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Foloasele  

leneşilor şi   
neisprăviţilor    

 
 
Se zice că nişte inşi oarecare, 

cărora nu le este nici ruşine, nici frică şi 
nici lene să îşi spună că sunt „cercetători 
ştiinţifici”, ar fi descoperit că în furnicarul 
imensului muşuroi măcar un sfert din în-
tregul efectiv al milioanelor şi milioanelor 
de furnici trag chiulul. Ca urmare, acele 
furnici nu respectă nici măcar acea minimă 
lege care ar trebui să-i guverneze pe Oa-
meni: „Nici muncă fără mâncare, şi nici 
mâncare fără muncă!”.  (Sau invers, tot 
una e).  Aşadar, dacă ne-am lua după ei, 
se prea poate ca odată cu răcirea vremii 
şi apropierea iernii furnicile subţirele la mi-
jloc, harnice şi pricepute, să nu se mai lase 
manipulate de suratele lor neharnice şi 
puturoase şi să le spună, odată pentru tot-
deauna: gata cu dictatura, de până acum, 
din muşuroi! Când cele multe se supun 
celor puţine. Cele care profită că sunt put-
ernic de bogate, iscusit de mincinoase şi 
de şmechere, nesătule de hoţii şi de 
cămătării. Dotându-se, cu de la sinea lor 
putere, cu cele mai sofisticate servicii se-
crete! Care le ascultă telefoanele şi le 
violează corespondenţele intime şi per-
sonale! Ba mai mult: acele puţine furnici, 
grase, leneşe, puturoase şi mofturoase, 
pretind de la suratele lor harnice şi 
răsmuncite să le satisfacă toate poftele şi 
toate capriciile vieţii zilnice. Şi, chiar şi cele 
de pe Lumea Ceialaltă! Ca urmare, putu-
roasele mănâncă cele mai gustoase 
mâncăruri şi huzuresc în cele mai confor-
tabile găuri ale muşuroiului, având 
încălzire centrală, apă curentă, toaletă, 

canalizare şi aer condiţionat. Iar băile lor 
sunt cu jacuzzi şi cu saune! În schimb, 
cele multe şi harnice caută, găsesc şi cară 
toată ziulica provizii mai grele de trei ori 
decât trupul lor firav; primăvara, vara şi 
toamna se spală în roua rece a dimineţilor; 
dorm în paturi suprapuse şi mănâncă 
ciorbe lungi şi mămăligi reci la cantina 
bucătăriei „Cazanului Furnicarului din 
Muşuroi”. 

Aşa că dacă ne-am lua după recen-
tele spuse ale acelor necercetători 
ştiinţifici, care încearcă să ne convingă că 
şi în muşuroiul-furnicar sunt trântori şi 
leneşi cu poftă mare de mâncare şi de 
odihnă tihnită, şi că înăuntrul lui se petrec 
tot felul de inechităţi sociale (nelipsind ma-
nipulatul DNA şi injustiţia nejustiţiară), ar 
trebui să spunem „adio” moralei vechii fa-
bule cu „Greierul şi Furnica”, a franţuzului 
Jean de La Fontaine (1621-1695). 

 
NOTĂ:  
O vorbă a românului temător, de-

magog şi laş ne învaţă să nu răscolim 
muşuroiul, că atunci furnicile harnice se 
unesc cu cele leneşe, iar toate la un loc ne 
vor neînţepa şi mânca cu fulgi cu tot! 

                           A  D  U  N  Ă  T  U  R  I  
 
 1. -Fă ceva frumos și folositor pentru 

semenii tăi. Oamenii ar putea imita gestul 
tău.  

 
2. -Succesul nu este cheia fericirii. 

Fericirea este cheia succesului.  
 
3.-Uneori fericirea înseamnă... uitare.  
 
4. -Tragedia vieții constă în ceea ce 

moare într-un om când încă mai trăiește. 
Uneori flacăra noastră se stinge, dar ea 
este reaprinsă de un alt om.  

 
5. -Ce este naționalismul? Este patri-

otismul care și-a pierdut noblețea. 
 6. -Suntem mult prea mulți împreună, 

dar murim din singurătate.  
 
7. -”Într-o lume nebună, doar cei ne-

buni sunt sănătoși” (japonezul Akira Kura-
sawa).  

 
8. -”Nu încerca să fi un om de succes, 

ci un om de valoare” (savantul fizician A. 
Einstein).  

 
9. -”Analfabetul viitorului nu va mai fi 

cel care nu știe să citească, ci cel care nu 
știe să înțeleagă”. (americanul Alvin 
Toffler).  

 
10. -”Nu devii bătrân fiindcă ai trăit un 

anumit număr de ani, devii bătrân fiindcă 
ai dezertat de la idealul tău” (compozitorul 
George Enescu).  

 
11. -”Două lucruri sunt imposibile în 

viață: a vedea cu ochii tăi pe Dumnezeu și 
a povesti dragostea” (poetul Adrian 
Păunescu).  

 
12. -”Nu mă sperie moartea culturii, 

mă sperie cultura precară a ministrului cul-
turii” (scriitorul Vadim Tudor).  

 
13. -Dacă vei întreba un oier grec și 

bătrân de tot cum de a ajuns la vârsta lui 
înaintată, îți va răspunde, la fel ca și 
ciobanul mărginean și sibian, că numai 65 
de zile dintr-un întreg   an nu a mâncat 
brânză, pastramă de oaie și nu a băut 
răchie.  

 
14. -Ce a fost azi, nefiva mâine!  
 
15 .-Succinta pildă Evanghelică a 

vameșului și a fariseului. Dumnezeu îl 
apreciază pe vameșul smerit și îl respinge 
pe fariseul mândru. Primul sentiment te 
înalță, cel de-al doilea te coboară.  

16 .-Nimeni nu iartă pe nimeni. 
Dovadă că tot mai des auzim 
neomenoasa expresie: ”Eu te pot ierta, dar 
nu vreau s-o fac pentru că nu meriți 
iertarea mea”. Se uită banalele cuvinte 
”Iartă-mă”. Ele au o putere extraordinară 
asupra oamenilor. Pe certăreți îi 
transformă în oameni înțelegători, pe 
dușmani în prieteni. Iar oameni buni sunt 
mai degrabă nu cei care cred despre ei că 
nu greșesc, ci cei care pot să ceară și să 
acorde iertare.  

 
17. -Iosif, aflând că Maria este 

însărcinată, a vrut s-o părăsească, dar a 
avut o viziune în care un Înger l-a convins 
că pruncul zămislit este de la Duhul Sfânt 
și că va fi Mântuitorul lui.  

 
18 . -Cel mai mare dar pentru un om, 

după darul vieții, este libertatea. Dum-
nezeu l-a creat așa întrucât l-a făcut după 
chipul său. Iar de neîngrădit este libertatea 
lăuntrică. Acea pecete  pusă de Dum-
nezeu în Suflet. Așadar, să creștem în li-
bertate și în demnitate. 

 
      NOTĂ:  
Dintr-o dată moartea ne-a deschis 

ochii asupra vieții. Moare o lume 
tehnologizată și absurdizată de SF. Sun-
tem vulnerabili. Muritori. De la o respirație. 
Și totuși, ”La Bella Italia”. rădăcina romană 
a existenței noastre este în suferință și în-
tristare. Avem români peste tot, dar în Italia 
sunt cu milioanele. Nu spun că este ușor 
să trăiești în Italia ca român, dar este mi-
nunat să iubești Italia. Ne putem ajuta și 
ruga împreună. Țineți minte și judecați 
ce-i scris în Biblie: „În vremurile din urmă 
dragostea celor mulți se va răci și veți fi 
loviți cu boli necunoscute”. Viața ne aduce 
și bune și rele. Și puține fac diferența între 
ele. Îi vremea să-i rog până și pe surzi să 
audă și să înțeleagă glasul iubirii dintre 
oameni!. 
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Motto 

”Lasciati ogni  
speranza,   

voi ch ̒ entrate” 
INFERNUL, Cântul III 

 
 
 
 

Maurul și-a făcut datoria. Maurul  
poate să  moară. Celebrul monolog liric din 
tragedia  shakesperiană Othello tran-
spusă în limbaj muzical de nu mai puțin 
celebrul compozitor italian Giuseppe 
Verdi, a traversat secolele, apoape cinci, 
spre a ne readuce în atenția memoriei 
adevărul  veșnic precum că distanța dintre 
tărâmul vieții și cel al  morții nu e mai mare 
decât un pas,  pe care îl poți face nu pen-
tru că ai vrea tu, ci pentru că ți l-au hotărât 
alții, spre a te trimite în Purgatoriu, pe al 
cărui frontispiciu stă înscrisă întreaga ta 
neputință: „Voi ce intrați, lăsați orice 
speranță...”. 

Dar noi, cei ce rămânem, dacă 
rămânem,  și care refuzăm să intrăm  pe 
poarta neființei înainte  de a ni se fi împlinit 
sorocul cel cuvenit, ce speranțe mai putem  
avea când clopotele bat trist și  
amenințător în dungă. Fiindcă toate relele 
de pe lumea asta și-ar fi găsit, în sfârșit, 
vinovații; și aceștia sunt bătrânii. Scăpați-
ne de  ei și omenirea va fi salvată, iar 
aceleași clopote vor răsuna cu glasuri 
vesele, victorioase, de sărbătoare. Un nou 
veac, al tinereții fără  bătrânețe și coabitării 
armonioase, lipsită  de devastatorul con-
flict între generații, stă să se nască  sub  
sermnul lui COVID-19,  ucigașul invizibil și 
tiranic, perfid și suspect care și-a 
înstăpânit  planeta Pământ, ca mesager al 
forțelor Întunericului și călău mondial în 
slujba globalizării. A ghilotinei regenera-
toare. 

 

  
Mielul de Paște al acestor   săr-

bători pe care  l-au  oferit guvernanții 
supușilor săi este unul otrăvit, dar  pe care 
musai  trebuie să-l înghițim știind foarte 
bine că antidotul salvator  nu există, ori că 
este pus sub semnul interdicției cate-
gorice. Iar venerabilii seniori+65 trebuie  
să-l înghită  în locul împărtășaniei la care 
erau îndreptățiți. Psihoza indusă de pan-
demia ce ne   pune existența sub semnul 
incertitudinii pare a fi cu mult mai molipsi-
toare decât virusul care a generat-o. Aliat 
binevenit pentru cei ce se erijează în îngeri 
salvatori, dar care de fapt au declanșat  Ar-
maghedonul împotriva celor vinovați  fără 
vină: acei seniori+65,  purtători ai vârstei 
venerabile. Și dacă  în urmă  cu aproape 
două secole, cei doi titani ai marxismului 
atenționau omenirea că ”o nălucă  umblă 
prin Europa” – (comunismul), azi o altă 
nălucă – pandemia de coronavirus, mai 
agresivă și mult  mai perfidă și ucigașă, ne 
pândește de peste tot. 
Motiv pentru care a-tot-
puternicii zilei  ne 
îndeamnă: stați în case 
și nu-i deschideți ușile!    

Izolaționismul –   
ca tendință de separare 
a contactelor sociale, 
este asociat  de către 
aceștia ca panaceu uni-
versal  de protecție  in-
dividuală și colectivă. 
Decretele președintelui 
Iohannis și renumitele 
ordonanțe militare 
astea pretenții emit. 
Motivate de susținerile autorizate științific 
ale experților noștri în materie de sănătate  
publică,  dar și ale celor de aiurea. Nu le 
contestă nimeni, nu le respinge nimeni, ci  
doar dubla măsură ce creează  disparități 
și inechități sociale  flagrante și sentimente 

de inadecvare. Cu seniori  de peste 65 de 
ani deveniți peste noapte dușmanii / peri-
colele publice numărul unu. Un 
izolaționasim nedrept și abuziv impus fără 
niciun fel de drept la replică  și despre care 
aceiași experți ne spun că aceasta este 
calea cea mai scurtă spre afecțiuni  psi-
hice, tendințe de suicid, afecțiuni  coronar-
iene severe, stări depresive cu manifestări 
necontrolate. Cu alte cuvinte, seniorii 
blamați au de ales între virusul neiertător 
și afecțiunile severe asociate.  Alternativa? 
Lor nu li se cere părerea. Trebuie  să se 
supună. Dreptul la cuvânt le-a fost sus-
pendat. De aici și până la a fi considerați 
și tratați ca niște paria nu este decât un 
prag, o linie foarte subțire de demarcație. 
Convențional, marcat de vrerile Puterii  
discreționare. Pe care mai-marii europeni 
diriguitori de destine  l-au cam și trecut. 
Iată vestea cea optimistă pe care le-a 
servit-o seniorilor zilele acestea Ursula 
von der Leyen – președinta Comisiei 
Europene: vârstnicii ar putea rămâne în 
izolare  până la sfârșitul anului;  de-
plasarea tinerilor se relaxează. Amăgiri cu 

vorbe duioase și încurajatoare, dar pline 
de perfidie contagioasă pe fondul unei 
înduioșătoare  grije, nu-i  așa, față de viața 
și sănătatea seniorilor, uitându-se însă, cu  
o suspectă premeditare, că ponderea 
celor virusați și repauzați se regăsește la 

cei având vârste cu mult sub pragul nivelu-
lui incriminat, de 65 de ani. Ținând isonul 
înaltului demnitar european, medicul 
român de autoritate autohtonă Alexandru 
Rafila plusează cu încă un an  termenul 
detenției (in)voluntare la domiciliu, previ-
ziune ce ne  reamintește refrenul unui 
vechi cântec popular: ”De-aș mai duce-o 
pân la toamnă/ Leliță Ioană...”. Că doar 
noi, românii, popor  de creștini, suntem  
chiar mai catolici decât Papa: în timp ce 
multe dintre țările occidentale relaxează 
măsurile de izolare, ai noștri diriguitori ne 
promit cale lungă până la  eliberarea din 
arestul la domiciliu impus arbitrar și în total 
dispreț față de lege. Dar cin�   să știe, cin�   
să știe,  Un  răspuns pare că ar fi venit de 
la o altă notabilitate de rang continental – 
Christine Madeleine Odette Lagarde -  
președinta Băncii Central-Europene, fostă 
director general al FMI (și  suspectă de 
plagiat în lucrarea de doctorat, dar uitată  
în silenzio stampa). Și  aceasta, deci, este 
extrem de îngrijorată de creșterea rapidă 
a speranței  de viață, fenomen ce pune o 
presiune uriașă pe sistemul și resursele de 
pensii, drept pentru care s-ar impune 
necesare măsuri forte pentru controlul 
situației.  Începându-se, desigur, cu  cei de 
+65. Oare vă duce gândul ce-i în mintea 
distinsei notabilități, nu-i așa!?   Lăsând la 
o parte detaliul că ambele doamne  sunt 
foarte aproape, periculos de aproape, de 
acest fatidic prag de separare între ”a fi” și 
”a nu mai fi”, cu întrebarea de rigoare dacă 
se includ și dumnealor în această  cate-
gorie cu tratamentul social rezervat tuturor, 
cred că e cazul să ne reamintim și câteva 
dintre momentele negre ale istoriei 
umanității, cu bătrânii, și nu doar cu ei, în  
prim-plan. În antichitate, spartanii își 
făceau igienizarea socială aruncându-i  de 
pe stânci pe  cei bolnavi și neputincioși,  
pe acei considerați ”tarați” și deveniți inutili 
și împovărători, ori zdrobindu-le capetele 
cu pietre. Victimele fiind, cele  dintâi, 
bătrânii.  

(Continuare în pag. 8)
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Anticipare a unui bilanț 

existențial (firesc, prin conotația cro-
maticii), titlul cărții lui Nicolai 
Tăicuțu este, concomitent, un pro-
log sui-generis al cărții care se des-
chide cu o poezie cu statut de carte 
de vizită a autorului, unde, au-
todefinindu-se, își schițează profilul, 
a cărui plămădire a început înainte 
de „o primă strigare”, de față fiind 
părinții, „ion și maria”, numele lor, 
scrise fără inițială majusculă, putând 
fi o sugestie a obișnuitului, premisă, 
totodată, a continuării în aceeași 
notă a traseului existențial, de-a lun-
gul căruia „nicolai t prinde curaj și / 
întru inițierea lanțului trofic / de-
schide diverse porți ale trăirii / și 
provoacă aerări în vechi peisaje / 
peste alei, peste plante și în privirea 
sa, mai ales”. Această autoevaluare 
o face „la masa lui de scris”, unde, 
„încărunțit / socotește /cam câte 
strigări i-au fost hărăzite / până la 
acest semn de ceață ivit, 70”. 

Cartea cuprinde, în conti-
nuare, trei secvențe: „diminețile”, 
amiezile” și „amurguri”, metafore 
sugestive, consacrate, trimițând la 
etapele principale ale vieții. Prima 
începe oarecum nichita-stănescian, 
printr-un text construit în jurul unei 
imprecizii referențiale („el avea…”), 
în stare să genereze o mulțime de 
interpretări, care însă este stopată 
apozitiv, spre final, când „el” capătă 
o identitate: „el, nicolai t”. Imaginea 
sinelui rămâne, apoi, până la sfârșit, 
în zariștea satului: „singur era / într-
un nimb de lumină / rostogolit pe 
drumul satului / de la casa părinților 
/ la casa bunicilor / și mai departe / 
pe drum de poveste”… 

Confesive, în consecință, 
poeziile din volum aduc secvențe 
ale devenirii și, concomitent, 
panoramează lumea, începând cu 
universul rural, devenit parte sine 
qua non a spațiului spiritual propriu, 
prin flash-uri desprinse din timp și 
conservate de memorie. De pildă, 
„de la un capăt la altul al grădinii / pe 
alei închipuite de alte generații / 
aleargă copilul cu cercul”… 

Poet al câmpiei, Nicolai 
Tăicuțu nu se dezice nici în acest 
volum de dragostea lui, care devine 
și aici laitmotiv. Acesteia i se 
adaugă, de-a lungul cărții, și alte 
repere (livada, haturile, lacul / iazul 
etc.), din care se realizează o mono-
grafie a tărâmului copilăriei, dar care 
sunt, de fapt, nume generice, forme 
ale peisajului sufletesc. 

În  același timp, într-o încer-
care de obiectivare a demersului 
liric, poetul se privește cu detașare: 
„nicolai t aleargă pe coama dimineții 
/ și pe chip / nu i se citește nimic”. 
Sunt secvențe de trăiri, realități „do-
mestice” care-l înconjoară pe „omul 
domestic”, mai exact pe cel care știe 
să prețuiască tot ce-i oferă viața prin 
poezie: „mulțumesc bunului Dum-
nezeu / că pe un câmp, pe  o alee 
nesfârșită / la est la vest / mi-a oferit 
un loc / prin care să mă descriu…” 

Cartea lui Nicolai Tăicuțu este 
și un insolit bildungsroman ori poate 
aceasta este trăsătura ei definitorie, 
fiindcă poetul își privește analitic și 
introspectiv evoluția, temperând prin 

amintita obiectivare posibila invazie 
a nostalgiei, „absorbită”, în felul 
acesta, „între timp / de nisipurile fine 
ale copilăriei”. 

În cea de-a doua parte a cărții 
revine o prezență cunoscută din alte 
volume ale autorului, „prietenul 
Ioanid”, un posibil alter ego, alături 
de care continuă căutarea esențelor 
drumului străbătut, cu toate că nu 
pare a descoperi „nimic nou” și, de 
aceea, răsună „prea de departe” un 
„strigăt fără sens”. 

Spre a-și înțelege și evalua 
parcursul, cel ajuns la „amiază” stă 
de vorbă mai ales cu o prietenă 
veche, fidelă, câmpia, despre „dru-
mul din satul meu” care „de-a lungul 
timpului / a fost împins/ când mai la 
stânga / când mai la dreapta / încât 
să nu fie posibil / să-l vezi de la un 
capăt la altul”. 

Dedublându-se, vorbind cu 
„nicolai t”, vocea textuală îmbină, 
prin urmare, tentativa de perspectivă 
obiectivă cu inevitabila perspectivă 
subiectivă. Sper exemplu, în „mă în-
torc în satul meu” (unde ecourile 
blagiene sunt evidente), se 
configurează două lumi: „satul pe 
care-l văd clar, satul real” și „satul 
închipuit”. În plus, dacă în prima 
parte a cărții satul este arealul coti-
dian al sinelui, în partea a doua 
acesta devine paradisul pierdut, pe 
care încearcă să-l recupereze sau, 
cel puțin, să-l reconstituie din urmele 
rămase în amintire. 

Mai mult, dacă în prima parte 
se încerca obiectivarea perspectivei, 
în cea de-a doua demersul nu mai e 
posibil, de vreme ce sentimentele 
sunt impregnate peste tot, 
„sângerează norul”, iar „colinele 
serii”, și ele, „iau forma umbrelor de 
copaci”. 

Pe de altă parte, atenția 
acordată acum poeziei, poetului 
atenuează tristețea pierderii legăturii 
nemijlocite cu lumea copilăriei și, în 
context, latura meditativă a po-
emelor sporește substanțial, astfel 
că „nicolai t în alergarea lui de seară 
/ vede cum umbra îl urmează / și 
devine din ce în ce mai mare / pe 
când el / deloc aparent / prin 
comparație / din ce în ce mai mic”. 

Cea de-a treia parte a cărții 
este despre zbor, dar și despre 
cădere, despre privirea seniorială 
spre drumul lăsat în urmă, despre 
„întoarcerea acasă”, care „e / 
străjuită de o ceață ușoară”, despre 
amintiri, despre singurătate, despre 
lamura vieții… 

În concluzie, cartea lui Nicolai 
Tăicuțu este asemenea unui puzzle 
– „o biodiversitate” – pe ale cărui 
piese sunt desenate impresii (din 
zorii vieții mai ales), sentimente, 
urme / umbre ale unui timp ire-
versibil, dar mereu pregnant în re-
lieful sufletesc, pe care poetul îl 
explorează și-l exploatează 
neîncetat.     

Bilanțul câmpiei – Nicolai Tăicuțu: 70 

O biodiversitate în gri
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Deși, părelnic, se auto-

denunță ca un „vremelnic 
prozator”, Gheorghe Ungurea-
nu are deja un șir de cărți (vreo 
nouă, după socoteala noastră, 
toate în genul prozastic), vădind 
disponibilități narative de apre-
ciat. Iată, în proaspătul roman 
Parabolele oglinzilor Themis 
(editura Ateneul scriitorilor, 
2019), Ducu, student la Psi-
hologie face din prietenul și 
colegul său de grupă Vasile 
Lostun (zis și Silvaș), un studiu 
de caz, amicul, abandonând 
facultatea, suferind de som-
nambulism. Îi este „întrucâtva 
confident” și, provocat, iscodit, 
supus anamnezei, Vasile 
Lostun, ca „narator înrăit”, își va 
relata visele, fiind un tip studios 
și nostalgic, doritor „a stăpâni 
noutățile”. Da, are dreptate 
prefațatorul Lazarius Panac. 
(un pseudonim?) când ne 
înștiințează, înghesuind re-
ferințe livrești, că asistăm la un 
„film etnografic” din lumea sa-
tului bucovinean. Fiindcă, 
stăpân peste un topos, inven-
tând – cu substrat autobiografic 
– o lume a lui, Gheorghe Un-
gureanu exploatează, într-
adevăr, „nuclee epice 
arhetipale”, aducând la lumină 
un sat bucovinean, pitit la 
poalele Călimanilor, interferând 
ficțiunea cu realitatea. Această 
întrepătrundere de planuri 
folosește în exces, credem, 
„sevă etnografică”, cum con-
statase și Victor Mitocaru, dar 
cochetează cu literatura 
ezoterică și limbajul scientist, 
făcând din „conduita nocturnă” 
a protagonistului (intervievat) o 
temă de cercetare psiho-
sociologică. Sunt puse sub lupă 
visele năstrușnice ale copilăriei, 
rememorând un trecut con-
sumat prin „trăiri paralele”. Pre-
textul pare fragil: reîntâlnirea 
celor doi (după 45 de ani!), 
prilejuită de Sărbătoarea 
Recoltei, înseamnă de fapt o 
redescoperire! 

O comunitate montană, 
fixată prin ancorele tradiției, de-
scopeream și în În umbra lu-
minii (2017). Acolo Gheorghe 
Ungureanu își proba și calitățile 
de analist al evenimentelor, 
proiectate într-un „pictorial 
pitoresc” (cf. Grigore Co-
drescu). Ne întâlnim cu vădana 

Olguța lui Toader, o femeie 
școlită, dârză și mare călătoare, 
rămânând, însă, „om al pădurii”. 
Prilej de a propune, cu ochi de 
moralist, și un rechizitoriu al 
societății noastre postdecem-
briste. 

Ne-ar ispiti aici o tri-
mitere (fie și parantetică) la un 
alt fiu al Dornelor, hiperproduc-
tivul Platon Pardău, capabil de 
spectaculoase viraje, com-
plicând jocul epic. Și el venea 
din fabuloasa Bucovină, un 
topos de o substanţialitate 
pregnantă, impunând „o reali-
tate sufletească”, o zonă în 
care, nota undeva Sadoveanu, 
„mai sunt posibile minunile”. 
Aşa fiind, lângă invarianta 
idilică (stingând tensiunile unei 
Istorii legendare, într-un blând 
reflex crepuscular – „conserva-
tor”) se cuibăreşte irealul; mai 
mult, fantasticul invadează re-
alul şi instituie, în interiorul 
spaţiului bucovinean, o nouă 
geografie, sublinia regretatul 
Mihail Iordache. 

Fostul poet Platon 
Pardău nu-şi reprima, însă, 
reverberaţia lirică. E drept, 
„sadovenismul” s-a estompat şi 
acea poezie de orizonturi 
calme, refuzând elegia, un-
duind într-un spaţiu bucolic-sil-
vestru, apăsată de umbrele 
nostalgiei, s-a retras. Înhămat 
la carul poeziei, trăgându-şi 
sevele din fabuloasa Dorună, 
Platon Pardău cultiva un hibrid 
epic în orizontul realismului 
magic, livrând, alternativ, pro-
dusele sale scriptice, suspec-
tate chiar de abundenţă şi 
intenţii „comerciale”. Vor fi fiind 
şi acestea, indiscutabil, deşi 
tehnica epică aleatorie, inserţia 
fantastică, sfidarea cronologiei 
şi relativizarea naraţiunii (prin 
jocul variantelor, pulverizând 
nucleul epic) demonstrează o 
bună stăpânire a mecanismelor 
prozastice. Platon Pardău e 
credincios, în fond, unei viziuni 
realiste, impregnată de 
supranatural. Inserţia fantastică 
şi deschiderea alegorică 
bruiază descripţia realistă, con-
ducând la „anihilare temporală”; 
astfel, capacitatea de invenţie 
se desfăşoară capricios, fără 
oprelişti, romancierul probându-
și verva narativă. Dar şi perma-
nentele sale eforturi de înnoire, 
lăsându-se fecundat de 
subtilităţi intertextuale. Din 
păcate, Platon Pardău a trecut, 
de câteva ori, pe lângă marele 
roman. Aşezat lângă Octavian 
Dessila sau Mihail Drumeş (ne-
serioasa opinie aparţinea lui Ion 
Rotaru), prozatorul stăpâneşte 

un topos, exploatat cu hărnicie 
şi abilitate. Prea grăbit, el îşi 
refuză, însă, gestaţia calmă. 
Doruna rămâne hinterlandul 
unui romancier vervos care ab-
soarbe lumea şi traversează în 
galop medii diverse; care pro-
pune o bibliografie impozantă, 
de o diversitate năucitoare, în 
varii registre, fără a fi ajuns la 
marea carte. Și care, oferindu-
şi reciclări periodice, aspira 
spre un roman cu adevărat 
definitoriu, mereu amânat, ne-
scris. Să ne întoarcem însă la 
romanul stratificat al lui Gh. Un-
gureanu. Cândva doar „o 
dorință”, plutind – prin vrerea 
genitorilor – în oceanul amni-
otic, devenind, ca „speranță”, o 
ființă umană, țânc plângăcios, 
bolnăvicios, „pipirnicit”, dăscălit 
și oblojit, Vasile-Ocrotitul se 
dovedește, deși părăsise „cora-
bia studenției”, studios, iscodi-
tor, încercând a desluși tainele 
Universului și minunățiile lumii. 
Iar grupul de ascultători, inclu-
siv ceata pizmuitorilor bâzzz, cu 
ale lor „curiozități răutăcioase” 
îl provoacă, povestitorul al-
ternând taciturnia cu limbuția și 
amalgamând idei filosofice și 
religioase cu folclorul zonal, 
datinele satului, meteahna ghi-
citului, mitologia celor trei Ursi-
toare, fiice ale zeiței Themis 
(Lachesis, Clothos, Atropos) 
etc. Retrăind „adolescentismul”, 
cei doi deapănă amintiri și 
disecă simptomatologia (o de-
presie severă după un mariaj 
ratat), Vasile, refăcut psihic, re-
descoperindu-se copil și declar-
ându-se un „neabătut visător”, 
promițând viitoare cărți pentru a 
desluși tâlcul unor povestiri „de-
ale lui”. Trăgând linie, putem 
conchide, alături de Petre 
Isachi, că putem citi acest 
roman – pretins parabolic – „ca 
un recviem”, presărat pe 
alocuri, din păcate, cu un limbaj 
prețios, chiar inadecvat, cu 
paranteze savante, subminând 
filonul narativ, deplângând o 
lume care se stinge.  
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UN ROMAN- „RECVIEM” 

RESTITUTIO  
 
 
 
 
 

 
 
Pentru doamna Victoria Dragu Dimitriu, 

într-un mod particular, casa este un univers 
păstrător de amintiri. Dar astăzi, amintirile nu se 
mai doresc evocate la gura sobei (ca în poveștile 
cu a fost odată…), ci folosind reportofonul, 
aparatul foto și carnețelul de notițe. E un fapt 
deja experimentat. Fiecare contact fizic se cere 
desfrunzit, prin comparațiune, analizat și des-

ghiocat de-a fir’a păr. Așa a procedat domnia sa 
în mai toate investigațiile sale documentare. 

Întocmai și în dialogul cu Doamna Rodica 
Filip von Becker – unica nepoată a renumitului 
arhitect Emil Wilhelm von Becker (1881-1952). 
În realitate, mai presus de atât. Din punct de 
vedere tehnic, a fost un meticulos dialog-studiu, 
cu documentele – la vedere. Iar din punct de 
vedere afectiv,  un dialog-balsam (întrucâtva) 
mângâietor pentru suferința îndurată – pe ne-
drept – de-a lungul atâtor decenii, gândind la ar-
borescenta familiei Becker. Explicabilă, prin 
confesiunea: „Mi-a făcut bine să vorbesc cu dvs. 
despre bunicul meu. Parcă mi-am trăit încă o 
dată copilăria și tinerețea, doamnă Dimitriu, 
parcă, împreună, i-am dat din nou viață lui Otata 
[Emil Wilhelm von Becker]” (p. 308).  

(Continuare în pag. 4)
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Conversația dintre doamnele Victoria 

Dragu Dimitriu și Rodica Filip von Becker 
comprimă, prin detalii de natură profesională, 
gândind la artiștii-arhitecți și operele lor, cu 
precădere, la viața și activitatea creatoare a sculp-
torului Emil Wilhelm von Becker, un tot ce devine 
document istorico-literar.   

Prin diversitatea tematică abordată, acest 
volum, Cu doamna Rodica Filip von Becker de-
spre Bucureștii sculptorului Emil Wilhelm von 
Becker (Editura „Vremea”, București, 2019), în-
cadrat în colecția „Planeta București”, dobândește 
valoarea unui compendiu extrem de interesant și 
valoros de istorie a artei. Un RESTITUTIO, bazat 
pe arhiva „Arhitect Emil Wilhelm von Becker”. Una 
dintre cele mai emoționante cărți pe care am citit-
o în ultima vreme. În acest volum-document 
pulsează inimi generoase, inimi frânte – pe ne-
drept. O lacrimă duioasă răzbate fiecare colțișor 
descriptiv. Prin fiecare alineat se degajă un strop 
de parfum mângâietor.     

