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 Asocia]ia Cultural\  „Octavian Voicu“ Bac\u

  Răspunderea  pentru opiniile 
 exprimate revine în exclusivitate autorilor

 

Bacăul de altădată-imagini din colecția „MIHAI CEUCĂ” 

ÎN ACEST NUMĂR:

Vino puf de păpădie 
Când zefirul lin adie 
Și mi-l mângâie ușor 
Alintat pe obrăjor, 
Ca să doarmă somn curat 
Doar de stele legănat. 
Din tăria lor cerească 
Dă-i putere ca să crească, 
Snopi de raze de la sori, 
Dă-i lumină-n ochișori, 
Clinchet lin de clopoțel 
Pune-n glasul subțirel, 

Și din rouă și scântei 
Împletește-i papucei 
Ca să-i poarte pașii mici 
Și să-i facă mai voinici, 
Și să râdă și să crească, 
Relele să-l ocolească. 
Dormi pui mic de om cuminte, 
Îngerii să te alinte! 
Lună plină și bălaie 
Hai, strecoară-te-n odaie, 
Cu lumina ta de sus, 
Ca să-l vezi cum doarme dus! 
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Horonceanu 
Bernevic
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Motto: 
„Urechea te minte  
şi ochiul te’nşală; 

                                                                          
Ce-un secol ne zice,  

ceilalţi o dezic- 
Decât un vis searbăd,  

mai bine nimic.”  
       (Poezia „Mortua est!”, M. 

Eminescu)       
 

Zi de zi, Poetul ne 
călăuzeşte pașii, mintea, 

vrerea și nevrerea  
 

Uneori, neodihna minţii mă 
face să mă întreb: oare ce destin 
le vor fi hărăzit întâmplările vieţii  
celor unsprezece copii ai soţilor 
Raluca şi Gheorghe Eminovici: 
şapte băieţi şi patru fete?. Despre 
Mihai Eminescu, poetul-gazetar 
şi cronicar iscusit al timpului său 
şi vizionar al timpului nostru, se 
pare că ştim aproape totul. Iar 
când nu ştim ceea ce de mult tre-
buia să ştim, improvizăm, iar 
uneori fabulăm tendenţios şi 
ruşinos de răutăcios. Mărturisesc 
că în temerara mea îndrăzneală 
de a căuta şi găsi măcar crâm-
peie de răspunsuri potrivite la 
astfel de întrebări, a trebuit să mă 
„inspir” atât din ceea ce au spus, 
scris şi tipărit acei învăţaţi care şi-
au câştigat prestigiosul statut li-
terar de ”eminoscologi”, cât şi din 
ceea ce am citit şi aflat personal, 
răsfoind vechi cărţi-document, 
dar şi călătorind prin ţară. Şi nu 
în ultimul rând, din readucerea 
aminte a spuselor înţelepte ale 
filozofului Constantin Noica 
(1909-1987), în neuitatele lui 
întâmplări petrecute în timpul 
şederii sale în Păltinişul Sibiului, 
ca şi a încântătoarelor prelegeri 
studenţeşti ale regretatului uni-
versitar clujean Mircea Zaciu 
(1928-2000) şi ale răposatului is-
toric literar Augustin Z.N. Pop 
(1910-1988), în vremea când 
acesta din urmă era bunul meu 
dascăl și coordonator al Secţiei 
Manuscrise a Bibliotecii Acade-
miei Române. 

 Însă, să le luăm pe rând.   
 

Copilandrul și  
adolescentinul Mihăiță     

                                                                                         
”Întâmplarea m-a făcut ca, din 

copilărie încă, să cunosc 
poporul românesc în cruciș și 

curmeziș”.  
(M. Eminescu) 

 
Este acel interval de timp 

calendaristic în care îndrăgeşte 
poveştile cu Feţi Frumoşi şi Ilene 
Cosânzene, șoptite de glasul 
duios de dulce al mamei sale. 
Apoi, când slova scrisă se 
transformă pentru el dintr-un 
adevărat miracol al înțelepciunii 
gândirii minței sale, descoperă 
letopiseţele muşatinilor moldo-
veni şi cantacuzinilor munteni, 
după care prinde a cutreiera cu 
pasuri grăbite și cu minte 
odihnită, lungi drumuri transil-
vane, ajungând până în „Blajul 
Şcolii Ardelene”, cu  a  lui falnică  

 
Câmpie a Libertăţii, iar de 

aici până în Răşinarii înaltei 
Mărginimi a Sibiului. Astfel încât, 
înaintând în învăţătura cârţilor 
bune de citit, OMUL EMINESCU 
devine posesorul și stăpânul unei 
surprinzătoare și inteligente minți 
gânditoare. Și pe măsură ce a tot 
adăugat în răbojul vieții sale an-
otimp după anotimp, gândirea i-a 
fost tot mai profundă, iar 
dragostea de învăţătură tot mai 
fierbinte, ca până la urmă să 
creeze versuri ca nimeni altul 
până la el. Și să știți că mai pre-
sus de toate a fost un băiețandru 
cuminte și cu multă minte. Și că 
și el, ca și noi, cei de acum, a 
iubit iubirea. Și el s-a bucurat și 
s-a întristat. Și el a râs și a plâns, 
după care obosit de necazurile 
nevieței sale, la vârsta de numai 
39 de ani împliniți avea să plece 
să se culce definitiv, puținii săi pri-
eteni pregătindu-i un pat odihnitor 
și adâncit în pământul lutos al 
cimitirului bucureștean Bellu, 
după care groparii au plantat 
lângă crucea-i de la căpătăi un 
pui de tei. Cel care, vară de vară 
își înmiresmează florile, iar 
toamnă de toamnă își scutură 
frunzele în nedreapta uitare şi 
nepăsare a contemporanilor săi. 
Așadar, acel român care ne-a 
lăsat ca zestre melodiosul său 
nume de renume, înscris pe rit-
matele sale versuri, i-a fost dat să 
trăiască ani puțini, dar să creeze 
multe și valoroase opere literare 
și filozofice.    

 
Poetul enciclopedist  

 
S-au împlinit 134 de ani de 

când Mihai Eminescu trimetea 
Editurii ”F. A. Brockhaus” din 
Leipzig o serie de articole scrise 
în limba germană, respectiva 
editură propunându-și să 
redacteze, să reactualizeze și să 
retipărească toate volumele Lex-
iconului de conversaţie, cu titlul 
în original „Allgemaine deutsche 
Real-Encyklopedie für die 
gebildeten Stande. Conversa-
tions-Lexikon”. Din manuscrisul 
original al acelor scrisori, 
expediată de Mihai Eminescu 
prin poștalionul medieval tras de 
cai, la data de 27 ianuarie 1875, 
şi păstrate în Secţia de manu-
scrise a Bibliotecii Academiei 
Române, aflăm că poetul avea 
să-l înlocuiască, în dificilul de-
mers intelectual, pe reputatul is-
toric-academician A. D. Xenopol 
(1847-1896), bolnav în acea 
vreme. Şi că o făcea la                                                
insistenţele ministrului culturii de 
atunci, criticul literar Titu 
Maiorescu (1840-1917). Cel care 
ştia prea bine că Eminescu avea 
nu numai o solidă cultură 
universală, dar şi o perfectă 
cunoştere a limbii germane, cu 
toate subtilităţile ei lingvistice.  

Spre exemplificare, redăm 
scurte pasaje din respectivele 
scrisori, incluzând chiar şi unele 
corecturi pe care Eminescu le 
sugerează să le facă redactorii-
îngrijitori ai respectivului Lexicon 
de conversaţii: „Denumirea de 
oier a fost preluată de la ruşi de 
către romanii Principatelor 
Dunărene ş.a.m.d.” În aceeaşi 
scrisoare, trimisă editurii din 
Leipzig, exigentul poet dă 
explicaţii lexicale şi istorice de-
tailate şi cu privire la trei dintre 

oraşele româneşti ale căror nume 
încep cu litera „B”: Botoşani, 
Brăila şi Bucureşti. Spre exempli-
ficare, doar un scurt fragment, 
tradus în româneşte din originalul 
german: „Bukarest (în româneşte 
Bucureşti), din 1665 capitala Ţării 
Româneşti, din 1862 a Princi-
patelor Unite Moldova şi Ţara 
Românească (România), se 
întinde pe câmpia ondulată pe 
ambele părţi ale Dâmboviţei, la 
circa 8 mile de Dunăre. Legenda 
atribuie prima aşezare unui 
cioban pe nume Bucur. Or, cre-
dibilitatea acestei (legende) este 
mare, căci o astfel de pre-
supunere nu contrazice cu nimic 
modul în care au fost întemeiate 
cele mai multe sate româneşti”.)   
               

De-ale vieții valuri    
       
Unii dintre noi am ajuns să 

credem că ştim absolut totul de-
spre ceea ce a fost sau ceea ce 
urmează să fie în această lume. 
Tot aşa cum câţiva dintre marii 
noştri literaţi se fălesc cum că ei 
ar şti pe de rost atât viaţa cât şi 
opera poetului Mihai Eminescu, 
cel definit de filozoful-scriitor 
Constantin Noica (1909-1987) ca 
fiind „Omul deplin al culturii 
române”.  În acest context, doar 
două întâmplări strâns legate 
între ele.  

Prima: Într-o veche 
scriitură se spune cum că, la 
Praga, în vara anului 1869, un 
maestru-fotograf ceh, cu numele 
de Jan Thomas, poza, din întâm-

plare, în al său atelier de lux, un 
tânăr tare chipeş, cu ochi mari şi 
negri, purtând răsfirat peste 
umeri un păr nu prea lung şi puţin 
cârlionţat, iar pe deasupra, fru-
mos pieptănat şi bine îngrijit. 
Surprinzător de plăcut, pentru 
acel bătrân fotograf, mai era şi 
faptul că sfiosul tinerel din faţa sa 
îşi exprimase rugămintea pozării 
sale într-o impecabil de curată 
limbă germană literară, deşi mai 
devreme se recomndase că este 
român şi că regretă că nu 
cunoaşte nici o boabă din melo-
dioasa şi cântata vorbire a ce-
hilor. Tot de la el mai aflase că în 
iarnă împlinise vârsta de 19 ani, 
dar şi că poartă numele de Mihai 
Eminescu. Încântat de cuno-
ştinţă, maestrul-pozar îi va cere 
tânărului său client îngăduinţa de 
a face şi o copie a acelei reuşite 
fotografii, cu intenţia declarată de 
a o expune în vitrina stradală a 
atelierului său praghez 

.  
A doua: După trecerea 

atâtor ani de la acea întâmplare, 
printr-un adevărat miracol cineva 
avea să identifice respectiva fo-
tografie într-un album al familiei 
acelui fotograf, oferind-o Mone-
tăriei din Leningradul Sovietic 
(actualul Sankt Petersburg) toc-

mai atunci când respectiva 
instituţie financiară hotărâse să 
marcheze, prin baterea unei 
monede jubiliare, împlinirea unui 
secol de la moartea acelui tânăr 
român pozat în îndepărtatul an 
1869. Adică: chipul poetului Mihai 
Eminescu, la anii vârstei majora-
tului său. Cel care avea să 
adoarmă pentru totdeauna la 15 
iunie 1889. Aşadar, chipul său din 
acea fotografie-document va fi 
reprodus pe una dintre faţetele 
metalice a nu mai puţin de 2 mi-
lioane de monede, în valoare de 
o rublă sovietică fiecare, din 
care 200.000 de exemplare re-
alizate în condiţii deosebite ale 
metalo-plastiei artistice şi cu va-
lori mult sporite pentru 
colecţionarii din întreaga lume. 
Se cuvine să mai facem şi pre-
cizarea cum că amintitul eveni-
ment numismatic marca, pe 
întregul mare teritoriu al Uniunii 
Sovietice, încheierea „Anului Cul-
tural Internaţional Mihai Emi-
nescu”, manifestare iniţiată, pe 
plan mondial, de UNESCO-Paris.  