Cred, cu tărie, că de acolo, din înaltul 
necuprins al cerului, sculptorul Emil Wilhelm von 
Becker primește, prin lacrima confesiunii, o 
binecuvântată mângâiere. Obiectele de artă 
dăltuite în piatră care, în vremuri de restriște, fost-
au nemilos „dezrădăcinate” – de acolo, din inima 
casei din strada „Bateriilor”, prin efortul conjugat 
al urmașilor, respectiv, al doamnei Rodica Filip 
von Becher, al strănepotului Șerban von Becher, 
totul reînflorește întru amintire, în casa și în 
grădina casei din strada Iancu Căpitanu. Un loc 
încărcat de „mărturii ale durerii”, dar și de „clipe 
de bucurie ale creației”. Tocmai de aceea, acest 
cuib „dureros de dulce” merită să devină muzeu 
– iar în centru, bineînțeles, să troneze impresio-
nantul arbore genealogic al familiei, pe care și eu 
mi l-am schițat – pe parcursul lecturii prezentului 
volum. 

La toate acestea, aș adăuga și-un mic de-
taliu. Strada „Iancu Căpitanu”. Ea însăși o stradă 
istorică. La câțiva pași dăinuie, încă de la sfârșitul 
secolului al XIX-lea, o biserică ortodoxă, „Sf. Pan-
telimon Foișorul de Foc”, la care a slujit un 

preacucernic părinte, 
Petru Gh. Savin (1891-
1977), despre a cărei 
vrednică amintire 
aprinde mereu flacăra 
evocării inimosul preot 
- scriitor Bogdan Aurel 
Teleanu. 

Lectura acestui 
volum a fost o 
încântare. Toată 
recunoștința mea  au-
toarei, Victoria Dragu 
Dimitriu – pentru efor-
tul asiduu și perseve-
rent de cercetător în 

descifrarea rădăcinilor și ramurilor unei ilustre 
familii de artiști Becker.  Felicitări doamnei Silvia 
Colfescu, director al editurii „Vremea”, pentru că 
păstrează aprinsă făclia în labirinticul demers doc-
umentar de iluminare a trecutului.  

Doamnei Rodica Filip von Becher – și tu-
turor celor dragi din preajmă-i – îmbrățișarea unui 
lector care crede, cu tărie,  că acest susținut efort 
recuperatoriu va deveni, negreșit, încununare 
întru înnobilare. Am această încredințare, 
gândind, deopotrivă, la tinerii noștri cercetători și 
iubitori de artă din țară – și de pretutindeni, care 
vor dori să afle cum a înflorit și a rodit un „lăstar 
crescut din bătrânul arbore Becker”. Semper 
veneranda vetustas.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Obişnuim, de la Eminescu în-

coace, să raportăm un discurs poetic la 
grila autorizată de poet sub forma bino-
mului minte şi inimă. Într-o poezie poate 
domina raţiunea sau, dimpotrivă, ele-
mentul afectiv, emoţional, empatic. Rar 
se întâmplă ca un poet să ţină cumpăna 
dreaptă între cei doi termeni şi să-i dis-
tribuie în doze egale în partitura textului 
poetic.    

Dacă-i adevărat, şi nu cred că 
există motive de îndoială, că poezia, şi 
creaţia artistică în general se adresează 
sensibilităţii receptorului,  atunci e firesc 
ca poetul şi artistul să insiste mai mult 
pe  activarea  imaginii calde, patetice, 
emoţionale  având ca scop provocarea 
fondului temperamental, a simţirii şi, 
fireşte, captivarea cititorului prin gene-
rarea unei stări de spirit edulcorate. Ştim 
cât de  mult se intriga Cioran de 
suferinţa unei senzaţii în procesul 
transformării ei în idee. Bacovia nu-şi 
pune această problemă. Scopul său nu 
era să prelungească senzaţia în idee, ci 
să tulbure simţirea, să producă o stare 
edulcorată, să optimizeze un cadru de 
viaţă aferat, să creeze   o atmosferă 
simţită, iar pentru asigurarea acestor 
finalităţi nu se impune transfigurarea 
senzaţiei, trecerea ei în idee, în  registrul 
raţiunii, ci, dimpotrivă, reclama 
menținerrea ei.    

Cel mai adesea, lirica bacoviană 
nu supralicitează raţiunea, ci analiza-
torii, simţurile şi nu-şi propune ieşirea 
din real, ci înfiorarea lui subiectivă prin 
adăstarea în pliurile empiriei, prin 
antrenarea simţurilor într-o epistemolo-
gie afectivă. Poetul nu-şi propune 
evadarea din realul constrângător sau 
trasfigurarea lui, ci emanciparea deplină 
a senzaţiei, reabilitarea, chiar radi-
calizarea ei până la activarea aptitudinii 
de a induce în subiect a unei stări de 
spirit frisonante, înfiorate şi glazurate.  

Bacovia nu operează cu vreun 

criteriu de ierarhizare în ansamblul  
celor cinci tipuri de senzaţii (olfactive, 
tactile, auditive, gustative şi vizuale) şi 
nici nu privilegiază vreo formă de 
senzaţie în dauna altora. Prin prezenţa 
imaginilor senzoriale în textul poetic, Ba-
covia nu urmărea optimizarea unei 
probleme de conștiință, ci  plăsmuirea 
unei anumite dispoziţii subiective, a unei 
sugestii, a unui cadru, a unei  atmosfere 
lirice emoționale, și a unei stări medita-
tive,  de vid, de gol, de neant.   

De unde Cioran,  cum spuneam,  
deplângea suferința îndurată de o 
senzație prin transformarea ei în idee, 
lirismul  bacovian  nu reclamă această 
problemă, pentru că  nu-și propune 
schimbarea de statut a senzației, ci con-
servarea ei senzorială, la nivel de 
imanență, de cadru, de atmosferă, de 
activare a tuturor analizatorilor.  
Predomină senzația vizuală, cel mai 
adesea  pentru redarea  coloristicii, 
verde crud, scântei galbene, incendiu vi-
olet, dar și în construcții metaforice com-
plexe menite să adâncească senzorialul  
până la deplina articulare a emoției, a 
singurătății și a tristeții cosmice.  În 
toamna violetă, compozitori celebri/ Au 
aranjat un vast concert.../ în galbene alei 
poeții triști declamă lungi poeme/ E- o 
toamnă, ca întotdeauna când totul 
geme/ Frumos și inert (Note de 
toamnă).   

Kant postulase cele două forme 
apriorice ale sensibilității umane - 
Spațiul și Timpul - și Bacovia, departe 
de a-și propune transgresarea acestui 
cadru ontologic, emanciparea lui până 
la imperativele conștiinței,  caută  stator-
nicia lui, optimizarea lui lirică, 
sustrăgându-l  de la orice procesare 
rațională. Liniște.../ Nu se mișcă nimic/ 
Foi galbene uscate,/ Roșii,/ Că vor 
pica.../  Pe după case/ (Seară).  

Nu lipsesc, desigur, senzațiile 
auditive, menite, de multe ori, să în-
fioreze sensibilitatea umană și să-i im-
prime o anumită deschidere spre  
contemplație, iar aceasă stare de 
meditație adâncită  poate fi deviată în 
social, până la resetarea destinului 
uman. Naiul fluieră/ Păgân/ Și fabulos/ 
Ca goarnă/ De centauri (Jurnal), iar în 
oraș/ Plâng fecioare din clavire/ Prin 

palate boierești/ Plâng harmonii la 
ferețti/ Milogiri de cimitire (De iarnă).  

Nota generală, cea mai frecventă 
ce se poate desprinde din lirica lui Ba-
covia este nostagia, evocarea, unui timp 
de demult,  sau tânjirea după ceva tre-
cut sau pierdut,  care nu mai este și nu 
mai revine.  În acest caz. adverbul de-
mult capătă rezonanțe învolburate și Ba-
covia recurge deseori la el  tocmai 
pentru capacitatea lui evocatoare, pen-
tru patina lui de istorie tristă, aferată și 
orfică. Era mai demult o stradă/ O 
școală și bruma cădea/ Prin săli, ca ni-
meni să-l vadă,/ Un elev singuratic 
pălea (Scântei galbene) sau Și vine ca-
n vremi de demult,/ Din margini, un bu-
cium de-alarmă,/ E toamnă... metalic 
s-aud/ Gorniștii, în fund la cazarmă 
(Toamna).  Și mai subliniez, măcar ful-
gurant și  fugos,  că de multr ori evo-
carea vremuirii, și spectacolul trecerii 
diluvice a vieți, a omului conferă 
legănării de gând o adâncime profundă, 
prelungită până sub streașina 
metafizicii. Trecând pe strada ta/ Pe 
care nimeni n-o mai știe.../ A nopții 
foșnet evoca:/ Filosofie// Încet un paznic 
fluiera/ Poema-atâta de târzie/ Pustiul 
nopții evoca:/ Filosofie (Demult).  

Prin senzualismul său, George 
Bacovia  a reabilitat senzația subiectivă 
și odată cu ea a reabilitat imanența, em-
piria, dar și facultățile subiectului de a 
da seama de existare, de lume prin 
abilitățile sale cognitive.   

N-a colosalizat-o și n-a conferit 
subiectului virtuți demiurgice, care să 
substituie obiectivitatea, dar a distribuit-
o realului și i-a extras toate virtuțile lirice, 
până la realizarea unei ontologii proprii, 
și tot ceea ce constituie magia poeziei 
bacoviene. Bacovia n-a prelungit 
senzația în idee și n-a supus-o 
procesărilor de conțtiință și prin aceasta 
a ferit-o de vinovăție, de viclenie (vicle-
nia conștiinței), de falsitate și de 
parșivenie.   

Senzația la Bacovia este sinceră, 
directă și individuală, nu se diluează în 
probleme prefăcute de conștiință și nu 
apelează la raționamente sterile. De 
asta este citit și iubit de cititori, pentru 
sinceritatea și pentru distincția lui 
debordantă și inimitabilă.      

George Bacovia și reabilitarea senzației
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Penitenţa  
cavalerului  

   cruciat 
 

  Mihai Sultana 
Vicol vine cu un 
nou volum de ver-

suri şi, aşa după cum consideră el, 
„Penitenţa cavalerului cruciat” este 
cartea vieţii lui. Volumul de faţă adună 
între coperţile sale poeme de o 
deosebită ardere care atrag indiscutabil 
atenţia şi răsplăteşte cititorul cu emoţie 
rară prilejuită de reîntâlnirea cu poezia 
unui poet care, de bună voie, a aşezat 
semnul egalităţii între viaţa sa şi poezia 
adevărată.  

Criticii literari acad. Mihai Cimpoi, 
Theodor Codreanu şi Adrian Dinu 

Rachieru menţionau despre poezia sa 
următoarele: „Poezia lui Mihai Sultana 
Vicol prezintă o concentraţie de sensuri, 
având o factură postmodernistă. Sunt 
viziuni instantanee asupra existenţei, 
adică asupra raporturilor omului sfârşit 
de secol şi milenii cu Timpul, Spaţiul, 
Cosmosul”. 

Criticul literar Theodor Codreanu 
scria despre autor: „Greierul, simbolul 
poetului cântăreţ din fabulă, este con-
damnat să sângereze, să lupte ca un 
gladiator pentru umanitatea în derivă, să 
devină un mânuitor în abatoarele lumii 
veacului XX. Vicol a învăţat bine lecţia 
poeziei moderniste şi postmoderniste. 
El alternează gravitatea cu ironia sau 
notaţia dură în nuditatea ei”.  

Adrian Dinu Rachieru: „Febril, pul-
satil, de o teribilă candoare, reuşind in-
terviuri la cald, refuzând oglinzile 

mincinoase, imprudentul Vicol se 
inflamează iute şi sacrifică nuanţele ra-
dicalizându-şi discursul, atât poetic cât 
şi publicistic”. 

Volumul de faţă vine ca un adaggio 
la „Ierusalimul eliberat” al lui Tarquato 
Tasso, acum, în veacul XXI în care 
„Ierusalimul învins” este, în fapt, şi la 
peste o mie de ani un pretext de război.  

Poetul se întreabă în poemul „O, 
voi slujitori ai săbiei”: „O, voi slujitori ai 
săbiei/ veţi avea parte de un nou 
Ierusalim?” Tot Mihai Sultana Vicol 
găseşte răspunsul în poemul „Intrarea 
în Ierusalim”: „Ne-am întrebat apoi pen-
tru cine ucidem/ Pentru Dumnezeu sau 
pentru Diavol?”.  Respectivul volum 
merită să fie citit deoarece în el se 
regăsesc marile întrebări ale Bibliei la 
care conştiinţa fiecărui cititor îşi 
răspunde prin DA sau NU. 
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Mi s-a părut dintotdeauna difi-
cil să scrii simplu despre lucrurile cu 
adevărat importante. Cărțile au 
părăsit din păcate funcția lor 
primordială și tind parcă din ce în ce 
mai evident să construiască univer-
suri ficționale supradimensionate, for-
mând arhitecturi complexe, din ce în 
ce mai ermetice, supralicitând 
totodată spre paroxism înțelesuri 

metaforice, cel mai adesea mefiente. Formulele de 
altădată sunt abandonate în „rafturi de muzeu” echivalând 
cu existența unor contramodele. Rar, grație unei formule 
alchimice necunoscute, mai evadează câte un Don Quijote 
care are obrăznicia curată - a se citi naivă - de a lupta cu 
prejudecățile de tot felul. Un roman bun nu e un roman în 
mod necesar dens, înțesat cu simboluri inoperante; nu e 
nici un moft estetic aliniat unor rețete la modă și surprinde 
în manieră artistică și în moduri netrucate realități credibile, 
rețete de viață autentică. Personal, nu cred nici în person-
ajul-de-hârtie, nici în cel care ține cu orice preț să îndolieze 
viața, ci în acel personaj care te consumă bucurându-te, 
care te invită la drum alături, a cărui miză stă implicit în re-
cuperarea memoriei. Abia dintr-un asemenea punct se 
poate vorbi pe mai departe de calibrarea existenței însăși, 
de stabilirea unui sens, de asumarea unei direcții.  

O asemenea „lume pierdută” pe care autorul o 
desfășoară sub privirea cititorului e ca un pergament rar, 
ținut ca vinul bun, până la vremea cuvenită. Copilăria și 
frânturi din adolescența lui Constantin Petru Teodor 
cartografiază tărâmuri uitate, trecute cândva demult în im-
periul ceții. Actul de recuperare e act de voință pe deplin 
asumat. Suita întâmplărilor relatate e motivată și prinsă 
bine între prolog și epilog ce funcționează ca doi contraforți 
mai mult sau mai puțin simbolici. Acest interval nou creat 
în sensibilitatea scriitorului începe odată ivit să funcționeze 
ca un perpetuum mobile. Păstrând proporțiile, bucuria 
nostalgică cu care Constantin Petru Teodor privește 
îndărăt îmi amintește de fiorul cinematografiei lui Tarkovski 
ori de lung metrajul lui Sergiu Celibidache - „Octav”. Chiar 
dacă textul e impregnat cu arhaisme, regionalisme, situații 
post-levantine, există pe mai departe o eleganță a bucuriei 
de a reînvia toată această lume a unei mahalale „în mijloc 
de univers”, întrucât da, matu-
rul redevenit acum copil pen-
tru încă o dată își arogă puteri 
demiurgice și reașază după 
voie proprie temeliile lumii 
pierdute. Amintind de 
„copilăria copilului universal” - 
o sintagmă atât de îndelung 
uzitată dar care acoperă și 
realitățile volumului de față - 
personajul principal, alter ego 
al autorului, narațiunea „întâm-
plându-se” la persoana întâi, 
personajul principal așadar 
poartă în desagă întâmplări nu 
tocmai convenționale, care 
stârnesc hazul. După cum am 
lăsat să se înțeleagă, romanul 
nu strălucește din punct de vedere compozițional - probabil 
că de la început nu asta i-a fost miza!-, însă are marele 
plus de a provoca - prin situațiile de-o clipă în care se află 
personajul - un râs sănătos, aproape cu valențe terapeu-
tice. Eul narativ e în principal acompaniat de apariții cu bi-
ografie, Relu și Gelu, verișorii atotprezenți. Dar lumea 
mahalalei Berăriei ne e parcă tuturor atât de cunoscută 
încât se completează și cu alte apariții ce pendulează între 
normalitate și grotesc, așa încât dai la tot pasul fie de 
Bădia Culiță ori Andrei, de Bibiță ori Lenuța și tot așa - 
(pseudo)eroi ai cărții, iar cu voia dumneavoastră și de 
Marinel, Aglae, Răzvănel, Tincuța, Costel, plus alte nume 
după nume ce nu se regăsesc în carte dar care încep să 
se nască printre chiar amintirile cititorilor, odată cu actul 
lecturii, ca într-o lectură direct asumată, grație întâmplărilor 
ce sunt convins că își găsesc corespondente cu ușurință. 
Precum la iarmaroc, e o lume caricaturizată tocmai pentru 
a obține efecte maxime: familia Capdecal, Lenuța cea care 
purta la un picior 41 iar la altul 42, ciudatul Culiță, omu’ 
satului a cărui ultimă dorință era să fie dus la groapă cu 
„caleașca mortuară”, unchiul Costică, moș Năduf 
căcănarul. La antipod, singurii care au darul de a pune or-
dine în toată această lume întoarsă cu susul în jos rămân 
bunicul Gheorghe și bunica Maria - către aceștia, întreaga 
reverență. Petru Constantin Teodor readuce cu multă pri-
cepere la viață această lume dintre Negel și Bârnat, un 
topos aparte pentru mulți băcăuani - și nu numai!  

-; parcă îi și văd zâmbetul învingător din colțul gurii, 
mărturisind implicit că ceea ce va fi fost de împlinit în 
lumea sa, s-a împlinit! 

Arta aducerii-aminte, 
 între schiță și realitate romanescă
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Poet și prozator deopotrivă, 
Alexandru Nelu Huidici a debutat   
editorial în 2017, cu un volum de ver-
suri intitulat Poezie pe contrasens, 
la Editura „eCreator” din Baia Mare, 
coordonată de scriitorul Ioan Romeo 
Roșiianu care, în postfața cu titlul 
Alexandru Nelu Huidici și explorarea 
limitelor cuvintelor, spunea despre 
autor că „pășește curajos în sfera 
complexă a liricii moderne și lasă 
senzația că pentru el poezia este un 
adevărat act de expresie a lumii, o 
întreagă filosofie existențială”. 
Apartenența creației lui Alexandru 
Nelu Huidici la existențialism al cărui 
reprezentant de seamă în literatura 
noastră a fost, fără îndoială, George 
Bacovia, e afirmată fără echivoc de 
criticul băimărean. „Volumul Poezie 
pe contrasens precizează post-
faţatorul este unul marcat de 
existențialism, un adevărat fir roșu, 
un cordon ombilical al poemelor”, 
care devin atunci, din acest motiv, 
„adevărate elegii ale însingurării în 
mijlocul lumii, senzația de ușoară vic-
timizare înșurubându-se în poem, un 
destin altfel asumat, o anumită doză 
de resemnare în fața sorții ampren-
tând puternic scriitura”.  Acest carac-
ter elegiac al multora dintre poeziile 
lui Alexandru Nelu Huidici din volu-
mul de debut se va perpetua nu doar 
în creațiile lirice ulterioare în care mo-
tive precum tristețea, însingurarea, 
resemnarea ş.a. sunt întâlnite 
frecvent , ci chiar și în cele prozastice 
din volumul de Povestiri, apărut în 
2018, la aceeaşi editură. Un an mai 
târziu, în 2019, autorul va decide să 
îmbine cele două genuri liric și epic  
între coperțile unui volum comun. 
Anotimpuri în derivă (Editura „Con-
texte”), purtând subtitlul Versuri și 
proză. Plasate în partea finală  a 
cărții, prozele sunt în număr de trei: 
Învățătorul, Fioruri de copil și Harapul  
fiind circumscrise tematic universului 
copilăriei trăite în lumea satului româ-
nesc tradițional, cu pitorești obiceiuri 
și datini, dar și cu mentalități ances-
trale… Editat în condiții excelente, 
elegantul volum de care ne ocupăm 
aici beneficiază de o prefață semnată 
de scriitorul băcăuan Theodor 
George Calcan, el însuși poet de ta-
lent, dar şi comentator literar avizat, 
cu vechi state de serviciu în critica de 
întâmpinare. Cunoscându-i în detaliu 
creațiile lirice anterioare atât pe cele 
din volumul de debut, cât și pe cele 
publicate ulterior în presa literară, 
prefațatorul cărţii de faţă, cu 
îndreptățire: „Cu acest nou volum, 
poetul nu face decât să-şi continue 
drumul anevoios spre sine, să-şi son-
deze mai acut eul, să-şi sporească 
„umbra singurătății” în preajma  cu-
vintelor pigmentând pe ici pe colo cu 
arhaisme un limbaj destul de divers, 
dar  care se încadrează destul de util 
în textura versurilor dându-le o par-
ticularitate aparte. Fără a fi un spec-
tacol scenic deosebit și cu substrat 
parabolic, sau vreun exercițiu mai 
mult sau mai puțin savant, magic ori 
retoric, poezia sa nu poate fi socotită 
nici primitivă, nici naivă, ori cumva 
predispusă la joc”.  

Anotimpuri în derivă, poemul 
care împrumută titlul volumului, ar fi 

trebuit așezat primul credem noi ca 
un fel de prefață, întrucât ni se pare 
a fi, cel puțin în prima parte, o 
meditație asupra condiției umane, în 
general: „Nevăzut,/ precum un munte 
ce şi-a pierdut vârful în nori,/ necer-
cetat, precum pădurea virgină,/ 
uitat.../ precum comoara unei corăbii 
de pe fundul oceanului,// am traver-
sat anotimpuri năpădite de visuri,/ 
inflorescențe ale dorințelor fluturând/ 
precum aripa alpinistului ce sfidează 
Everestul/ stând agățată într-un 
piton”. Cântăreț al anotimpurilor, ase-
meni multor altora, Alexandru Nelu 
Huidici propune, în partea a doua a 
poemului titular al volumului, un 
unghi întors pentru privirea mișcărilor 
naturii, pe canavaua anotimpurilor 
desenându-şi portretul în tuşe 
apăsate și sigur pe sine: „Corzile su-
fletului meu/ vajnic întinse,/ mângâi-
ate de pana vântului/ pe portative 
ferecate în cheia sol.../ au declinat în 
bemol.// De la o vreme/ ritmul s-a 
schimbat.../ și toate notele cad în 
devălmășie,/ spre înalt”. Ca orice 
poet autentic, Alexandru Nelu Huidici 
e înzestrat cu marea capacitate de a 
vedea și ceea ce omului comun îi 
poate scăpa ori trece abia observat. 
Așa, de pildă, poetul simte adesea 
nevoia să se autodefinească su-
gerând cititorului o personalitate 
verticală și inconfundabilă: „M-am 
născut falnic/ precum un stejar se-
cular/ odrăslit din hăţiş de milenii.// 
După un timp, în stejar/ au  început 
a înflori păsări și cântece/ care s-au 
prins în jocuri” (Tribut speciei). După 
cum se poate lesne observa, majori-
tatea poemelor corespund, dacă se 
poate spune așa, titlului cărții, poetul 
plasându-şi existența în armonia câte 
unui anotimp, într-un fel de panteism 
în care unui gând, unui sentiment 
sau stări sufletești le găsește 
corespondențe: „Trec pe sub umbra 
plopilor/ ce mă lasă să le calc 
înălțimile.../ sub liniștea întinsă pe 
răcoare.// Statura lor îngenuncheată/ 
mă cuprinde cu sufletul verde.../ și-
mi cere un pic din sufletul meu.// Intru 
în troc cu înălțimea./ Dialogăm prin 
freamătul/ ce se scurge în roșu și 
verde…” (Plopii). Se poate observa, 
de asemenea, o știință a construirii 
poemelor, care par a veni de undeva 
din interiorul trăirii și simțirii poetice, 
fiindcă din acest punct de vedere 
Alexandru Nelu Huidici e posesorul 
unei multitudini de sentimente ce 
așteaptă a fi transfigurate liric. Iată, 
de pildă, cum sună un poem ce  
poate fi interpretat și ca o artă 
poetică: „Am călcat pe o clapă albă/ 
și mi-a cântat cerul,/ am călcat pe o 
clapă neagră/ și mi-a răspuns 
pământul.../ între ele a curs prin flaut/ 
sufletul meu derbedeu (!)// Aşa am 
purtat în mine/ un cântec mereu./ 
Adevăratul meu prieten,/ poate sin-
gurul acest cântec al meu.// Încrân-
cenat am fost să îi păstrez ritmul,/ 
temător să nu-l pierd.../ Nefiresc cân-
tec. Ascuns sub note false,/ sub 
solfegii divinizate/ de cioare corbi și 
greieri/ niciodată n-am putut dansa 
după el...// A fost urlet/ apoi pasăre,/ 
apoi bocet cu iz de vioară// Sufletului 
meu floare amară” (Suflet derbe-
deu). Şi, fiindcă veni vorba de arta 
poetică, trebuie spus că aceasta 
diferă de elegie ori de meditație 
(celelalte specii ale liricii filosofice), 
doar  prin tema aparte, care constă 
în preamărirea rolului poetului (al cre-
atorului de artă, în genere) ori în 
definirea specificului poeziei, al lite-
raturii, al artei, în general. Din Anti-
chitate și până astăzi, în toate 
creațiile de gen aparținând marilor 
lirici ai literaturii universale și 

naționale, poetica poeților are 
îndeobște caracterul unei apologia 
pro arte sua, fiind adică o justificare 
a propriei arte. Artele poetice din 
Anotimpuri în derivă nu fac 
excepție, ilustrativă fiind, în această 
privinţă, cea intitulată chiar Dealtfel 
poezia, unde autorul consideră că: 
„poezia a existat/ cu mult înaintea 
poeților,/ cum a existat coada de 
topor/ în pădurea virgină,// ori lumina/ 
vegetând în trupul mineral.../ pre-
vestind arderea materiei/ însetată de 
viață.// poezia există fără poeți./ ei îi 
îmbracă tentaculele/ într-o mănușă/ 
pentru a iubi fără sânge.// îi 
descoperă nudul,/ pentru a trezi 
nașterea/ din cenuşa dragostei”. Cât 
despre sine, ca poet, Alexandru Nelu 
Huidici își imaginează că: „Aş fi putut 
să fiu poet/ cu pasul încălțat baroc,/ 
în jurul meu cânta văzduhul,/ iar Nar-
cis se prindea cu ielele în joc.// Ro-
tund îmi părea tot,/ cer și pământ,/ iar 
eu.../ un hohot” (Am fost să fiu). 
Însă înainte de a fi fost poet, Alexan-
dru Nelu Huidici e medic veterinar de 
profesie, biografem vizibil și în volu-
mul de față mai cu seamă datorită 
utilizării unor vocabule din jargonul 
meseriei, ca în poezia intitulată chiar 
Veterinar: „astăzi (!) vorbim despre 
virusuri/ virusul pestei porcine 
africane sau/ prăpastia unui mereu 
început.// (...) virusul pestei porcine 
africane, al gripei aviare/ cu toate 
vacile nebune/ scăpate de vestică lib-
ertate,/ scăpătate,/ mustind de lapte 
în diluție morbidă/ (...) pe şosele curg 
vopsele/  covorașe dezinfectante, 
policromatice, îmbibate/ ranforsate 
de patologii,/ dezmembrate, lăbărțate 
/ decriptate/ unse cu toate alea să nu 
scârțâie, politic,/ parlamentar,/ guver-
namental”. Astfel de piese lirice nu 
afectează coerența volumului și nici 
trăirile poetice ale autorului, fiindcă 
știut este că o poezie bună e una în 
care, într-un fel sau altul, te 
regăsești, chiar dacă versurile 
exprimă emoții, gânduri, imaginaţii ori 
experiențe foarte personale ale 
autorului. În acest sens, antologic 
este acest Strigăt, unde e transfigurat 
liric cel mai tragic moment care poate 
fi imaginat în viața unui copil: „În 
urma unui dric,/ am rămas privind în 
gol...// Un strigăt surd cât toată viața/ 
m-a  pătruns:/ câine de pripas!// Atât 
de mic n-am înțeles (!).../ şi-am 
așteptat prin negre nopți,/ în cadrul 
strâmt al vechii porți/ prin care ai ple-
cat,/ să te întorci...// Dar mamă (!),/ 
vopseaua de pe crucea-ţi grea,/ 
îmbătrânea.../ Singur (!)... am fost 
nevoit/ să plec la drum/ întinerind... 
cu pas șovăitor”. Înșelătoare la primul 
nivel al lecturii, poezia lui Alexandru 
Nelu Huidici prezintă suficiente virtuți 
pentru a putea fi citită cu interes şi 
pentru a oferi cititorului surprize din-
tre cele mai plăcute. Stilistic vorbind, 
poezia sa conține toate atributele 
liricii douămiiste (care se scrie și se 
publică actualmente abundent prin 
reviste), cum ar fi prozaismul, tran-
scrierea aproape frustă a senti-
mentelor, clar obscurul metaforei, 
biografismul ş.a. Spre exemplificare, 
vom cita din câteva poezii de 
dragoste  sentiment care cutreieră, 
de milenii, poezia lumii și care-i 
inspiră lui Nelu Huidici versuri pre-
cum: „Te-am iubit cu toți hormonii/ 
scăpaţi prin mâneca/ cămășii înflo-
rate de dorință.../ şi-am înțeles că n-
am scăpare,/ că așa.../ îi e dat lutului 
să se-nfioare” (Printre altele…). 

 
*  Alexandru Nelu Huidici, 

Anotimpuri în derivă. Editura „Con-
texte”, 2019. 178 p. 

(Continuare în pag. 6)

     ALEXANDRU NELU HUIDICI 
UN NUME DE REFERINȚĂ ÎN POEZIA NOASTRĂ  ACTUALĂ*
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 ALEXANDRU NELU HUIDICI... 
(Continuare din pag. 5) 
 
Sau „Pentru început, vreau să-ţi 

port pantalonii/ ca să-ţi știu căldura 
aproape de simțiri./ Apoi vreau să mă 
atingi cu zâmbetul,/ să-mi vindeci gri-
masele de emoții.../ Eliberat,/ îți voi 
atinge sufletul/ pe cea mai înaltă coardă,/ 
îl voi face să vibreze/ sub pana mea de 
menestrel,/ iar el,/ slobod de acute și 
joase/ cântece/ se va transforma în po-
rumbel” (Parcurs oniric). Alteori însă 
dragostea îl conduce pe „menestrel” la 
frumoase caligrafii poetice, precum aces-
tea: „Fierb ca apa minerală/ pe pahar cu 
ruj de buze,/ sentimentele-s confuze/ ca-
ntr-o eră glacială.// Mintea, ca un stol de 
vrăbii/ speriate de-o pisică,/ înspre stele 
se ridică/ și coboară prinsă-n săbii,// 
inima e un cârcel/ ce înșurubeaz-o viță,/ 
sufletul mi-i o șuviță/  atârnată de-un câr-
cel” (O dragoste ratată). Astfel de 
poeme, alături de multe altele din Anotim-
puri în derivă, se caracterizează printr-un 
lirism delicat, care își circumscrie bi-
ografemul în stare pură, nealterată, con-
turând ceea ce s-ar putea numi spațiul 
ființial. Transferate în poezie din (i)reali-
tatea imediată cum spunea undeva 
criticul ieșean Ioan Holban astfel de mo-
mente biografice sunt evocate, de pildă, 
în poemul Imponderabil, din care cităm: 
„Să mă mai văd într-un bocanc soldat.../ 
cu un pușcoi legat de gât,/ cazon de 
verde transpirat, (...)/ Să mă mai văd la 
studii candidat,/ întâi respins și apoi pro-
movat/ cu vis de șoim încoronat (...), / Să-
mi văd fetițele crescând,/ să le mai legăn 
pe genunchi cântând,/ să le mai bucur c-
un nimic, cu o vorbă a mea,/ să retrăiesc 
și clipele de bucurie când plecam în 
drumeții,/ sau căutam la mare doar pla-
jele pustii…” 

 Corolar al unui efort de auto-
definire lirică și de conștientizare a unor 
nu puține!  aspecte existențiale, poemele 
din Anotimpuri în derivă par construite 
pe un tipar liric de natură reflexivă, pre-
cum această Rugă (veritabilă bijuterie 
artistică): „Doamne (!),/ Fă-mă ca să văd 
departe.../ dragostea de după moarte, 
lacrima care desparte/ cerul de întinse 
ape!// Doamne (!),/ Fă-mă să pătrund 
adânc/ înțelesul din Cuvânt,/ de-a de-
parte cu măsură/ frica de sperietură!// 
Doamne (!), dă-mi discernământ!” Chiar 
și compozițional, Anotimpuri în derivă 
trimite, deliberat, la trinitate, fiind alcătuit 
din două cicluri cuprinzând 89 de poeme 
și un al treilea, grupând cele trei proze. 
În contextul celui de al doilea ciclu de ver-
suri, intitulat Tente și amprente, se dis-
ting trei piese circumscrise tematic 
sentimentului patriotic: România A.B.C., 
Te iubesc! şi Cântec pentru țara mea 
(ocazionată, se pare, de celebrarea Cen-
tenarului Marii Uniri), din care cităm: 
„Românie (!),/ porți aură de bucurie.../ şi-
n trupul milenar, îți bate inima de cente-
nar.// Soarele-ţi râde de pe creștet,/ de 
fericire,/ îţi râuresc lacrimi pe brațe.../ por-
nite-n cruce, sus, pe Caraiman,/ ajunse 
fluviu.../ sub talpa pusă-n Bărăgan”. 

 Fără a avea orgoliul construirii 
unor poeme ample și cu anume structuri 
elaborate după un eventual program, 
Alexandru Nelu Huidici scrie spontan, ca 
și cum nu autorul ar alege temele, ci 
acestea l-ar alege pe el. În imaginarul po-
etic, autorul oficiază cu nonșalanță, cu 
siguranță de sine și mai ales cu o deplină 
stăpânire a propriilor idei și sentimente. 
Şi credem că nu greșim afirmând că 
farmecul poeziei lui Alexandru Nelu 
Huidici rezidă tocmai în această simpli-
tate în care nu de puține ori apar perlele 
poeziei autentice, răsfrânte în propriul su-
flet precum stelele în oglinda apei. Talent 
rafinat, care preferă calitatea în detrimen-
tul cantității, voce distinctă în corul cre-
atorilor congeneri din lirica actuală, 
Alexandru Nelu Huidici devine, prin 
Anotimpuri în derivă, un nume de luat 
în seamă  în poezia noastră actuală.

 
 

Suferinţa  
poetului 

 
 

 
 
          Volumul de versuri Mnieru – Profesorul 
meu de Prețiozități de Marin Beșcucă 
(Editura Hoffman, Caracal, 2019) este un 
omagiu adus profesorului Dumitru Mnerie, al 
cărui nume de familie provine de la „piatra 
vânătă” („tiatra mnerie”, sulfatul de cupru), ce 
are un dublu rol: pe de  o parte, unul de 
protecție pentru vița-de-vie și alte plante, dar 
și unul otrăvitor, pentru diferite specii de in-
secte. 

Versurile de aici emană suferință prin 
toți porii, atât la nivel de individ („… gândul te 
trăiește / și trăiește odată cu tine, chinuindu-
te în chinuindul lui, / iar poemul ce se naște, 
iese-n lumină tulburător… / Poemul!” – 
Mnieru; („timpul se hrănea cu castelul meu de 
nisip / poate și preocupat de ce-am citit… / n-
am ajuns la CNSAS! / dar labirintul turnătorilor 
are acuarela-n hârtie de turnesol” – Mda!), cât 
și, mai ales, la nivel de colectivitate („pod, Po-
emul, / dinspre Siret peste Dunăre!” – 
Sonatina luminii are farmecul ei). 

Este o suferință a poetului pentru toți 
semenii săi din țara aceasta încercată fără 
oprire, acolo unde s-a ratat ocazia punctului 8 
al Proclamației de la Timișoara, punct ce 
revine pregnant în poemele lui Marin Beșcucă 
(„tac! da consimt / dar cer Punctul 8!” – 
Tăcerea e consimțire). 

Implicarea poetului lasă urme, 
sănătatea trupească și sufletească se 
șubrezesc la propriu („… dă-mi mie tremurul 
sufletului tău, / să-l sufăr eu… da, / atâtea pot 
să duc, de-ai ști…” - Și purcede rapsodia; „… 
sigur că ploaia doare! / stropii-și duc țipetele 
din streașină / mie în creieri” – Nici nu știu de 
pământul are sex). 

Poetul ține partea celor mulți, aflați la 
baza societății și mereu în pericol de a fi 
abuzați, într-un fel ori altul, de către mai-marii 
zilei, puțini dar atât de puternici încât până și 
justiția îi protejează, libertatea rămânând doar 
un deziderat („LIBER! / jos golaniada / și-au 
pus-o jos… / dar s-a câștigat mai apoi pu-
terea, / dar osul tot os!” – Depozitul de liber-
tate; „iar justiția podul de piatră l-a dărâmat, / 
care apă? / dar apa are memorie! / gloanțele 
din zidurile de la Târgoviște tot spovedesc. / 
dar blestemul e Blestem… și, / tot JUSTIȚIA!” 
– Noroc bun). 

Poetul primește darul de a scrie de la 
Dumnezeu, așa încât tot ceea ce vede și 
simte să se păstreze pentru totdeauna („… 
nu-mi puteam prinde jocul de creion, / nu-mi 
puteam scoate acuarela din lacrimă, / știam 
cât fierb sub pleoapă, / știam tot ce-nseamnă 
curgere prin mine…” – Pe aripile năravului), 
fiind pe deplin conștient de sarcina sa („eu 
sunt un poet în Grădina Maicii Domnului, / 
LIBER!” – Depozitul de libertate). 

Totodată, poetul trebuie apreciat și 
iubit pentru calitatea sa de poet și nu pentru 
omul care este în realitate („deci 
îndrăgostește-te de poet, / dar nu-i căuta 
omul, ia omul cel născut Poem!” – Cuvântul 
cu iz de nămiaz). Pare a merge totul din rău 
în mai rău, într-o cădere continuă, fără oprire. 
Și totuși, există speranță („… țara asta bine 
mulsă, dă lapte din ruină și paragini” - Și e 
atâta libertate, uf!), atunci când iubirea, 
ascunsă în inimă, e lăsată să răzbată la 
suprafață, ca „piatra-vânătă” („«tiatra-mnerie» 
va putea să-și scoată diamantul ivelii!” – Ma-
nifestul poem), pentru a-și da mâna cu 
credința în Dumnezeu, împrumutând putere 
una-alteia („ce lume mai frumoasă decât 
DUMNEZEU?” – Mnieru). Cuvintele năvălesc 
asupra cititorului dintr-o dată, fără a ține cont 
de consecințe, asemenea unei avalanșe, 
ideile împrăștiindu-se care încotro, fiind uneori 
dificil de urmărit, creându-se o senzație de 
neglijență, dar și de diluție. Scrisul lui Marin 
Beșcucă este provocator, incomod, chiar ino-
vator la nivel lexical, dar și dureros de sincer, 
nelăsând loc concesiilor de orice natură. 
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O POETĂ  
A LUMINII* 

  
 

 
 
 

Autoare a șapte volume de poezie, 
prezentă în peste 90 de antologii, colab-
oratoare la peste 40 de reviste din țară și 
din străinătate, laureată a mai multor con-
cursuri naționale și internaționale, 
membră a Uniunii Internaționale a Oame-
nilor de Creație, membră a Ligii Scriitorilor 
Români, omniprezentă și pe Facebook, 
Maria Filipoiu este o poetă ajunsă la ma-
turitatea expresiei lirice, o poetă care 
abordează cu seninătate și optimism ma-
rile teme ale literaturii. 

Cea mai recentă carte a sa, 
intitulată „Pelerin pe Calea Luminii -101 
sonete creștine“ și publicată de Editura 
Libris din Brașov - 2019, este o pledoarie 
pentru purificarea sufletului, oferindu-ne 
calea cea mai sigură pentru înălțarea 
spirituală și armonia existențială. Într-un 
scurt exordiu Maria Filipoiu afirmă: „Dedic 
această carte de sonete creștine-gânduri 
îndumnezeite spre a fi nesaț divin pentru 
cei flămânzi de hrană spirituală și terapie 
sufletească celor care trăiesc prin 
credință”. 

Pe coperta a patra, cunoscutul 
scriitor bucureștean Horia Gârbea - 
președinte la Filiala de Poezie, București, 
girează cu autoritatea sa bun-ul de tipar 
al acestei cărți: „În textele volumului este 
evidentă tendința ecumenică a autoarei, 
deschiderea spre toate miturile consola-
toare care propun, prin meditație și 
reculegere, o mântuire care vine de la o 
divinitate, oricare este aceea”. 

Caracteristica esențială a versului 
său este rostirea simplă, directă și cu o 
mare putere de convingere, apelând la un 
limbaj clar, seducător și frust, despodobit 
de artificiile poetizării. Iată o mostră pen-
tru edificare: „Împodobește-ne, Doamne, 
de Crăciun,/ Cu aură de beteală divină!/ 
Dă-ne magică și sacră lumină/ Să nu ne 
rătăcim de-al credinței drum!// De bucurie 
fă-ne casa plină/ Și-nmiresmată de-al 
bradului parfum/ Să ningă cu roadele 
gândului bun/ Și magii ca în Betleem să 
vină!// În suflet dă-ne rază din sfântă 
Stea/ Să aprindem candelă de credință,/ 
Când îngerii scutură cerul de nea.// 
Dezleagă-ne lanțul de neputință/ Să-
ntâmpinăm magi ce vestesc Nașterea/ 
Domnului Cel plăsmuit în ființă.” 
(„Împodobește-ne, Doamne! - sonet 
magiei Crăciunului”, pag. 61).  

   Substantivul lumină, verbul a lu-
mina și toate substitutele lor sunt întâlnite 
de mai multe ori in același context: 
„pelerin pe calea luminii, luminându-mi 
tenebrele tristeții, lumina gândului, cu su-

fletul înmiresmat în lumină, făclie divină, 
sufletului aprindea feștilă, cu făclia din 
dorința-nălucă, cu ochi de lut să pot 
vedea lumină, calea cunoașterii s-o lu-
minezi, raza minții călăuzitoare, întind 
umbre pe a lunii făclie, dor de lumina can-
delei, cu lumina pe a vieții cărare, 
luminează palid crucea lui Hristos, cu 
rază pătrunde în suflet pios, am să-ți 
aprind lumina din lumină ș.a.m.d.”. 

Titlurile sonetelor sunt emblema-
tice și simbolice precum toate însemnele 
religioase și marchează bornele unui 
drum al iluminării care organizează 
această poezie reflexivă îngrijorată de 
mersul lumii. Poezia sa dezvăluie o sen-
sibilitate autentică, aptă să prelucreze po-
etic tot ce înseamnă credință și suferință: 
„În credință am învățat să trăiesc/ Din vre-
murile când mama mă ducea / La Iconos-
tas și pe piept îmi făcea/ Semnul Sfintei 
Cruci, pe Domnul să-l cinstesc” sau „În 
ochi pâlpâie făclie divină/ Ce se scurge 
ca mirul din icoane/ Pe lacrimile de viață 
orfane/“, „Când agonizează pe patul de 
moarte”. 

Maria Filipoiu posedă o artă 
poetică mai mult cerebrală decât 
emoțională, o caligrafie rafinată, discretă, 
fără să te șocheze. Poeta pledează 

convingător 
pentru eu-
h a r i s t i e , 
pentru co-
m u n i u n e a 
cu sacrul, iar 
crucea, sim-
b o l i z â n d 
legătura din-
tre pământ 
și cer, dintre 
om și Sfânta 
Treime, este 
i n v o c a t ă 
aproape în 
f i e c a r e 
sonet.  
Nelipsit este 
și simbolis-

mul inimii (soare al trupului), alături de 
alte imagini, precum cea a rănii care 
înseamnă păcatul originar, sacrificiul con-
tinuu, deschiderea cărnii către spirit... 
Chiar dacă apelează mai rar la figuri de 
stil, sintaxa poetică, intelectualismul ex-
presiei, specificul prozodic conferă po-
emelor o sonoritate aparte. 

În consonanță cu sonetele respec-
tive sunt și cele peste o sută de simboluri 
grafice atașate de Mihail Doru 
Flămînzeanu, fiul autoarei.  

Celălalt fiu, Dan Ionuț 
Flămînzeanu a realizat o frumoasă 
copertă. O famile de artiști. 

...........  
 *(Maria Filipoiu: „Pelerin pe 

Calea Luminii - 101 sonete creștine”  
  Editura Libris-Brașov, 2019) 

M
ih

a
i 
M

e
rt

ic
a
ru

 
Ozana Kalmuski-

Zarea 
 
 
 
 
 
 
 DORU KALMUSKI 

Adevăratul Eden 
 
Ideea de a scăpa de bătrâni nu 

este nouă. Apare în texte ori filme SF. 
Sigur că privindu-le/citindu-le, nu te 
aștepți să le trăiești live. În anul 2001, 
când Doru Kalmuski publica Adevăratul 
Eden, utopia politicii, eram siderată - ca 
și acum -  de curajul și imaginația lui, de 
cinismul ușor estompat de un umor ro-
bust, într-o exprimare unică.  Despre anii 
tichetelor, Ministerul Formei, somnul 
adânc provocat de un virus greu de iden-

tificat, despre cum este arestată liber-
tatea, despre Adevărul Adevărat urbi et 
orbi, excursiile Agenției și îmbarcarea 
bătrânilor în călătoria cu Ogarii aurii, aflați 
de la Lipton și Mateus, protagoniștii 
„utopiei negre” imaginate de Doru 
Kalmuski cu intuiție clară  acum două 
decenii. (OK) 

Lipton scrisese în cartea sa: Într-o 
viitoare Nouă Eră va fi necesar ca toți 
cetățenii să se bucure pe deplin de viață. 
Dar pentru a se bucura de viață trebuie 
ca aceasta să fie susținută de sănătate. 
Cu excepția sănătății, orice alt motiv de 
insatisfacție rămâne minor. Bătrânețea 
este, prin natura ei, un atentat la starea 
de sănătate. Ea este o boală și, încă mai 
grav, o boală incurabilă. Dacă vrem să 
înălțăm o societate edenică trebuie să 
găsim soluția acestei boli. Pe de altă 
parte, numărul mare al bătrânilor poate 
subția foarte mult resursele necesare feri-
cirii activilor.      

 (Continuare în pag. 11)
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Infernul reprezintă pentru omul 

creştin o zonă sumbră a „lumii de dincolo”. 
Modul în care este prezentat acest pol al 
celeilalte lumi de către feţele bisericeşti îl 
îndeamnă să realizeze numai fapte bune, 
să se căiască de cele rele săvârşite cu sau 
fără voie. Răutatea, indiferenţa, lăcomia, 
avariţia sunt atribute omeneşti înfierate din 
cele mai vechi timpuri  atât în literatură cât 
şi în realitatea de zi cu zi, dar cu toate 
acestea, omul, în speţă fiinţă duală, nu 
reuşeşte întotdeauna să se depărteze de 
aceste caracteristici ce-i pătează 
existenţa. Ştim din Biblie că Răul exercită 
asupra fiinţei omeneşti o atracţie mult mai 
mare decât Binele, episodul căderii în 
păcat fiind antologic în acest sens. Însă 
întrebările care se conturează după ce 
analizăm cu atenţie acest pasaj biblic este 
de ce Dumnezeu i-a lăsat pe cei doi 
locuitori ai Paradisului să cunoască 
această parte urâtă a existenţei? Ce rol 
are această cădere în păcat pentru 
evoluţia omenirii?  

Alegerea noastră în abordarea 
acestei teme nu este deloc una aleatorie, 
căci considerăm că descensus ad Inferos 
sau căderea în păcat reprezintă mobilul 
declanşator al unui întreg sistem de valori 
şi judecăţi fără de care lumea nu s-ar 
putea ghida în dezvoltarea sa. De altfel, în 
Biblie pomul din care se înfruptă Adam şi 
Eva se numeşte pomul cunoaşterii, o 
necesitate devenită putere mondială în 
zilele noastre.  

În lucrarea de faţă ne propunem o 
analiză comparativă a două opere a căror 
tramă narativă se ţese în jurul motivului li-
terar descensus ad Inferos. Partea I a Di-
vinei Comedii a lui Dante şi O coborâre 
în Infern a lui Doris Lessing se aseamănă 
tocmai prin faptul că ambele personaje 
principale Dante şi Charles Watkins între-
prind o călătorie în Infern în aflarea unor 
răspunsuri pe care nu sunt capabili să le 
descopere singuri.  

Motivul literar al coborârii în Infern 
apare în mai multe literaturi care se nasc 
în diferite epoci. Totuşi putem spune că 
primele ecouri se difuzează simultan cu 
căderea lui Lucifer din cer. De altfel, acest 
înger plin de sine, iniţiatorul revoltei în Pa-
radis, este alungat, iar în căderea sa 
creează ceea ce noi astăzi numim Infern. 
În cultura sumero-babiloniană, coborârea 
în Infern apare pentru prima oară în 
Epopeea lui Ghilgameş scrisă pe 12 
tăbliţe, datată la începutul mileniului al 
treilea înainte de Hristos. Călătoria lui 
Ghilgameş este esenţială tocmai pentru că 
cea de-a doua dimensiune a lumii de din-
colo este descrisă prin ochii unui muritor. 
Furios că zeiţa Iştar i-a ucis cel mai drag 
prieten, pe Enkidu (alter ego al personaju-
lui), Ghilgameş se hotărăşte să caute 
floarea nemuririi ce se afla pe fundul mării. 
Dar această floare rară nu le este 
destinată oamenilor, iar Ghilgameş 
eşuează la testul iniţiatic.  

În cultura greacă, mitul lui Orfeu 
prezintă şi el o coborâre în Infern. Vestitul 
cântăreţ ce-şi salvase tovarăşii de cân-
tecul înşelător al sirenelor în expediţia 
Argonauţilor în căutarea lânii de aur se 
îndrăgosteşte de o nimfă pe nume 
Euridice. Deşi căsătorit cu ea, Orfeu are 
un rival de temut, Aristaeus, un zeu pas-
toral ameţit de farmecele nimfei. Pusă pe 
fugă de acesta, Euridice îşi găseşte 
sfârşitul muşcată de gleznă de un şarpe 
veninos. Orfeu nu se împacă cu pierderea 
ei şi decide să coboare în Infern pentru a 

o salva. În Infern Orfeu reuşeşte să-i 
farmece pe toţi monştrii cu lira şi să-şi 
salveze soţia, dar cu o singură condiţie: să 
nu se întoarcă să o privească decât după 
ce aceasta va păşi dincolo de poarta In-
fernului. Or, Orfeu nerăbdător să se asi-
gure că soţia lui îl urmează, încalcă 
această restricţie, iar Euridice se întoarce 
în Infern fără posibilitatea de a mai fi 
salvată. Orfeu nu este supus la toate pro-
bele din Infern tocmai pentru că el deţine 
un „as în mânecă”, muzica. Cu toate aces-
tea eşuează lamentabil şi nu reuşeşte să-
şi readucă soţia la viaţă ceea ce 
demonstrează că legea nescrisă a lu-
crurilor nu poate fi transgresată, între viaţă 
şi moarte există întotdeauna un echilibru 
pe care omul nu-l poate schimba, oricât de 
mult şi-ar dori.   

În Odiseea lui Homer, Ulise 
coboară în Infern pentru a afla de la pro-
fetul Tiresias drumul spre casă pe care-l 
pierduse.  În Eneida lui Vergiliu, Eneas în-
treprinde această călătorie pentru a afla 
de la tatăl său, Anchise, viitorul în legătură 
cu războiul pe care-l purta cu troienii. 
Observăm că variantele acestui motiv li-
terar au totuşi un nucleu central. Fie este 
vorba de căutarea unei fiinţe dragi, fie a 
unei flori a nemuririi, fie a unui drum de 
mult pierdut, sau a viitorului, călătoria în 
Infern este legată înainte de toate de o 
lipsă şi de o căutare. Din cauza acestei 
lipse de cunoaştere, personajele, eroi 
neînfricaţi, sunt „forţaţi” să coboare în In-
fern tocmai pentru a umple golul şi pentru 
a produce o schimbare. Coborârea în In-
fern reprezintă de fapt o etapă iniţiatică a 
personajului principal modificându-i atât 
comportamentul cât şi modul de gândire. 

Mai aproape de era noastră este 
coborârea în Iad a lui Iisus Hristos. În 
Evanghelia după Matei se notează că 
această călătorie a avut loc după 
răstignirea şi punerea în mormânt a trupu-
lui lui Hristos, în timpul celor trei zile și trei 
nopți, cât a stat cu trupul în mormânt. 
Pogorârea Mântuitorului în sălaşul lui Lu-
cifer este  o victorie a binelui asupra răului, 
mai ales că Iisus ia cu sine pe toţi cei care 
ajunseseră aici până la naşterea sa.  
Dante le rezervă acestor suflete care nu 
l-au cunoscut pe Iisus un loc special numit 
limb. Reminiscenţele acestei călătorii 
iniţiatice sunt numeroase în cele două 
opere amintite mai sus. Infernul dantesc şi 
O coborâre în Infern se aseamănă oare-
cum prin structura pe care cei doi autori o 
impun Infernului. La Dante, Infernul este 
creat sub forma unei pâlnii cu gura în sus 
compusă din nouă cercuri, fiecare, la rân-
dul său, având câte nouă brâie. E 
adevărat că Lessing nu are o viziune 
geografică a Infernului atât de bine 
structurată, dar apar ici-colo trimiteri clare 
la opera dantescă:  

„Am continuat să merg, dar acum 
înaintam încet deoarece cărarea devenise 
o potecă foarte îngustă, uneori redusă 
numai la mici spaţii izolate unde abia îţi 
puteai sprijini piciorul pe stânci, la distanţă 
de câţiva paşi unele de altele, deseori 
lunecoase din cauza pulberii de apă pe 
care o împroaşcă râul” [8, p. 64]. 

Charles Watkins, în călătoria sa 
imaginară pe mare, se roteşte continuu, 
iar calea îi este indicată de un delfin: „Un 
delfin negru, strălucitor, cu spinarea 
onctuoasă şi care cântă având ochi iubitori 
şi un bot lung ca de marmotă” [8, p. 53]. 
Dacă la Dante, Vergiliu îl însoţeşte pe tot 
parcursul Infernului, la Lessing delfinul dis-
pare în momentul apariţiei pădurii. Iniţial 
suntem tentaţi să spunem că delfinul, pri-
etenul marinarilor, aşa cum însuşi Watkins 
îl numeşte, este călăuza sa în propriul In-
fern. Însă la o privire mai atentă observăm 
că acesta are rolul  pe care  luntraşul 
Caron îl îndeplineşte în Infernul dantesc, 
acela de a trece sufletele peste râul Infer-
nului. Interesant de studiat este portretul 
monstruos pe care îl face Dante lui Caron 

„Tăcu atunci din fălcile-i bărboase/ 
luntraşul sur al mlaştinei fierbinţi/ cu ochii-
ncinşi de flăcări sclipitoare” [1, p. 24] şi cel 
al delfinului lui Watkins. Singurul lucru care 
aminteşte de Infern în descrierea lui 
Watkins este epitetul „negru”, pe când la 
Dante, Caron se identifică în totalitate cu 
locul pe care-l păzeşte alături de Cerber. 
Viziunea lui Dante asupra Infernului este 
una creştină, pe când cea a lui Watkins 
este una filosofică, fiindcă în opinia sa In-
fernul „este o mare otrăvită, îngroşată de 
evacuarea puturoasă din maţele omului şi 
murdăria din mintea ucigaşă a omului” [8, 
p. 53]. Şi de această dată cele două ro-
mane se aseamănă, deoarece intrarea în 
Infern se face printr-o pădure la Dante 
„Spre-amiaza vieţii noastre muritoare/ 
ajuns, într-o pădure-ntunecoasă/ mă 
rătăcii pierzând dreapta cărare” [1, p. 3] ca 
şi la Lessing „În faţa mea cobora o pădure 
deasă până la marginea plăjii” [8, p. 57]. 

Dar ce este de fapt Infernul, acest 
loc de care se sperie atât de mult Dante şi 
în care trăieşte Watkins desprins de lumea 
reală? În Dicţionarul de mitologie 
generală, Victor Kernbach notează o 
definiţie cuprinzătoare a Infernului sublini-
ind rolul său în pedepsirea păcătoşilor:  

„Noţiunea mitologică frecventă în is-
toria religiilor, indicând un loc de pedeapsă 
postumă, fie subteran, fie izolat la mar-
ginea lumii, închipuit numai ca o arie de 
retragere a umbrelor (sufletelor) tuturor 
morţilor sau un teren de ispăşire a 
păcatelor din timpul vieţii, uneori şi ca loc 
special de represalii unde zeii îşi aruncă 
duşmanii învinşi. Noţiunea e foarte 
variabilă, după zone mitologice; dar de 
obicei, Infernul se asociază cu bezna şi cu 
focul” [7, p. 250] 

Această definiţie se potriveşte în to-
talitate imaginii Infernale zugrăvite de 
Dante, însă se poate plia foarte puţin pe 

romanul lui Lessing, căci la Watkins Infer-
nul este psihoză, se manifestă in interiorul 
personajului, pe când la autorul florentin 
Infernul este exterior. Una dintre frazele ce 
revin obsedant în opera lui Lessing ar 
putea rezuma ideea de mai sus: „Înăuntru 
şi afară, afară şi înăuntru, înăuntru şi 
afară, afară şi înăuntru” [8, p. 39]. 

Scriitorul italian a luat, pe de o 
parte, povestea lui Lucifer izgonit din Pa-
radis şi a combinat-o cu teoria ptolemeică 
a Pământului plat. I-a adăugat, însă, şi al 
treilea aspect, cel moral. Nu doar spaţiul 
Infernal apare în mod concret, modelat ca 
atare, ci există întrînsul chiar o ierarhie a 
păcatelor. După ce ajungem în Infern, în-
tâlnim o succesiune de cercuri. Avem 
nouă cercuri, cu diverse păcate: laşii, 
nebotezaţii, desfrânaţii, mâncăii, zgârciţii 
şi risipitorii, furioşii, ereticii, ucigaşii, 
sinucigaşii, pustiitorii, defăimătorii, 
sodomiţii, cămătarii, avem o prăpastie, 
apoi sunt proxeneţii şi seducătorii, 
linguşitorii, simoniacii (adică cei care vând 
cuvântul divin, preoţii care cer plată pentru 
a te ierta de păcate), ghicitorii, delapida-
torii, ipocriţii, hoţii, sfătuitorii de 
înşelăciune, semănătorii de vrajbă, falsifi-
catorii, alchimiştii, vine un alt obstacol: 
puţul giganţilor, şi pe urmă trădătorii, 

dispuşi ierarhic, în funcţie de gravitatea 
faptelor: trădătorii de rude în zona Caina, 
trădătorii de patrie în zona Antenora, 
trădătorii de oaspeţi în zona Tolomea şi 
trădătorii de binefăcători în zona 
Giudecca.  

În Dicţionarul de simboluri, Jean 
Chevalier şi Alain Gheerbrant văd în aşa 
numitul Infern „starea psihismului care a 
pierdut lupta cu monştrii, fie încercând să-
i refuleze în inconştient, fie acceptând să 
se identifice cu ei, printr-un declin 
conştient” [4, p. 149]. Această definiţie 
este mult mai pertinentă pentru cazul 
Watkins care trăieşte o dramă personală. 
În timpul războiului din Africa de Sud şi 
Italia asistă la moartea tovarăşilor săi de 
luptă şi nu înţelege de ce el este singurul 
rămas în viaţă. Coborârea sa în „negura 
uitării” se realizează tocmai pentru a des-
coperi motivul rămânerii sale în viaţă. 
Acest lucru se explică şi prin faptul că în 
spital Watkins refuză să-şi recunoască nu-
mele. De fiecare dată când este strigat pe 
numele său real personajul preia o altă 
identitate: Iona, Iason, Sinbad, Odiseu. 
Identificarea cu aceste personaje mitolo-
gice se face tocmai pentru că şi ele între-
prind o călătorie pe mare, Watkins 
afirmând el însuşi „toţi suntem marinari”.  
Asemănarea cu aceste personaje este cu 
atât mai ciudată cu cât profesorul de limbi 
clasice consideră autorii clasici „vorbe 
goale” şi „lături”. Să fie oare această 
reapropiere de literatura clasică o modali-
tate de căinţă, o încercare de evadare din 
Infernul personal? 

Mai târziu, ni se elucidează mis-
terul, când şeful şi prietenul său trimite o 
scrisoare în care explică câteva situaţii pe 
care le consideră esenţiale în definirea 
caracterului lui Watkins. În delirul său, 
Watkins se vede mereu pe un iaht, ima-
gine pe care şi-o reaminteşte de când 
avea vârsta de 16 ani, iar prietenul său îi 
cedase locul pentru a merge în tabăra de 
pe insula Wight. În căutarea sinelui, 
mintea rătăcită a eroului se cramponează 
de frânturi de memorie încercând cu dis-
perare să se sustragă Infernului, să 
evadeze: „Vorbea despre eliberarea sa din 
capcană, ieşirea din închisoare, în care se 
afla, evadare” [8, p. 306]. La intrarea în In-
fern îl urmăresc pe Watkins două animale 
care au rolul să-i bareze trecerea înapoi, 
dar devin şi ghid în călătoria sa prin 
pădurea „Infernală”. La Dante cele trei 
animale care-l întâmpină la intrarea în In-
fern sunt portretizate alegoric. Pantera, 
leul şi lupoaica sunt pe rând simbolul 
desfrânării, mândriei şi a avariţiei. Chiar 
dacă în O coborâre în Infern alegoria nu 
este punctul forte, înaintarea în inima 
„pădurii întunecate” se face la fel de 
anevoios ca în Infernul lui Dante. Stâncile 
abrupte, îngustimea locurilor, sticlozitatea 
privirilor de fiară sălbatică sunt tot atât de 
bine surprinse de Lessing, cât şi de Dante.   
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Doru Ciucescu a recidivat 

în scrieri de pionierat în literatura 
română. Până nu de mult timp, au-
torul băcăuan era cunoscut ca 
primul scriitor român, din toate tim-
purile, care a călătorit și a scris cel 
puțin o carte despre fiecare conti-
nent. În prezent, prin noua sa 
apariție editorială, cu titlul ,,Sur-
volul  Pământului,  cu  escale  în  
exotismul Oceanului Pacific * Fil-
ipine, Papua Noua Guinee, In-
sulele Solomon, Vanuatu, Fiji, 
Tonga, Noua Zeelandă, Polinezia 
Franceză” (Editura Rovimed, 
Bacău, 2020), Doru Ciucescu a 
devenit primul scriitor  român care 
a survolat planeta noastră.  

Trebuie să mai menţionez 
că primul scriitor român, care a 
făcut ocolul Pământului,  dar pe 
căi navale şi terestre, a fost ge-
neralul Constantin Găvănescul, 
însoţit de prinţul Carol, viitorul rege 
Carol al II-lea al României, în pe-
rioada 20 februarie – 21 septem-
brie 1920, publicând totodată o 
carte despre această călătorie, 
intitulată ,,Ocolul Pământului în 
şapte luni şi o zi”, având patru vo-
lume: ,,Egiptul”, ,,India”, ,,Japonia” 
și ,,Pacificul şi America”.   