Nu ţin minte să se fi făcut 
un gest asemănător din partea 
statului român. În sensul ca noi 
să fi omagiat (numismatic 
vorbind, nu filatelic), un scriitor 
rus, precum: un Lev Tolstoi, 
Puşkin, Dostoievski, Cehov,  Ma-
iakovschi sau Şolohov. 
 
Budapesta, 15 mai 1895 

   
La acea dată calen-

daristică, un tânăr ardelean de 
naţionalitate română îşi încheia 
studiile la Facultatea de Litere şi 
Filozofie a Universităţii din capi-
tala Ungariei, susţinând teza de 
doctorat (potrivit uzanţelor 
ungureşti de atunci şi de acum), 
cu o lucrare redactată exclusiv în 
limba maghiară. O intitulase 
îndrăzneţ şi curajos pentru acele 
timpuri şi locuri: „Eminescu, viaţa 
şi opera”. În ceea ce priveşte 
tipărirea acelei lucrări, sunt luate 
în calcul două variante: fie în 
teascurile tipografiei din cartierul-
sat al clujului, Someşeni; fie în 
cele ale tipografiei orăşelului 
Gherla, pe acea vreme cu 
populaţie preponderent arme-
nească. De altfel, pe exemplarul 
cu autograf, oferit de autor Bi-
bliotecii Academiei Române, este 
menţionată Tipografia din Gherla. 
Însă, cercetătorii şi istoricii li-
terari, inclusiv regretatul Mitro-
polit al Ardealului,Antonie            
Plămădeală (1926-2005), nu ex-
clud varianta unor repetate 
reeditări ale acelui inedit şi val-
oros studiu. Oricum, este prima 
monografie tipărită dedicată în to-
talitate lui Mihai Eminescu. 
Autorul ei, adică acel tânăr stu-
dent român din capitala Ungariei, 
purta numele de Elie (Ilie) 
Cristea. Nimeni altul decât viitorul 
Patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române, cu numele care îl va 
consacra în istorie, acela de 
Miron Cristea. Lapidar, vom 
spune că în respectivul prim-
studiu biografic dedicat vieţii şi 
operei lui Eminescu, autorul ne 
dezvăluie argumentat originali-
tatea încântătoare a limbajului 
poetic eminescian, remarcând că 
poetul foloseşte ca noutate 
gramaticală absolută forma 
gerunziului. O altă subliniere ex-
trem de adevărată este şi cea 
privitoare la strădania reuşită a 
poetului de a crea expresii noi, 
surprinzător de frumoase şi de 
potrivite în vers, Eminescu 

evitând cu grijă expresiile ineste-
tice, simpliste şi reci, inclusiv cele 
abstracte, apelând la epitete, 
comparaţii şi descrieri. La Emi-
nescu „Pădurea suspină”, „Ecoul 
râde de blândele plângeri ale ju-
nilor amanţi”, „Râul sfânt ne 
povesteşte cu ale undelor lui guri 
de-a izvorului său taină, despre 
vremi apuse”. Remarcabile şi 
pertinente sunt şi constatările 
făcute de tânărul filolog asupra 
poeziei eminesciene! Mai ales că 
nu trecuseră nici şase ani de la 
moartea acestuia, iar scrieri de 
acest gen lipseau cu desăvârşire 
în literatura română. In finalul 
studiului biografic, autorul vine şi 
constată un alt mare adevăr pri-
vitor la scrierea aproape muzical-
vorbită a poeziei lui Eminescu. 
Dovadă că în efortul său de a 
împrospăta limba română 
literară, din acea vreme, Mihai 
Eminescu apelează şi la unele 
cuvinte desprinse dintre filele 
îngălbenite ale vechilor hrisoave 
rămase de la cronicarii 
moldoveni, munteni şi ardeleni!  

O succintă prezentare a 
autorului.  Se naşte, de la Reghin 
mai în sus, pe valea superioară a 
Mureşului, în Topliţa Română 
(actualul judeţ Harghita), în data 
de 18 (20) iulie 1868 şi se stinge 
din viaţă la Cannes-Franţa, la 6 
martie 1939.  Frecventează Gim-
naziul Săsesc din Bistriţa, iar în 
continuare pe cel grăniceresc din 
Năsăud. Urmează cursurile Insti-
tutului Teologic din Sibiu (actual-
mente Facultatea de Teologie 
„Andrei Şaguna” a Universităţii 
„Lucian Blaga”), după care 
profesează ca învăţător-director 
al Şcolii Confesionale române din 
Orăştie, iar între anii 1891-1895 
este student la Budapesta.  

 Încheind studiile univer-
sitare, autorul lucrării „Eminescu, 
viaţa şi opera”, revine la Mitropo-
lia Ortodoxă din Sibiu, instituţie 
care îl trimisese la studii în 
străinătate, cu o bursă oferită de 
Fundaţia „Emanuil Gojdu”. Aici va 
îndeplini mai multe funcţii, de-
venind nu numai un apreciat co-
laborator al revistei „Telegraful 
Român”, dar şi un adevărat „di-
riginte de şantier” al viitoarei Ca-
tedrale Mitropolitane din Sibiu, ca 
în 1905, anul sfinţirii acesteia, să 
îndeplinească şi funcţia de 
preşedinte al Despărţământului 
Sibiu al Asociaţiunii Transilvane 
ASTRA. Devine Episcop de 
Caransebeş, iar după Unirea cea 
Mare de la Alba Iulia, din 1 De-
cembrie 1918, ocupă scaunul, 
rămas vacant, de mitropolit pri-
mat al Bisericii din România, 
funcţie întregită de titlul de mem-
bru de onoare al Academiei 
Române, contribuind din plin la 
unificarea bisericii românilor 
ortodocşi, în baza prevederilor 
statutului şagunian. La 1 noiem-
brie 1925 este „uns” patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române, cali-
tate în care se implică şi în edifi-
carea construcţiei a două biserici 
româneşti: cea din Ierusalim şi 
cea din ţinuturile Iordanului, inclu-
siv în înfiinţarea Episcopiei Orto-
doxe Române din SUA şi 
Canada. În împrejurări tulburi 
pentru țară este nevoit să ac-
cepte și funcția de regent, pe 
care o exercită între 20 iulie 
1927- 8 iunie 1930, iar cea de 
prim-ministru, în intervalul 10 fe-
bruarie 1938-6 martie 1939. 
Trupul său este depus într-un 
mormânt din incinta Catedralei 
Patriarhale a României. 

(Continuare în pag. 9)
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Omagiu 

 lui Marin Preda –  
la patru decenii 

 de tăcere 
 

 
 

Revenind în satul Moromeților 
 
Bănuiesc, vă este cunoscută evo-

carea lui Sorin Preda, intitulată, clasic, 
Moromeții. Ultimul capitol (personal, am 
consultat cea de a doua ediție, Eikon, Cluj, 
2013). 

Plăcută retrospectivă, în viziunea unui 
autentic fiu de moromețean.  

Mă refer la Sorin Preda, fiul lui Alexan-
dru Preda, mezinul familiei Tudor Ion  
(Neacșu/Călărașu/Pațanghel) și Joița Preda. 

Și mai presus de orice, sensibilă și 
instructivă evocare!  

Sensibilă? În adevăr, pentru că reface 
un timp încă răbdător cu noi; un timp al 
poveștilor adevărate. 

Instructivă? Da, pentru că autorul 
suprapune timpului subiectiv pe acela al 
realității. De aici și farmecul lecturii. 

Și pentru a vă incita spre universul 
naratologic tipic moromețian, voi așeza pla-
nului ficțional, mai precis, cel proiectat de 
către Marin Preda (5 august 1922 – 16 mai 
1980) un altul, istoric, mult apropiat de zilele 
noastre.  

Și dacă nu vă va plăcea această abor-
dare, o puteți face și dvs. înșivă, după lectura 
volumului la care fac trimitere, volum recom-
pensat, de altfel, și de Academia Română. 

Hrana spirituală care îi va oferi imbold 
întru confesiune lui Sorin Preda se 
datorează, în primul rând, tatălui său, Alexan-
dru Preda, supranumit de cei dragi Sae sau 
Săică. Așa aflăm că fratelui Marin i-a plăcut 
enorm ideea ca protagonistul său (cel din 
Moromeții, se-nțelege), Niculae, să 
înveșmânteze chipul mezinului Sae.  

Generos, Sae nu s-a supărat că nu a 
devenit, și el, personaj de roman. Cât de 
mărinimoasă poate fi înfrățirea! Oricum, și 
neportretizat, el tot își recunoaște locșorul lui 
binemeritat în istoria literaturii române – prin 
evocarea așezării Siliștea - Gumești, 
împreună cu toți fiii ei dintr-un anumit timp 
istoric.  

Câtă esență, cât farmec subtil, în 
pleiada de formule tipic moromețene, de-
venite memorabile, pe care le recunoaștem 
înmiresmând acest volum. Iată și câteva 
mostre: „La vârsta mea stau foarte prost cu 
timpul” (p. 10), „Teribil dom’le!” (p. 11), „Hai, 
dom’le, că n-avem ce discuta!” (p. 21), „Măi 
zăltato!”, „Măi dosădito!” (p. 36),  „E un 
prost… Nu e nimic de capul lui!” (p. 96) etc. 

Pe drept cuvânt, fără nicio exagerare, 
dialogurile cu cei apropiați, care îmbracă în 
mantie evocativă expozeul lui Sorin Preda, 
este, în fapt, un binemeritat elogiu nu doar 
satului teleormănean – în particular, ci al sa-
tului Țării Românești, în inima secolului al 
XX-lea. Prin Marin Preda, apoi prin nepotul 
său de frate mezin, Sorin Preda, Siliștea-
Gumești („o turmă de case năpădite de sal-
câmi”) îmbracă un contur istoric. E drept, veți 
gândi dvs., cititorii, cu o carte nu înflorim 
imaginea unei așezări, atâta timp cât edilii 
locului nu mișcă un deget la înflorirea aces-
teia, dar, să recunoaștem, înaintează în 
memoria colectivă cu un pas; un pas care 
înmiresmează in aeternum.  Și o știm destul 
de bine. Prin cuvânt putem să zdrobim 
indiferența. Negreșit!  

Această așezare, numită Siliștea-
Gumești, avea încetățenite niște obiceiuri, pe 
care Alexandru Preda, fratele scriitorului 
Marin Preda, le amintește fiului său Sorin, în 
lumina propriei sale copilării.  

 Obiceiuri, respectate cu strictețe:  
„colindețele”, „Călușul”, spălatul picioarelor 
vreunui „bărbat de cruce”, cântecele flăcăilor 
la strânsul snopilor de Sân Petru și câte al-
tele, conservate în conștiința bătrâneților de 
altă dată! La vremea sa, prima treaptă a 
copilăriei era încununată de un farmec 

aparte, cu exemplificări concrete.  
Aflați pe câmp, la păscutul vitelor, 

copiii „coceau porumb în iarbă”, „frigeau 
brânza pe jar” sau câteva ouă. O adevărată 
„nebunie”, adică încântare! 

Mulgeau oile pe câmp, puneau laptele 
într-o ulcică, o legau la gură cu o frunză de 
dovleac, o îngropau în pământ și, după 
câteva săptămâni, laptele era mai gros decât 
iaurtul. La sfârșitul lui august îngropau printre 
rânduri de viță-de-vie pepeni cruzi și după ce 
dădea bruma… Un deliciu! 

De neuitat și păscutul cailor pe luna 
cea plină – „mare și albă ca pâinea de șest”. 
Poezie campestră, ce mai!  

Firească întrebarea. În interbelic, 
putem vorbi de farmecul copilăriei 
despovărate de orice griji, deși chiar de la o 
vârstă fragedă și cei bicisnici erau duși la 
câmp, cel puțin „să adune mohorul dintre 
șirurile de porumb”?!  

Iată marea lecție. Munca era 
repartizată după puterea fiecărui membru al 
familiei, indifferent de vârstă. Și fiecare re-
sponsabilitate era respectată cu strictețe. 

Așa se face că deja, la vârsta de 15 
ani, copilul devenea „forță de muncă”. Iată ce 
mărturisește Alexandru, mezinul familiei: 
după ce a absolvit șapte clase, „a muncit ca 
un om mare”, la arat, la semănat. O 
mărturisire, fără undă de regret sau 
compătimire. Atunci, la doar 15 ani, „am cărat 
atâtea coșuri de porumb din câmp până-n 
căruță, că nu-mi simțeam mâinile și spatele 
de durere”. 

Acest exercițiu al copilăriei va deveni 
lecție pentru tot restul vieții. O mare lecție de 
viață! 

Un exercițiu care nu va mai face loc 
vreunor aventurări primejdioase sau acte de 
depresie, ulterioare, precum este împodobit 
veacul nostru. Tânărul învăța carte sau o 
meserie. Urma, apoi, stagiul militar – o bună 
școală întru maturizare. Hm! Dar și acest 
exercițiu s-a vrut spulberat. 

Când își alcătua o familie, traiectul 
existențial al fiecărui tânăr își urma cursul cel 
obișnuit, moștenit și bătătorit de ai săi 
înaintași. Abateri de la morala creștină? O 
raritate. Bărbatul cap al familiei, împovărat 
de griji, precum Tudor Călărașu – 
„Pațanghel”, devenea „cumpănit la vorbă”. 
Când se așeza pe prispă „bea tutun” și  
privea „pierdut în zare”. Asprimea țăranului 
moromețian se dovedea justificată, în funcție 
de câte „guri” avea de hrănit. 

Aceasta este esența Moromeților lui 
Marin Preda: munca, familia, dramatismul 
vieții. Micile bucurii erau încorsetate de 
nenumărate griji, inerente traiului zilnic. Într-
această cheie avem a esențializa existența 
țăranului român. 

Trudnicia pământului își avea farmecul 
ei. Memorabilă rămâne imaginea personaju-
lui Ilie Moromete, aflat în fața lanului de grâu. 
Toți ai săi munceau, el privea. Era o privire 
de om pasiv? Nu. Era privirea omului (cap de 
familie) responsabil. Alexandru Preda, fratele 
cel mic al scriitorului, vizualizează perfect: 
„Era o plăcere să-l vezi cum se făcea că 
muncește”. „Aștepta strânsul snopilor, pe 
care îi răsucea într-un fel anume și-i așeza 
în claie, urmând un desen special al snopi-
lor”.Tatăl, șef al clanului, rămâne figură 
centrală, memorabilă.  „Tata era omul care îți 
lăsa impresia că-ți dă dreptate, când, în re-
alitate, te lua peste picior”. Aceasta se 
numește inteligență nativ țărănească. Mai 
rămâne loc pentru o comparație cu timpurile 
noastre?  

Cam greu. Astăzi, doar nostalgia unui 
timp împovărat de poveste! 

Să nu ne facem iluzii. Mai devreme 
sau ceva mai târziu, se va reface vatra 
țărănească. Cătinel-cătinel, dar se va reface. 
Va mai dura, ceva-cumva.  

Himerele (căpșunilor, sparanghelului, 
îngrijirilor de bătrâni etc.) vor mai dăinui ceva 
timp, dar românul va reîmbrățișa glia 
străbună. Întocmai ca-n Moromeții lui 
Marin Preda.  

Cu of-uri, cu opinteli, dar numai de-
acolo vine „pâinea cea de toate zilele”, prin 
sudoarea frunții! 

Negreșit! 
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Cum am afirmat și altădată, deși, 
probabil, pentru unii s-ar putea să nu fie 
de înțeles, nu mă număr printre 
pasionații și nici măcar consumatorii de 
cafea. În mod firesc, de aceea, și felul 
cum privesc, la rândul meu, trăirile 
celorlalți legate de respectiva licoare, 
poate să fie de neînțeles, fiindcă, de 
pildă, simt că mă depășește bucuria 
care le sticlește în ochi unora fie și când 
o pomenesc, însă, ca de fiecare dată, 
îmi iau și în această privință în sprijin 
străvechea aserțiune, potrivit căreia „De 
gustibus non est disputandum”, pentru 
că, la fel ca orice zicere de demult, și 
aceasta și-a dovedit adevărul cu asupra 
de măsură. 

 Și dacă majoritatea celor care o 
simt aproape ca panaceu, se rezumă, 
de cele mai multe ori, la a-i atribui 
cafelei statutul de factor vital, pentru alții 

devine sursă de inspirație în sine. Este 
și cazul lui Ioan Uleanu, care, prin faptul 
că a scris și continuă să scrie un număr 
apreciabil de volume dedicate acesteia, 
își susține atașamentul superlativ, simp-

tomatic față de ea. În plus, fiecare carte 
din amintita serie este cu adevărat un 
obiect destinat bibliofililor. 

Ca și alte dăți, în acțiunea sa 
neobosită, autorul continuă „Cafe-i-ada 
pentru O mie și una de… Cești” – 
Roman, Editura Mușatina, 2018 –, un fel 
de (așa cum ironic / autoironic apare, 
printr-o insolită deraiere lexicală, în titlu) 
cruciadă, a cărei miză însă este 
nespecificată, punându-l, în consecință, 
pe cititor în situația de a participa inter-
activ la parcurgerea în sens invers a de-
mersului întreprins în versurile care 
alcătuiesc volumul. Pe de altă parte, ca 
să-și susțină spusele din versuri, poetul 
aduce în sprijin o prefață generoasă, 
semnată de Gheorghe A.M. Ciobanu. 

Cartea de față este, până la 
urmă, un fragment dintr-o poveste de 
viață împletită cu o poveste de iubire 
atipică, pentru că „iubita” proslăvită nu 
este o creatură umană, ci o creație a na-
turii pe care simțurile umane o înalță la 
rang de regină. Mai mult, vocea 
textuală, vorbind mai ales în nume per-
sonal, nu-și încetează neobișnuitul 
prozelitism, împărtășindu-și, clipă de 
clipă, experiența în care el însuși pare 
a găsi mereu, animat de aceeași 
extraordinară dragoste, noi și noi 
plăceri. Nu știu dacă Ioan Uleanu și-a 
propus să facă o competiție cu sine ori 
să se impună neapărat în lumea literară 
printr-o originalitate a problematicii 
aduse în versurile lui, dar, din câte știu, 
întreprinderea lui, dacă n-o fi fiind unică, 
este, cu siguranță, o raritate care merită 
salutată pentru tenacitatea pe care o 
înglobează și, desigur, pentru pasiunea 
inepuizabilă pe care caută să o 
transmită lectorului, prin gesturi și vorbe 
dintre cele mai simple, dar simțite cu 
toată ființa: „Abia așteptarăm… cu greu 
dimineața / Cu zorii bătându-ne-n geam, 
/ Făcut-am pe dată cafeaua, / Iar păsări 
ne cântă pe ram…”; „Toată noaptea am 
visat / Doar cafele parfumate, / Aburind 
înmiresmate… / M-am trezit și am 
oftat…”  

Ion Uleanu – Cafeaua, o eternă poveste…
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Inscripții băcăuane 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Printre cei ce s-au îndeletnicit cu 

studierea operei și reconstituirea bi-
ografiei poetei și prozatoarei Agatha 
Grigorescu-Bacovia se cuvine a 
menționa aici și pe eseista, prozatoarea, 
traducătoarea și excelenta intelectuală 
Margărita Miller-Verghy. 

Autoare a crestomației ~ 
Evoluția scrisului feminin în Româ-
nia, împreună cu Ecaterina Săndulescu, 
i-a revenit spre selecție și adnotare 
opera celei care a debutat cu placheta 
Armonii crepusculare. 

Impresionează și astăzi, după opt 
decenii și jumătate de la publicare, 
intuițiile critice, reliefarea temelor și sub-
temelor poetice, considerațiile despre 
arta versului, fragilitatea sensibilității și 
integrarea, definitivă, a Agathei Bacovia 
simbolismului. 

Remarcabile sunt descrierile pe 
care le face eseista cu privire la par-
nasianism și simbolism. 

Cele patru poezii incluse în 
această antologie, Gând înnoptat, 
Chemare tristă, Nedumerire și Poemul 
așteptării, se impun prin muzicalitate, 
cromatism, vers lung și scurt și printr-o 
punctuație specifică liricii moderne. 

Elementele acestui profil surprind 

printr-o înțelegere adâncă și profundă a 
creației Agathei Grigorescu-Bacovia 

. 
Agatha Bacovia 
 
Agatha Grigorescu, mai târziu 

Vasiliu-Bacovia, și-a făcut în București 
studiile universitare (Litere și Filosofie) 

și ocupă o catedră de Limba Română în 
învățământul secundar. 

A început să publice în 1918 în 
revista Scena cele dintâi poezii și 
poeme în proză. În 1923 apare volumul 
de poezii Armonii crepusculare sub în-
demnul mai multor scriitori, în special al 
poetului Nanu. 

În 1926 publică volumul Muguri 
cenușii. Ambele volume au fost primite 
cu mult interes și de public, dar și de 
critică. 

 
(Continuare în pag. 7)
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Una dintre „surprizele plăcute” 

pe care le-a conţinut mapa de 
prezentare a Reuniunilor Culturale 
„Alecsandriada” (proiect girat de Con-
siliul Judeţean Bacău) – ediţia a III-a 
(Bacău, 2019) –, mapă cu care a fost 
întâmpinat fiecare participant la mani-
festare, a fost fără îndoială Revista 
„Fântâna Blanduziei”. Din editorialul 
semnat de Ioan Dănilă aflăm că 
publicaţia ar fi trebuit să apară în 2015, 
adică la douăzeci de ani de la ultimul 
număr al seriei noi (a III-a). Din acelaşi 
articol, intitulat „În jurul bicentenarelor”, 
reţinem date interesante, surprin-
zătoare chiar, între care aceea că 
„Fântâna Blanduziei”, revistă care 
poartă titlul omonim cu cel al piesei de 
teatru a lui Vasile Alecsandri, l-a avut 
printre alţii ca întemeietor pe Mihai 
Eminescu în anul 1888 şi că este ul-
tima publicaţie la care a colaborat po-
etul. În anul 1889 a doua serie a 
revistei s-a întrerupt, iar cea de-a treia 
apare la Bacău, în anul 1990, dedicată 
centenarului trecerii în eternitate a lui 
Vasile Alecsandri.  Actuala serie, a 
patra, este editată de Societatea Cul-
tural-Ştiinţifică „Vasile Alecsandri” 
Bacău şi îşi propune o ritmicitate 
anuală. Poate nu întâmplător, vicisitu-
dinilor întâmpinate de colectivul 
redacţional le-a fost opus un conţinut 
cât se poate de substanţial. Ne 
întâmpină pe prima pagină a revistei 
un interviu inedit („Noi vorbim astăzi 
mult de intrarea în Europa. Alecsandri 
este un scriitor european”) cu prof. 
univ. dr. Maria Platon, realizat la 19 
iulie 1998, în cadrul emisiunii TV 
„Univers cultural” (TELE M Iaşi) de 
către realizatorul acesteia, publicistul 
Vasile Fluturel. Era consemnată cu 
acel prilej împlinirea a 120 de ani de 
la premierea lui Vasile Alecsandri la 
Montpellier. Energică şi vivace, Maria 
Platon reuşeşte să creioneze profilul 
european al bardului de la Mirceşti, 
care s-a dovedit că întreţinea relaţii 
deosebit de cordiale cu poetul francez 
Mistral. (Titlul publicaţiei,  „Fântâna 
Bla-duziei”, reluat în 2019, este scris 
cu un font tipografic numit... Mistral.) 
Textul din 1878, „Cântecul gintei la-
tine”, obţine atunci Marele Premiu al 
manifestării „Jocurile latinităţii”. Să am-
intim că Vasile Alecsandri vorbea 
foarte bine provensala, dialect al limbii 
franceze, utilizat curent în sudul 
Franţei.  Să mai menţionăm faptul că 
Maria Platon a funcţionat câţiva ani ca 
lector şi apoi profesor asociat la Mont-
pellier. Interviul în sine e suculent şi 
probează faptul că Alecsandri s-a 
dovedit a fi un vajnic soldat al latinităţii. 
(De altfel, în „Ateneu” din iulie-august 
2015, Ioan Dănilă publică un la fel de 

interesant interviu cu Maria Platon, cu 
titlul „Alecsandri s-a născut acolo unde 
trebuia să se nască”.) În sfârşit, „Hora 
Unirii”, tradusă în limba engleză de 
Mariana Zavati-Gardner şi John-Ed-
ward Gardner, şi Alecsandri în vizi-
unea graficianului Anton Ungureanu 
completează fericit paginile acestui in-
terviu.  