Pentru ca prezentarea să 
fie cât mai elocventă, aduc faţă în 
faţă, în timp și spațiu, doi scriitori 
pe aceeași temă, a ocolului 
Pământului, pe celebrul Jules 
Verne, autor a peste 60 de cărți de 
călătorie, și D.C., autorul a 14 cărți 
de călătorie. 

J.V. a trăit între anii 1828 și 
1905, când o călătorie în jurul lumii 
era posibilă doar pe căi tereste și 
navale, în timp ce D.C. s-a născut 
în anul 1946, când aviația 
comercială s-a dezvoltat suficient 
de mult, ca să efectueze în 
prezent zboruri fără escale, de 

peste 14.000 de kilometri. 
Francezul J.V. nu a călătorit 

în jurul lumii și, în general, foarte 
puțin, doar în Scoția și Norvegia. 
D.C. a survolat Pâmântul, par-
curgând 43.413 kilometri. De altfel, 
cu acest survol, totalul kilometrilor 
în zboruri comerciale ale autorului 
român a depășit jumătate de mil-
ion de kilometri. De asemenea, 
scriitorul român a călătorit în peste 
65 de state. 

În consecință, cărțile de 
călătorie ale lui J.V. sunt ficțiuni 
atât ca personaje, cât și ca 
acțiune, precursoare ale literaturii 
științifico-fantastice, la care tot ce 
și-a imaginat scriitorul s-a realizat 
ori se va realiza. La D.C. doar per-

sonajele sunt de ficțiune. Aceste 
personaje sunt doar creionate, ca 
de exemplu, filipineza Corazón 
Maria Cojuango Sumolong 
Aquino: ,,Vecina mea de fotoliu a 
devenit animată, a scos măsuța 
din spătarul fotoliulului din fața ei 
și printr-un exces de hărnicie a 
procedat la fel și cu măsuța mea. 
Apoi mi-a zâmbit, ca o scuză pen-
tru îndrăzneala ei. Atunci am ob-
servat că avea tenul foarte alb, 
părul negru, ochi de aceeași cu-
loare, orbitele lor puțin alungite, 
sprincenele arcuite în sus, pomeții 
obrazului ridicați, nasul micuț și ro-
tund, gura ca două căpșune medii, 
mai mult late, decât lungi, puse re-
ceptacul lângă receptacul”. Ele au 
un nume în stil caragialesc, în care 
apare un aspect al vieții lor, ca de 
exemplu, Witchie Vampiroiu, Hob-
bita Inelescu, Eugenia Gauguin, 
Jules Ventreux. Rolul lor este de a 
dinamiza acțiunea, de a face 
cartea mai captivantă, urmând de-
viza declarată, de profesor univer-
sitar, a lui D.C.: "Instruiește și 
delectează". 

Dacă J.V. a fost inspirat de 
cartea ,,Robinson Crusoe”, scrisă 
de Daniel Defoe, înainte cu 
aproape două sute de ani, tot așa 
cred că D.C. a fost inspirat de 
aceeași carte. El a plecat singur în 
călătorii, ca un Robinson Crusoe 
modern, în care se naște și se 
renaște, cu mijloace financiare 
proprii, într-o năvalnică dorință de 
a călători, insuflată și de mama sa, 
profesoară de geografie.  

Călătoriile în străinătate ale 
lui D.C. au început în 1982, când 
a predat în Africa de Nord în 
instituții de învățământ superior din 
Oran și Casablanca. Atunci, vi-
itorul scriitor a intrat în contact cu 
societatea, cu viaţa de acolo, com-
parând pe viu cu regimul comu-
nist, instalat în România. Totodată, 
acolo, de nevoie, cadrul didactic 
român a devenit poliglot, vorbitor 
de franceză și engleză. Din acei 
ani cred că lui D.C. i s-a reactivat 
visul de a călători în lumea largă, 
rămânând să apară momentul de-
cizional, clipa Satori din practica 
Zen, pentru că ,,Lumea este o 
clipă suspendată”.  

Departe de ţara sa, D.C. nu 
a fost un simplu spectator sau un 
indiferent la tot ce vedea, auzea și 
simțea. A fructificat  la maximum. 
S-a documentat și a analizat cu 
rigurozitate.  A discernut, a pătruns 
cu ochii larg deschiși ne-
maivăzutul. Rezultatul? A scris 
prima sa carte, bineînțeles de 
călătorie, ,,Mâncătoarele de ruj din 
Casablanca”, aceasta fiind în-
ceputul alcătutirii viitoarei colecţii 
de cărți, ,,Călătorii în şapte conti-
nente”, realizată recent la Editura 
Rovimed din Bacău.  

Întors acasă, D.C. a con-
statat cu autoironie că ,,acest sur-
vol al Pământului, cu escale numai 
în insule din Oceanul Pacific, pe 
cheltuială proprie, a prezentat pen-
tru mine, ca scriitor, posibilitatea 
trăirii unor inedite experiențe de 
călătorie, care transpuse pe hârtie 
au un mare potențial de atractivi-
tate pentru cititori, altfel spus, nu 
m-am întors din acest periplu, mai 
mare decât lungimea ecuatorului, 
cu... mâinile goale, ci doar cu... 
buzunarele golite”.  

Dar, din câte îl cunosc, 
Doru Ciucescu nu se va opri aici, 
va veni cu noi surprize de 
călătorie, spre delectarea cititorilor 
săi.  

Doru Ciucescu, survolând Pământul
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După secole, clericul și 

teoreticianul economist englez 
Malthus (sec. 18 – 19) avea să 
lanseze teoria reacționară (după  
cum au catalogat-o comuniștii, și  
sigur că aveau dreptate) con-
form căreia sărăcia, bolile, epi-
demiile și războaiele sunt factori  
pozitivi pentru omenire întrucât 
asigură echilibrul între numărul 
populației – care se multiplică în 
progresie geometrică, și canti-
tatea de mijloace de subzistență 
– care crește în progresie 
aritmetică. De neuitat rămâne, 
pentru că nici nu poate trece în 
neuitare, genocidul nazist din 
timpul celui de-al doilea război 
mondial, cu milioanele de oa-
meni  exterminați în lagărele de 
concentrare - oameni ”aleși”/ 
selectați dintre evrei, țigani, 
retardați  fizic și psihic, adversari 
politici - lichidați în numele  
selecției rasiale, cu dreptul celui 
mai tare. Și iată cum după mai 
puțin de două veacuri de la 
lansarea  ei, teoria recidivează 
sub forma neomalthusianismu-
lui, dar în forme mult mai sofisti-
cate. Între altele, cele ale limitării 
și controlului nașterilor, duratei 
de viață ș.a.  

 

Așadar, același scop, dar 
împlinit prin alte mijloace. Acum, 
cu  largul concurs al pandemiei 
de COVID-19 și al orchestrărilor 
ce se fac auzite de la Bruxelles, 
Berlin și alte capitale europene,  
cât și al  noilor orientări sub 
oblăduirea drepturilor omului: le-
galizarea avorturilor, mini-
malizarea rolului familiei și 
migrarea acesteiea spre uniunile 
consensuale, permisivitatea ne-
îngrădită a căsătoriilor homo, 
declanșarea și dirijarea pan-
demiilor, a foametei, războaiele 
locale și cele regionale.  Toate 
acestea ne transmit același 
mesaj: Pământul poate fi, și este 
transformat de niște  minți bol-
nave care nu realizează un 
adevăr cât se poate de limpede 
aflat la ochii  tuturor, acela că di-
namitând dreptul la viață al  al-
tora își pun sub  semnul 
derizoriului propria  existență.  

Purgatoriul dantesc nu 
mai trebuie căutat  în  legende și 
dogme religioase. El se află  
deja lângă noi, ne rostogolim 
viața în el, aproape neputincioși 
de a-i schimba chipul spre a-l 
umaniza cât de cât. Dar nu, 
voința celor mari și  tari este de 
neclintit. Iar cei vizați  cel dintâi 
în această cruciadă a re-

configurării dorințelor și voințelor 
sunt seniorii +65. Cred că e 
locul, dar și momentul, să-i 
reamintim și doamnei cancelar  
german  Angela Merkel unul din 
proverbele geniale ale poporului 
pe  care îl  păstorește: ”Pomii cei 
mai bătrâni au fructele cele mai 
dulci”. Tăiați-i și-i veți pierde 
roadele. Ceea ce-mi sugerează 
un îndemn de final: lăsați-i în 
pace pe bătrâni, și nu doar  pen-
tru că toți ceilalți există datorită 
lor, spre a nu ajunge la 
adevărurile unui alt proverb, de 
astă-dată  arab: ”Leul cel bătrân 
ajunge de râsul câinilor”. Din 
cauza javrelor.Și încă  ceva: anii 
nu stau pe loc,  ei se adaugă 
rapid vârstelor, astfel încât tinerii 
de astăzi vor deveni la rându-le 
bătrânii de mâine încă înainte  
de a-și fi dat seama. Așa că să 
nu uite, nici ei, ceea ce spunea, 
cândva, gânditorul antic Cicero: 
”Nimeni  nu  este  atât de bătrân 
încât să nu creadă că poate trăi 
încă un an”. 

Dar stați liniștiți, nu vă 
panicați: se anunță al doilea val 
pandemic, care se promite și 
mai catastrofal  decât primul. Va 
scăpa cine va putea, sau cei 
care vor fi  ajutați  să scape. De 
ceilalți, și-n primul rând seniorii 
+65, Dumnezeu cu mila.  Că de 
la  ocârmuitori, doar vorbe mari  
și  fapte puține. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În  ghearele  râsului 
 

● Timpul smulge  toţi  laurii  nemeritaţi. Chiar dacă  
par bătuţi în cuie. 
● Oale şi ulcele  vom  ajunge  toţi. De  Oboga  sau  
Horezu-numai unii. 
● Toate valorile ajung pe podium. Unele, doar  
pentru minutul de reculegere. 
● O viaţă gratuită costă  enorm. 
● Gloria-singura care poate umili chiar şi  moartea. 
● Orice societate are în dotare şi imbecili. Depinde 
însă pe ce raft îi aşază. 
● Simţim încă în noi reverberaţiile peşterilor. 
● Un scriitor mediocru poate avea două şanse: să  
nu fie citit sau să fie înţeles  greşit. 
● Un singur detergent ar putea dizolva prostia: 
râsul. 
● Optimist  poţi deveni şi din silă. 
● Cineva pe  care l-am păcălit cum am vrut: eu  
însumi. 

Cristale de fum 
 

● I-am tăiat coada câinelui meu. Se bucura, ne-
trebnicul, când vedea un critic literar. 
● Apără-ţi visurile esenţiale ca pe un steag de 
luptă. 
● În esenţă, politica este un  conclav de lupi, unde  
cei flămânzi urlă la cei sătui. 
● Există momente în viaţă când  nu  mai poţi conta 
decât pe mângâierile mamei. 
● Unor cărţi le lipseşte linguriţa de ferment care 
ar  fi putut  să transforme aluatul în  cozonac. 
● În artă, sub orice dună de nisip poate să  
clipocească un izvor. 
● Numai popoarele imbecile îşi transformă eroii în  
martiri. 
● Se  pare că şi frica ancestrală a românilor de  
neant s-a metamorfozat, între timp, în nepăsare. 
● Oamenii de geniu modelează marmura timpu-
lui. 
● În  viaţă, ca şi în artă, aplauzele îşi pot schimba 
oricând destinaţia. 
● Morala explicită în artă este  asemenea arcurilor 
ieşite din saltea. 
● Orice izbândă artistică poate fi o bucăţică din  
mozaicul fericirii generale. 
● Citeşte măcar biblioteca genetică din tine! 
● Misiunea artiştilor de astăzi este mai dificilă, 
pentru că obstrucţia comunistă era mai uşor de 
ocolit, decât indiferenţa lumii de acum. 
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PSIHOZA+65. LAPIDAREA  SENIORILOR  

 
    Mircea Bostan 
 
 
 
 
 
 
 
  

fără zale şi în genunchi 
 
Un oltean deştept cu mintea brici  
                       s-a dus pâş, pâş... 
prea devreme... la dialog cu divinitatea... 
după ce a scris multe poezii frumoase. 
Şi pentru asta mulţi l-au pizmuit  
şi l-au făcut hrană pentru muşcăturile lor. 
Una dintre poezii, cu numele ei  
BĂRBAŢII, 
Începea aşa: „Mircea cel Bătrân îmbrăcat în zale. 
Alexandru cel Bun îmbrăcat în zale. 
Ştefan cel Mare îmbrăcat în zale. 
Mihai Viteazul îmbrăcat în zale. 

Ioan Vodă cel Cumplit îmbrăcat în zale. 
Şi aici, în Oltenia, Tudor Vladimirescu 
Primenit şi el cu zale 
Peste cămaşa morţii”. 
Ei, în zale în picioare, demni şi gata de luptă  
pentru orice frântură din glia străbună. 
Conducătorii noştri de azi,  
                         umili în genunchi şi fricoşi  
oferind şi pământul şi bogăţiile sale unora şi altora. 
Ei, cu gândul la ce-ar fi zis străbunii patrioţi, 
Conducătorii noştri de azi, batjocorindu-le vorbele 
Şi declarându-i aventurieri. 
Ei, cu dragoste de ţară şi agonisind pentru ea,  
Conducătorii noştri de azi, cu vânzări  
           şi furăciuni noaptea ca hoţii. 
Ei, bătându-se la masa tratativelor, 
Conducătorii noştri de azi, demolându-le cetăţile. 
Ei, visând independenţa, 
Conducătorii noştri de azi,  
                          amanetându-ne suveranitatea. 
Ei, viteji şi de temut în lume, 
Conducătorii noştri de azi, cu atitudine de sclavi 
Şi ruşinaţi de poporul din care fac parte! 
Bine ne şade,  Halal! 
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Ciprian 
Vestemean 

 
 
 
 
 

 
Portretul vântului 

 
„Vântul latră priponit de-un 
nor, pare-a fi flămând și-
nsingurat,  zbuciumul să-i 
treacă mai ușor  
i se-aruncă-un fulger  
                   de mâncat”  
 

(Maria D`Alba, Înspinate 
vise)  

 
Din colțuri de lume  
se strânge a suflare  
glasul celui 
care cântă prin deșert.  
Respiră Pământul  
din plămâni invizibili,  
susține păsările cerului  
și e rece, și e cald,  
ustură sau țipă gâtuit,  
urcă și coboară,  
ridicând  privirea lumii.  
Pune viața în mișcare  
și valuri, și blana de nea 
creează imagini și fobii,  
colorează, adie și tace,  
mângâie și place,  
urlă și sperie,  
coșmar răsuflă, 
adună nori și descompune,  
răstoarnă și varsă haos.  
Duce dorurile unde vrea,  
pâlnie din cer,  val ucigaș,  
talpă a cerului…  
Suflă vânticel  
și du sămânța vieții  
gândul meu bun și iubirea,  
naște iar, vindecă,  
adu zâmbete calde  
pe chipurile murdare! 
 
„Drumul vântului  
             s-a oprit acolo…  
lângă o piatră înnegrită  
               de vreme  
străjuită de nesfârșita  
               întindere  
Și povestea începe…  
a fost odată 
ca niciodată…”  
 

(Ioan Deva, Poveste) 

 
La nașterea mea  
s-a născut o stea! 
 
Înainte să mă nasc  
doctorul stătea-n afară  
și mă striga pe nume  
întrebându-mă cât mai 
zăbovesc!  
„Te-ai hotărât să te naști 
azi?  
Hai, că mă grăbesc.  
Îmi începe meciul!”  
Destul de posomorât,  
enervat de-atâta zarvă,  
mi-am scos  
chipul încruntat  
în plina lumină. 
M-au prins și-n brațe  
le-am căzut  
și m-au deconectat  
de la nava-mamă.  
Acum sunt liber sau  
condamnat și mă simt  
și binedar și precum ar 
muri o parte din mine.  
Cu toate aceste,  
deja dureri,  
zâmbesc și mă uit  
cu încredere  
în zarea adormită  
și știu că acolo, undeva,  
deja s-a născut și-a mea 
iubită! 
 
Căutare 
 
În noaptea de cărbune  
cineva a tăiat la baza  
       uraganului și a căzut 
furtuna peste noi.  
Vântul ne-a înecat  
și lacrimile cerului  
în noi au devenit iar nori. 
În fiecare dimineață  
mă trezesc cu același gând  
și caut, cu amară bucurie,  
liniștea din adâncurile 
lacurilor în care Soarele-și 
ascunde pletele. 
 
Noaptea târziu 
 
Bradul îmi bate  
cu crengile-i lungi și grele 
de ani în geamul ațipit  
ca și cum ar cere să intre 
puțin să se-ncălzească,  
fiindu-i frig pe ninsoarea 
aceasta când vânturile se 
urcă pe trepte de munte  
înspre  
marele  
vid. 

 
 
 
 
 
 
 

Scriitorul Ștefan Mîrzac, distins profesor 
în ,,civilie”, a avut amabilitatea de a-mi oferi două 
dintre cărțile sale: ,,Cuvinte cu dor de miez” 
(,,Aforisme, definiții, paradoxuri, reflecții” Editura 
,,PIM”, Iași, 2016) având redactor pe carismaticul 
Adrian Grăjdeanu, pe Oana și Verginia Tofan, 
tehnoredactori și Gilia Crăciun, concepția grafică 
și ,,Natura din om” (,,Aforisme, definiții, parado-
xuri, refecții” Editura ,,PIM”, Iași, 2018). 

Cartea ,,Cuvinte cu dor de miez”, ca toate 
cărțile bune, de altfel, ,,se vrea o oglindă a vieții 
reale dusă de fiecare sub imperiul luptei din noi, 
cu noi, cu alții, sub semnul luptei dintre egou și 
suflet, cu intenția de a ne conștientiza pericolele 
alunecării pe treapta materiei și a ne determina 
la eforturi pentru urcușul anevoios și necesar pe 
calea sufletului” (Autorul). 

Profesor în învățământul preuniversitar 
fiind și eu de-o 
viață, apreciez 
o r d i n e a 
( a l f a b e t i c ă ) , 
metodică, disci-
plina gândurilor, 
c h i n t e s e n ț a , 
a c e a s t a 
reprezentând al 
cincilea element 
material al lumii 
(alături de 
pământ, apă, 
cer și foc). 

Avem de-
a face cu un in-
genios și valoros 
dicționar, unii 

termeni fiind prezentați în manieră romantică, în 
antiteză, antonimic: adevăr-minciună, apărare-
atac, atracție-respingere, bine-rău ș.a.m.d. 

De admirat este puterea de sinteză a au-
torului izvorâtă din bogata experiență de viață dar 
și dintr-o lectură întinsă și intensă, cărțile fiind 
făcute din cărți, ca sursă de inspirație, ca modele 
demne de urmat iar nu ca plagiate, cum sunt doc-
toratele celor aflați la noi în fruntea bucatelor. 

 ,,Cărțile” se intitulează una dintre poeziile 
lui Mihai Eminescu în care genialul nostru poet 
își arată gratitudinea față de cei doi mari dascăli 
ai săi: Shakespeare, ,,Prieten blând al sufletului 
meu” și un al doilea maestru care ,,vrea numai 
să-mi adoarmă-n brață” și decât Shakespeare 
,,mult mai mult mă-nvață!” 

Cu rol de ,,captațio benevolentiae” este 
aforismul: ,,Doar miezul cuvintelor coapte poate 
germina: urmează semănatul”. Ceea ce Ștefan 
Mîrzac face cu prisosință în cele 200 de pagini 
ale cărții. 

Rolul lecturii empatice de față nu este 
acela de a prezenta fiecare pagină în parte. Ea 
ar depăși cu mult spațiul publicistic al oricărei re-
viste literare oricât de binevoitoare. 

Intenția noastră este aceea de a o reco-
manda spre lectură cititorilor avizați și criticilor lit-
erari care nu au citit-o până acum. 

Unele dintre aceste ,,Aforisme, definiții, 
paradoxuri, reflecții” incită la replici, la adaosuri, 
la contraziceri, de pildă: ,,Nu căuta adevărul în 
vitrine. Acolo este frumosul!” Da, dar nu întot-
deauna. 

În unele ,,vitrine” se lăfăie kitsch-ul, marfă 
de mâna a doua ca pentru țările de aceeași mână 
chiar în țărișoara noastră care, până nu demult, 
era fruntea Europei (și la exportul de camgarn, 
de la fabrica de postav Buhuși, din care se 
făceau uniformele ofițerilor superiori, stofă mai 
bună si mai ieftină decât cea englezească). 

,,Străzile adevărului, mai spune autorul, au 
devenit poteci iar cele ale minciunii au devenit 
bulevarde” sau autostrăzi, că tot ducem lipsă de 
ele. Referitor la minciună, aceasta, după spusa 
lui Alexandru Vlahuță, ,,stă cu regele la masă” 
sau cu președintele. 

Unul dintre aforismele referitoare la 
,,Afecțiune” deconspiră pe părintele și profesorul 
Ștefan Mîrzac: 

„„Câtă afecțiune primește copilul, în plus 
sau în minus, atâtea neîmpliniri va avea maturul 
de mai târziu” 

Privitor la educație, gânditorul aforistic 
Vasile Ghica, tecuceanul care organizează, cu 
mari eforturi, an de an, Festivalul Internațional 
al Aforismului, cita spusele unui țăran de pe 
lângă Tecuci: 

„Un copil este ca un pui de vrabie ținut în 
pumn: îl strângi prea tare, îl înăduși, îi dai drumul 
din mână, ți-l mănâncă mâța”. 

Două valori își dispută întâietatea în cartea 
profesorului Ștefan Mîrzac: valoarea estetică 
evidentă și valoarea etică asupra căreia am vrea 
să insistăm. 

Mai ales în zilele noastre când societatea 
românească este întoarsă cu susul în jos (când 
elevii sar la profesori, când minoritățile de tot 
felul: sexuale, etnice, religioase etc, terorizează 
majoritatea, când specificul național, patriotismul 
sunt disprețuite în favoarea ,,corectitudinii 
politice” și globalismului, când postmodernismul 
(citește pornografia, kitsch-ul, limbajul vulgar, 
trivialitățile și anomaliile sexuale) atentează la 
valorile culturale) apelăm la Titu Maiorescu: 
,,Arta, spunea marele critic literar, a avut tot-
deauna o înaltă misiune morală, și orice 
adevărată operă artistică o îndeplinește” (Titu 
Maiorescu- ,,Critice”,ii, EPL, București, 1967, p. 
276) 

Din astfel de aforisme cităm doar câteva: 
,,Unii care își arogă dreptul de a te ataca, 

îți contestă dreptul de a te apăra.” (p.13); 
,,În practica dreptului și a dreptății, stă 

scris că arbitrii se premiază, deseori, înaintea 
meciului” (p.13); 

,,Unii s-au luptat pentru libertate materială 
și au intrat, pe nesimțite, într-o închisoare morală”  
(p.16); 

,,Când corupția atacă educația, viitorul 
devine bolnav” (p.38) și, în sfârșit: 

,,O etică bună valorează mai mult decât o 
farmacie” (p.58). 

  Avem în țară câteva festivaluri de satiră 
și umor, printre care se numără la loc de frunte 
Festivalul ,,Constantin Tănase” de la Vaslui, în 
domeniul epigramei avem o tradiție milenară, 
(încă de la latini), și se pare că suntem primii în 
Europa, așa încât reiterăm celebrul vers baco-
vian: ,,Țară tristă plină de umor”. 

Multe aforisme sunt memorabile pentru că 
sunt ludice, în ele sunt abordate noi categorii es-
tetice, jocuri de cuvinte, ironii, aluzii, subtilități: 

,,Puterea exemplului este întărită de 
exemplul puterii” (p.59); 

,,Doar cei cu plagă morală sunt unși cu 
toate alifiile” (p.58); 

,,Lauda exagerează binele sau meritele 
proprii și ale prietenilor dar le subestimează pe 
cele ale adversarilor” (p.91). 

Paginile dedicate Fizicii trădează profesia 
autorului: 

  ,,Fizica cuantică este poarta de trecere 
de la materialism la suflet” (p.66); 

,,Viteza de propagare a răului este mai 
mare decât viteza de propagare a binelui, 
deoarece densitatea celor răi este mai mare 
decât a celor buni” (p.63). Aferim! 

Din păcate, de trei decenii încoace, politica 
ne otrăvește sufletele deoarece: 

,,Politica este arta de a-ți satisface prin 
orice mijloace interesele personale îmbrăcându-
le în interese generale” (p.140). 

Să nu uităm nicicând să iubim poezia, 
limba română fiind cea mai poetică limbă din 
lume (Emil Cioran), dar poezie adevărată, nu 
înșiruire de vorbe fără cap și coadă. Din neferi-
cire, ,,Alții s-au lepădat cu desăvârșire de ritm și 
au schimbat versul în monstruozitate ce nu e nici 
proză, nici vers” (Alexandru Macedonski). 

,,Prin rimă, spune Ștefan Mîrzac, poetul 
produce rezonanță, cel puțin între versuri” (p.140) 
dar și armonie, muzicalitate și frumos artistic în 
sufletele noastre. 

Așezate în ordine alfabetică pe cel mai 
întins registru al limbii române, într-un stil îngrijit, 
lipsit de insanități postmoderniste, instituindu-se 
într-un adevărat ,,Cod al lui Hammurabi”, cartea 
de aforisme ,,Cuvinte cu dor de miez” a scri-
itorului Ștefan Mîrzac este una care merită citită 
în profunzime iar noi, prin această lectură 
empatică, o recomandăm cu toată căldura.                                                                              

  
ȘTEFAN MÎRZAC - Aforismul la puterea a doua
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Mai întâi numele. Inițiatic, 

așa cum se întâmplă și în Mo-
nahism, la o inițiere se schimbă nu-
mele, păstrându-se inițiala (în cazul 
nostru E). De altfel Eva și-l asumă 
explicit. Deci Eva devine Elena, 
Elisabeta, Ecaterina. I s-a spus 
Ecaterina pentru că acest nume 
este înrudit cu un supranume al lui 
Apollo, hekatos, adică „cel care 
lovește de la distanță”, sau poate 
proveni de la Hekate „cea care face 
vrăji și descântece la răspântii”, 
după cum ar putea proveni și din 
egipteană, cu sensul de „coroană”. 
După cum Botoncea poate fi citit 
haplologic, identificându-se: „bocea” 
și „ton”, acest din urmă cuvânt fiind 
înghițit de celălalt așa cum se 
întâmplă cu plânsul, când cuvântul 
devine ininteligibil. Deci coroană și 
bocet, foc și apă, aer și pământ. În 
viața civilă Ecaterina Petrescu-
Botoncea e medic primar 
anestezist. În carte este un tau-

maturg, de la care se inițiază chiar 
Al-Temo.  Iar dacă Eva traversează 
epocile și spațiile fără vreun efort, 
Ecaterina Petrescu-Botoncea se va 
iniția prin acele drumuri extraor-
dinare cum ar fi Camino sau cel din 
deșert. Femeia lut e o carte 
comparabilă cu puține cărți în lite-
ratura noastră.  

Ca tonalitate și metaforizare,  
ca structură melodică amintește de 
CRAII DE CURTE VECHE a lui 
Mateiu Caragiale. Ca extensie 
spațio-temporală de ADAM ȘI EVA 
a lui Liviu Rebreanu, ca ezoterism 
de CREANGA DE AUR a lui Mihai 
Sadoveanu, ca încifrare de ISTO-
RIA IEROGLIFICĂ a lui Dimitrie 
Cantemir, ca rezolvări ideatice de 
unele scrieri ale lui Mircea Eliade 
sau Vasile Voiculescu. Asta ca să 
rămânem doar în perimetrul litera-
turii române.  

Și să reținem și propunerea 
prefațatorului Mihail Soare: „Ecate-
rina Petrescu-Boroncea este o fe-
meia-lutier”.  

FEMEIA DE LUT
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Ottilia Ardeleanu a devenit o 

poetă foarte cunoscută în ultimul dece-
niu, prezentă deseori cu noi creații lirice 
în reviste literare din toată țara. A publi-
cat următoarele volume de versuri: 
”Culorile sufletului meu” (Metafora, 
Constanța, 2009), Totul e să mergi 
până la capăt” (Paralela 45, Pitești, 
2016) și ”Pe tibia-n jos” (Rafet, Râm-
nicu-Sărat, 2017). 

În ultimul său volum de versuri, 
”Niciodată nu spune unei zile că e 
ordinară”, Ottilia Ardeleanu dovedește 
că experiența sa de scriitor ajunge la o 
maximă dăruire de sine, dorind ca 
ipostazele sau măștile feminității să fie 
descompuse, sfărâmate, apoi recom-
puse la loc, precum un edificiu cu 
mozaic bizantin. 

În ”programarea unei eve mo-
derne”, smulgerea unei coaste are ca 
efect scoaterea din anonimat a femeii, 
printr-un program holospațial de recom-
punere a fizicului, cu ”uneltele” 
înfrumusețării electronice: ”i-a desenat 
cei mai veseli ochi gene umbroase/ 
buze cu siliconi sâni încrezuți/ un trup 
de talie/ s/ și clic clic un fel de pocnet 
din degete a animat-o”. Dorința întineririi 
duce la isterica joacă la oglindă: ”ea a 
probat câteva lenjerii intime/ a făcut 
multe piruete/ s-a fardat expresionist/ și-
a vopsit părul în paleta de culori/ a 
schimbat ochelari după ochelari/ niște 
pălării caraghioase și/ s-a așezat picior 
peste picior/ în așteptarea unor haine 
de firmă”. Numai provocarea aproapelui 
mai lipsea. Dar stupefacție! În finalul po-
emului, cititorii află că programul holo-
grafic fusese folosit de un ”el”, că ”ea” 
nu reprezentase decât dorința 
reprimată de a fi o femeie: „el s-a plictisit 
repede/ a șters totul cu o gumă/ în 
joacă// mâine va mai sacrifica una”.  

Din recuzita preferată de măști 
imaginare ale poetei Ottilia Ardeleanu 
apare pe țărmul mării, în finalul unui 
poem, ”o altă femeie”, având în față 
orașul ca un acvariu, străbătut de noile 
specii ”oamenii mașini”, printr-un du-te 
vino de curenți citadini care pătrund pe 
străzi și săgetează în tot ce-i ”tubular” 
(”viața asta e”), femeia-dimineață, 
intrată după ridicarea cortinei nopții pe 
geam în dormitor, ”ca o femeie/ nedorită 
cu pleoapele grele de plânsul copacilor” 
și dinspre ea reapar toate tenebrele 
inconștientului tulburat în vise de 
apropierea mării, ”muzica de pocnitori 
albe” (metaforă revelatorie pentru 
spargerea valurilor de stânci), diavolii 
nocturni, zidurile cu ochi, ”gândurile rele 
adunate sepulcral”, pescărușul ce îm-
parte ”cerul în cercuri” și până spre 
miezul nopții, un câmp ”de iubire mediul 
meu” și mai ales ”prin ombilicuri de 
mătase marea separatistă” ce nu mai 
știe nimic despre un sărut, farul în care 
mai flutură peste timp ”jurămintele 
noastre” (”răsăritean”). 