„Kogălniceanu şi Negruzzi, «pi-
onieri ai artei culinare»”, e un alt articol 
de primă mărime al publicaţiei şi care 
cuprinde amănunte inedite despre cel 
puţin trei variante ale cărţii „200 reţete 
cercate de bucate...”, apărute în 1841, 
1842 şi respectiv 1846. Simona Lazăr, 
autoarea acestui material documentar, 
se dovedeşte o persoană bine 
informată, realizând un material inci-
tant şi seducător. „Şcoala din Borzeşti, 
sub semnul a două nume cardinale – 
Ştefan cel Mare şi Vasile Alecsandri”, 
„Biserica din Borzeşti – multă istorie şi 
o legendă” şi „Scurt istoric al şcolii pri-
mare (elementare) din satul Borzeşti” 
sunt tot atâtea articole utile şi bine 
documentate, semnate de Ioan 

Dănilă, Sorin Braşoveanu şi înv. Nec-
ulai Geană. Materialul privind istoricul 
şcolii elementare  din Borzeşti (aflată 
la centenar) e inedit, având ca sursă 
documente existente la Arhivele Sta-
tului şi propria memorie. Sunt 
menţionaţi şi în acest crâmpei de 
monografie şcolară, ca personalităţi 
tutelare, Ştefan cel Mare şi Vasile 
Alecsandri. Centenarul Zborului 
Marii Uniri din 2018 (20 noiembrie 
1918) e consemnat   într-un articol viu 
şi bine articulat de prof. Constantin Za-
vati. Alecsandri a fost evocat şi de 
prof. univ. dr. Mircea Martin, într-un ex-
celent interviu luat de Ioan Dănilă la 
26 mai 2018, după a doua ediţie a 
„Alecsandriadei”, în cadrul căreia val-
orosul critic literar a fost distins cu Pre-
miul Opera omnia. (Universitarul 
băcăuan îi antrenează pe studenţii 
filologi în alegerea ca temă a practicii 
de specialitate transcrierea unor 
înregistrări audio sau video; aici tre-
cerea interviului în text aparţine stu-
dentei Mădălina Lisnic, care a aplicat 
o bună lecţie de limba română.) Ca 
subiecte în discuţie sunt situaţia 
actuală a Casei „Alecsandri”, cu efor-
turile făcute de autorităţile locale în 
această direcţie, dar şi o eventuală 
reinterpretare critică şi de structură a 

operei scriitorului (născut în Bacău, la 
14 iunie 1818). Pagina „Poesis” este 
susţinută de Cristina Cîmpeanu, ni-
meni alta decât fiica poetului Sergiu 
Adam. (Modelul de sensibilitate pro-
pus e unul de profunzime.) Academi-
cianul Alexandru Boboc îi realizează 
un profil exemplar lui Ion Frunzetti. A 
ieşit un portret instructiv şi oarecum în 
mişcare, cu ocazia centenarului 
(2018) criticului de artă. Era altruist şi 
afectuos, dispunea de o capacitate 
emoţională şi de sinteză de excepţie. 

Cronica Marii Uniri în ilustrate 
poştale a fost realizată de pictorul 
Aurel Stanciu, care e şi doctor în arte 
vizuale şi de asemenea membru activ 
al U.A.P.R., ca şi al Societăţii Române 
de Maximafilie, filiala Bacău. Se 
vorbeşte despre 10.000 de exponate, 
70% dintre ele fiind editate între anii 
1899 şi 1935. C.V.-ul expoziţional al 
colecţionarului Aurel Stanciu este unul 
impresionant. Studenta Sorina-Rox-
ana Constandache ne vorbeşte de-
spre personalitatea studentului chinez 
Yin Yugo, care a devenit de curând 
Cetăţean de onoare post-mortem al 
municipiului Bacău. Medalionul rea-
lizat cu acest prilej este emoţionant şi 
instructiv, demonstrând sensibilitate şi 
spirit de sinteză. 

Un profil de filozof nemţean 
(Vasile Conta) e pus în pagină de prof. 
Karina-Ingrid Cojocariu, directoarea 
Liceului cu acelaşi nume din oraşul 
Târgu-Neamţ. Teoria ondulaţiunii uni-
versale, teoria fatalismului şi o sinteză 
de sorginte materialistă asupra de-
scoperirilor ştiinţifice făcute în dome-
niul ştiinţelor naturii ne amintesc de 
faptul că materia se mişcă şi se 
metamorfozează în timp şi spaţiu in-
finit. Cu studii făcute în Belgia, ca doc-
tor în drept (titlu obţinut cu distincţie), 
Conta a fost întâiul filozof român care 
a încercat să realizeze un sistem de 
gândire propriu. Revista publică de 
asemenea programul integral al Re-
uniunilor Culturale „Alecsandriada”, 
ediţia a III-a (6-9 iunie 2019). Colec-
tivul redacţional este alcătuit din 
Brînduşa-Mariana Amălăncei, Dumitru 
Brăneanu, Alexandru Caragaţă 
(Torino), Mihai Ceucă, Nicolae Dabija 
(Chişinău), Dan Sandu, Traian Dia-
conescu, Florinela Floria, Petre Isachi, 
Vilică Munteanu, Vasile-George Puiu, 

Petronela Savin, Vasile Tărâţeanu 
(Cernăuţi) şi C. D. Zeletin. 
Prezentarea grafică este semnată de 
Aurel Stanciu, iar tehnoredactarea, de 
Ioan Prăjişteanu. 

 Aşteptăm cu acelaşi interes 
următoarele numere din „Fântâna 
Blanduziei”.   

 Revenire spectaculoasă – Revista „Fântâna Blanduziei”
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Începutul fiinţei nu e neapărat despre naştere 

sau renaştere, ori alte obişnuinţe de genul acesta,  ci, 
mai degrabă, poate fi o respiraţie subtilă posibil şi 
subversivă, izbucnită dintr-o şoaptă de iarbă, cine ştie 
dacă nu dintr-o exclamaţie de piatră pe unde se 
gudură iarba. Iar moartea pare-se a nu exista aievea, 
sau dacă e, atunci nefiind singulară. Altfel spus, se 
trăieşte şi se moare din plin, în diverse feluri de 
anapodare a substanţei şi formelor. Circuitele pe care 
se întâmplă aceste grozăvii sunt în parte de formula 
unu, iar în celelalte părţi de formule dorite şi aflate în 
curs de elaborare.  

Eu şi tu sunt motive, precum sunt şi tehnici 
pentru modele de gândire. Mai departe, se practică 
fără manuale şi proiecte, construcţia de eu şi aceea 
de tu. Să nu vă zic ce junglă e aici, ecuaţii multiple, 
necunoscute cât cuprinde imaginaţia... Dimensiunea 
de eu de multe ori se pierde în explozii de tu, în 
vreme ce tu merge până la a se justifica existenţial 
prin eu. În legătura aceasta biunivocă, poeta se 
exacerbează  caracterial, îşi amplifică personalitatea 
şi dezlănţuie forţa magnetică, aceea care susţinea 
nevoia de polaritate.                

Any Drăgoianu beneficiază de „Setea 
învingătorilor”, ca de un drog din câte se vede prelu-
dic ales, dar abia acum experimentat. Setea se 
manifestă asupra efluviilor surprinse în situaţii de 
descătuşare energetică, atunci când se decantează 
trăirile frenetice. În locul unui strigăt de luptă sau, da, 
de neapărată învingere, este preferată recunoaşterea 
metamorfică şi analiza efectelor, cât de imprevizibile 
ar fi acestea. 

Stările, de fapt, sunt adeseori haluciogene, im-
plicând arealul existent sau încă neinventat: 
„respiraţia tot mai agitată/ mă trimite la marginea 
lumii/ acolo unde gurile însetate/ aşteaptă picătura 
de adevăr/ vine o vreme/ când suntem aruncaţi cu 
forţa/ din propria viaţă/ şi ne încurcăm/ în fericiri prea 
mari/ de unde atâta curaj/ când Don Quijote şi-a sin-
gularizat nebunia/ sau poate că nu/ a trecut prin 
fiecare dintre noi/ cum trec trenurile/ prin gările 
însemnate/ pe harta obligatorie// întrebări sticloase/ 
ajung în destinul meu/ fie-mi tăcerea de folos” 
(Întrebări sticloase acoperă văzduhul).  

Aceste întrebări, care par periculoase, probabil 
nu au dat încă piept cu răspunsurile de-a dreptul 
paradoxale sau, oricum, ciudat prevestitoare... „În 
acest poem nu moare nimeni”: „nici timpul pe care îl 
hulim ca nebunii/ şi nici păsările mai bătrâne cu un 
anotimp/ aici ne vom potoli setea şi foamea/ în timp 
ce eu curăţ cuvintele/ de sângele închegat/ la mar-
ginea lumii/ tu te descoperi uimitor şi/ aproape că 
degetele îţi iau foc/ văzându-mi chipul desenat pe 
podea// în acest poem nu mai trăieşte nimeni/ e plin 
de iluzii peste tot/ imagini trucate ni se aşază pe su-
flet/ dar găsim puterea să întrebăm/ cum se fac în-
toarcerile/ şi până unde e dispus Dumnezeu/ să ne 
lase în libertate”.    

Putem specula că, efuziunea fiind obligatorie, 
confruntarea este una indusă şi, mai mult voit 
subliminală, pentru că, nu-i aşa, ceva trebuie să se 
întâmple pentru a exista învingători, aceasta din 
nevoia de asociere a setei cu un eveniment notabil. 
Astfel încât este bine, avem învingători, dar nu avem 
învinşi. Eu, tu – în cele din urmă inseparabili şi posibil 
armonizând.  

 
*(Any Drăgoianu – „Setea învingătorilor”, Ed. 

SITECH, 2019)
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POVESTIRI  

DIN 
GRĂDINA  
SOARELUI 

 
Volumul Povestiri din 

Grădina Soarelui, scris de Vasile 
Luțai și publicat de Limes (2020) 
poate fi așezat într-o descendență 
fastuoasă în literatura noastră, 
cuprinzând nume precum Galaction, 
Agârbiceanu, Damian Stănoiu, 
Voiculescu, spre a nu numi decât pe 
câțiva dintre cei mai cunoscuți scri-
itori care au avut contribuții majore 
la nivelul configurării unui imaginar 
literar cu trimitere explicită spre 
diferite avataruri ale slujitorilor Dom-
nului pe acest Pământ plin de ispite, 
pe de o parte, sau spre surprinderea 
afectiv-poetică a tribulațiilor și a 
trăirilor estompate sau arătate direct 
ce le sunt sortite altor slujitori ai 
Domnului. 

Dar cartea preotului-scriitor 
Vasile Luțai e o carte compozită, 
orânduită pe mai multe paliere dis-
cursive, o carte scrisă din dorința de 
a spune câte ceva din preaplinul 
celui care are sufletul plin de spiritul 
marelui Maramureș. Cu un titlu de-
liberat metaforic, Povestiri din 
Grădina Soarelui, această carte este 
un ingenios amestec de spiritualitate 
și realism uneori naturalist, atingând, 
subtil și semnificativ textual, perma-
nenta intersectare a sacrului cu pro-
fanului, în viața curentă a unei 
parohii/ comunitate ce trimite spre 
existența întregului Maramureș, con-
siderat de narator, pe bună dreptate, 
spațiu unic în țară și în întreaga 
lume. Dincolo de firul narativ auten-
tic (care, într-un alt context ar putea 
dezvolta un roman aparte, în cheie 
ludică de bună calitate a avaturilor 
protagonistului, pitorescul preot de 
țară Cioară) descoperim o materie 
complexă, compusă din texte fol-
clorice, povești, povestiri, ritualul bis-
ericesc, după rânduiala canonică 
stabilită de Molitfelnic, dar și cu 
multe altele, obiceiuri de priveghi, 
acatist, otpust, liturghia morților, 
predică, iertările, dezlegările; practic, 
o monografie etno-religioasă din 
Valea Scradei, a Vișeului, a Vasaru-
lui, ce dublează în mod particular 
materia inițială a eposului beletristic. 