Suișurile și coborâșurile de-
scoperirii feminității o îndeamnă pe 
poetă să realizeze în toate poemele din 
această carte o incursiune dublă: atât 
în spațialitatea imediată, casă, serviciu, 
plimbat prin oraș, regăsirea mării – un 
prieten de nedespărțit, cât și în toate 
aspirațiile, neîmplinirile, defulările, 
regăsirile și dedublările într-o stare de 
reverie alimentată de gesturi cotidiene, 
cu impact emoțional deosebit. Fiecare 
mișcare provoacă ori stări forice, de en-
tuziasm, prin adorarea propriei cărni, a 
unicei naturi feminine și a vieții tumul-
tuoase, recunoscând plăcerea partide-

lor de dragoste ”să te înfunzi într-un trup 
care/ știe să miște înainte lucrurile să te 
facă să exclami/ cât de bine e în casa 
asta românia/ sub cerul ăsta pe care 
apare curcubeul r o m â n i a/ în mirosul 
ăsta de grâu românia/cu democrația 
asta made in românia/ să explodeze ca 
omătul de echinocțiu/ ultima noapte de 
dragoste doar o regie (”acel ceva care 
te frământă”), ori stări disforice, în care 
eul liric ottilian devine vijelios, sparge, 
erupe sarcastic, satiric în jur: ”cum ai 
deschis geamul se simte durere/ în 
oasele astea care peste un timp/ nu se 
va mai ști ale cui sunt/ fluieră 
singurătatea de parcă ar fi pe câmp”; 
”cum ai deschis televizorul sau oricare/ 
sursă de informație soarele arde tot/ ce 
nu mai poate fi iubire doare la fel de 
mult/ ca și lipsa ei în care încăpem cu 
toată lumea noastră/ ca între granițele 
unei insule de refugiu// cum ai ieșit pe 
stradă cum ai călcat în durere/ oamenii 
au ajuns simple grimase gesturi 
mecanice” (”aici nu există bucată care 
să nu moară”). Într-un poem cu expri-

mare laconică, conștiintizând că suflul 
inspirației dă starea imponderabilității 
umblării pe stradă, eul liric simte în sine 
o roată de moară, senzația de înaintare 
”ușoară” fiind o reînchipuire a întregii 
persoane în mecanismul social deloc 
complicat, de trecere prin vârste succe-
sive: „decupat rotund aerul doare/ la 
fiecare smucire/ devine mai vânăt/ pe 
carnea mea/ se așază/ oameni bătuți/ 
de gânduri// mă inspiră// din ce în ce 
mai ușoară/fac rotocoale/ pentru ziua 
de mâine” (”un fel de mecanică”).  

O altă idee preconcepută ori 
mască a efemerului feminin spartă de 
către Ottilia Ardeleanu printr-o 
conștiintizare proverbială a propriei 
existențe ar fi cea a lepădării senzației 
de robotizare cotidiană, a acceptării 
sănătoasei desprinderi din sclavajul 
negativist. Dedublarea ajută la 
înțelegerea adevăratei corporalități ce 
ar fi una învăluită în spirit: ”trecem pe 
lângă noi/ ca pe lângă poze îngălbenite/ 
până când obosim tălpile/ sub care ne 
regăsim/ meleagul/ liniștea/ uitarea” 
(”cruci”). 

O înclinație sufletească ar fi ca 
masca feminină a trăirii virtuale, a 
împătimirii după tot felul de filme, 
distracții ieftine, să fie spartă, pentru 
găsirea sinelui originar, a plăcerilor sim-
ple ale vieții, a fericirii în actul creației 
artistice: ”prefer realitatea apropiată/ cu 
ea trebuie să facem pace nu cu visele/ 
ajung să cred că ador iarna cu fumurile 
ei Dumnezeu/ trage tare dintr-o țigară 
de foi/ face acest circuit închis prin coșul 
pieptului/ prin care iese toată căldura 
din om începe să se răcească/ în afară 
se intensifică efectul de seră/ nu avem 
ce face cu atâta dogoare/ omului să 
nu-i dai peste măsură că nu poate/ mai 
bine câte puțin să-l faci să-și dorească/ 
să sufere mai întâi să se lovească de 
toate pragurile/ să se umilească să 
plângă să îndure să se roage ca să 
priceapă că/ realitatea frige arde 
topește mistuiește// ca o boală 

modernă/ trebuie dusă până la sfârșitul 
zilelor” (”de mult nu mă mai uit la filme”). 
Am citat în întregime acest poem al Ot-
tiliei Ardeleanu pentru că în el ne întâl-
nim cu un confesiv al femeii moderne, 
cu un îndemn la rezistență spirituală, 
de-o directețe rar întâlnită în creațiile 
poetelor românce. Sesizăm și în alte 
poeme din acest volum de versuri, 
”Niciodată nu spune unei zile că e 
ordinară”, o ascultare a glasului 
neastâmpărat al pământului, al climei 
ce a atins în 2018 recorduri peste recor-
duri în ceea ce privește încălzirea 
globală, ce duce la micșorarea pe lungi 
perioade a umidității în atmosferă. Într-
un alt poem, ”cerul pământul și brațele”, 
soarele arzător și nimicitor de mai, 
iunie, devine cruce pentru om, un 
cumplit calvar pentru plante, pentru 
caroseria mașinilor cruci căzute, pentru 
drumurile prăfuite, pentru copacii în 
care abia mai cântă păsările, ce trag aer 
în piept, cad deshidratate, agonizează, 
mor. Disperată de vederea acestor 
cruci... colorate, femeia revine în propria 
odaie, se plimbă ca într-o cușcă, având 
impresia că din cauza dogoarei și 
obiectele din casă devin cruci, iar toate 
cunoștințele nu se mai pot revedea de... 
crucea lor. Întregul pământ pare un 
câmp de cruci, pe care poetei îi este dat 
să alerge, din voia lui Dumnezeu, ca să 
iasă vie, mereu freș din mulțimea de oa-
meni cruci. Omul își sabotează în mile-
niul trei propria casă comună. 
Deșănțata exploatare a combustibililor 
fosili, a gazelor de șist, a pădurilor duce 
la topirea ghețarilor, fărămițarea marilor 
banchize, la disfuncții climatice, ale vieții 
tuturor făpturilor. Industrializarea și polu-
area încurajate de către Donald Trump 
în 2018 prin reacțiile sale dure, atacurile 
la convențiile ecologice mondiale statu-
ate anterior nu sunt, bineînțeles, recla-
mate de către eul artistic ottilian, dar 
stau la baza discursului poetic protes-
tatar: feminitatea se simte amenințată 
la fiecare pas de consecințele 
schimbării climatice. Doar o incursiune 
prin orașul natal, Năvodari, cel mai 
pescăresc oraș din trecut al României, 
mai ales pe țărmul Mării Negre poate să 
ne convingă de faptul că peștii se 
sufocă, leșurile împânzesc nisipurile: 
”cum îi e animalului iubit sacrificat”, 
”regnul este prea ciudat metamorfozat”, 
”când își cheamă ființele lui albe”. Într-
un poem al disperării, despre ravagiile 
naturii pe litoral, dar și despre setea de 
aer mai răcoros, mai umed, mai curat, 
”o tolbă de venin cerul/ stropește cu 
substanțe/ nimicitoare natura asta/ 
astmatică/ respirația se îngreunează 
până la sufocare// inhalezi aerul prin 
care aceste ființe se frământă/ fiecare 
cu zborul ei/ ori cu căderea// te doare// 
tușești din piept disperi până la/ tubul de 
oxigen” (”ca și când soarele s-ar elibera 
dintr-un strop”). Într-un poem al fugii, eul 
liric câine comunitar compară viața cu 
un hingher. Se zbate ca un Sisif, prins 
în plasa schigiuirilor, plasă care pentru 
unii concitadini ar părea un imens 
”năvod”, pentru că și ei, la rândul lor, 
dau piept cu o moarte cotidiană în 
Năvodari: ”eu peștele din el/ un pește 
numai bun de mâncat/ oasele subțiri 
aruncate la feline/ nici măcar ele să nu 
mai poată aminti/ că sunt o creatură” 
(„printre oameni”). 

Biblioteca, o cușcă uriașă din 
cărți pe care alții le-au aruncat 
intenționat, devine singurul refugiu la 
care eul liric feminin găsește căldura, 
unde își recompune sinele din atâtea 
măști ale feminității sfărâmate și reprob-
lematizate. 

******************************** 
  *Ottilia Ardeleanu- (”Niciodată 

nu spune unei zile că e ordinară”, Ex 
Ponto, 2018)
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  Ottilia Ardeleanu și balul mascat al cuvintelor de la mare Vorbind despre  
                     imaginarul poetic… 

 
Poate oare imaginația să 

provoace magia vieții? Putem 
noi, oropsiți fiind, să 
transformăm prin imaginație 
toate lucrurile, fenomenele, 
stările în altceva, în bunuri și 
frumuseți care să ne dea im-
boldul vieții? Nu ar ține acest 
proces creativ de hedonism? 

Un hedonism metafizic, desigur, oricum opus ni-
hilismului…căci hedonismul în sine ar fi ceva in-
terzis petrecerii vieții prin preluarea în interiorul 
ființei a exteriorului înconjurător și transformarea 
lui în cod genetic? Avem noi oamenii această ca-
pacitate?... Sunt întrebări la care Rodica Dascălu 
răspunde afirmativ și o face liric în cel de-al pa-
trulea volum de autor Imaginează-ți o grădină, 
2020. Titlul nu este un îndemn, este o contemplare 
și ne spune: privește în jurul tău la oameni, plante, 
cer și pământ și vei vedea o grădină. Ți-o vei ima-
gina nu numai cu flori, pomi, straturi, ci ți-o vei 
imagina o lume întreagă, cu toți atomii ei structurați 
genial întru viață și asta îți va salva și gândirea și 
trupul. Rodica Dascălu contemplă lumea, dar își 
alege din ea ceea ce îi este benefic, ceea ce o 
vindecă și o face puternică. Este un dar pentru feri-
cirea ei de a trăi și aici implică poezia sau poetici-
tatea grădinii ca lume…Poate aplică definiția lui 
Epictet: „Zeii au creat toți oamenii ca să fie fericiți, 
ei sunt nefericiți numai din vina lor…” 

Azi  sunt atâtea cărți de gândire pozitivă, 
studii, spikeri care țipă-n microfoane să fim fericiți, 
dar efectul este adesea invers… pentru că omul 
gânditor realizează abuzul, șmecheria, oportunis-
mul fără baze de fundamentare…Fericirea este 
stare și poate că soluția grădinarului Rodica 
Dascălu este cea propice zilelor noastre: imagi-
narul poetic… Gândul este limpede filozofat pe 
tot parcursul scrierilor sale: 

„privește cerul! scriem îndemnul cu litere mari 
pe ziduri, panouri. mult prea grăbiți” 

„pe măsură ce pașii aleargă în exterior  îmi 
însușesc un alt fel de a vedea.”  

„îmi imaginez întâlniri mai puțin obișnuite  cum 
ar fi acelea dintre om și cuvânt, dintre om și artă 
sau orice alt  semn creator”  

Poezia Rodicăi Dascălu, deși ușor solemnă, 
face parte din cea admirativă frumuseții naturii, una 

sonoră, dar liniștită, per-
cepând imaginile și 
întâmplările zilelor prin 
prisma personală, și interior-
izându-le. Fragilitatea vieții, 
credința în Dumnezeu, confe-
siunea sugestivă a ideilor fac 
din acest volum o parte din 
identificarea sa lirică. Vorbim, 
așadar, de o confruntare  a 
eului liric cu propria 
experiență de viață și 
dăruirea nouă, lectorilor, a 

unui zbor al imaginației sale peste grădina lumii: 
„calea spre miezul ființei este uneori stranie. 

o rătăcire, un eșec sunt căi unice pentru a vedea 
ce avem autentic.” 

„moartea nu are răbdare, nici reguli. murim și 
înviem, de câteva ori pe zi, pregătindu-ne.” 

„sub bagheta marelui dirijor trăiesc starea de 
a fi parte dintr-un întreg, unde doar El vede și 
poate răspunde întrebărilor.”  

Mult aforistic în creația de față și iată că și  
Thanatos devine  un rod al magicei grădini și nu 
avem decât a-l admira întru desăvârșirea ființei.  

Psihologia imaginației nu tratează și 
imaginația lirică, productivă  dar și cu valențe me-
dicale… deși Einstein a avertizat: “Imaginaţia este 
mai importantă decât cunoştinţele”. Este o altă 
oportunitate a poeziei Rodicăi Dascălu, cu o ex-
presie originală a bogăției imaginilor, a limbajului 
proaspăt, deschis, inventiv. Este limpede că prin 
aflarea propriei căi poetice versul Rodicăi Dascălu 
din acest volum este mult deasupra ecourilor cri-
tice de care a beneficiat. Concluzia  efectelor de 
cititor al grădinii lumii este un leac universal de 
care avem toți nevoie mai ales în aceste luni de 
coșmar al pandemiei ucigașe și se rezumă la ver-
sul acesta; „Dumnezeu îmi zâmbește. ascult, iert, 
iubesc, zbuciumul devine inutil.”  

************************************** 
*Rodica Dascălu - Imaginează-ți o grădină 

- ArtBook, 2020  

Cr
is

tin
a 

Șt
ef

an



PLUMB  158

revistă de atitudine  pagina 11

Cu un titlu jucat într-
o semantică întâlnită și în 
contexte beletristice de 
oriunde (și alte aventuri/ 
și alte povestiri), volumul 
de proză scurtă semnat 

de scriitorul sibian Adrian Iancu, universitar al 
Facultății de Litere și Arte a Universității „Lucian 
Blaga”) e o surpriză realmente plăcută pentru 
cei care nu îl cunosc în calitatea de autor de 
ficțiune. A scrie proze de relativ mici dimensiuni 
e o acțiune, de multe ori, mai laborioasă decât 
s-ar crede, depășind chiar travaliul necesitat de 
conceperea voluminoaselor romane. Dincolo 
de regulile impuse în timp de acest gen, se 
adaugă auto-restricțiile oricărui autor care se 
respectă, deoarece povestirile tentează și ele 
crearea de lumi posibile; în plus, plecând de la 
titlu (bine motivat, de obicei, până la finalul care 
cuprinde o formulare sentențioasă sau o 
poantă sau o trimitere spre absurdul existențial 
(plus multe alte posibilități), pe parcursul textu-
lui în sine există o mulțime de alte aspecte ce 
țin de tehnicile elaborării unui asemenea volum. 
Adrian Iancu a găsit soluția ingenioasă (în volu-
mul Strada Magnoliei și alte aventuri, Editura 
Limes, 2019), adunând opt povestiri ce pot fi 
considerate, fără echivoc, ca veritabile „piese 
de roman”, pentru un posibil volum de acest fel. 
Sunt mai multe aspecte ce trimit spre această 
imagine de ansamblu, pe care le vom discuta 
în continuare. Naratorul pornește de la două 
personaje care, mitic, s-ar putea spune, 
ordonează lumea de pe strada Magnoliei/ a 
cartierului din zona acum urbană Gușterița, nu 
de mult sat (Hammersdorf/ „satul ciocanului”). 
E o modalitate ingenioasă de a spune/ a vedea/ 
a auzi, adică acele căi infailibile ale povestirii 
de a-și atinge scopurile: „...Vlad se gândește la 
Iuliana, căreia caută să-i explice felul în care 
și-a aranjat oamenii din jurul său. Așezat pe un 
scaun, lângă masa din bucătărie, bărbatul în-
cepe povestea despre străduința cu care unii 
își caută adesea calea convenabilă. E aceeași 
masă la care cei doi mămâncă de două-trei ori 
pe zi, își zice Vlad, în sinea lui. Însă e tot aia, 
la care au stat chiriașele Marcela, Cătălina și 
vânzătoarea de la cofetărie, își spune, în gând, 
aproape simultan, Iuliana. Viața i se pare femeii 
un slalom printre întâmplări de tot felul, pe care 
e bine, de fapt, să le eviți. Un tren bun trece o 
dată în viață prin gara ta și dacă l-ai pierdut, 
adio!” În bunul respect al prozei transilvane, 
prozele lui Adrian Iancu păstrează acea 
coordonată realistă de bună calitate și intenția 
explicită de a oferi un fel de 
bilanț al celor întâmplate. Se 
adaugă date existențiale co-
laterale, cele mai multe fiind 
despre Iuliana și părinții ei, 
apoi despre micile derapaje 
morale ale lui Vlad: celelalte 
personaje, de o originalitate 
bine găsită pentru fiecare, au 
fiecare mica lor poveste de 
viață, legate într-un fel sau 
altul de cel care inițiază ceea 
ce se va numi „cercul numărul 
1 de cunoștințe și cercul 
numărul 2”. Tot prin inter-
mediul acestuia descoperim 
topografia ad-hoc (prima 
povestire, Strada Magnoliei fiind un fel de in-
troducere în lumea posibilului roman, desenat 
în manieră post balzaciană, prin care cititorul 
este, asumat, ghidat printre oameni, străzi, 
locuri. Aici e vorba de Taverna, strada Florianei, 
La chiloții zburători (cu savuroasă și 
naturalistă descripție/ explicație a denumirii), 
Boema, Căminul de fete, Hanul din parc, 
Valea Gușteriței și altele. Întâmplările 
relatările, comentariile, impresiile adunate de 
„piesele” de roman țin de plăcerea notației co-
tidiene, un fel de relevare a nimicurilor ce ar 
putea să se piardă, completate cu multe ele-
mente ce țin de unele mai puțin știute, dintr-un 
underground pe care naratorul și personajul 
care trec/ trece peste tot le aduc în fața cititoru-
lui într-un exercițiu al povestirii firești, lipsită de 
ornamente inutile și de divagații neconcludente.  
E o mână sigură de prozator care rotunjește o 

macro-semnificație concludentă în jurul celor 
opt texte/ posibil de adunat, spuneam, într-un 
roman ce ordonează o micro-lume. Bicicleta 
de ocazie  dezvăluie, dincolo de scene ale 
vieții de familie, descripții de interioare sociale, 
mici portrete ale unor personaje, o altă fațetă a 
vieții lui Vlad, cel care, dincolo de prima formă 
de delicvență juvenilă care l-a trimis câțiva ani 
la pușcărie, a continuat, în formă mai sigură, o 
mică „afacere” ilegală cu biciclete furate/ revop-
site, vândute din nou, cu o motivație suigeneris: 
„Viața ne oferă câte un dar ...mărturisește 
Vlad.”  
         Lumea dominată de Căminul de fete (și 
de toponimul sugestiv La Chiloții zburători) 
înseamnă atmosferă bine redată de tavernă 
aproape de sordid, cu întâmplări în care fetele 
vesele, dominate de Marcela și Cătălina, cu in-
troducerea lui Gică fără frică, apoi Tavi, Fane 
și alții, pe parcurs, scenele pline de promiscui-
tate, ațâțare a senzualului, a lascivității necen-
zurate, cu un simț al observației bine întreținut 
ce cresc cota de interes pentru povestire. 
Prăvălia de cartier ne introduce în altă relatare 
de viață ce ar putea fi augmentată distinct, cu 
afacerea lui Mache ghicitorul și a omului său 
de încrede, Emil; se mai adaugă un alt personaj 
pitoresc, femeia semi-pitică Uca și talentele 
sale ascunse, o plimbare de duminică și ironii 
bine întreținute despre  rolul protector erotic al 
boscheților din parc și despre existența a doi 
paznici de parc cu „studii de filosofie”. De mare 
efect la nivel de descripție este trimiterea către 
cartierul-sat, rememorarea parcursului școlar 
al consoartei lui Vlad, creionarea scenei intime 
ritualice, ca și surprinderea unui dialog cu note 
de absurd petrecut la măcelăria ce anunță că 
are „cap de porc”. Dar e sfârșit de săptămână 
și romanul asumat indirect își introduce cititorii 
într-o petrecere cu surprize ce îi adună pe toți 
cei prezenți de-a lungul „aventurilor” lipsite de 
tensiunea senzaționalului, motiv de noi crochi-
uri realiste și de comentarii aplicate.  
În Hanul din parc, prin rememorări bine inser-
ate în povestirea-cadru ce cuprinde descrierea 
unui prânz de familie, cu aceiași doi 
protagoniști: e vorba de întâmplarea cu furtul 
care l-a adus pe Vlad la pușcărie, ca și despre 
iubirile acestuia, despre „salvarea” conjugală, 
combinate cu scene din prezentul povestirii 
legate de viața hanului, afaceri nu chiar morale, 
plus aceeași notă de lascivitate bine întreținută 
ca notă de fundal, având un refren interesant 
și provocator „mai bine un ceai de mentă, cu 
femininul dementă”. Ultimul text cuprinde o 

sumă de prezentări lapidare de 
efect cu drumul în viață ce va 
urma pentru cei surprinși până 
aici de povestirile din volum, cu 
mesajul subliminal al unor 
continări narative imperioase, 
cerute de logica textului și pentru 
asigurarea unui confort spiritual 
pentru cititorul corect.  
Ca orice prozator care respectă 
regulile jocului, Adrian Iancu e 
atent la felul în care se încheie 
fiecare text: s-ar putea alcătui un 
adevărat studiu de poetică a fi-
nalului de povestire, tot așa cum 
s-ar putea lipi secvențele re-
spective, rezultând un text ad-

hoc în care absurdul combinat unele intenții de 
formulare sentențioase ar oferi piste noi de 
semnificare: „ - Asta e! Explică familia. / - Ce 
să-i faci?! Zice unul din cartier.” și „- Factura, la 
sfârșitul lunii!! Îi strigă Tavi din mulțimea de pe 
stradă.”/ - Da! Cam așa se-ntâmplă totdeauna, 
își zice vânzătoarea.” și  „- Ce mai!... zic pri-
etenii.” și „- Cu cine să schimbi vreo vorbă, 
duminică dimineața?! Se-ntreabă acum Emil.” 
și „ - Dar acum, totul e în repaus! Își zice Emil” 
și „-Apoi, închide televizorul și soții adorm după 
o săptămână de muncă nici grea, dar nici 
ușoară!”  
      Rezultă o carte de proză scurtă, bine 
articulată și bine scrisă de către un autor înzes-
trat, o carte despre viață restrânsă la o micro-
lume real/inventată, cu un model redat simbolic 
de căre un personaj (Iuliana): „viața e un slalom 
printre întâmplări de tot felul”.

 
VIAȚA (ȘI) DIN UNDERGROUND 

piese ale unui posibil roman

C
o

n
s
ta

n
ti

n
 D

ra
m Că așa trebuie să fie,,,, nu e 

necesar decât să ne gândim la mo-
delul primului Eden. În el fericirea nu 

avea zăgazuri pentru că acolo locuiau 
două ființe tinere, fără experiență, fără 
prejudecăți, puternice, sănătoase, 
nepervertite. Cum ne-am imagina un 
nou Eden prin care să mișune băbătii 
șleampăte, moșnegi senili, într-un cu-
vânt, haite de paraplegici și ruine 
umane? Cum ne-am imagina o Nouă 
Eră populată cu asemenea putre-
gaiuri? Prin anii '30 ai secolului trecut, 
strămoșii noștri s-au confruntat cu o 
problemă asemănătoare, în tentativa 
lor de a întemeia Reichul de o mie de 
ani. Nu au reușit. De ce? Pentru că nu 
sosise timpul reușitei. Dar cei ce vor 
pune temelia unui nou Eden trebuie să 
știe – și cu siguranță vor ști – că timpul 
reușitei a sosit. Vreau să repet în 
cunoștință de cauză: este timpul 
reușitei depline! (....) 

(....) Contaminarea le umplea 
amărâților acelora capul cu urzeli de 
tot felul. Cu gânduri. Cu planuri. Nimic 
în capul lor nu se mai supunea ordinii 

și stabilității. Se declanșa o agitație 
greu de stăvilit chiar de specialiștii Ofi-
ciului. Toate bolile, indiferent de natura 
lor, veneau asociate cu acest sindrom. 
Cei suspecți de contaminare, ca și cei 
dovediți că fuseseră contaminați, 
urmau să fie tratați cu cea mai mare 
atenție în vederea ameliorării sau 
însănătoșirii. Iar viza lunară care cer-
tifica starea de deplină sănătate era 
cel mai sigur argument că nu te paște  
nici un pericol. (....) „Certificatul de 
însănătoșire”, primit de ei odată cu 
eliberarea din siloz era de natură să le 
deschidă toate porțile, chiar și cele ale 
Adunării pentru Stabilitate. Iar câțiva 
dintre ei ajunseseră acolo. Toată 
lumea îi numea cu simpatie, „Mielușeii 
veseli”. 

În cartea sa, Așa grăit-a 
Aquarius, Lipton, primul președinte – 
și ultimul – al Federației scrisese: 
„Cetățeanul nu are nimic mai prețios 
pe acest pământ decât propria sa 
viață. Dar viața nu e decât un precar 
echilibru al stării de sănătate. Toate 
sistemele sociale de până la noi au 
crezut că pot domina masele fie prin 
îngrădirea libertății, fie prin suprimarea 
unor drepturi, fie prin teroare și forță 
polițienească, fie prin botnițe ideolog-
ice sau religioase. Nimeni nu s-a gân-
dit însă că în fiecare cetățean zace un 
jandarm gata în orice clipă să facă 
mult mai bine decât mijloacele de 
opresiune ale statului, ceea ce 
urmărește acesta. Frica de boală, de 
moarte, de bătrânețe, de invaliditate 
sau neputință, frica de înfometare, 
sunt mijloace de convingere cu mult 
mai eficiente decât armele și 
amenințările. Importantă e arta de a 
menține constant obsesia păstrării 
sănătății. Pentru că ea va deveni în cel 
mai scurt timp cel mai destoinic paznic 
al oricărui guvern”. 

 

DORU KALMUSKI 

   Adevăratul Eden 

(Continuare din pag. 6)

De-ale astrologiei poetice  
 
      Mai în glumă, mai în serios, astrolog 
amator, însă profesionist într-ale litera-
turii, Emil Ariton, care-și recunoaște 
,,hachițele de filfizon al destăinuirii”, 
scrie o carte perfect agreabilă despre 
zodii și oameni și o face cu aplicație în-
deosebi spre poezie, cu talent, inspirație 
și bine documentat. JUCĂRIA DE VER-
SURI A ZODIACULUI propune un lejer 
volum de bună literatură. Asemenea și 
eu îndeletnicindu-mă în anii trecuți cu 
,,cetitul în stele”, și frecventând o bibli-
ografie zodiacală diversă, m-am convins 
că ,,povestea” cu zodiile poate să fie 
verosimilă, dacă nu chiar adevărată. Da, 
ne naștem fiecare la un ceas anume al 
timpului universal, sub o stea oarecare, 
în zori, ziua, seara, pe cea mai albastră 
planetă a sistemului nostru solar (alta 
mai de soi  n-avem), suntem alfel spus 
,,deteminați”, ,,pre-stabiliți”, ,,ștanțați” 
(deh, destinul, ,,ce ți-e scris în frunte ți-
e pus”).  Semănăm între noi, fără însă a 
fi identici  (zis-a și poetul, “în om o lume-
și face încercarea”) și de aici, în fond, 
farmecul, misterul acestei aventuri a 
fiecărui ,,nativ”, manifestare sub numele 
de viață (și din păcate de moarte). Emil 
Ariton, pe lângă modul relativ grav de a 
ataca ecuațiile zodiacale, etalează și 
simpatice carate spirituale, umor fin, 
luând lucrurile în șagă uneori (că vorba 
nu mai știu cui ,,prea multă gravitate 
deprimă” și pentru că printre oameni 
sunt mulți ,,joviali ce pricep tâlcuirile 
șugubețe” (vezi Copiii din zodia Leu-
lui). Cred chiar că procedeul aste bun, 
că prea fac unii vorbire într-o doară de-
spre sorocirile astrale ale acestei 
umanități nepreaștiutoare (ca să nu 
riscăm: ,,nepreaconștientă) de sine 
însăși. Cum o afirmă singur în 
,,motivația” la carte, autorul nostru (,,po-
etul spion”) cată prin încondeierile sale 
,,a descâlci referiri despre fluviul vieții”. 
Accentuând însușirile pozitive ale per-

sonajelor ,,cu gândul că simplitatea se 
poate îngădui cu vrednicia și cu virtutea” 
(Semnele de pământ), Emil Ariton 
transfigurează și meșterește cu dibăcie, 
reușind să transmită ,,starea pe care ne-
o sugerează poemul spre emoționări îm-
brâncindu-ne” (Motivație).  Faptul că 
îmbină truda de profesor de matematică 
cu cea de ,,mlădiere a gândului” se vede 
și în poeziile referitoare la copiii unor 
zodii care ,,făcându-se  cunoscuți 
neforțând barierele,/ redând glăsuirii 
motivul, silaba / prin care recunoașterea 
se exclamă, /neobișnuitul din febra cu-
lorilor / altcuiva afirmarea reliefând / 
râvni-vor din lâncezeală sculându-se, / 
a se regăsi într-o dimineață / printre 
olimpicii iscusiți”. (Copiii din zodia 
Peștilor). Fiecare cititor va putea să 
găsească în zodia lui și în alte zodii 
multe secvențe care să-i facă plăcere. 
Eu, fiind în Zodia Vărsătorului, trebuie 
să spun că mi-au plăcut următoarele 
strofe: + 
jazz ascultând, și pictura cubistă 
iscând vertij și celebrând apusuri, 
făcându-l dirijor de deziluzii 
ce ține-n frâu fanfară și cvartet. 
 
Greu va lega amiciții de suflet, 
dar năzui-va pe calea cea bună 
să-i ducă pe-acei preferabili și intimi, 
însoțitor plăcut și călăuză, 
Scufiței Roșii înger păzitor.  
Tendința spre insolit, spre exotic, este 
îngemănată cu ambiguă intuiție și cu 
savoarea caracteristice celor care 
năzuiesc ,,să ajungă gondolieri tom-
natici prin fiorduri / adulmecând 
orhideele primăverii din Istambul. (Scor-
pionul). Jucăria de versuri concepută 
de Emil Ariton este realmente o carte 
ingenioasă, distractivă dar și instructivă, 
atestând un referent cultivat, elevat, pro-
fesionist, insistent în răstălmăciri 
metaforice, “necăutându-și în corturi 
însingurarea, / spre mai departe  în-
cumetându-se”. 

Calistrat Costin
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ÎNTRE INIȚIERE ȘI EZOTERISM 
 FEMEIA LUT de ECATERINA PETRESCU-BOTONCEA 

                                                                                 comentată de LUCIAN STROCHI

Femeia lut este o carte greu 
încadrabilă ca gen și specie. Până la 
urmă, am putea-o considera un roman-
poem - o formulă corectă, dar mai ales 
comodă. Romanul e un gen proteic, deci 
poate lua orice formă, iar poemul tinde să 
înlocuiască acum tot mai mult poezia. 

Dacă am ține cont de dimensiuni 
(sub o sută de pagini), scrierea ar putea fi 
considerată o nuvelă, accentul căzând pe 
analiză, nu pe narațiune, ca în cazul pove-
stirii, iar numărul de personaje este redus. 
Dar textul rămâne un microroman, din 
cauza complexității sale. După viziune și 
ton, cartea este un poem, de mari dimen-
siuni, dar, la urma urmelor, și epopeile 
sunt, măcar în parte, poeme, iar un roman 
precum Suflete moarte al lui Gogol e 
subintitulat poem.   

Cartea cuprinde o triplă inițiere: a 
tuturor personajelor, a cititorului și, în 
primul rând, a protagonistului. 

Imaginarul este total, la fel și sim-
bolurile. E vorba de un cuplu primordial, 
ADAM și EVA, sau, acceptând ideea an-
droginului, ADAMEVA.  

Dar lucrurile sunt mult mai vechi, 
așa cum lutul e mai vechi decât bronzul să 
spunem. Deci punctul de plecare a „ur” 
Evei („ur” înseamnă originar, vechi) ar fi 
acele femei lut numite Venus dintre care 
cea mai cunoscută reprezentare rămâne 
Venus din Willedorf (având o vârstă de …
28.000 de ani), statuetă de calcar din Pa-
leoliticul superior, aflată la Muzeul de Isto-
rie Naturală din Viena, dar și Venus din 
Lespuges (pe care am putea-o numi Fe-
meia ciorchine), sau, foarte recenta Venus 
din Piatra-Neamț, aflată la Târgoviște, 
adică tocmai orașul de reședință al au-
toarei. Ca să nu mai vorbim de Venus din 
Milo sau Soborul Zeițelor, creație 
cucuteniană având forma unui uter popu-
lat cu statuete specifice perioadei respec-
tive).  