În jurul personajului principal 
sunt construite cele trei părți ale 
cărții; aceasta, intenționat, nu se 
supune regulilor unui roman veritabil 
și se prezintă cititorilor ca o 
abundență de secvențe textuale ce 
continuă sau se rostuiesc indepen-
det de firul narativ inițial. Prima parte 
a cărții, intitulată cu mult umor și simț 
ludic (validat de discurs) se numește 
Povestea babei sau între sacru și 
profan. Enoriașa care îl cheamă im-
perios la biserică, pentru 
spovedanie, pe preotul trezit din 
somn (plin de substanță comică 
binevoitoare portretul acestuia, des-
crierea babei ca și întâmplările ce 
urmează, cu un suculent dialog 
plasat între sacru și profan, 
deoarece textul inserează fragmente 
din rugăciunile rituale) sfârșește cu 

cele pământești în chip neașteptat, 
declanșând toată dezvoltarea 
ulterioară a cărții: „Preotul face ot-
pustul. Diacul a plecat, rămânând 
singur părintele și baba. Bătrânica s-
a ridicat în picioare și s-a retras cu 
evlavie până la închinătorul femeilor 
din mijlocul naosului, încearcă să se 
așeze în genunchi, dar se prăbuși 
drept în fața icoanei maicii Domnu-
lui, de parcă ar fi făcut o metanie 
mare. Căzând pe lespezile de piatră, 
s-a lovit la cap, crăpându-i țeasta, de 
unde șiroia un izvoraș de sânge. În 
clipa aceea, popa Cioară văzând-o 
leșinată și lovită la cap, începu să 
strige în gura mare, dar nu-l auzi ni-
meni. Văzu lângă altar o găleată 
ruginită plină de aghiasmă mare , 
înghețată, rămasă de la Botezul 
Domnului, o luă și o turnă pe ea, cu 
apă și gheață, doar-doar s-o trezi.” 
Narațiunea atinge cote nebănuite, 
înglobând date eteroclite despre 
Stana-Lixandra zisă și Ileana, de 97 
de ani!, despre ce înseamnă viața în 
Maramureșul de la sfârșit de secol 
XIX, despre cârcotașul de moș 
Vasile, soțul femeii decedate intem-
pestiv, despre „negocierile” unei 
înmormântări atipice pentru paroh, 
deoarece moșul Vasile nu are nici de 
unele, despre calități și defecte ce 
se relevă chiar în casa Domnului.  

A doua secvență din carte se 
intitulează Lângă ușa Raiului și 
reprezintă o revenire în prezentul 
naratorului, prilej de trimiteri fas-
tuoase spre istoria, etnografia, 
norme dialectale, elemente de auto-
biografie ale celui care, în 1972, 
poposește ca slujitor al Domului într-
un loc impregnat de poezie, de 
frumusețe, de magie a locului; sunt 

surprinse aspecte pitorești privind 
îmbrăcămintea, organizarea „ca-
selor” (gospodarii  au mai multe în 
aceeași curte), muncile de peste zi, 
ritualul mâncării și, cu o mare 
stilistică, reproducerea din loc în loc 
a unor mostre neaoșe de vorbire, 
preluate ad-hoc și de narator: „Apoi, 
lăsând-o încă vro cinci perțuri să 
fiarbă pe plita șporiului, la foc domol 
de lemne, până se aprinde o coajă 
rumenă pe deasupra, după care se 
pune tigălăul pe masă pe un fund de 
lemn (numai coleașa, tonul horincii 
și marea au fund) de unde se 
servesc fiecare după poftă...” O 
mulțime de termeni ai locului pot fi 
întâlniți pe tot parcursul cărții, prinse 
de urechea iscusită a unui adevărat 
cărturar cu virtuți de bun dialectolog, 
pe lângă cele scriitoricești: „ajag, a 
bugni, burac, bugăt, ceaplău, ciledi, 
drod, hâros, lepedeu, mărhăi, 
pațală, otpust, perț, placă, siară, 
șpori, untea, zadie, vâj, zongură”. 
Unele dintre ele, așa cum știe di-
alectologul, unesc, simbolic, partea 
de nord a Moldovei de istoricul 
Maramureș, din motive bine știute. A 
treia parte cuprinde un număr de 
secvențe încrucișate: pe de o parte 

cele ce urmăresc firul narativ legat 
de înmormântarea babei (Prohodul, 
Priveghiul, Liturghia morților, pred-
ica, Iertările), pe de altă parte cele 
ce se alipesc precum povestiri au-
tonome (Șița, Povestea lui Ilie, 
Cetățeaua, Ca între sacerdoți) sau 
povești spuse în interiorul altor 
secvențe, alături de lungi inserturi 
lirice sau poematice, toate dând 
socoteală, în sens laudativ, de osâr-
dia unui autor care umple din sufletul 
său spiritul locului translat spre 
carte. A treia parte (și ultima) e, de 
departe, cea mai extinsă, cu 
secvențe dintre cele mai diversifi-
cate: dincolo de urmărirea celor 
legate de înmormântare (e drept, 
într-un context aparte, lămurit de la 
început, urmează un adevărat 
recital dis-cursiv, (după leitmotivul 
„să vă spun una” sau „zice că”, 
forme de ceremonial epic adaptate 
împrejurării; așa că, dincolo de trim-
iteri și citări copioase din Scripturi, 
principala țintă a naratorului este de 
a urmări mostre folclorice , pline de 
originalitate  și de frumusețe, se 
adugă poveștile/ relatările/ 
întâmplările/ legendele/ cimiliturile/, 
însoțite de un constant apel elogiativ 
al formelor de înțelepciunea 
populară, precum și întregi recitative 
ce se pun la priveghi, relevând o pa-
siune și o pricepere în domeniu pe 
care numai un culegător calificat în 
folclor o poate avea. Dacă unele 
fragmente trimit spre pre-creștinism, 
cu o cetate a dacilor liberi din actu-
alul Maramureș, spre acel Zamolxe/ 
Zamolx/ Zamolxoi al dacilor, în 
dorința de a uni, peste timp, pe 
strămoși cu cei de azi, prin evidența 
datinilor/ credințelor atemporale, al-
tele țin de lirismul specific al obi-
ceiurilor legate de priveghi și de 
înmormântare, de o puritate 
seculară, dublată de frumusețea 
imaginilor și a cuvintelor cântate: 
„Doamne, mândru că te-am gătit,/ C-
am gândit că meri la târg./ Nu știu 
cum îi târgui, / Că moartea ți-o-nchis 
ochii;/ Nu știu cum îi cumpăra,/ Că 
moartea ți-o-nchis gura./ Eu, mortiță 
de-aș pute,/ Te-aș prinde, te-aș în-
cuie,/ Și în foc te-aș arunca,/ Nici-
când să nu vezi lumea...” 

Compensatoriu, în contin-
uarea scenei inițiale, plină de un 
burlesc de calitate, pe parcurs, într-
o textură bine lucrată, stăpânită de 
un autor care a citit mult și a scris 
mult, cu folos, după cum se vede și 
în cartea de față, apar multe scene 
de mare valoare comică, în care lim-
bajul și sugestiile vizuale sunt de o 
calitate greu de contestat: „Că n-au 
apucat să gate de strigat, că 
moartea, cu sicriu cu tot s-a 
răsturnat peste ei. Țâpurea altul: 

No, așa! 
Moarta a sărit afară din 

coșciug, drept în spatele lui 
Ștefaneale. El de colo: 

- Săriți, oameni buni, și 
scoate-ți-mă de aici, că-i Satana 
călare pe mine! 

Au sărit toți să-l scoată din 
omătul mare până-n brâu, dar baba 
moartă avea brațul drept încolăcit 
după grumazul lui, că de-abia l-au 
putut scoate din îmbrățișarea ei.” 

E o carte care, dincolo de 
alcătuirea ei eteroclită, cu 
continuități și discontinuități narative, 
reușește să ne introducă în cadrele 
unui imaginar fabulos, în care cu-
vântul scris, cu măiestrie și probitate 
morală, ordonează, pentru cititori, o 
lume care vine de departe și încă se 
ține neschimbată, dincolo de ce se 
petrece dincolo de fruntarii simboli-
ce. Poet și prozator, în egală 
măsură, Vasile Luțai și-a dat măsura 
valorii în această carte. 
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Toți avem temerile 
noastre, pe care încercăm să 
le învingem, ducând o 
permanentă luptă cu noi 
înșine. 

În volumul de versuri 
Fluture în pustiu (Editura 
Eikon, București, 2019), Teo 
Cabel divulgă, în acest sens, 
o soluție aflată de la bunica, 
verificată de altfel: „Bunica 
îmi spune șoptit / fă un covrig 
/ să închizi teama în gaura 
lui”. 

Acolo, în golul acela, 
frica este împinsă de cuvinte, 
a căror forță e de necuprins, 
cu condiția de a străpunge 
tăcerea („Cuvântul se de-
sprinde din muntele tăcerii / 
pod de piatră pentru pi-
cioarele tale / din tâmplă 
picură cerneală sărată”). 

Pentru a-și atinge țelul 
cuvintele nu trebuie strigate 
ori rostite într-un anume fel 
(„poezia din ochi nu se recită 
cu glas tare”), așa cum  nici 
literele care le compun nu au 
nicio însemnătate luate sep-
arat („Nu toate literele din cu-
vântul câine latră”). 

Rolul de a așeza cu-
vintele într-o poveste, într-o 
poezie le revine poeților, sin-
gurii suficient de îndemâ-
natici pentru a jongla cu ele 
(„Poeții... focul viu, / se 
aprind / la scânteia cuvântu-
lui”; „Poeții și focul viu / 
atrăgătoare ciudățenii ale na-
turii / nu-i așa, / sunt gratis!”). 

Cum nu toate 
poveștile, poeziile pot rezista 
în fața vitregiilor din jur 
(„Poveștile, duse dintr-un 
capăt la altul al /orașului, se 
/ pierd / unele în vântul de la 
marginea câmpului / altele în 
cimitir”), poetul le adă-
postește pe unele dintre 
acestea („unele povești le 
găzduiește poetul”). 

Mai mult, cuvintele nu 
astâmpără foamea ori setea, 
ci le întețesc (așa cum și flu-
turele poate schimba fața 
pustiului, fie el și din pagină: 
„Pustiul care urmează după 
punct / pe pagina albă / 
pustiu în care bolovanul / 
poate deveni floare” – Flu-
turele din pustiu), dorința de 
(auto)cunoaștere ascuțindu-
se din ce în ce mai mult („Îmi 
cer apă... și mie mi-e sete, le 

pun / întrebări / cuvintele se 
umflă ca un borhot scufundat 
în apă / rămân cu ele în gură, 
flămând”). 

În cuvinte se află 
existența, tocmai de aceea 
sunt pline de miez, transmit 
un mesaj și trăiesc prin ele 
însele („la o cabană de 
munte / eu și tu / să plouă 
existențial, treaba ei de 
ploaie, / nici câte secunde pe 
literă are nu m-ar / interesa” 
– Câte litere pe secundă are 
ploaia?). 

Bucuria vieții străbate 
versurile, acestea neputând 
nicidecum să o încorseteze, 
poezia rămânând, așadar, o 
modalitate de a păcăli 
moartea, fiind o altfel de 
Șeherezadă („A! voi scrie 
versuri lungi / lungi, lungi, 
lungi, lungi, lungi, lungi / ca 
poveștile Șeherezadei / să le 
citească și moartea”). 

 Nici nu poate fi altfel, 
când dragostea îl însoțește 
pe om încă de la naștere 
(„Una din urmașele Evei / se 
umplea de literele mari și 
pline / ale cuvântului mamă” 
– 26 octombrie), încărcându-
l cu speranță, cu lumină, 
pentru a izbuti să treacă 
peste încercările ivite în față 
(„fiecare cu petecul lui de 
dimineață / într-o lume 
pestriță”), chiar și în în-
tunecata noapte („Noaptea 
mea s-a spart / în cuvinte 
rostogolite la lumina veiozei, 
/ de la mine la tine”). 

Atunci când  durerea 
realității pare de nesuportat 
sosește vremea iluziilor, așa 
încât niciodată omul să nu fie 
definitiv înfrânt („Câinele meu 
de pază la poartă de gând / 
aleargă din când în când / 
după o halcă din / pulpa 
iluziei”). 

Poemele din acest 
volum, de cele mai multe ori, 
nu au titlu, însă aceasta nu 
diminuează nicidecum pro-
funzimea lor, limpezimea 
este înșelătoare, iar cititorul 
face cunoștință cu sufletul 
autorului. 

 

Teama din gaura covrigului
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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. 
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 La 121 de luștri  

65 de ani, de la intrarea glorioasă în Olimp 
a unuia dintre strălucitoarele genii ale 
românilor, ne delectăm cu imaginea sa din 
cartea lui Bernard Gavoty, așezată în 
limba română de Elena Bulai. Această  
splendidă carte  bilingvă are toate datele 
pentru a fi la înălțimea subiectului său. Or-
ganist și remarcabil critic muzical, autor de 
biografii celebre și membru al Academiei 
de Arte Frumoase din Paris, francezul 
B.G. s-a apropiat cu sensibilitate și erudiție 
de marele creator român, proiectând per-
sonalitatea lui în contextul cultural-istoric 
cel mai autentic și conturându-i personal-
itatea într-o sinteză eseistică expresivă și 
seducătoare, din care nu lipsesc rafina-
mentul, erudiția și receptarea ecourilor 
românești din timpurii contradictorii. Elena 
Bulai vine din lumea universitară a iubito-
rilor limbii și culturii franceze, după ce a 
descifrat și a interpretat interferențele și 
existența exponenților străluciţi din familia 
Cantacuzino-Rosetti în proprietățile cărora 
compozitorul a lansat unele dintre 
capodoperele sale, între care Oedip, și a 
conferit locurilor de la Tescani o aureolă 
inegalabilă în cultura națională. Desigur, 
Maria Cantacuzino-Enescu, devenită 
soție, a avut rolul ei în a proteja mo-
mentele trăite cu genialul ei soț și evocate 
cu talent într-o carte memorialistică 
seducătoare din care băcăuanii au aflat is-
torii spectaculoase din vremurile în care 
tatăl Mărucăi primea cărțile comandate la 
Paris; Costache Negri își vizita rudele, iar 
Rosetti-Tescanu își punea capăt zilelor din 
motive enigmatice și dramatice. 
Dezamăgirea băcăuană însă a rămas, 
căci George Enescu s-a stins la 4 mai la 
Paris în 1955, în hotelul Atala, unde era în-
grijit. El n-a fost îngropat la Tescani, ci la 
cimitirul Père Lachaise, la dorința 
descendenților familiei. În 1958 a avut loc 
primul Festival Internațional „George 
Enescu”. 

La meritele distinsei Doamne Elena 
Bulai, titulară a Uniunii Scriitorilor, trebuie 
să  adăugăm Cronologia și Adnotările bi-
ografice, deosebit de importante pentru 
cunoașterea vieții și creației lui G.E., care, 
peste timp, ne transmite emoționant: 
„Povestea aceasta începe departe, pe 
plaiurile Moldovei, și se termină aici, în 
inima Parisului. Ca să ajung din satul meu 
natal în marele oraș unde termin drumul 
(Liveni-Vârnav, n.n.), am luat-o pe o cale 
prăfuită, străjuită de copaci până departe, 
departe la nesfârșit. Drumul a fost lung de-
sigur. Ce scurt mi s-a părut!” (p. 167). 
„Trăiesc  în atmosfera de frumusețe pe 
care soția mea iubită o creează în jurul 
meu și pentru mine, cu amintirea 
îndepărtată, mereu prezentă în suflet a 
țării în care m-am născut, a dragilor mei 
părinți, a profesorilor, binefăcătorilor și pri-
etenilor mei” (p. 357). 

 
* 

 Cartea, rezultată dintr-o suită de  
vreo douăzeci de convorbiri transmise de 
Radiodifuziunea Franceză, limbajul ei con-
fesiv, în registrul de persoana întâi, este a 
lui Enescu însuși, care aflăm că a verificat 
toate detaliile și acribia celor ce au cola-
borat. Nu omitem  meritele  Muzeului 
„George Enescu”, ale Casei „George 
Enescu” din Sinaia, ale Muzeului din Doro-
hoi, precum și ale Editurii „Curtea Veche” 
și Institutului Francez din România. Con-
vorbirile pomenite au fost difuzate în 1951 
și reluate în 1953. Undeva B.G. 
povestește ce mult a râs cu Enescu de 

calambururile acestuia, de parodiile sale 
vocale, de imitațiile unor instrumente ce le 
producea, de jongleriile muzicale, de com-
plimentele hiperbolice ale lui G.E. în stil 
asiatic. Această latură a omului o știu 
puțini și e neașteptată. A fost al optulea 
copil născut din părinții Costache și Maria 
Enescu descendenți din preoți. Ceilalți 
șapte copii muriseră de mici. La Iași, Viena 
și Paris a fost însoțit de câte unul din 
părinți. Tatăl era arendaș agricol, iar mama 
casnică.    

 În amintirea sa, G.E. îl evocă pe 
tatăl său: „Era un om voinic, plesnind de 
sănătate și de o energie binefăcătoare. 
Până când a murit, în 1919, m-a ajutat să 
lupt împotriva înclinației mele excesive 
spre duioșie și emotivitate, pe care le 
moștenisem de la mama (...) Mama era 
mama, vreau să spun că era... mămica. O 
mamă admirabilă, duioasă, prea iubitoare 
poate (...) Eram al optulea copil și totuși 
copil mic: șapte frați și surori se născuseră 
până la mine. Doi dintre ei au murit mici 
de tot; în 1878, o epidemie de angină 
difterică i-a răpus pe ceilalți cinci. Părinții 
mei au trăit trei ani de groază, dar cu 
speranța că un nou-născut va șterge nu 
amintirea, ci absența celor dispăruți” (p. 
55). Port o dublă pecete „de țăran și de 
mistic”, din moment ce bunicii au fost 
preoți. Tatăl cânta uneori la vioară; mama 
făcea muzică din instinct. E nevoie de o 
distincție dintre muzica țigănească și cea 
populară românească, ce e de o bogăție 
incredibilă. A demonstrat-o și Constantin 
Brăiloiu, care a înregistrat circa 12.000 de 

cântece populare știa G.E. Părinții i-au 
făcut cadou o vioară cu trei corzi, adică un 
simulacru de vioară. Supărat, copilul de 
şapte ani a aruncat-o în foc. Într-o zi i-a 
cântat tatii Valurile Dunării, încât tatăl, 
încântat, l-a dus la Iași, unde Caudella i-a 
pus o întrebare jignitoare. Primele notații 
muzicale i le-a explicat un vecin inginer. 
La cinci-şase ani a compus un vals; îl 
atrăgea compoziția deja. 

La Viena l-a însoțit mama; știa puțin 
franțuzește și germană la șapte ani; se în-
scrie la un curs pregătitor pentru vioară. 
Numele lui Haydn, Mozart, Beethoven 
sunt murmurate sfios. Străzile Vienei îi 
păreau pitorești, împletite într-o rețea 
încâlcită; avea opt ani. Brahms, care era 
o realitate în carne și oase, avea o barbă 
mare, albă și o expresie sălbatică de ne 
îngrozea; am iubit muzica lui  scrie G.E.  

În 1882 obține Premiul I la vioară și 
armonie la Viena, iar în anul următor 
termină studiile la Conservatorul din 
Viena; i se acordă  medalia de argint; mai 
rămâne un an în capitala austriacă, studi-
ind cu profesorul Robert Fuchs. Îl privea 
„ca un fanatic” pe Hans Richter, primul-diri-
jor al Orchestrei Operei. Începe să-l 
iubească pe Wagner și își schimbă 
locuința, stând la fiul directorului conser-
vatorului, violonist și al treilea dirijor al 
Operei. Robert Fuchs ținea cursuri de ar-

monie,  contrapunct și compoziție, exact 
ce voia tânărul român. 

 El notează cu emoție: „Muzica este 
adevărul meu”. 

 
* 

La treisprezece ani, în 1894, de-
scinde la Paris. „Franța muzicală trăia 
atunci o epocă frumoasă ce fusese 
denumită ca atare: a doua Renaștere (...) 
Viena ceda locul Parisului. Brahms 
îmbătrânea, cu el se stingea marea 
generație romantică” (p. 115). Saint-
Saëns, Fauré, Debussy, Maurice Ravel și 
alții erau în plină glorie. Tânărul, împreună 
cu tatăl, i-au făcut o vizită lui Massenet. O 
altă celebritate,  Gedalge,  constată de-
spre român: „Va fi compozitor!” Dialogurile, 
turneele încep să curgă, tânărul originar 
din Liveni îi uimește prin curajul lui pe 
parizieni. Cartea notează portrete inspirate 
ale unor mari personalități. La clasa de 
compoziție ajunge să lucreze cu Fauré, 
unde are colegi pe Malherbe, Boulay, 
Ravel și alții. Încep grijile mari. Una e 
aceea că va fi autorul Poemei române la 
şaisprezece ani. Paginile redau direct, al-
teori sugerează starea de tensiune a unui 
creator exigent cu sine și cu dorința aprigă 
de a arăta calități de compozitor, nu doar 
de virtuoz și de dirijor. Textul disecă 
nuanțele diferite dintre cele trei ipostaze. 
Sub pana lui G.E., emoționant, citim o in-
terpretare literară pentru Poema română: 
„Şi astăzi încă, regăsesc în ea parfumul și 
peisajele din patrie. Începe prin evocarea 
unei înserări de vară... Suntem în ajunul 
unei zile de sărbătoare... se aud clopotele 
pentru vecernie și, prin ușa larg deschisă, 
cântarea preoților. Apoi, vine noaptea… 
este lună plină… fluierul unui cioban se 
aude în liniște, răsună, undeva, departe o 
nostalgică doină. Deodată, totul se 
schimbă, luna se ascunde... furtuna 
amenință (Doamne, cu orchestră, nu sună 
rău de loc!), furtuna se domolește, cântă 
cocoșul… Din nou, clopotele... dans pen-
tru toate instrumentele și, la sfârșit, imnul 
național român (...) venea din inimă”. Când 
o cunoaște, Saint-Saëns spune: „Ei bine, 
iată... ştii ce vrei!” și mă îmbrățișează. 
„Lumea  este a mea” (p. 153). Principesa 
Elena Bibescu îl luase sub protecția ei. 
Contextul este expus excelent în limba 
română de traducătoare, iar cititorul 
vibrează. Mi s-a părut că un context com-
parabil cu acesta este când creatorul redă, 
în limbaj literar, înainte de premiera operei 
Oedip la Opera din Paris în 1936, la 10 
martie, subiectul dramatic al acestei 
capodopere a Antichității care a înfiorat 
lumea muzicală. Peste câteva zile, ge-
nialul român primea Legiunea de onoare, 
în grad de comandor, al Ministerului 
Artelor din Paris, după care au venit alte 
turnee în Europa și America. În rolul prin-
cipal, strălucea, după opinia creatorului, 
André Pernet, iar mai apoi David Ohane-
sian. Libretul creat de  Edmond Fleg  fu-
sese la înălțime. Esența dramei, citim în 
text, stă în cele trei teme care se disting în 
Preludiu: tema Iocastei, motivul paricidiului 
și  duelul verbal dintre Oedip și Sfynx. 
Descrierea și analiza, frământările și 
neliniștile lui Enescu sunt la înălțimea 
capodoperei elene, iar drama destinului va 
fi comparată, atunci, cu una dintre capodo-
perele  lui R. Wagner Cântecul Ni-
belungilor  

Era tot ce putea da mai frumos, mai 
dramatic și mai încântător muzica. Sun-
tem, indirect părtași, pentru că, în mare 
parte, capodopera lui George Enescu a 
fost închegată în anii de la Tescani-Bacău, 
când înflorea și iubirea pentru Pynx (ape-
lativul pentru Regina Carmen-Silva) și in-
comparabila Maruca. 