Al doilea strat de interpretare l-ar 
constitui reprezentarea (accepția) mitico-
legendară. Lutul este esențial, esența 
vieții, iar Geea sau Demetra, zeități care 
asigură germinația. De aici și alte zone de 
interes de la genius loci la Anteu. 

Ajungem însă la perioada biblică în 
care personajul principal este Eva (în tra-
ducere= vie, viață), soția lui Adam (din 
adama = pământ). Eva a fost făurită din 
coasta lui Adam (deci un pământ subtil, un 
lut din lut). Autoarea inversează rolurile, 
femeia lui, adică Eva e cea care îl va mod-
ela pe Adam. Eva din Geneză are peste 
5700 de ani și trebuie pusă și în ecuație 
cu Eva mitocondrială, femeie ipotetică 
reprezentând femeia din care provin toți 
bărbații și toate femeile. 

Dar, de fapt e vorba de mitul An-
droginului, cel creat de Platon.  

Iată cum scriitoarea amestecă subtil 
irealitățile: Mă așezai înaintea lui, iar el 
înțelese taina. Ca prin vis își aduse aminte 
că, atunci când Dumnezeu ne-a rupt din 
întreg, aveam amândoi aceleași însemne 
care acum erau diferite. Într-o nevoie de 
rotunjimea primordială, îmi dori sânii și ab-
domenul molatic, apropiindu-și tot mai 
mult nările îmbătate de mirosul de fructe 
coapte. Se pomeni mângâindu-mi gâtul și 
buzele, după care simții cum se 
rostogolește într-un hău lung peste trupul 
meu, gemând de prima cunoaștere a 
suferinței divine. (pp.15)  

Limbajul e frust, proaspăt, amintind 
a aer de primăvară… 

Androginul este descris destul de 
explicit: Pe atunci, nu aveam nevoie de cu-
vinte… Energii volatile însoțeau pașii 
noștri, mintea ni se umplea de duh sfânt 
prin simpla cătare către cer, inimile ne 
băteau în același ritm cosmic, iar dorința 
de a intra în misterul lumii înconjurătoare 

ne contopea într-o singură ființă și ne 
împingea spre explorare și beatitudine. 
p.20 

Oricum iubirea perechii primordială 
trebuie să aibă și ceva geologic și cosmic: 
Ne potriveam apoi, precum bolovanii la 
soare, între dunele de nisip, hâhâind de  
sănătate și mulțumire. Eu mă năpusteam 
din când în când asupra lui și-i sărutam 
mâinile și picioarele, ca unui stăpân al 
meu și al Pământului. Dar gândul lui, mai 
înalt, înțelegea că puterea vine din altă 
parte și spre acolo privea mereu, 
strângând lângă pieptul său lat umerii mei 
slabi, de femeie. Pentru el era cerul. Pen-
tru mine era pământul. p.18 

Creația și procreația rămân o vreme 
la nivelul de taină, în care păgânul se 
aliază cu divinul: Nu prea știam  niciunul 
cum se zămislesc copiii, dar simțeam că 
micuța creatură care îmi crește în burtă, 
nu estre nici rodul gândurilor lui Adam ori 
ale mele, nici al feluritelor fierturi pe care 
le pregătea Adam, ci era vorba de ceva 
sacru, venit de la Dumnezeu, prin noi, căci 
odată cu micuța ființă, creștea și dragostea 
noastră pentru Cel Necunoscut, dar 
bun.p.24 

Se cuvine să ne aplecăm puțin 
asupra titlului: FEMEIA LUT. Se impun 
câteva decodări. Citit unitar, titlul se referă 
la cele patru elemente primordiale. Dar 
lutul poate fi văzut grafic, în care L este 
unghiul drept, creație a omului, el neex-
istând liber în natură, dar și Lumina sau tri-
ada Lumina Luptă Libertate, adică triada 
focului. U va fi strigătul, urletul, animali-
tatea, dar și vibrația (are forma diapazonu-
lui), sau chiar unda, deci apa. T este atât 
arborele primordial, cât și crucea 
răstignirii, elementul de legătură dintre 
pământ și cer, adică aerul. T va fi 
pământul, tina, țărâna, terra. Citit ca 
sintagmă Femeia LUT cuprinde întreg uni-
versul, adică haosul și cosmosul, creatul 
și increatul. Prin urmare femeia Lut nu 
poate avea o vârstă anume, iese din timp 
ca dintr-un inel al lui Möbius și nu  are nici 
spațiu. Este viața însăși, adică EVA. E va 
fi femeia, iar V și A aceeași literă a în-
ceputului, căci V este litera primordială, 
coarnele lui Alef, boul, care înjunghiat, se 
va refugia în A, întâi răsturnat și apoi în-
treg. Iar lutul poate fi la rândul său un ele-
ment primordial, fiind mai vechi decât 
piatra, decât metalul sau lemnul. Vom 
avea deci o epocă a lutului, având ca 
emblemă scut, simbol vasul de lut. Vasul 
de lut conține la rândul său toate ele-
mentele primordiale: pământul (lutul), focul 
prin arderea pământului, apa (motivul pen-
tru care a fost creat vasul, el fiind 
păstrătorul apei și în fine aerul, căci vasul 
nu va fi aproape niciodată plin. Dar vasul 
e femeia, uterul și Adam intuiește acest 
lucru și autoarea o spune explicit: Adam 
înțelesese. Femeia era lutul, vasul sacru 
pe care bărbatul așeza sămânța creației 
lui Dumnezeu. Eu însă nu aveam habar.  
Uneori mă uimeam de rostul meu, mă 
tăvăleam  de spaime ori mă făceam ghem, 
cu fruntea la pământ, implorând prin ruga 
mea, gândului meu, o mai mare putere. 
p.26 

Sub „pretextul” descoperirii rostirii, 
autoarea ne avertizează de fapt că există 
și un înscris divin, că vocalele și apoi con-
soanele ne rostuiesc în lume: La fiecare 
răsărit, îngenuncheam amândoi și ne 
rugam pentru deschiderea înțelegerii 
noastre, iar gâtlejurile noastre mute, 
scoteau strigăte tot mai ample și mai vi-
brânde de simțire și de mulțumire, înălțate 
spre Cel care ne dezlega inimile și, prin 
ele, mâinile și cugetul. Ușor, ușor, fiecare 
element știut al naturii fu atins cu sunete. 
Întâi le-am folosit pe cele mai ușoare. 
Bărbatul se numi „A”, iar eu „E”, cerul se 

numi ”I”, pământul ”O”, iar animalele „U”. 
Apoi scoaserăm gemetele cele grele și 
ascuțite. Când  terminarăm toate screme-
tele gâtlejurilor noastre , începurăm să 
facem combinații cu atât mai grele cu cât 
cunoașterea noastră creștea ori căminul 
nostru se îndestula, legând astfel primele 
cuvinte. pp. 28-29 

Acum e mai ușor să urmărim 
glisările. Femeia se va numi Eva, Ev…
dochia (Mă strigă întâi pe mine cu numele 
de Ev-Dochia). p. 53 sau chiar E…
vdochia, așa cum ni se prezintă într-un au-
toportret pe jumătate ironic: Mă numesc 
E…vdochia , am un metru și șaizeci și doi 
de centimetri înălțime, șaizeci și cinci de 
kilograme greutate, port numele de familie 
al străbunicului meu cu barbă lungă, am 
ochi căprui  și tenul deschis. Semne par-
ticulare nu am, nici chiar vârstă… p.72 

Adam va deveni și el A-Dam, ce 
poate fi și el decodat în mai multe feluri, 
de la prefixul grec „a” însemnând „fără” și 
vom afla că Eva rămâne fără Adam și 
până la Dan, adică „dar”, după cum primul 
născut se va numi RO, aluzie la numele 
prescurtat (recunoscut internațional!) al 
României și până la posibile combinații: 
Când m-am trezit, A–Dam îmi umezea 
buzele, încălzind la piept o adiere de su-
flet. Așa a venit pe lume primul nostru 
băiat care s-a numit Ro.p.31 După cum Ro 
poate fi și o aluzie la Ra, zeul egiptean. 
Dar Ro intră în combinație cu numele 
surorii sale, Dara, Astfel că putem Citi RO-
DARA, adică „rod” și „ara” (fructul și 
munca): Când ziua și noaptea deveniră 
două cercuri egale, în spartul zorilor, la 
malul râului unde adăpam vitele, născui al 
doilea copil al nostru. Era fetiță și o numii 
Dara. p.51 După cum Ro se va uni cu Cas, 
o fetiță pe care o salvează și apoi o va lua 
de soție. Vom obține astfel ROCAS, adică 
roca, o calitate nouă a pământului, o altă 
epocă: Copiii mi-o dădură în grijă, iar eu o 
iubii nespus pe micuța Cas. Dar leacul su-
fletului bolnav era cel mai greu de 
găsit.p.76 

Cartea e plină de silabe, de hi-
eroglife, unele descifrabile, altele mai 
puțin. O lupoaică se va numi Mo: Lupoaica 
Mo  și puii ei se tăvăleau smeriți la pi-
cioarele pruncului, plimbându-și adorarea 
în nările umede peste fiecare boare de 
respirație a micului zeu. p.36 Dar citit in-
vers, MO devine OM! Așa cum RO devine 
OR și băiatul va avea părul ca aurul, adică 
blond…: Ro se făcu un flăcău înalt și 
arătos, cu părul blond, lăsat peste umerii 
lați, iar Dara era acum o fecioară 
frumoasă, subțire ca o nuia, cu părul negru 
și ochii umezi și catifelați ca de căprioară. 
p.73 

Eva este o URMUTTER (în sens 
blagian) scăpând apriorismelor kantiene 
de timp și spațiu; iat-o mărturisindu-se ca 
eu narativ și poetic în același timp: Mă în-
treb câți ani am. Poate zeci, poate sute, 
poate mii sau poate zeci de mii! Cine ar 
mai ști? Uneori ceasul este cât veacul, iar 
anotimpul bun cât o singură zi. Totdeauna 
mi-a fost frică de nopți, pentru că dacă nu 
știi să le dormi, îți par mai lungi decât în-
treaga viață. p.93 Și: A-Dam era trecutul, 
copii erau viitorul, iar viața lor atârna de 
vrăji și taine necunoscute de care trebuia 
să îi apăr. p. 56 

Spațial, Eva apare ca o deplasare 
spre roșu, ca o imensă dilatare, aproape 
de a deveni o constelație: Ultimul câine lup 
rămas în viață, Sirius, mă însoțea peste 
tot, lingușindu-mi gleznele vlăguite. 
Pădurea mă chema în adâncul ei să-i 
respir depresia, mai pustiitoare decât a 
mea, iar vulturii îmi atingeau umerii, 
ridicându-se apoi cu aripile lărgite spre 
zări, spre a-mi arăta depărtările p.87 

În accepție einsteiniană, Eva va  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
putea contempla vremurile trecute și vi-
itoare: Pe Pământ totul  s-a schimbat. Dru-
murile se străbat acum cu mașinile și cu 
avioanele care aleargă mai repede decât 
vântul. Șoapta străbate oceanele, 
așezându-se direct în ureche, oamenii se 
plimbă printre stele, iar mirifica lună poate 
fi lovită cu piciorul, dar vulturii mor și 
pădurile se usucă…p.93 

Un personaj care scurtcircuitează 
traiectoria Evei este Ar-Temo, nume ce 
poate fi și el decodat. Ar putea fi citit Arte 
– Mo (despre Mo am acceptat deja că 
poate fi citit și invers, adică Omul Artă sau 
Arta ca o creație a omului): Începând de a 
doua zi, călătorul Ar-Temo deveni 
îndrumătorul meu în învățarea scrisului și 
cititului, a limbilor străine, a istoriei și ge-
ografiei și a descifrării mișcărilor de stele. 
p.83 

Călătoria lui este și ea una inițiatică, 
Ar-Temo fiind un Cuceritor și un Descoper-
itor, fiind singurul care ar putea întrerupe 
monogamia Evei: Călătorul rămase cu 
mâinile în aer. Mărturisea că nu se aștepta 
să fiu atât de frumoasă. Mă puse să 
zâmbesc  și din tolbă își scoase de astă 
dată o pânză lată, înfășurată sul, pe care 
o întinse pe patru bețe și, amestecând pe 
ea pete de culori diferite, îmi făcu portretul. 
p.82 

Ar-Temo este un Leonardo, iar Eva 
o nouă Mona Lisa. Relația lor e până la un 
punct ambiguă: Călătorul îmi înapoiase 
pentru un anotimp statura de femeie cu 
toate drepturile ei de a primi și de a trimite 
lumină unui nimb de bărbat. p.85 

Inițieri, criptări și decriptări, hi-
eroglife, rune, litere, cuvinte, toate prezen-
tate cu o prospețime remarcabilă, 
incitantă.  Eternul feminin este deplin în 
această carte (care se dilată până la di-
mensiunile unui roman fluviu). Culorile 
sunt proaspete: roșu venețian, albastru de 
cobalt, verde de China. O paletă de miro-
suri pe care numai un primitiv (sau un lup) 
le poate percepe. O lume păgână, aflată 
înainte de picturile de la Altamira. Dar trep-
tat personajele sunt atinse de creștinism 
și asistăm chiar la o posibilă scenă a 
Răstignirii: Doar Apostolul ședea neclintit 
în mijlocul drumului. O forță nevăzută 
arunca în lături sulițele cotropitorilor. 
Atunci, vlăjgani înarmați îl prinseră de 
mâini și de picioare și îl răstigniră pe 
primul Tei întâlnit în cale, cu capul în jos. 
p. 76 

Ecaterina Petrescu - Botoncea 
reușește să surprindă nu doar timpul 
havuz, analiza trăirilor cu ezitări infinitezi-
male, dar și scene tulburi, dramatice, dintr-
un Ev Mediu deloc întâmplător: Bărbații, 
surprinși cu mâinile goale, alergau 
neputincioși pe ulițe, ca niște gâze 
amețite, în timp ce harpoane lungi îi 
ajungeau pe după umeri, încolonându-i 
apoi în turme umane, care închideau 
cortegiul funebru. Femeile încă tinere erau 
dezlegate de pruncii lor și aruncate în 
țărână de trupuri mătăhăloase care le as-
tupau răsuflarea, lăsându-le apoi să se 
zbată în durere, ca niște păsări cu gâturile 
tăiate. pp. 75-76 

Din păcate asemenea scene, 
atrocități traversează istoria omenirii… Și 
acum câteva lucruri despre autoare, din-
colo de cele „oficiale”. 

(continuare în pag. 8)
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Hotărât lucru: Alexa Pașcu ot 

Fălticeni visează și se visează în plină 
adolescență. Cred că are pe birou o 
fermecată oglinjoară care, atunci când 
dumnealui se așează la scris, îl 
proiectează în trecut, derulându-i pe di-
naintea ochilor imagini febrile cu un fost 
pistruiat îndrăgostit până în vârful ure-
chilor. E cazul ultimului roman Vis spul-
berat, apărut la Editura „Timpul” din Iași, 
în 2020. 

Criticul ieșean Ioan Holban, citând 
abundent din text, într-o prefață cu titlul 
Romanul ca oracol al tainelor sufletești, e 
de părere că avem în față „schița unui Bil-
dungsroman” și nu greșește, având în 
vedere că proza în discuție e un decupaj 
din formarea lui Dinu Hatmanu, personaj 
principal aflat în perioada tatonării tainelor 
vieții și a propriei formări. Tânărul e stu-
dent la Drept și se dezvoltă între cutumele 
unei familii tradiționale (Mircea, colonel în 
armată și Despina, profesoară) și liberti-
najul amoros a doi prieteni, pictorul Cornel 
Barbu și poetul George Dobrescu). O 
chelneriță de la Bolta Rece (cine a numit-
o cândva „Borta Rece”?), pe care acesta 
din urmă i-a prezentat-o, s-a ocupat serios 
de Dinu în câteva rânduri, spulberându-i 
lipsa de experiență prin câteva lecții… pro-

fesionale. După câteva vizite, studentul 
încetează s-o mai vadă (a devenit și el un 
profesionist?), abținându-se, cel puțin 
deocamdată, s-o înlocuiască, ceea ce nu 
se poate spune despre poet, de-a dreptul 
bolnav în această direcție, fără… direcție. 

Romanul ne introduce în visul pro-
priu al întregii familii, Dinu pregătindu-se 
pentru o carieră de diplomat (ambasador 
sau consul), iar aspirația fiindu-i un suport 
solid pentru obținerea de rezultate foarte 
bune la examene. Visul, atât de ispititor, îl 
face să zburde cu imaginația în diferite țări, 
mai ales în cele din Orient, unde își 
desfătează mai întâi ochii, apoi și celelalte 
simțuri ca un consul răzvrătit 
împotriva canoanelor 
diplomaticești, eludate de 
pohta vieții: Se vedea stând 
pe covor trăgând din 
narghilea, în timp ce privea 
fermecat spre fetele care 
dansau provocator. (…) În 
cele din urmă simți dulceața 
buzelor moi și fierbinți. Atât de 
bine îi era lui Dinu în acele 
clipe, încât și-ar fi dorit să 
rămână pe veci acolo și să nu 
se mai întoarcă niciodată în 
țară. Cântecul și dansul fan-
tasmagorice ale sirenelor ter-
estre orientale nu-l fac să-și 
astupe urechile, ci, dimpotrivă, îl ațâță și-l 
aruncă într-o stare de euforie, aban-
donându-și orice reacție de reținere. In-
vazia hormonilor cu care cochetează 
autorul, îl fac pe Dinu să treacă peste orice 
conveniență chiar în propria casă. Ispitit 
de sânii aceia rotunzi și fermi și umerii 
dezgoliți ai tinerei menajere, îi încolăcește 

mijlocul și o sărută pe gâtul catifelat, un-
deva sub urechea dreaptă, fără a se gândi 
la consecințe. Telegarii care îl împing la un 
asemenea gest imprudent, nărăvași peste 
măsură, nu-i vor da pace nici altădată, mai 
ales la vremea vizitelor în atelierul de 
pictură al prietenului  Cornel Barbu. De al-
tfel, pictorul, împreună cu a sa relație 
consensuală – Ancuța – îi va fi ghid, timp 
de o săptămână, în capitala Franței, prilej 
pentru Alexa Pașcu de a prezenta obiec-
tivele turistice importante din Paris ori îm-
prejurimi, de la Atelierul lui Constantin 
Brâncuși la tot atât de celebrul Moulin 
Rouge. În aceste condiții, Ancuța, stăpână 

pe situație, îi recomandă 
viitorului diplomat să se 
manifeste, în relație cu fe-
meile, aidoma lui Do-
brescu: Îndrăznește, 
Dinule! Îndrăznește și fii 
bărbat adevărat! E un 
nivel de înțelegere anco-
rat în baia necesităților 
elementare, pe care, de 
data aceasta, 
îndrăgostitul nu-l mai 
acceptă. E o schimbare în 
concepție și comporta-
ment. Absolventul 
Facultății de Drept iubește 
cu adevărat și nu înțelege 

să dea frâu liber bărbăției, precum cu altă 
ocazie, și să-și nesocotească senti-
mentele. Intervine al doilea vis ce se 
suprapune peste primul, cel al căsătoriei 
cu Silvia Roșioru. Dorința de împlinire a iu-
birii răbufnește cu toată puterea și devine 
mană întru hrănirea visului, al unui vis care 
nu se astâmpără nici după ce protagonis-

tul află că Silvia e logodită și nu dorește 
să arunce de pe deget inelul dăruit de Va-
leriu. Ca orice îndrăgostit, aflat într-o 
situație similară, Dinu se agață, precum 
cel din învolburarea apei, de paiul 
speranței, cutezând a crede că va putea 
s-o facă pe Silvia să se răzgândească în 
privința căsătoriei cu celălalt. Brusc, am-
bele vise, dătătoare de optimism, se 
destramă în urma unui teribil accident, 
imobilizându-l pe Dinu într-un scaun cu 
rotile. Cum „prietenul adevărat la nevoie 
se cunoaște”, Silvia promițându-i înainte 
că acceptă să-i rămână amică, tinerii 
însurăței vor contribui la recuperarea și 
vindecarea celui rămas paralizat, minunea 
întâmplându-se datorită unei operații într-
o clinică din Viena. Ca urmare, finalul ro-
manului e cât se poate de optimist: Dacă 
unul sau mai multe dintre visurile lui Dinu 
se spulberaseră în urma acelui stupid ac-
cident, acum, odată ce starea lui de 
sănătate revenise la normal, era deschisă 
calea pentru altele.   
E o deschidere spre alte zări, însă un ast-
fel de eveniment atât de traumatic se va 
constitui într-un filtru foarte serios în ceea 
ce privește anvergura unei alte ținte. Dar 
să nu anticipăm și să nu ne substituim au-
torului, Alexa Pașcu fiind singurul care îl 
poate chema pe Dinu Hatmanu, ieșit de 
sub imperiul hormonilor, către alte 
încercări ale vieții închipuite. 
       Vis spulberat e o carte ce poate fi 
citită în tren, pe plajă, ori într-o cameră cu 
mireasmă de trandafiri, având o evidentă 
cursivitate a narațiunii, iar cititorul va putea 
să-și raporteze propriile meandre, mai 
mult sau mai puțin sentimentale, la cele 
ale personajului principal.                                                                                                                 
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Doamne, ce vremuri trăim! De la 

ciuma lui Caragea nu s-a mai văzut atâta  
agitație în acest colț de univers, de parcă 
ar veni Apocalipsa și nu un amărât de 
virus (dovedit) creat de niște iresposabili 
ce conduc lumea aceasta de șapte ori 
nebună, nebună... Trăim după gratii invi-
zibile precum deținuții de drept comun în 
vreme de dictatură. Țara este o închisoare 
liberă de orice prejudecăți! Important este 
să supraviețuim atacului unui adversar in-
vizibil și agresiv, cu potențial de 
îmbolnăvire pentru cei bătrâni și bolnavi. 
Trăim într-o primăvară din alt ev, așa cum 
nu s-a mai văzut de peste un veac. Pan-
demia de Coronavirus-19 este un dar făcut 
umanității de Oculta care controlează 
lumea, în prag de primăvară! Tot mai multe 
informații care vin din toate colțurile lumii 
aduc dovezi în favoarea realizării acestui 
virus din SARS 2 în laboratoare de 
cercetări virusologice. Cele două mari pu-
teri, China și USA, se acuză reciproc ca 
fiind la originea virusului. Perdele de fum 
sunt aruncate pe piață pentru a acoperi 
actul criminal care a produs atâtea pierderi 
de vieți omenești. Să fi pornit toată ne-
bunia din piața de animale sălbatice din 
Wuhan? Atunci cum rămâne cu cei doi 
îmbolnăviți (un francez și un american) la 
Jocurile Olimpice Militare de la Wuhan din 
octombrie, când se știe că primele simp-
tome au apărut la populație în luna decem-
brie? Pură întâmplare sau destin nefast?! 
Cu siguranță nici una, nici alta. Pentru un 
observator atent, se întâmplă ca după al 
Doilea Război Mondial, o dată la 8-12 ani 
să aibă loc o criză majoră mondială, care 
taie aripile dezvoltării economice, sociale 
și culturale, ale umanității și o așază 
mereu într-o altă albie de stagnare sau 
dezvoltare. Marile puteri au găsit un mod 
mai pragmatic să-și dea la geoale decât 

războiul. O criză majoră reașază lumea pe 
noi coordonate și îi dă un suflu nou de 
evoluție. Să fie întâmplătoare aceste crize 
sau Dumnezeul cerurilor se războiește cu 
umanitatea noastră pierdută? Sunt sigur 
că Domnul din ceruri are multe alte lucruri 
de făcut și în primul rând să mențină Uni-
versul în echilibrul mereu măcinat de en-
tropia care încearcă să-l destabilizeze, 
decât să se încurce cu șicanele unor 
descreierați de leadership de pe mica 
noastră planetă albastră. Astăzi e mai con-
venabil un război nevăzut, microbiologic, 
decât unul care să folosească sofisticata 
și inutila mașinărie militară în a măcelări 
mase de oameni. Pare și mai uman! Este 
îmbolnăvit omul! A venit pandemia pe tot 
golbul! Ce să-i faci? Mor acolo un miliard 
de oameni. Virusul este de vină. 
Cetățeanul lumii este de vină, că nu-și ia 
măsuri de protecție. Și dacă mor unul, 
două miliarde de oameni, pagubă-n ciu-
perci! Se mai curăță planeta de rebuturi și 
fosile care îngreunează mersul curat al 
societății. Curat spartan, mon chery! 
Atunci cum să interpretăm spusele unor 
lideri mondiali înainte și în plină pan-
demie? Christine Lagarde, peședinta 
Băncii Centrale Europene, spune negru pe 
alb că persoanele de peste 65 de ani sunt 
un balast pentru dezvoltarea societății și 
trebuie să dispară. Cum rămâne atunci cu 
creșterea vârstei de pensionare la 70 ani 
în UE? Dar nu este o voce singulară. 
Câțiva din iluminații Ocultei Mondiale sunt 
în același ton. Cunoscutul miliardar Bill 
Gates sau fostul secretar de stat Henry 
Kissinger, care declară cu nonșalanță: per-
soanele în vârstă sunt consumatori inutili 
și populația lumii trebuie să fie redusă cu 
50% sau David Rockefeller, care știe el ce 
zice: Suntem pe punctul de a realiza o 
transformare la nivel mondial. Tot ce avem 
nevoie este o criză majoră credibilă și 
națiunile vor accepta Noua Ordine 
Mondială. Adăugați la aceste peronalități 
pe cunoscutul George Soros, Clubul de la 
Roma, familia Rothschild, protocolul de la 
Toronto, clubul Bilderberg și mulți altii 
(10% din populația lumii), care dețin averi 

ce totalizează peste 80% din bogăția ma-
pamondului. Și ca să nu fim acuzați de 
neglijență, amintim Inițiativa pentru Carta 
Națiunilor Unite ECO-92 PĂMÂNT, în care 
se afirmă: Suprapopularea este în prezent 
vastă [...],dar trebuie să reducem în 
prezent cât mai mult populația. Acest lucru 
trebuie realizat prin orice mijloace nece-
sare. Aplicanta acestui proiect nu este alta 
decât OMS, organizație implicată în multe 
proiecte contrare obiectului său de activi-
tate, adică sănătatea omului. Nici ONU nu 
mai este ce a fost! Astăzi este o 
organizație penetrată puternic de ong-uri 
LGBIT și care militează pentru impunerea 
dictaturii minorității asupra majorității în nu-
mele Libertății totale a omului! O doctrină 
culturală neomarxistă liberală, eliberată de 
orice constrângeri morale și sociale. Re-
gretabil este faptul că nicio organizațiile de 
pensionari de la noi și de aievea și nici par-
tidele social-democrate nu au luat nicio 
poziţie la astfel declarații aberante. Cum 
să afirmi că pensionarii trăiesc din pomana 
statului, când este știut că fiecare pen-
sionar și-a depus cu încredere o parte din 
venituri  obținute de-a lungul unei vieți de 
muncă în contul statului, pentru a avea cât 

de cât o protecţie la seniorat? Ce a făcut 
statul cu toți acești bani nu e treaba pen-
sionarilor. Dar banii care rămân de la 
foarte mulți care nu apucă să ia decât 
câțiva ani pensie unde sunt? Cât de cretin 
și ipocrit poți fi tu, care ești în pragul 
pensionării, să afirmi că pensionarii sunt o 
povară inutilă socială și de aceea uman 
este să fie lichidați cu ajutorul unor viruși 
care lucrează silențios și eficient. Probabil 

că pandemia din această primăvară a fost 
doar un test. Adevărata teroare urmează 
din toamnă și în anii următori. În labora-
toarele lui Bill Gates, americane, chineze 
etc., se lucrează cu siguranță la Covid 20, 
21 și apoi 22, așa cum este planificat de 
către OMS, care afirmă că eradicarea pan-
demiei va fi finalizată în anul 2022. Intere-
sant este modul prin care niște savianți 
au reușit să măsoare săritura de cangur la 
Covid 19. Conform acestor fabuloase des-
coperiri, un virus Covid sare dimineața, 
când este odihnit, 3-4 m, iar după-masă, 
când mai obosește, 1,8-2 m. Amintim că 
un cangur sare 2-3 m, un purice până la 
0,5 m, un cosaș până la 1 m etc. Probabil 
că măsurătorile s-au făcut într-o biserică, 
unde era mai răcoare și virusul mai înfier-
bântat, cu ruleta, posibil cu compasul, cu 
teodolitul sau cu aparatură laser. Poate 
chiar extraterestră! Cert este că acest 
virus sare ca mingea de ping-pong fix mi-
nimum 1,8 m. Astfel s-a stabilit spațiul de 
distanțare socială la minimum 2 m. Re-
cent, aceiași savanți au constatat că între 
timp virusul s-a mai activat și e nevoie de 
8 m.p./persoană. Între timp, cât am stat în 
arest la domiciliu, s-a instalat nocivele 5G 
pe suport 6H, în toate țările dezvoltate, ca-
pabile să genereze câmpuri electromag-
netice de la 30 megahertzi până la 300  
megahertzi, putând  să te prăjească în suc 
propriu în orice moment și să-ți producă 
mutații genetice asemănătoare cancerului 
când te crezi mai fericit. Distanțarea 
socială tocmai acest lucru urmărește. 
Științific și tehnologic mod de a asigura 
dispariția celor 2,5 de miliarde de oameni 
planificați la întâlnirea din Georgia USA a 
celor 12 iluminați. Amintesc că puterea 
maximă la actuala 4G este de până la 
10MHz. Să rămânem noi de căruță cu 
aceste afirmații și toate aceste scenarii să 
fie o infestare media de rea-credință. Dar 
despre toate aceste scenarii, în numărul 
următor. Până atunci stați acasă, luați-vă 
distanță socială de 2 m, închideți ochii să 
nu vedeți cum pădurile noastre se taie în 
draci și iau calea Europei, ca și culegătorii 
de sparanghel! Sigur după calamitatea 
covid va veni o altă calamitate  naturală de 
alunecări și inundații! Până la următoarea 
întâlnire, să auzim numai de bine. Fiți 
optimiști, ca  să nu deveniți depresivi!   

 

                                                                      DE LA UN GÂND, LA  ALTUL 

                  De la Covid-19, la globalizare (I)
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       Aș dori ca rândurile de mai jos să 
constituie un preambul la omagierea 
a 111 ani de la nașterea jurnalistului, 
publicistului și istoricului român de 
origine evreiască, băcăuanul Marius 
Mircu*, considerat de criticul și is-
toricul literar Alex Ștefănescu al treilea 
mare ziarist român după Geo Bogza 
și F. Brunea Fox (ultimii doi fiind cei 
care au pus bazele reportajului literar 
românesc).  

Posibil ca originea sa evreiască 
(asociată ca în multe alte cazuri cu 
problemele generate de Holocaustul 
și propaganda antisemită, naționalistă 
și totalitară din România, mai ales din 
perioada postbelică), ca și faptul că 
acesta a emigrat în Israel în 1987, 
să fi produs oarece rețineri din 
partea confraților săi în ale scrisu-
lui, din care cauză a și intrat într-
un con de umbră. Desigur, există 
și excepții, dar ele pot fi numărate 
pe degetele de la o mână. De alt-
fel, un caz unic în cultura română 
îl constituie publicarea, de către 
Marius Mircu, în 1942, a romanului 
„Rango, prietenul oamenilor, pove-
stiri din junglă și de pretutindeni”, 
carte apărută, din cauza legilor an-
tisemite, sub numele scriitorului G. 
M. Vlădescu (secret deconspirat de 
autorul însuşi într-una din paginile 
cărţii, sub forma unui acrostih). 

Marius Mircu a fost unul dintre 
gazetarii cu o capacitate creatoare de 
excepție, transpusă în texte care au 
reliefat istoria trăită la intensitate 
maximă, uneori riscându-și viața pen-
tru surprinderea și prezentarea cu 
acuratețe și obiectivitate a unor mo-
mente cheie din perioada interbelică, 
dar și din anii de început ai comunis-
mului. 

Marius Mircu a scris pentru 
România, țara pe care a iubit-o și care 
i-a fost casă atât în zilele frumoase, 
cât și în perioadele mai dificile din 
viață. ,,Marius Mircu este scriitorul 
care a scris cel mai mult despre 
Bacău și oamenii săi. Orașul Bacău 
este, și datorită lui, sentimentul de 
Bacău, starea de Bacău, bucuria și 
mândria de Bacău. Permanența 
noastră de Bacău. Și-a iubit imens 
țara și urbea natală. A trăit cu ea în su-
flet și în minte. A făcut-o să traiască în 
scrisul său. Iar steaua lui Marius 
Mircu, pe care l-aș propune edililor 
să-l considere Cetățean de Onoare al 
orașului Bacău, continuă să stră-
lucească pe cerul orașului meu. O 
stea de reporter pentru eternitate”, 
scria Roni Căciularu, jurnalist din Is-
rael, în articolul ,,Reporter pentru eter-
nitate”, publicat în cotidinaul 
,,Deșteptarea”.  Deși a fost fidel o 
perioadă noii orânduiri comuniste, a 
avut tăria și demnitatea de a-şi asuma 
greșelile pe care le-a făcut pe parcur-
sul carierei, una agitată, confuză și 
plină de controversate decizii istorice. 
A înfățișat totul cu onestitate, conștient 
de menirea sa, de ce va putea să 
însemne moștenirea pe care o lasă 
generațiilor următoare. Și iată că el nu 
s-a înșelat, că nimic nu e în zadar 
când construiești ceva, când dăruiești 
ceva, ca însemn al trecerii prin viață… 

Și iată, Marius Mircu revine în 
actualiate prin unele însemnări ale 
gazetarilor și jurnaliștilor băcăuani și 

de pretutindeni, dar și graţie tezei de 
doctorat intitulată „Publicistica lui Ma-
rius Mircu”, susţinută de prof. dr. Car-
men Ţâgşorean, cadru didactic 
asociat la Departamentul de Jurnalism 
al Facultăţii de ştiinţe Politice, Admi-
nistrative şi ale Comunicării, din cadrul 
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca. Demnă de laudă este și 
inițiativa filialei Bacău-Neamț a Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România 
(UZPR), care cu cinste îi poartă nu-
mele. 

Și pentru ca totul să capete 
contur, toate cele mai sus menționate 
se înscriu în demersul pe care l-am 
inițiat anul trecut, respectiv acela ca 
una dintre edițiile proiectului ,,Convor-
biri jurnalistice”, pe care Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști din România 
(UZPR) le desfășoară la nivel 
național, să aibă loc la Bacău, întru 
evocarea și salvarea memoriei lui 
Marius Mircu. Căci, așa cum afirma 
însăși domnia sa, ,,se spune că 
fiecare om care moare este o 
bibliotecă distrusă, o arhivă 
spulberată, un roman curmat, este un 

noian de strămoşi dispăruţi pe veci, 
dacă nu se îngrijeşte cineva să-i per-
petueze, prin evocare.”  

* Marius Mircu (n. 9 iunie 1909, 
Bacău-d. 4 septembrie 2008, Tel Aviv, 
Israel), reporter, redactor, scriitor și is-
toric român de originee evreiască. 

A urmat studii liceale la Bacău 
și facultatea de drept la București, pe 
care a absolvit-o în 1936. 

A început să fie reporter, la 
,,Gazeta”, în perioada școlară și a 
continuat până în 1938. 

După al Doilea Război Mondial 
a fost primul jurnalist care a scris de-
spre ,,Pogromul de la Dorohoi”, 
,,Pogromul de la Iași” și lagărele din 
Transnistria dar, spre deosebire de co-
mentatorii naționaliști ulteriori, fie 
români, fie evrei, și în acord cu alt 
martor direct al faptelor, anume Mata-
tias Carp, Marius Mircu nu atribuie 
crimele săvârșite unui presupus „anti-
semitism istoric specific românesc” 
legat de „însăși identitatea românilor”, 
ci unei „întreruperi a civilizației” prin 
dispariția statului de drept și a 
democrației în România în timp de 
război, după un deceniu de 
propagandă xenofobă consecutivă 
Marii crize economice a anilor 1930. 

A emigrat în Israel în 1987, 
unde, printre altele, a prezentat la pos-
tul de radio Kol Israel (Vocea Israelu-
lui), un serial cu 200 de episoade 
dedicate istoriei presei evreiești din 
România.  

Marius Mircu este autorul a 
peste 70 de volume foarte diverse ca 
profil (romane, romane autobiografice, 
cărţi pentru copii, reportaje, note de 
călătorie, biografii romanţate, biografii 
ale unor oameni politici, reconstituiri 
istorice etc), uneori sub pseudonimul 
G. M. Vlădescu sau sub numele real, 
Israel Marcus. Este fratele lui 
Solomon Marcus și al lui Marcel 
Marcian.  

 
(Sursa: Prof. dr. Carmen 

Țâgșorean - ,,Publicistica lui Marius 
Mircu”, www.wipikedia.ro) 

Mari nume ale jurnalismului românesc: Marius Mircu 
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Mereu grăbiți, mereu în criză de timp şi 

cu planuri pe care nu întotdeauna reuşim să le 
ducem la capăt aşa cum ne-am dori, aproape 
că uităm sau nu mai avem răgazul să ne 
bucurăm de un succes, de o aniversare, de un 
bilanţ frumos al câte unui coleg scriitor căruia 
îi apreciem eforturile, împlinirile şi râvna într-
ale creaţiei. Ale creaţiei care, până la urmă, 
este un dar de idei şi de sentimente pe care 
acel coleg ni-l oferă prin cărţile lui. Parcă am fi 
urmăriţi ori pătrunşi într-o zodie rea – a 
alienării, a însingurării, a ruperii relaţiilor şi pri-
eteniei cu semenii. 

Acest deloc fericit gând m-a încercat/mă 
încearcă tot mai mult în ultima vreme în care 
am primit şi continui să primesc cărţi „au-
toomagiale”, pe care colegi ai noştri, ajunşi la 
o vârstă măsurată în cifre „rotunde” (70, 75, 80 
de ani) le editează cu speranţa că astfel oferă 
contemporaneităţii (şi, de ce nu, posterităţii?!) 
un stop-cadru, o oglindă a vieţii şi activităţii lor 
literare în momentul cu pricina. 

Lăsând la o parte faptul că astfel de vo-
lume omagiale ar trebui alcătuite şi editate de 
Uniunea Scriitorilor, de Ministerul Culturii, ori 
de alte instituţii din domeniu (fiindcă, în fond, 
sărbătoarea unui creator este implicit şi o 
sărbătoare a noastră, a tuturor celor ce ne 
bucurăm de „roadele” muncii acestuia), 
mărturisesc că astfel de cărţi nu numai că mă 
interesează într-un chip aparte, ci mă şi 
impresionează, ca să nu mai vorbesc de val-
oarea lor documentară şi sentimentală. 

Poşta din ultimele luni mi-a făcut bucu-
ria de a-mi aduce astfel de tomuri de la creatori 
şi oameni de cultură din mai multe zări ale ţării. 

Aşa, bunăoară, mi-au parvenit cărţi de-
spre viaţa şi opera lui Nicolae Cârlan, cunos-
cutul editor şi exeget al lui Nicolae Labiş, sau 
cărţi cu elemente biografice sau „receptări cri-
tice” de la Ion Lazu, Florea Firan, Culiţă I. 
Uşurelu şi Lina Codreanu. 

Desigur, este un loc comun să 
menţionez că fiecare volum de acest tip des-
chide o fereastră către cunoaşterea mai în-
deaproape şi „în litera ei” a operei literare a 
celui în cauză. 

Oprindu-mă aci doar asupra ultimei din-
tre cărţile în cauză, cea referitoare la felul în 
care au fost receptate lucrările d-nei Lina Co-
dreanu (Lina Codreanu – 70. Semnale cri-
tice, Editura Alfa, Iaşi, 2019), am avut plăcuta 
surpriză de a fi pus în faţa unei opere pe cât 
de bogată tot pe atât de diversă şi de 
interesantă, realizată în numai cei opt ani care 
au trecut de la data debutului editorial al au-
toarei (cu vol. Theodor Codreanu – Bibli-
ografie critică, apărut la Biblioteca B.P. 
Hasdeu din Chişinău), despre care am scris şi 
eu cu entuziasm.  

Un entuziasm trezit de complexitatea şi 
acribia de care a dat dovadă d-na Lina Co-
dreanu faţă de o personalitate literară de 
excepţie, care a acoperit/acoperă multe sute 
(dacă nu cumva mii) de pagini de istorie 
literară, eseistică, publicistică, fie risipite prin 
mai toate publicaţiile culturale din România şi 
din Republica Moldova.  

Activitatea literară de până acum a d-
nei Lina Codreanu s-a desfăşurat, în principal, 
pe două coordonate – proza scurtă şi critica şi 
istorie literară. După Bibliografia Th. Co-
dreanu (în care experienţa didactică şi cea a 
lecturilor şi-au spus în chip benefic cuvântul), 
parcă pentru a-şi exersa mâinile şi pe o altfel 
de claviatură, autoarea ne-a dat o carte despre 
un erou martir dintr-o comună gălăţeană (Viaţa 
ca o poveste, Lagărul – un coşmar, 2013), 
pentru ca după aceea să tipărească primul 
volum de proză (Poştalionul, 2014), care a 
stârnit entuziasmul şi bunele aprecieri ale unor 

condeie autorizate (Constantin Trandafir, Ion 
Brad, Vasile Spiridon ş.a.).  

Revenind apoi la critică, d-na Lina Co-
dreanu a publicat Studii şi interpretări (2014), 
un volum urmat de Proprietarii de amintiri 
(proză scurtă, 2015), bine primit şi apreciat de 
acad. Mihai Cimpoi şi de mulţi alţi comentatori 
şi un altul, tot de proză de mici dimensiuni, 
Chemarea apelor (2017), pentru ca mai nou 
să revină la critică şi istorie literară 
(Răsfrângeri critice, 2018; Costache 
Olăreanu – Arhitecturi ludice, 2019). 

Este greu, dacă nu cumva chiar imposi-
bil de spus în care dintre cele două domenii, 
proza şi critica literară, se simte mai „acasă” 
autoarea, întrucât nu se poate găsi o singură 
unitate de măsură pentru cele ambele genuri 
de scriere. 

Dacă în ce priveşte critica d-na Lina Co-
dreanu are în spate, cum spuneam, o 
îndelungată experienţă didactică (şi nu numai, 
ci şi pe cea a îndelungatelor lecturi literare), în 
schimb în proză vine cu o altfel de experienţă, 
încărcată de alte conotaţii: experienţa vieţii şi 
a „timpului trăirii” şi a „timpului mărturisirii”, ca  

 
să preluăm conceptele puse într-un titlu de  
carte de către Eugen Simion. 

Pe de altă parte, e dificil de găsit și ceea 
ce am putea numi o „notă comună” pentru 
toate schiţele şi nuvelele. 

 D-na Lina Codreanu aduce în prim-plan 
evenimente şi fapte din trecut, trimiţând cu 
gândul atât la romanele de mistere din Evul 
Mediu (Proprietarii de amintiri) cât şi la 
„stratul de dedesubt” al etnicului şi arhaicului 
românesc (Proprietarii de amintiri, de pildă, 
ne-a amintit de lumea din nuvelele lui V. 
Voiculescu şi Mircea Eliade), fără ca subiectele 
furnizate de ultimele decenii din istoria noastră, 
deci de actualitate, să lipsească (Aşteptări în 
clepsidră). Şi într-un caz şi în celălalt scri-
itoarea se mişcă cu naturaleţe, cu 
dezinvoltură, fluxul narativ reţinând, ca într-un 
fel de stop-cadru din cinematografie, imagini 
şi portrete ce contribuie subtil şi convingător la 
conturarea întregului, a ramei şi atmosferei în 
care se petrec cele povestite. 

Categoric, prozatoarea are har şi asta 
se vede aproape la tot pasul din cursivitatea 
textului, din capacitatea observaţiilor şi a de-
scrierilor, dar mai ales dintr-o tainică forţă de 
a-şi ţine cititorul într-o continuă curiozitate şi 
nerăbdare de a afla ce şi cum va mai urma. 

Fireşte, cele spuse până aci nu sunt 
decât nişte aprecieri fugare, la prima lectură şi 
nu vin decât să se adauge la altele, venite din 
partea unor colegi de breaslă, a unor critici şi 
recenzenţi, peste cincizeci la număr, care de-
a lungul celor opt ani, din 2012 şi până azi, şi-
au spus cuvântul în reviste şi cărţi, cu toţii 
relevând virtuţile scriitoriceşti ale d-nei Lina 
Codreanu. Adunate acum, selectiv, într-un 
volum aniversar intitulat Semnale critice, ele 
ni se par a fi un frumos omagiu pe care cei doi 
alcătuitori de ediţie, Teolin şi Dragoş Codreanu 
îl aduc distinsei lor mame. 

În ce mă priveşte nu-mi rămâne, la 
rându-mi, decât să-i urez d-nei Lina Codreanu 
condei inspirat, ca şi până acum, pentru a ne 
bucura şi pe mai departe cu volume originale, 
frumoase şi interesante. 

    La aniversară 
 Lina Codreanu – 70
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Cartea zilelor noastre 
 
  Mafia  

americană... 
 

 
 
 
 
 ...și unu` dintre 

”zugravii” ei. Frank Sheeran Irlandezu`. 
Că irlandez era de neam. Un uriaș trecut 
cu bune isprăvi prin război. Da` și c-o 
artrită ce l-a făcut să sufere dur la 
bătrânețe. Și, poate, să se și căiască, date 
fiind păcatele-i multe în branșă. Chiar să 
mărturisească până la urmă câte ceva im-
portant autorului cărții*, fost procuror, an-
chetator, apoi al său avocat. Care i-a 
cucerit încrederea și l-a determinat cu tact,  
stăruitor să dezvăluie pe larg cum 
”zugrăveau” la necesitate. Cu alte cuvinte, 
cum avertizau sau eliminau. Orice incon-
venient, neascultare, trădare, impediment. 
Chiar, se pare, și sus de tot. Dallasul, 
rămas în anale, din nefericire... 

 Crima organizată a dat de furcă 
Americii substanțial. Sheeran aducându-
și contribuție mare la proliferarea ei. 
Exemplul elocvent, împușcarea faimosului 
Hoffa. Boss la sindicat, destul de contro-
versat. Ajuns el însuși indezirabil printre 
ticăloși. Eliminat fără crâcnire la comanda 
partenerilor întru fărădelegi. Opul în 
discuție relatând aspecte diverse, mo-
mente și întâmplări neștiute din lumea 
asta interlopă, murdar-afaceristă și 
necruțătoare. De proveniență și 
componență italiană preponderent. 
Charles Brandt, autoru`, de aceeași ori-
gine pe filieră maternă. Temerar și tenace 

în a da la iveală putreziciunea morală, 
nelegiuirile, nenorocirile acestui flagel 
neiertător. Corupția, șantajul, asasinatele, 
setea de bani și putere, escrocheriile 
nenumărate în dauna celor cinstiți... 

 La citit, volumu-i, parcă, roman. 
Deși, ca specie strict literară, nicicum. Ri-
guros vorbind, o biografie a Irlandezului cu 
sânge pe mâini. Bazată pe spovedania sa 
dinainte de moarte, da` și pe documente 
originale o droaie. Investigația executării 
lui Hoffa, de pildă, are mii și mii de file-n 
dosar. Iară consemnări de presă și 
declarații în cauză adunatu-s-au și ele 
destule în timp. Așa că, acu`, când prota-
gonistu` și mulți acoliți au dat colțu` de ani, 
a rămas povestea consemnată pe foi și în 
film. Ca document necontestat în vreun 
fel, azi cu valoare istorică neîndoios. Spri-
jinit pe dovezi protejate justificat în arhive, 
Tomu` dovedindu-se meritat un bestseller. 
Despre o națiune de vârf și problemele 
sale-ntr-o vreme. Oamenii ei și sistemu` 
juridic. Ticăloșia unora și curajul altora. În-
deosebi, dominația financiară. Odioasă, 
puturoasă, cu origini oculte. Concluziv, o 
lectură de cert interes. Bogat informativă, 
amplu atractivă, de neocolit... 

                                                                                     
 * Charles Brandt, Irlandezul. Asa-

sinul mafiei, Ed. Corint, 2019 
 
Maleficul Urquhart 
 
Sau ce-i poate pielea unui chief whip. 

Păpuşar al răului. Care trage sfori pe mal 
de Tamisă. Şi nu se dă-n lături de la nimic. 
Ca s-ajungă-n Downing Street 10. 
Amestecând demonic ură, invidie, 
răzbunare. Cinism, mârşăvie, şantaj. 
Corupţie la greu, carierism urât. Cu crima 
premeditată, până la urmă. Fără tresărire 

ori mustrări de cuget în niciun moment... 
Găsiţi povestea asta dură într-un 

prim volum dintr-o trilogie de maxim suc-
ces. "Casa cărţilor" se cheamă aceasta, 
Lordu` Dobbs aşternând-o pe foaie atât de 
plauzibil încât aspri fiori te cuprind. Când 
citeşti despre dedesubturi politice incredi-
bile într-o atât de veche democraţie. Când 
afli despre sforării, mânării, porcării ce-ţi 
fac păru` măciucă. Şi ti se arată oameni 
cu ranguri şi aspiraţii pline de putregai, 
odioşi total... 

Michael fuse temerar, creând opul 
ăsta. Supărându-i pe unii probabil. Căci 
împleteşte stăruitor, convingător, echili-
brat, adecvat fantezia cu realitatea. Re-
flexiv, atent, cursiv, moralizator. Nu doar 
ca un simplu, banal narator. Şocând din 
belşug prin dezvăluiri. Ce eu cred că nu-s 
pure-nchipuiri. Te irită, de pildă, citind de-
spre ce face presa şi prin ţara aia. Chiar 
dacă se-ntâmplă aşijderi pe plai mioritic. 
"Etajul şi şantajul" neavând oprelişti nici-
unde pe glob. Te înspăimântă grav văzând 
ce oarbă-i abjecţia. Şi neîndurătoare, 
setea de putere. Iară adevăru`, numai 
aparenţă. Cu ucigaşi perfizi în jilţ de pre-
mieri... Dar, mai mult de-atâta nu voi 
rezuma. Fiindc-a tăia plăcerea citirii nu ar 
fi onest. "Culisele puterii" trebuie desluşite 
de fiecare. Cu ochii minţii proprii. Pentru-
nvăţăminte d-alea potrivite. Exemplul 
narat, clar de condamnat, de înlăturat. 
Nicicum de urmat sau de lăudat. Autorul 
însă, meşter literat, condei exersat, de 
apreciat. Şi romanul* său, thriller însem-
nat, chiar de consemnat. Eu am încercat, 
convins, meritat. Sper cândva să văd că l-
aţi lecturat. Şi mi-oţi mulţumi că v-am în-
demnat. Voi fi, evident, deplin împăcat...   
           *Michael Dobbs, "Culisele puterii", 
Ed. RAO, 2015  
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Năpârlan   

 
Zic așa, ca la un frate îți 

zic, poate greșesc, dar și dacă 
aș fi sigur că greșesc tot ți-aș 
spune, la urma-urmei e mai bine 
să regreți că ai făcut ceva decât 
să-ți pară rău că nu ai făcut, 
cred că ar fi bine să nu ne mai 
dăm mereu deștepții lumii, într-
adevăr, noi doi suntem greu de 
depășit la cunoștințe, știu asta și 
sunt total de acord cu tine, din 
orice domeniu dacă am fi 
întrebați ne-am descurca ono-
rabil, dar nu este frumos să ne 
batem cu pumnul în piept, să ne 
lăudăm tot timpul, nițică mo-
destie niciodată nu dăunează 
caracterului, uităt-te și tu la 
amicii noștri și fii cinci minute 
sincer, sunt curios dacă poți să-
mi arăți unul care să plesnească 
de propria-i mulțumire de sine 
umflându-și eul că pe toate le 
știe, că pe toate le poate, că nu 
greșește nimic și că nu 
confundă nimic vreodată, unul 
care să susțină orbește că n-ai 

cum să-l încurci indiferent ce ai 
face, că el e cel mai tare în orice 
și la orice ar spune altul el să 
aibă negreșit o altă părere, hai, 
zi-mi, că am răbdare să te as-
cult, cunoști unul ca tine să-și 
dea cu presupusul pe orice 
temă, să nu lase pe altcineva 
mai niciodată să spună ceva 
până la capăt, tu nici nu îți dai 
seama cât de ridicol devii une-
ori, uite, chiar acum când încerc 
să-ți explic o treabă care te 
privește, și o fac spre binele tău, 
insist să reții aspectul, tu dai din 
cap neîncrezător că nu este 
așa, nu mă întrerupe te rog, 
avem timp să ne contrazicem 
cât vrei după ce termin ce am de 
spus, adică vreau să înțelegi 
clar că este și bine și frumos și 
inteligent să mai lași și pe altul 
să aibă dreptate, nu din ge-
nerozitate sau din considerente 
de politețe, ci fiindcă așa este 
normal, lipsa îndoielii este 
apanajul proștilor, poț să-ți 
dovedesc oricând că știu exact 
ce spun în cazul ăsta, crede-mă 
că nu o fac cu mare plăcere, da' 
nu mă simt bine când ceilalți râd 
de tine, și râd pe bune, iar tu vrei 
să fii mai departe deșteptul 
deștepților, dacă mai dai aiurea 
din cap îți demonstrez pe loc că 
am dreptate, lasă-mă un minut 
și îți spun o mulțime de chestii 
despre care nici habar nu ai, nu 
te mai mira atâta că te miri 
degeaba, nu știu dacă ai citit 

,,Ghiocul", o carte 
excelentă scrisă de un 
necunoscut, unul Nă-
pârlan, cum adică îl 
cunoști, ăsta nici nu 
există, l-am inventat 
acum, anume pentru 
tine, verifică, dacă mai 
susții că îl cunoști chiar 
ești un năpârlan... 
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PROSTUL 
 
Este un ins neisprăvit 
Despre care s-a dus buhul, 
E limitat și necioplit, 
Incult și sărac cu duhul. 
 
DOVADĂ DE PROST 
 
Iată, a unui prost e întrebare, 
De ce strâng cureaua așa tare? 
Cum vedeți, capul lui e sec de tot, 
Dovada cea mai clară că-i netot. 
 
PROSTUL 
 
Ține morțiș să-și dea cu părerea, 
(Insistența lui chiar e prostească) 
-Lasă-l, domnule, nu-i strica vrerea! 
                            ...Lasă-l să vorbească!... 
 
DIN CAUZA PROSTULUI 
 
Că-i leneș, prost și nătărău 
Nu-ncape nici un echivoc, 
Dar, de două ori într-un loc 
Când calcă, mi se face rău. 
 
PROȘTI 
 
Au ei capul pe umeri pus 
Că face parte din decor, 
Dar de nimica-n stare nu-s, 
Că nu-i nimic de capul lor. 
 
APROPO DE PROȘTI 
 
De judeci puțin și te mai consulți, 
Vezi că li se face o nedreptate,  
Că-n fond, au și ei o calitate 
Aceea că... sunt foarte mulți.

Romică  
C.  
Ghica

Inscripții băcăuane 
 
 

POSTERITATEA 
 lui  

 VASILE ALECSANDRI 
 

 
Un aspect, esențial, al posterității operei lui 

Vasile Alecsandri îl constituie, desigur, și identifi-
carea, adunarea, transcrierea și publicarea literaturii 
sale epistolare, așa de însemnată în elaborarea bi-
ografiei poetului fermecătoarelor Pasteluri. 

Printre cei dintâi care s-au consacrat adunării și 
restituirii izvoarelor privitoare la opera și biografia po-
etului de la Mircești, îi menționăm pe Ilarie Chendi 
și Eugenia Carcalechi, cercetători și istorici literari 
temeinic orientați și pregătiți. 

Eugenia Carcalechi, studentă eminentă a pro-
fesorului Titu Maiorescu și profesoară de emoții es-
tetice la unele școli din Capitală, era înzestrată cu 
răbdare și pasiune în a descoperi, comenta și pu-
blica unele epistole, mărturii, jurnale și alte materiale 
inedite. A publicat în ziarele și revistele timpului, 
Epoca, Convorbiri literare, Luceafărul, precum și în 
altele, un apreciabil număr de articole, note și 
însemnări despre scriitorii perioadei pașoptiste și 
postpașoptiste. 

Un moment important în cercetarea și publi-
carea literaturii epistolare a lui Vasile Alecsandri îl 
constituie apariția cărții ~ Vasile Alecsandri – Scrisori, 
I, către Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, Alexandru 
Papadopol  Callimah și Paulina Alecsandri. Publicație 
îngrijită de Ilarie Chendi și Eugenia Carcalechi, 
București, 1904. 

Această carte s-a bucurat de o atentă receptare 
din partea lui Nicolae Iorga, G. Ibrăileanu, Gheorghe 
Bogdan-Duică și, desigur, alții. 

Aici restituim două epistole necunoscute ale 
Eugeniei Carcalechi trimise dascălului său, Titu 
Maiorescu, privitoare la corespondența dintre Vasile 
Alecsandri și mentorul Junimii.  

* 
[București, 20 mai 1905] 
 
Stimate domnule Maiorescu, 
 
Plecând astăzi în grabă de la d[umnea]voastră, 

nu v-am putut spune o obiecțiune ce mi-a venit în 

gând, relativ la publicarea scrisorilor lui Alecsandri. 
În Epoca (1) nu ar putea apărea decât scrisorile, 

întrucât articolul a fost tot acolo publicat întâi. 
Mai nimerit ar fi, deci, ca să fie tipărite în Con-

vorbiri  (2), cu articolul ca introducere (3), și de acolo 
reproduse în Epoca. 

Neapărat, însă, că d[umnea]v[oastră] sunteți su-
veran să hotărâți așa cum credeți că e mai bine. 

Primiți, vă rog, asigurarea respectului meu, 
E[ugenia] Car-

calechi  
* 

[București], 29 
mai 1905 

Stimate dom-
nule Maiorescu, 

 
Mi s-au trimis 

corecturile de la 
Convorbiri și, pen-
tru mai multă exac-
titate, aș voi să fac 
prima corectură 
după original. 

Vă rog, deci, 
să fiți bun a-mi da 

scrisorile lui Alecsandri până mâine dimineață. 
Vă salut respectuos, E[ugenia] Carcalechi 
 
Note 
 
• Originalele acestor epistole, inedite, se află la Biblioteca 

Academiei Române. Cotele S 14(3-4)/III. Epistolele sunt datate, 
cu creionul, de Titu 
Maiorescu. 

1. Epoca, ziar foarte 
interesant, condus de 
omul politic și gazetarul 
Nicolae Filipescu. În 
paginile acestui ziar Eu-
genia Carcalechi a publi-
cat mai multe contribuții 
de istoria literară. 

2. Eugenia Carcalechi 
~ Scrieri de Vasile Alec-
sandri către d[omnu]l 
Titu Maiorescu în Con-
vorbiri literare, 39, nr. 6, 
iunie 1905, p. 508–523. 

3. Eugenia Carcalechi 
~ Junimea și Alecsandri în 
Convorbiri literare, 39, nr. 
6, iunie 1905, p. 499–507. 
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Ai apărut când sub al bolții cort… 
 
 
Ai apărut când sub al bolții cort 
Nici martie, nici vers, nici sentiment… 
Aniversare-n cimitir. Totul e mort – 
Chiar și prezenții la eveniment… 
 
Ai fulgerat. Lumină Orbitoare. 
Doi sori au coborât în stinșii mei 
Și s-a născut Pedeapsa-Sărbătoare 
Dulce-nebună, ca beția de hamei… 
 
…Lecturi, poeme, neveniri… Și clipa 
Zbură-n confuzii gri…Îți mulțumesc. 
Lumina mi-ai redat. Cu aripa 
Pictez pe acuarela bolții: „Te gândesc…” 
 
Sunt prea cuminte pentru-această viață!... 
 
Sunt prea cuminte pentru-această viață! 
Iar unghiile-mi  -  manichiură sunt, nu armă! 
Și nici unealtă care sapă-îngroapă –sfarmă! 
Într-o realitate-vândută, criminală piață! 
 
Sunt prea cuminte pentru-această viață… 
 
 
Cine ești, solitară Selena 
 
Cine ești, solitară Selena?!! 
Distantă, rece să fii ți-e voia. 
Ești umbra irezistibilei Elena 
De frumusețea căreia pieri Troia?! 
 
Te-nsoțește cine distanță de-o rază – 
Paris, îndrăgostitul, sau Menelau, soțul? 
Ochiul cui de vecii îți stă pază – 
Al regelui, al lui Alexandru, hoțul… 
 
Dar, poate ești icoana iubitei Veronica… 
Cu lacrima Luceafărul lumina-ți sfințește… 
Atât de tainică! Nu, nu divulgi nimic. 
Și veșnicia ți-ai meritat-o, firește… 
 
Pe rugul dragostei arsă solitara Selena 
Rămasă-i în veci iubirii candelă trează… 
Femeie-s și eu. Pre nume Elena… 
Și Troia mereu, mereu stă să cază… 
 
Cine ești, solitară Selena?! 
 
 
România profundă 
                        Acad. Eugen Simion 
 
România profundă 
Din propriile-i esențe 
Speranței dă undă. 
 
Cu toate câte le are: 
Trecut, prezent, viitor – 
Viață dă ideii întregitoare. 
 
România Profundă 
Cu Basarabia în Europa! 
Ecuație… rotundă! 

 
Plouă în iulie, în miez de vară, exact… 
 
Plouă în iulie, în miez de vară, exact 
Ca-ntr-un poem spectacol sau în antract. 
 
Plouă. Rime, metafore, vers după vers 
Curg în Clepsidra cu Peisaje, în Univers. 
 
Răstignit peste harta Daciei, la mărgioară 
Peste Urmele lui Orfeu, peste duruta Țară. 
 
Peste Basarabia în chingile criminalelor hotare 
Care adună oștile lui Ștefan, Clopotare. 
 
Rimează cu numele-ți. Frate, o sfântă ploaie. 
Așteaptă, estivală, discretă vâlvătaie… 

Elena TAMAZLÂCARU 
(Chișinău)

 
 
Mihai  
Păcuraru 
 
 

 
 

 
LUPTĂ STUPIDĂ  
 
Așa de simplu e: 
   am ales cel mai stupid joc 
      de a mă ascunde de mine 
        însumi, de tine, de natura 
          moartă și vie, doar noaptea. 
 
În vis simțeam valuri de rece 
   și cald, care mă atingeau, 
      căutam să urc pe verticala  
         voinței, de sub groapa cu lei. 
 
Așa de bine m-am camuflat, 
    că un vultur ce mai trecuse 
      prin mine, s-a întins săgeată 
        și m-a descoperit, aruncând 
          apă vie pe mine... 
 
CÂT DE APROAPE,  
               CÂT DE DEPARTE 
 
Am alergat cât puterile, ca un 
    elastic s-au întins peste linia 
      trasată de cele frumoase  
în jurul pruncului, în apus. 
 
Un alt loc am avut, catapultat 
    mai departe, în scamele înalte 
de deasupra, și licuricii de piatră  
mi-au pus mâna pe creștet,  

oprindu-mă. 
 
Într-o cochilie de împrumut, 
mă târăsc privind neputincios 
     cât de aproape sunt toate, 
     cât de departe sunt toate. 
 