 Febra creației este captată de text 
cu autenticitate; peste tot te invadează 
emoția, registrul confesiunii atotputernice 

cuprinde cititorul, inclusiv în variantă 
românească. Mai ales când dinspre 
coloana din dreapta pătrund semnalele 
triste ale orologiului apropierii exilului. Ul-
timele vizite le-a făcut genialul român la 
Moscova și Leningrad, la Tescani trei luni, 
iar apoi în SUA în septembrie 1946; la 
București fusese mai înainte. 

 Finalul dramei Oedip, când în ul-
timul ceas eroul își recapătă vederea și-l 
invită pe Tezeu să-l urmeze, sub un 
rămuriş, se împlinea în împăcarea 
supremă: 

„Ochii mi se vor deschide pentru  
                        ultimul meu drum. 
Şi cel ce condus era,  
                   va conduce el acum. 
Urmează-mă printre flori,  
              printre mușchi și printr liane, 
Urmează-mă s-asculţi  
              voci de zglobii izvoare, 
Căci voi păși senin spre ultimul  
            meu ceas, 
Vegheat doar de lumină,  
               în timpul ce-a rămas”. 
Ni s-a părut că peste vibrantul 

omagiu al eroului elen este suprapus, în 
mod discret, un mesaj de adio al acestui 
român genial ce intuia că se apropia de fi-
nalul drumului ce i-l dăruiseră zeii numai 
lui. Se împlinea atunci un destin. 

 Cartea bilingvă a domnilor Elena 
Bulai  în română și a domnului Bernard 
Gavoty  în franceză este o bucurie a spi-
ritului pentru toți românii, mai ales pentru 
băcăuani, dar pentru toată lumea muzicală 
și pentru francezi, în anii 1955, 2016 și 
2017. Poate vom reveni cândva. 

  
                                                                                                   

 Confesiunile lui George Enescu* 
                                    Despre creația și destinul său dramatic 
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Gândind anonimul 
  
Înfățișând anonimul 
Te descoperi  mai înțelept față de tine 
Mai răbdător cu alții 
Ai forța să ieși  
Din tiparele unei aparențe brodate 
Care te făcea să respiri mândru  
Oriunde te aflai 
Cu pompoase afişări ridicole 
  
Înfățișând anonimul 
îți este ușor de acum 
să te împotriveşti  
oricăror prejudecăți venite de oriunde 
e îndeajuns să ai înfățișarea  
                                         anonimului 
că poți să te rezemi  
                     pe o percepție simplă 
prin care să demonstrezi 
că nimic nu este mai simplu 
că în intrarea în absență 
Poți să te încrezi doar în tine 
și vei avea puterea să pășești  
peste uitarea venită de oriunde 
  
Îți vine ușor de acum 
Să tragi peste tine 
Un lințoliu de aforisme probate 
Îți vine ușor de acum să împarți 
                  la toți fericirea 
Să acoperi tristețea anotimpurilor 
Cu întâmplări fericite 
Și să nu te izolezi într-o teamă 
Prin care să sufere oricine 
  
E bine să ai fascinația anonimului 
Că poți să pozezi adevărul 
Dar asta numai până într-o zi 
Când trupul îți va cade  fulgerat 
Undeva pe un câmp  
Mutilat de clevetiri otrăvite. 
  

George Nica 
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Fiecare naștere e (ar trebui să 

fie) o imensă bucurie în familie, even-
tual, într-o comunitate, căci atunci se 
ivește pe firmamentul cerului o nouă 
stea a speranței. Ritualul creștin al 
botezului, căruia i se asociază și alte 
ceremonii legate de perioada imediat 
următoare venirii pe lume a copilului, îl 
instalează într-o ordine ontică. Și, din 
moment ce omul e un microcosmos, 
nădejdea se înscrie în această 
rânduială a macrocosmosului. Dar 
ființei umane îi e hărăzită Calea 
credinței, prin Crucea iubirii, să devină 
un microtheos, conform cuvintelor Sfân-
tului Apostol Pavel, „și nu eu mai 
trăiesc, ci Hristos trăiește în mine.” 
(Galat. 2, 20) Înseamnă o înnobilare 
continuă a persoanei umane care 
cultivă permanent dorul de Dumnezeu, 
făcându-l să înflorească și să rodească, 
în deplină libertate, atât pentru sine, cât 
și pentru comunitate. 

Din nefericire, în lume 
funcționează și o cale a lepădării de 
cruce, de pervertire a libertății, a 
subjugării individului față de propriul 
egoism, iubirea fiind înlocuită cu 
competiția neloială, născătoare de ură. 
Omul ajunge să-și decline esența, joacă 
fotbal cu mântuirea, își arborează 
steagul intereselor sale meschine și în-
cepe să se creadă supraom, iar treptele 
coboară până la starea de patologie, 
cum se întâmplă cu marii posedați ai is-
toriei. Cu jumătate de veac în urmă, 
apărea, la Editura „Mihai Eminescu” din 
București, cu concursul scriitorului Geo 
Bogza, romanul Trei ceasuri în iad 
semnat de Antonie Plămădeală, viitorul 
mitropolit al Ardealului, o scriere 
fundamentală pentru literatura română 
și cu nimic mai prejos, să zicem, decât 
opera lui George Orwell. Faptul că 
acest text a fost adus în fața cititorilor în 
1970 a fost un adevărat miracol, chiar 
dacă acțiunea e plasată într-un orășel 
din Germania perioadei naziste. În de-
finitiv, e vorba de un regim totalitar, cu 
toate scrântelile pe care le generează, 
indiferent de baza ideologică a aces-
tuia. Cartea își trage seva dintr-o 
apoftegmă athonită: un călugăr, paralitic 
de douăzeci de ani, se roagă să vină 
moartea și să-l izbăvească de atâta 
suferință. Îl vizitează un înger care îl 
anunță că Dumnezeu i-a auzit 
rugăciunea și-i propune o învoială ce 
pare a fi spre scurtarea calvarului. Pen-
tru păcatele sale ar trebui să mai 
bolească încă un an. Învoindu-se să 
petreacă doar trei ceasuri în iad, 
moartea îi va curma canonul pentru 
veacul de acum și pentru cel viitor. „Pe-
trecerea” în iad pare să nu se mai 
sfârșească și, la o nouă vizită a îngeru-
lui, acesta îl anunță că a trecut abia un 
singur ceas. În aceste condiții, 
slăbănogul îl roagă pe înger să-l scoată 
numaidecât de acolo și să-l aducă 
înapoi pe pământ, indiferent cât ar mai 
avea de suferit. Încheierea, ca și întreg 
textul, e de o desăvârșită pedagogie 
creștină, singura care contează în viață: 
Și în aceeași clipă fu trezit din somn de 
o rază veselă de soare, care 
pătrunsese în chilia lui de suferință din 
Capsala. Se uită la ceasul de alături. 
Trecuse un ceas de când adormise. 

Personajul principal, Anton 
Adam, după ce trece printr-un teribil 
bombardament, ajunge pe mâinile dia-
bolicului doctor Murnau, care, consi-
derându-se un geniu al chirurgiei, îi 

redefinește complet personalitatea: Mi-
a reușit un somn sănătos de peste trei 
ani, în care timp i-am schimbat totul – 
și părul, și ochii, și nasul, și dinții, și 
mușchii principali, i-am schimbat 
dispoziția coardelor vocale, în sfârșit, l-
am scurtat, tăindu-i zece centimetri din 
tibie și peroneu. (…) Ultimele rapoarte 
au confirmat prevederile noastre: Adam 
se crede Gast și e unul din cei mai 
pașnici cetățeni ai orașului. E perma-
nent sub urmărire. Am putea spune că 
experiența continuă mereu și mereu se 
confirmă. Suntem, așadar, în mijlocul 
unei atmosfere de iad, cu o dublă 
teroare dezlănțuită de Șef, prin poliția 
politică și prin hingherii din lagăre. Mur-
nau, masca perfectă a vestitului Men-
gele, are și el, la intrarea în lagăr, 
diabolica inscripție Lăsați orice 
speranță… De altfel, volumul 
sugerează că limitele lagărului au fost 
extinse asupra întregului teritoriu, un 
spațiu unde relațiile dintre oameni au 
fost distorsionate, armoniei de altădată 
luând locul suspiciunea, frica, teroarea 
și delațiunea. Până și cei doi preoți ai 
orașului, catolic și protestant, își 
abandonează rostul, pierzându-se în 
sofisme gratuite, iar bisericile, aflate 
față-n față, par să aibă deasupra intrării, 
în chip invizibil, aceeași inscripție. Așa 
se explică de ce Anton Adam vede 
uneori întreg peisajul, cu tot cu oameni, 
răsturnat, chiar dacă doctorul Murnau 
își arogă un merit și în privința aceasta: 
Un nerv care se încalecă din când în 
când, mai ales când se contractă pu-
ternic. Dar nu-i strică. Îl cheamă la or-
dine când se înfurie. Știam de asta. 
Înadins i l-am cusut așa. E un fel de 
mașină automată care-l reglează pe 
Gast când se trezește Adam. Ha-ha-ha! 
Glume chirurgicale! Pentru un aseme-
nea raptor, glume erau inclusiv crimi-
nalele camere de gazare, ca și 
nenorocitele de cuptoare. Având 
conștiința pervertită, acestor indivizi nu 
le păsa câtuși de puțin de dramele 
semănate pe pământ, prin trecătoarea 
lor atotputernicie. Nota, cu o adâncă 
amărăciune și revoltă, Octavian Paler, 
în Polemici cordiale: „Unde ai mai 
pomenit tu că un vultur se justifică în 
fața victimei sale? Câtă vreme ai pu-
terea să omori pe cineva, înseamnă că 
ai și mai multă dreptate decât el.” 

Anton-Gast e un mort viu, un 
Ianus ieșit din mintea bolnavă și 
posedată a unui deraiat ce se crede 
mare savant și tot așa de mare artist, 
un bifrons care își caută cu disperare 
identitatea și numai n-o găsește. Într-o 
primă etapă o revendică pe cea a fiului 
doamnei Adam: Eu sunt Anton. M-am 
întors. Cum aș putea să nu fiu Anton? 
Nu vezi? Știu tot. Par altul, dar sunt eu. 
M-am schimbat puțin. Am fost bolnav. 
(…) Cum de nu mă recunoști? Ce să 
fac ca să mă recunoști? Într-o lume 
paralizată de teamă și suspiciune, per-
sonajul poate fi luat chiar drept spion, 
oricum, un corp străin și, de bună 
seamă, deranjant pentru o masă 
amorfă, incapabilă de vreo reacție 
inteligentă și responsabilă: A vrut să-și 
aranjeze o identitate și un domiciliu, ca 
să lucreze nestingherit. Cine l-ar mai fi 
bănuit dacă ar fi trecut drept Anton 
Adam, perorează un cetățean „onest”, 
domnul Neumann. În aerul viciat și greu 
respirabil al orașului, fără nici o floare, 
unde diavolul semănase buruiana 
otrăvitoare a bănuielii, Anton Adam este 
somat de mulțime (nenorocită atitudine 
de devotament!), în piața din centru, să 
se legitimeze, turma încercând, în felul 
acesta,  să-și înmulțească dovezile de 
loialitate, iar polițistul de proximitate, 
prezent mereu pe urmele lui Anton, 
constată cu satisfacție că cetățenii 
excelenți ai urbei îl au printre ei pe pro-
fesorul de istorie Peter Gast, despuiat 

dintr-odată de orice urmă de demnitate. 
În definitiv, e vorba de un fenomen ge-
neralizat al autoînșelării, extrem de pe-
riculos, din moment ce atentează la 
însuși principiul adevărului. Anton Adam 
recunoaște dinaintea publicului că e 
Peter Gast și-și asumă, pentru o vreme, 
rolul acestuia, în timp ce un personaj 
filozofează de unul singur, acoperit de 
umbrela groazei: Oare nu știe părintele 
Heiler că acum, dacă scoate adevărul 
pe strada principală, adevărul nu poate 
merge decât la moarte, sub escortă? 
Am putea adăuga, în spiritul lui O. 
Paler, sub escorta adevărului vulturesc, 
care excluzând orice diferențiere pentru 
victime, nu permite comunicarea, ci 
doar crima. 