O MARE BOGĂȚIE DE PEȘTE 
 
Apa clocește ca un creier, 
mormolocii țâșnesc printre dinții 
peștilor, iar eu, întârziat, am pregătit 
     undița pe malul instabil al zilelor. 
E o mare bogăție de pește  
în etajele apei; 
  arar, câte unul trage firul, apoi scapă, 
jocul stupid mă captivează într-o scenă 
unde un actor, fără decoruri 
și public, își declamă rolul 
     scris de penița unui plop pe cer. 
 
CÂNTECE DIN COLIVIA DE AUR 
 
Ai creat ceva din cuvinte, 
precum un om de zăpadă, iarna, 
în jocuri amestecate printre 
firele ce leagă cerul de pământ. 
 
Îi privești forma, și nu te rogi 
să copieze chipul tău; 
îți ajunge aprinderea lui sub 
lumină și apă, în cascadă 
căzând, într-o plângere  
de titan izgonit. 
 
Ai creat din cuvinte ceva, 
și-i spui să se înmulțească 
cu tot ce-i în jur, iar tu privești 
facerea și fluieri ca un canar 
închis într-o colivie de aur,  
dintr-o altă colivie, dintr-o altă... 

DESPRE RUGINĂ ȘI PERLE 
 
Rugina de pe frunze și rugina din  
oameni se vede și nu se vede  
într-un anumit anotimp sau într-o 
noapte, când liniștea își face de cap, 
stârnită de nemișcare, dar mai ales  
de plutirea 
            țipătului astupat cu meduze. 
 
Rugina din oameni se vede atunci  
                 pe marginea 
   prăpastiei, când unul atârnă  
în golul din tine, unde se naște o perlă. 

 
O CAZEMATĂ CU FOIȘOR  
 
Am construit o cazemată la marginea 
apei, de teamă că din larg  
cei mai teribili dușmani vor veni  
să culce arborii cu verdele aprins  
în triluri de femei-păsări. 
 
Insula mea e păzită de ființe  
împrumutate din visele copilăriei,care 
se vor întoarce când marea va seca, 
simțind catastrofa aproape de mine, 
în triluri de femei-păsări. 
 
Până la multe înecuri de orizont,  
am așteptat debarcarea, 
salvarea de pace sau jocul morții  
când tai o pasăre; 
cine să mai vină acum, mâine,  
pentru a nărui foișorul de luptă,  
foișorul de foc, cu Cina cea de Taină? 
 
Toți au uitat, și eu am uitat,  
iar valul albastru-verzui, ultimul, 
va spăla atent nisipul și copacii  
și trilul de femei-păsări. 

 
 
 
 
 

O încercare  
de poem 

 

 
Vedeam doar mâna.  
În aer, 
Barosul  
Se ridica.  
Apoi auzeam.  
Bufnitura.  
Seacă.  
Scurtă.  
De impact.  
Scântei.  
Reci. 
Nu mai ajungeau la noi,  
Copiii,  
Departe de armonicele foalelor umflate.  
Meşterul se râdea, cum se râd copiii  
                          la soare.  
El râdea la focul din vatră, 
La potcoavele norocoase cu care avea 
să potcovească armăsarii timpului… 
Ar fi vrut să ne ardă niţel.  
Să-i simţim munca.  
Arta.  
Că el asta făcea.  
Modela metalul.  
Şi-l însufleţea. 
În caiele.  
Le potrivea   
Să aibă forma de semilună a copitei.  
La locul lor, străpungeau mersul cailor,  
Dar nici unul nu şchiopăta. 
Erau poate mai liniştiţi decât dacă  
                   ar trebui să urce, 
Fără ele,  
Poteca de lumină a lunii,  
Ori cearcănale nopţii, 
Adâncite de păcatele oamenilor  
(...) 

1  
Adusese tata toamna acasă. 
Printre dovleci, luna,  
Furiş se-ascunsese, 

Roootundă, gălbuiiie, 
Mirositoare,  
Aproape ca o gutuie. 
Scăpată pe geam în odaie 
Pe fotografia 
Cu Anna – mama 
Se lăţise, luna,  
Felii, 
Pe-o tipsie. 
Şi-o privisem, 
Împărţită,  
Şi-acolo-n răcoare, 
Deasupra lăzii de fată mare 
Şi-afară… 
- Mamă, luna-i nebună, 
Nu s-a ferit 
Şi-a căzut în fântână! 
-Las-o: luminează duhul izvorului 
Şi desferecă  
Zăvorul casei de locuit. 
- Mamă, inima mea are formă de lună 
Şi-n răstimpuri egale, 
                aproape bate nebună  
Şi-anunţă, nesocotita trecere a vremii… 
 
2 
 
Şi-n din casa 
Cu trei ochiuri,  
Intra luna îndoliată. 
Se vedeau cruci înroşite, 
Cristale albe,  
De diamant,  
Îngeri 
Şi păsări de noapte,  
Hăuri şi luminişuri… 
Un ochi spart, 
Se uita în-afară 
Prin plasticul în loc de sticlă,  
Trimis în plic, 
Cu coasta mamei,  
În formă de inimă.  
Şi-o cavernă… lumina. 
- Uite, omule, ea e coasta 
Din care, se zice,  
Dumnezeu a făcut femeia —  
Scrisese mama-Anna cu litere de tipar. 
Ţi-o trimit îndărăt 
Şi mă liberez,  
Ca o cătană 
Lăsată la vatră, 
De legenda asta. 

Şi noi, copiii,  
Priveam dimineaţa cum se-nsăilează 
Prin clişeul trimis   
Şi-o aşteptam pe mama  
Să vină,  
Să-i dăm înapoi, din poză, coasta,  
Care-o lega de tata… 
 
3 
 
Şi asta a fost iarna 
Când Bărăganul s-a vitregit de oameni, 
Când munţii albi de bumbac 
S-au dus să-şi depună sămânţa în ape. 
Ca nişte dinţi înnegriţi de tutun. 
Într-o cutie, 
Adunaseră unchii mei sâmburi negri 
Din care avea să învie, 
În trudă, 
Munţi albi.  
La soroc,  
Să intre arcurile-n joc, 
Să umfle pânze neţesute, 
Firele netoarse. 
Seminţele  
Să crape în mustul zăpezii, 
Şi-n crucea amiezii, 
Să-nflorească.  
În odaia cu un ochiul de plastic, 
Iarna aceea mi-a arătat  
                     doar mâinile tatii, 
Muncite. 
Nu-i mai ştiam chipul. 
Pe-al mamei îl uitasem demult,  
Căci peste ele veniseră tumult, 
Alte chipuri,  
Înnegrite de soare,  
Vulcanice, 
Şi-mi trecuseră copilăria pe celălalt mal.  
Tata n-a mai găsit niciodată coasta. 
Poştaşul o rătăcise 
Cu alte recipise,  
La alţi destinatari. 
 
4 
 
Şi-n primăvară, 
Iarna ce mă ţinuse captivă  
Mi-a dat drumul afară,  
Să prind fluturi. 
Fereastra cu ochiul spart  
                      a rămas oarbă. 
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(Fragment de roman 

în pregătire) 

 
Motto 

 
Înainte de a-mi judeca viața, înainte de a 

vorbi despre mine, încalță-te cu pantofii mei și par-
curge drumurile pe care le-am parcurs eu. Trăiește-
mi durerile, îndoielile, bucuriile. Trăiește-mi anii pe 
care i-am trăit. Și cazi acolo unde am căzut și 
ridică-te așa cum m-am ridicat eu. 

LUIGI PIRANDELLO 
 
Capitolul I 

 
Când a murit tata, eram în penul-

timul an de liceu. Tata era văzut drept cel 
mai bun electrician din orașul nostru, iar 
Uzina electrică avea în el un maistru de 
nădejde, mai cu seamă în domeniul 
”fabricației” energiei electrice, despre care 
eu știam câte ceva de la Fizică, materie 
care mi se părea destul de grea și 
complicată, dar interesantă. Mai mult, de 
câteva ori, tata, pe numele său Aristide – 
părinții lui, dar și toate rudele, ba și pri-
etenii și toți care îl cunoșteau îi spuneau 
Aristotel, după numele învățatului aceluia 
grec din Antichitate -, m-a luat cu el la 
Uzină și m-a dus chiar la turbina care  pro-
ducea curentul, și apoi la motorul acela 
uriaș, Diesel, care purta, de fapt - printr-o 
curea de transmisie și alte angrenaje spe-
ciale – turbina, iar eu am rămas mut de 
emoția care m-a cuprins în hala aceea cât 
terenul de fotbal din apropiere și în fața 
mașinilor acelora atât de uriașe care 
făceau un zgomot infernal pe care-l 
auzisem doar când plecam în refugiu, cu 
trenul, din calea războiului și din norul de 
avioane de pe cer au început să curgă 
bombele care zguduiau pământul din 
temelii...  Simțeam, apoi, o mândrie 
crepusculară că aveam un asemenea tată, 
pe care colegii lui îl salutau cu respect și-
i urmau indicațiile, ca maistru el conducea, 
de fapt, procesul acela destul de misterios 
și zgomotos al producerii luminii electrice, 
dar cel mai înălțător moment pentru mine 
era atunci când îmi arăta cum aprindea lu-
minile, seara, ca să lumineze tot orașul, 
până în cele mai îndepărtate colțuri ale lui, 
în mahalale cu ulițe înguste și nu prea pri-
etenoase pe unde eu nu călcasem 
niciodată. Atunci, își punea pe mână o 
mănușă specială, din piele groasă, apuca 
un mâner – îi zicea ”heblu” - și, fără un 
efort mare, ai zice o joacă, îl ridica, cu 
emoție, de fiecare dată, dar și cu o 
anumită solemnitate,  și-l fixa între două 
lamele strălucitoare, după care își scotea 
mănușa aceea din piele specială și o băga 
într-un sertar anume făcut pentru acest 
obiect așa prețios. ”Taică-tu e un fel de 
Sfânt – mi-a zis, odată, domnul Otavă, aju-
torul lui. Aduce lumină în toate casele!” 
Atunci am surprins o anumită lumină și-n 
ochii tatei, era o lumină de om obișnuit cu 
o muncă pe care o facea de dinainte de a 
mă naște eu, dar, pe care, o trăia, de 
fiecare dată, cu o intensitate interioară 
știută numai de el... Iar acum, așa, 
deodată, îl văd în sicriul de pe care domnul 
Otavă tocmai a luat capacul, îl văd întins 
și nemișcat, cu fața galbenă, dar 
neschimbată, și cu ochii aceia strălucitori, 
de un verde vesel, de primăvară coaptă, 
închiși și înfundați în orbitele lăsate, 
aproape, să-i  acopere pentru totdeauna... 

Noi, adică cei trei copii și mama, îl 
așteptam să vină acasă sănătos, pe pi-
cioarele lui. Așa spuneau toți, și mai cu 
seamă cei de la Uzină: „În două 
săptămâni, Aristotel vine singur acasă. 
Nici să nu vă gândiți că nu vine pe pi-
cioarele lui acasă...” Și, deodată, a venit 
telegrama. Mort la spitalul din Iași. Veniți 
și-l luați acasă. Chiar eu am citit 
telegrama. Și nu știam ce citesc. Credeam 

că-i pentru altcineva. Nu pentru noi, cei trei 
copii, și mama. Mama dădea și ea semne 
de boală. Slăbea văzând cu ochii și 
spunea c-o doare în burtă. Când i-am dat 
hârtia, a luat-o cu mâinile ei tot mai slabe 
și tremurânde și a citit-o și un hohot de 
plâns i-a izbucnit din piept. Și atunci am 
început și noi să plângem. După care 
mama n-a mai plâns. Și nici noi n-am mai 
plâns. „Trebuie să fim tari – a zis. Pentru 
ea, mai mult, a zis. Doar ea era, de-acum, 
capul familiei, stâlpul casei, cum se 
spune... Și am fost tari. Mama, cu domnul 
Otavă și domnul Ciurea, au plecat la spi-
talul din Iași cu un camion de la Uzină. Un 
ZIL, marcă rusească. Acoperit cu prelată. 
Era 2 ianuarie. Tata murise pe 30 decem-
brie. A trecut o zi, iar într-a doua, pe 
înserat, s-au întors. Cei de la Uzină  - 
probabil că domnul director – au vorbit cu 
preotul din mahala să-l găzduiască pe tata 
în biserica veche.  Era peste drum de bi-
serica nouă. Asta nouă fusese sfințită în 
timpul Foametei. Atunci, la sfințire, se 
strânsese, parcă, toată lumea din oraș. Se 
făcuseră niște cozi de kilometri întregi pen-
tru pâine. Că se anunțase că, la urmă, 
după slujba de sființire, Biserica va da de 
pomană pâine... Era o veste care i-a făcut 
pe oameni să uite de slujba propriu-zisă. 
Veniseră la pomană... Și așa s-a și ade-
verit până la urmă: evenimentul fusese 
însoțit nu numai de slujba, grandioasă, de 
sfințire, ci și de pomană: câte un sfert de 
pâine neagră de fiecare credincios. Eu am 
stat la coadă de două ori. Adică o zi 
întreagă. Au stat și mama și Didi, frate-miu 
de după mine. Culai era prea mic. Și ei au 
stat la rând de două ori. Sfertul avea o 
juma' de kil. Pâine cum nu mai mâncasem: 
caldă, pufoasă, iar balele ne curgeau când 
mușcam din ea. A mâncat și tata. Și a zis 
că tare-i bună, că nu mai mâncase pâine 
de asta de dinainte de Război. Atunci ne-
am ghiftuit și i-am mulțumit Celui de Sus. 
Iar biserica veche a fost lăsată de izbeliște. 
La voia Domnului, cum spunea mama, 
așa a rămas biserica veche. În această 
biserică m-au botezat pe mine. Nașa 
Maria, verișoară a mamei, a zis să-mi dea 
numele Eugeniu. „Am citit într-o carte 
sfântă, că Eugeniu înseamnă de neam 
ales, nobil adică”, așa le-a zis nașa mamei 
și tatei, și ei au consimțit. De atunci port 
eu numele ăsta, care înseamnă „de neam 
ales!”, adică „nobil!” Iar cînd am mai cres-
cut, intrasem, de-acum, la școală, veneam 
la biserică duminică de duminică, dar și în 
alte sărbători și eram foarte credincios. Ve-
neam cu mama și cu Didi. Toți știam că, în 
ceruri, Dumnezeu are grijă de noi, că nu 
ni se mișcă un fir de păr de pe cap fără 
voia Lui. Îl pizmuiam pe Didi, că el avea 
un păr foarte des, în timp ce al meu era rar 
și decolorat. Așa mă născusem: cu părul 

rar și decolorat.   Dumnezeu se ocupa mai 
puțin de mine. La părul meu... În timp ce 
Didi îi era favorit. Cu Didi avea treabă 
multă până să-i miște toate firele din cap... 
Așa eram eu convins... În timpul Foametei, 
mergeam și trăgeam clopotele. La început 
urcam cu destul de multă teamă în 
clopotniță. Scările erau într-un spațiu 
foarte îmgust și erau vechi, scârțâiau 
amenințător, acuși -acuși se vor rupe, dar 
eu eram mic și slab și nu prea mă 
înspăimânta perspectiva asta. În schimb, 
amețeam când priveam în jos, dar mai 
ales când, strâns de funia clopotului celui 

mare, acesta mă trăgea și mai sus, atâr-
nam ca o păpușă ceva mai mare, că, așa 
cum știți deja,  eram tare slab din cauza 
foamei... Și pe urmă, clopotnița – înaltă, 
din lemn, acoperită, ca toată bisericuța, cu 
o tablă ruginită, veche de când lumea – se 
apleca periculos, când într-o parte, când 
în cealaltă, și tremura și scârția din toate 
încheiturile, când mă legam de funiile de 
la cele vreo trei sau patru clopote. Atunci 
trăiam și eu măreția mea, venită dintr-un  
orgoliu ce compensa starea mea bicisnică, 
slăbănoagă, eram stăpânul absolut și 
autoritar al acestor clopote, mai ales al 
celui mare, despre care se zvonea că ar fi 
fost fabricat și adus tocmai de la Lvov, din 
Polonia, unde ar fi fost o fabrică specială 
pentru clopote din bronz sfințit de însuși 
Creatorul tuturor văzutelor și nevăzutelor, 
care avea un dangăt de bariton și 
împrăștia pe multe sute de metri, în aer, 
un fel de cânt solemn, prevestitor de ceva 
anume, bucurie, speranță, durere, iar cele 
mai mici îl acompaniau, tot văzduhul trăia, 
în acele momente, cum spuneam, o 
frenezie divină, asta la sărbătorile de 
Paște, de Crăciun și la altele de  peste an, 
în schimb, la înmormântări, sunetul lor era 
a jale, suspinau și ele acompaniind plînsul 
și jalea celor care-și conduceau, la groapă, 
copilul, sau mama, sau bunicul... Așa au 
fost și în seara aceea de iarnă rea, 
năucitor de geroasă, lățită, fără îndurare, 
în toată mahalaua și în tot târgul, parcă 
plângeau după tatăl meu, și atunci am 
izbucnit toți în plâns, și eu și mama și Didi 
și vecinii noștri care erau acolo...  De data 
asta erau trase de Robu Ion, coleg de 
clasă, mai mare ca mine, repetent vreo doi 
ani la rând că, se spunea, era și redus 
mintal, dar cu inimă de frate, prieten de 
nădejde, care mă luase sub aripile lui, mă 
păzea să nu mă bată cei mai mari, fiindcă 
erau vreo câțiva care aveau ei  ceva cu 
mine... Si tot așa au tras și în ziua 
înmormântării, când venise o mulțime de 
lume, cei de la Uzină îl aveau pe domnul 
Otavă în frunte, care adusese o coroană 
pe care o așezase lângă cosciug, iar 
vecinii aduseseră și ei o coroană, erau 
două, de-o parte și de alta ale sicriului... 
Spre cimitir, oamenii ne-au urcat pe noi, 
cei trei frați, în camion, sus, lângă tata, și 
frigul ăla blestemat parcă venise într-adins 
să sporească durerea și să amplifice jalea, 
numai lui tata nu-i era frig, părea că puțin 
îl interesau toate, și gerul cumplit, și 
lacrimile înghețate ale celor trei copii ai lui, 
și lumea aceea tristă și solemnă, și așa 
am ajuns în Cimitirul din Valea Viei, unde 
era săpată groapa, în partea din fund, a 
săracilor, și în groapa aceea a fost băgat 
tata pentru vecie, dus în lumea - cum 
spunea părintele Vasiliu - unde nu există 
nici durere, nici întristare, nici suspin... 

Dar timpul nici n-a simțit durerea 
noastră, nu s-a oprit nici măcar pentru o 
clipă. Odată, fiind tata acasă, seara, mi-a 
zis că citise el undeva, într-o carte de mare 
înțelepciune, că Timpul și Întâmplarea sunt 
cei doi demoni fioroși care îi stăpînesc pe 
oameni. ”Și Dumnezeu, care-i cel mai pu-
ternic, și care ne iubește și are grijă de noi, 
de ce-i lasă să ne tăvălească, să 
îmbătrânim, să murim, de nu-i face una cu 
pământul?”, l-am întrebat eu, decepționat 
și nedumerit. „Pentru că Dumnezeu însuși 
e infinit, el e și timpul, el e și întâmplarea, 
el e totul” - a venit răspunsul, iar eu am 
preferat să tac și să mă gândsc, în sinea 
mea, la timp și întâmplare și la Dumnezeu 
atotputernicul și atoatestăpânitorul...  A 
continuat, deci, timpul să treacă și, într-o 
seară, după vreun an de zile de la moartea 
tatei, mama, care, între timp, făcuse 
operație,  despre care bunica spunea că 
a fost foarte grea și a avut noroc întrucât 
o făcuse la timp, m-a întrebat la ce m-am 
gândit să fac. Eram în utltimul an de liceu, 
mai erau și Didi și Culai elevi, abia ne 
duceam zilele cu „pensioara” ce-o lua de 
pe urma tatei. Stiam că era foarte greu, 
liceul meu era cel mai bun din oraș, aveam 
colegi cu o stare materială foarte bună, iar 
eu venem la școală cu aceleași ghete pe 

care le încălța și Didi, că norocul făcuse 
ca el să învețe după amiaza...Urma o 
școală profesională de mecanici auto, 
care-i dăduse și uniformă, adică haine 
bune, groase, eu mă îmbrăcam cu hainele 
cumpărate, pe mai nimic, de la domnul 
Isaczon, un vecin evreu care avea un 
atelier de făcut rame de geamuri și sicrie 
și pe care i-l lăsaseră la Naționalizare, iar 
Moise, băiatul lui, era de-o seamă cu mine 
și de aceeași statură... În clasă eram 
apăsat, zilnic, de un sentiment foarte 
dureros, de inferioritate „materială”, ca să 
fiu exact, pentru că mă străduiam, la 
învățătură, să nu fiu chiar printre cei din 
urmă, în sinea mea vroiam să ajung ofițer, 
știam că, o dată intrat la școala de ofițeri, 
nu mai ai probleme cu îmbrăcămintea, cu 
mâncarea... Așa că, în seara aceea de 
iarnă, la un an după moartea tatei, i-am zis 
mamei: ”Mamă, eu m-am gândit... Vreau 
să ajung ofițer ca nenea Iorguțu... El e 
colonel, a făcut Războiul, e comandant de 
batalion în București. Eu o să învăț bine, 
vreau să ajung la Școala de ofițeri de tan-
curi, din Pitești, mai merg doi colegi de-ai 
mei, tot așa, orfani de tată, îs de la țară, 
stau la internat, și mi-au spus că, dacă 
intrăm acolo, îl prindem pe Dumnezeu de 
un picior, așa mi-au zis...” Mama s-a în-
seninat la față, cred și eu că-i cel mai 
nimerit, noi n-avem nicio posibilitate să 
mergi la o facultate, chiar de-s ale statului 
și totul e gratuit, dar sunt cheltuieli, totuși, 
abia ne-ajung banii să nu murim de foame, 
ooo, ce fericită o să fiu când o să-mi vină 
băiatul cel mare în vacanțe, în uniforma 
aceea strălucitoare, hrănit bine și îmbrăcat 
frumos și cu un viitor așa strălucit în față...!  
Cât m-am bucurat s-o văd pe mama așa 
de fericită! Biata de ea, mă și vedea 
venind în vacanțe, frumos și tânăr, 
îmbrăcat în haine strălucitoare de viitor 
ofițer de tancuri, cu epoleți și caschetă, 
murind fetele de drag după mine... Mama 
încă nu știa că boala o rodea cu dușmănia 
și gândul de a o duce lâng tata, și nici nu 
bănuia, sărmana, că aripi le mele de en-
tuziasm și speranțe  se vor frânge în fața 
unei realități neprevăzute, neiertătoare, 
crude... 
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S-a constituit un certificat medical  
al Limbii române 
Virusul care a dus la scăderea fără 
precedent a imunităţii verbelor, 
a impus si retragerea din uz 
a unor substantive şi atribute 
rămânând a fi expuse spre o largă 
circulaţie doar suspinele: a,e,i,o,u,ă 
dar şi acestea fiind luate ca datorii fără 
acoperire, prin care gura mea părea  
un spital de cuvinte... 
 
S-a constatat că suspinele sunt imune 
la acest virus însă nu se poate şti exact 
care este suspin curat  
deoarece iubirea este în unele cazuri 
înşelătoare sau reprodusă de unii  
sub formă de simulare... 
 
S-a mai constatat că şi bocetele sunt 
imune la acest flagel 
însă nu se poate şti care este bocet 
curat deoarece numai pentru cel numit 
oficial bocitoreste obligatoriu plânsul şi 
actorilor care simulându-l  
prin nostimul lor mod  
produc hohote de râs spectatorilor... 
Cele o sută de substantive şi verbe 
detaşate în posturile de supraveghere  
a gramaticii greu pot suplini virgula 
dispărută ce a separat  
pe om de Dumnezeu... 
În locul semnelor de punctuaţie 
Gramatica are cearcăne şi riduri...
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1 
 
n-am învăţat nimic din viaţa asta care nu încetează să mă ţină  
în viaţă care nu încetează să mă uimească cu serpentinele ei cu  
urcuşurile şi coborâşurile ei n-am învăţat nimic din viaţa asta care  
nu încetează să fie altceva decât viaţă iasomie levănţică trandafir 
 
n-am învăţat nimic din viaţa asta care nu încetează să fie când eu  
nu voi mai fi n-am învăţat nimic din viaţa asta care nu încetează 
să-mi arate altă viaţă viaţa adevărată pierdută în timp ce trăiam 
şi ce fericit eram şi în ce rai eram când nu ştiam că nu ştiu nimic 
 
n-am învăţat nimic nu ştiu nimic nici măcar să iubesc n-am învăţat  
şi nu ştiu şi nu ştiu cum aş putea iubi vreodată această deşertăciune  
a deşertăciunilor dacă n-ai fi tu oaza din mijlocul ei dacă n-ai fi tu  
izvorul ei şi delta şi marea cum aş putea iubi vreodată altceva  
 
decât viaţa n-am învăţat nimic nu ştiu nimic asta e tot ce ştiu  
despre viaţă despre ea care ştie tot despre ea care este totul  
 
2 
 
tocmai luasem premiul nobel şi începuse să ningă şi am intrat  
într-un bar să beau o cafea să mă gândesc la mine la tine la  
trecutul tău viu la prezentul meu înstelat la viitorul nostru mai  
alb ca o pagină albă peste care tot el aşează cuvinte cuvinte 
 
mă gândeam să te sun să îţi spun că ninge-n suedia că devenisem  
şi eu suedez şi bogat în ninsori în speranţe devenisem cum să îţi spun  
cel care eram cu mult înainte nici nu ştii cât de mult căci înainte şi după  
sunt doar noţiuni şi doar timpul le ştie şi doar timpul le face în timp  
 
mă gândeam să îţi dau sms să îţi scriu o scrisoare din care să afli 
unde sunt cine sunt ce gândesc şi cum mă împac cu cel care este  
dar am trecut peste pentru că începuse să ningă atât de frumos 
începuse să ningă şi era atât de frumos şi atâta alb era în afară 
 
că mi-am băut pe nerăsuflate cafeaua şi am ieşit de îndată 
singur singur şi strălucitor de alb în marea albire stelară 
 
7 
 
nici nu ştii cât mă bucură întoarcerea ta nici nu ştii cât mă bucură 
zâmbetul tău lumina din privirile tale ca un val de înţelepciune care  
se revarsă peste înţelepciunea inimii acum când pentru mine răsare  
soarele pentru mine cântă păsările pentru mine creşte iarba şi tu 
 
pentru mine te întorci şi întorci ziua şi noaptea peste zilele şi nopţile  
mele şi întorci toate orele la ora primei iubiri şi dragostea reînvie şi e  
mai vie şi toate drumurile se netezesc pentru mine pentru întoarcerea  
ta despre care scrie şi frankfurter allgemeine zeitung bitte fräulein 
 
citeşte pentru mine cântă pentru mine acum când pentru mine răsar 
stelele şi vântul adie pentru mine şi liniştea serii pentru mine se lasă 
ca un val de înţelepciune peste înţelepciunea inimii bitte fräulein 
fii tânără pentru mine rămâi tânără pentru mine tânără 
 
acum când mă bucur de tot ce există şi tot ce există  
există pentru mine aşa cum pentru mine exişti doar tu  
 
12 
 
bine sunt de acord că sufletul cântăreşte douăzecişiuna de grame  

că are aripi că seamănă cu un înger dar cum rămâne cu cel rău cu  
cel bun cu cel fără de suflet despre asta ştiinţa nu ne spune nimic 
nici eu nu ţi-aş spune iubito câte grame cântăreşti în sufletul meu  
 
câte tone dragostea mea că abia o pot duce cum să-ţi spun eu  
te iubesc în grame în metri în grade în litri când singura unitate  
de măsură a dragostei e cuvântul da e bine să ştim dar a şti  
nu înseamnă a cunoaşte bine spunea socrate ştim că nu ştim nimic 
ştiinţa e bună ok dar mi se rupe sufletul mi-e sufletul greu şi  
negru mi-e sufletul când văd atâtea suflete tari atâtea suflete  
de vânzare când văd cum omul ia sufletul omului când văd  
cum omul îşi dă sufletul fără să ştie cui fără să ştie când  
 
iar dacă sufletul cântăreşte douăzecişiuna de grame  
cum spune ştiinţa cât cântăreşte ura dar iubirea cât 
  
47 
 
când eram mai tânăr locuiam în bucureşti pe 13 septembrie şi 
lucram la itb floreasca şi visam să devin un mare taximetrist pe  
o dacia 1300 sport. locuiam la o doamnă care avea optzecişişase  
de ani şi pretindea că este nepoata lui octavian goga. nu-mi cerea  
 
chirie nu-mi cerea decât să stau la taclale cu ea în timpul meu liber.  
nicolae îmi zicea mergi jos la alimentara şi cumpără-ţi vin şi ţigări şi  
cafea şi vino să mai stăm de vorbă am atâtea să-ţi spun. dar eu eram 
tânăr tânăr nu aveam chef de taclale şi gândul mai mereu îmi zbura  
 
la fetiţele dulci din bucureşti. pe care le plimbam cu taxiul în imaginaţia 
mea. şi timpul meu liber se risipea pe vin pe ţigări şi cafea. n-am rezistat  
să stau acolo nici măcar cât a rezistat guvernul goga la putere. după ce 
am plecat ceauşescu a dărâmat 13 septembrie şi 14 septembrie şi toate 
 
zilele românilor până la revoluţie. plus visul meu de mare taximetrist  
acum îngropat undeva între grand hotel marriott şi casa poporului.  
  
56 
 
să ai o casă la ţară cum avea alecsandri la mirceşti să-ţi cânte greierii 
noaptea şi cocoşii în zori de zi să leneveşti pe caniculă în camera de la  
stradă ce binecuvântare să te cuprindă în sfârşit liniştea şi visarea să te 
legene ca-ntr-un hamac iar strada să fie pustie cum e acum când paşii  
 
trecătorilor nu se mai aud poate doar în memorie precum ropotele cailor  
de altădată sau zgomotul tractoarelor de mai ieri să nu treacă nimeni pe 
stradă nici bărbaţi la semănat nici femei la cules să nu treacă nici timpul 
să-ţi imaginezi că tot ce-ţi imaginezi există deja precum aceste cuvinte 
 
în care s-a liniştit toată neliniştea lumii din care s-a ivit un nou început 
să vină în cele din urmă ploaia să vină cu tunete şi fulgere şi rupere de  
nori cu fete dansând goale pe câmp cu şiroaie de ape în jur ce bucurie 
ce descărcare într-un weekend de vară la ţară într-o ţară de deasupra 
 
de ţări de oceane de râuri de mări şi mai departe unde doar imaginaţia 
ta fabulează creează între hotarele unui mare şi unic şi liniştitor adevăr  
  
76 
 
n-am consultat prognoza meteo când am pornit spre herculane  
să-l întâlnesc pe poetul octavian doclin și pe poetul michel bénard  
& să particip la colocviile reflex alături de alți poeți și alte frumoase  
poetese unele trecute bine de patruzeci de ani era în dricul verii și  
 
nu mă gândeam că vremea o poate lua razna într-o clipă că după  
zile pline de soare și poezie se anunță cod galben ploi torențiale și  
descărcări electrice vânt puternic vijelie și grindină mă bucur însă 
că vremea a fost frumoasă cât s-a citit poezie sau poezia a făcut  
 
vremea frumoasă s-a spus acolo că viața e ba un hotel în care vii  
îți spui poezia și pleci ba că e un râu pe marginea căruia stau poeții  
în neînțeleasa lor eternitate dar eu cred că viața este chiar muntele  
din fața ta îl urci pe o parte îl cobori pe cealaltă și gata ești iarăși  
 
pe marginea râului pe terasa unui hotel de șapte stele unde îți bei  
cafeaua în liniște privind cum vremea se schimbă vremurile nu  
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