Într-o lume supusă, unde orice 
mișcare se află sub control și unde e fa-
vorizat, chiar apreciat, autodenunțul, ca 
probă supremă de fidelitate față de 
schizofrenia puterii, răsare un personaj, 
Carol, poreclit „nebunul”, singurul care 
a refuzat să se așeze cuminte sub 
tăvălug, clovnul localității ce-și permite 
să aibă un punct de vedere. El îl va 
recunoaște pe Anton Adam, el va as-
culta mărturisirea finală a celui mutilat, 
sătul să joace un rol de împrumut, chiar 
după ce-a trecut printr-o prelucrare 
sălbatică (Uite, am să te bat metodic, 
fără mânie, ca să mă ții minte și să știi 
ce te așteaptă. Și să nu uiți de cuptor. 
Nu-i glumă. De azi înainte ești Peter 
Gast. Să termini cu Adam. Și ai să te 
îmbraci ca toată lumea.. Și să fii vesel! 
Să fii fericit! Voi fi mereu pe urmele tale, 
să știi. (…) Eu sunt Dumnezeul tău, 
destinul tău, totul.) și tot el va ajunge în 
lagărul ororilor lui Murnau, aducând 
concetățenilor proba celor trei ceasuri 
petrecute de Anton Adam în iadul oror-
ilor stăpânit de un descreierat. În sfârșit, 
Carol, deloc nebun, nu-i va cruța nici 
după eliberarea orașului: Veți fi destul 
de abili ca să vă transformați din 
denunțători mai întâi în victime, și apoi 
chiar în eroi. Până la urmă veți dovedi 
că adevărații vinovați au fost cei pe care 
i-ați denunțat, o uluitoare predicție pen-
tru realitatea românească post-
decembristă. 

Dispariția celor doi e 
semnificativă. Pentru Anton Adam, 
lașitatea își pusese pe chip gluga 
neagră a călăului, decapitând adevărul, 
în timp ce Carol, în încercarea disperată 
de a-l face recunoscut, se încarcă și el 
de suferință, plecând în căutarea 
izbăvitoare a lui Adam, cel ascuns de 
umbra sa și, ca atare, de negăsit. Tre-
buia să dispară pentru totdeauna… 

E greu de știut astăzi dacă 
apariția romanului Trei ceasuri în iad s-
a datorat intervenției academicianului 
Geo Bogza, ori a alegoriei care a putut 
să înșele vigilența ciclopică a cenzorilor 
vremii. Cert este că volumul are o 
desfășurare impecabilă a întâmplărilor, 
cu o sondare de mare adâncime a psi-
hologiei personajelor, și că dispune de 
o redutabilă forță artistică, având ca su-
port un adecvat limbaj elevat. Pe lângă 
valoarea literară de excepție, scrierea 
lui Antonie Plămădeală se constituie și 
într-un foarte serios avertisment asupra 
posibilității apariției, pe scena lumii, a 
satrapilor, pentru care omenirea devine, 
nici mai mult, nici mai puțin, decât o 
glumă chirurgicală, după ce arborează, 
pentru propria liniște, stindardul cu teri-
bila inscripție dantescă. Și se pare că, 
spre neliniștea omenirii, balaurului i se 
regenerează capetele retezate de 
ghilotina istoriei. Ori te pomenești că 
lama instrumentului se tocise prea tare 
pe grumazul atâtor nevinovați?... 
Năpârlit și cu o calificare de ultimă oră, 
același balaur ne „blagoslovește”, în ul-
tima vreme, cu hapul „blândei terori”, 
având glas de miere și gust întârziat 
de  fiere.                                                                                                                    

LASCIATE OGNI SPERANZA VOI CH᾽ENTRATE
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o Colaborările Agathei Bacovia la diferite re-

viste sunt numeroase: Scena, Rampa, Cultura 
poporului, Răsăritul, Viața Nouă, Mișcarea literară, 
Universul literar, Ritmul vremii, Orizonturi noi, Re-
vista scriitoarelor și scriitorilor români, Îndreptarea, 
Cele trei Crișuri. 

Poezia Agathei Bacovia, închegată într-o 
formă plină de originalitate și de o iscusită măiestrie 
a versului, se deosebește mai ales printr-o 
desăvârșită îmbinare a cuvântului cu gândul, printr-
o mlădiere a ritmului potrivită cu toate nuanțele unei 
delicate sensibilități. 

Aspecte ale naturii, tristețe cosmică și 
nedeslușită, tresăriri de patimă, duioșie revărsată 
asupra durerilor vieții, toate se oglindesc în ver-
surile Agathei Bacovia, precum și în poemele în 
proză publicate, răzleț în reviste, sub titlul de Terase 
albe. 

Versul Agathei Bacovia n-are nimic din 
seninătatea statică a versului parnasian, a cărui 
formă oarecum rigidă parcă impune gândului celui 
mai frământat o pace interioară. 

Agatha Bacovia face parte mai degrabă din 
poeții simboliști, care simt nevoia să caute și să 
născocească forme fluide, ritmuri, imagini și sim-
boluri mereu noi, pentru a reda freamătul, durerea 
și năzuințele în veci nepotolite ale sufletului lor. 

Privind sub un unghi nou enigma chinuitoare 
a vieții, așa cum au plănuit-o uriașele năruiri sociale 
ale ultimelor decenii și-a dat seama că pentru sen-
sibilitatea nouă era nevoie de un mod de expresie 
nouă. 

Agatha Bacovia e din cele ce au știut să în-
struneze un cânt nou, adecvat unei suferinți ce nu 
mai e a ei, ci a întregii ei generații. 

M[argărita] M[iller]-V[erghy] 
 
Notă 
• Acest microeseu se transcrie din 

crestomația elaborată de Margărita Miller-Verghy și 
Ecaterina Săndulescu ~ Evoluția scrisului feminin 
în România. [Prefață de E. Lovinescu]. București, 
«Bucovina», 1935, p. 408-410. 

UN PROFIL AL POETEI  
AGATHA GRIGORESCU-BACOVIA 

(continuare din pag. 3)

 
„Ostrovul 
 Învierii”,  

în viziunea  
Aurei 

Christi  
 
La Biserica monument „Naşterea Maicii 

Domnului” Suceava, sub egida mai amplului 
eveniment „România citeşte”,  a fost lansat volu-
mul de versuri „Ostrovul Învierii” al autoarei cu 
origini basarabene, Aura Christi. Am aflat că 
semnatara volumului este redactorul-şef al ziaru-
lui „Contemporanul”, fondat în anul de graţie 
1881, adică când România devenea regat.  

Moderatorul manifestării, preotul paroh 
Viorel-Ioan Vârlan, a prezentat celor prezenţi is-
toricul bisericii pe care o păstoreşte, un edificiu 
special dedicat pomenirii miilor de mărturisitori 
care au pătimit sau chiar şi-au dat viaţa în 
temniţele roşii ale regimului stalinist. 

Cartea a fost prezentată de prof. Irina 
Ciobotaru de la C N „Ştefan cel Mare” Suceava 
şi de dr. Ioan Ieţcu, preşedintele Fundaţiei „In 
Memoriam”. Cei prezenţi, printre care s-au 
numărat scriitorii Doina Cernica şi Constantin 
Severin, alături de maica stareţă a Mănăstirii 
Voroneţ Gabriela Platon şi graficianul Mihai Pân-
zaru-PIM, au asistat şi la un moment de colinde 
pascale interpretate de un grup de elevi de la 
Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul 
Dosoftei” Suceava, ca şi la un altul, tot muzical, 
la pian, oferit de Johannes-Raimund Onesciuc, 
profesor al Colegiului de Artă „Ciprian Po-
rumbescu”. În incinta sălii muzeu „Dr. Dragoş 
Corlăţeanu” unde s-a desfăşurat evenimentul se 
află şi o expoziţie tematică despre ororile comu-
nismului din România anilor '50, semnată de pic-
torul Radu Bercea, el însuşi un mărturisitor al 
temniţei roşii.  

Adrian Popovici
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Cu toate acestea,Infernul lui Dante, 
după cum afirmă şi Alexandru Balaci, „este 
cea mai deplină reprezentare a vieţii, un 
profund sondaj în toate straturile 
umanităţii, vibrând intens de fervoarea tu-
turor sentimentelor şi pasiunilor, de infinita 
lor gradare” [2, p. 182].  

Spre deosebire de Dante, prin a 
cărui coborâre facem cunoştinţă cu o 
întreagă epocă şi gândire, Watkins nu 
prezintă cititorului decât un subconştient 
măcinat de vină şi tulburat de neputinţa de 
a se salva. Câinii-şobolani şi maimuţele din 
cetatea în care se trezeşte Watkins nu sunt 
altceva decât demonii „construiţi”  de acest 
subconştient labil. Demonii lui Watkins 
sunt cu atât mai periculoşi cu cât aceştia 
nu ascultă decât de subconştientul lor care 
„se bucură” să-i joace feste personajului. 
La intrarea sa în cetatea-închisoare, per-
sonajul participă la o scenă demnă de In-
fernul lui Dante; trei femei aşezate în jurul 
focului devorează cu ferocitate nişte hălci 
de carne:  

„Erau trei chipuri, chipuri de femei, toate la 
fel, sau aşa ceva, toate variante ale aceluiaşi chip, 
care rîdeau şi se bucurau, în timp ce în jurul gurilor 
strâmbate de rîs aveau faţa mânjită de sîngelecare 
se prelingea picurînd de-a lungul bărbiilor. Erau trei 
femei, toate îndeaproape legate de mine, 
asemănătoare, poate surori...” [8, p. 99]. 

De altfel, putem găsi echivalentul 
acestor trei personaje în Infernul lui Dante 
considerate a fi slujnicele reginei lumii 
subpământene, Persefona. Megera, Alecto 
şi Tesefona sunt cele trei Furii, Erinii, sau 
Eumenide ce îi atrag atenţia lui Dante în 
Cântul al IX-lea  tocmai prin monstruozi-
tatea înfăţişării lor : „unde văzui ivindu-se-
n lucoare/trei Furii sîngerînd şi cîteşitrei/ cu 
hidre verzi în loc de cingătoare / şi chip cu-
nfăţişare de femei;/şerpi groşi drept plete, 
grei precum ciorchinii/ şi drept şuviţe, şerpi 
mai mărunţei [1, p. 64].Ceea ce iese în 
evidenţă în caracterizarea pe care Watkins 
o face acestor demoni feminini(Felicity, 
Constance şi Vera) este faptul că perso-
najul se identifică cu ei. Cele trei femei sunt 
de fapt braţele unui singur trup, acela al 
remuşcării, al vinovăţiei, al neputinţei. Sân-
gele, care la Dante devine unul dintre in-
strumentele torturii, la Lessing îi dublează 
pedeapsa lui Watkins tocmai prin faptul că 
aminteşte de războiul care i-a răpit cama-
razii. Lumina de care încearcă cu dispe-
rare să se agaţe îi este refuzată un timp 
îndelungat până când reuşeşte o contopire 
cu Cristalul mult aşteptat şi mult căutat, un 
fel de axis mundi spiritual.  În Dicţionarul 
de simboluri Chevalier şi Gheerbrant 
consideră că, înainte de toate, cristalul 
este o materie a cărui transparenţă face 
posibilă unirea contrariilor, fiind un plan-
tampon între vizibil şi invizibil, între lumea 
absolută a ideilor şi lumea reală. Prin 
aceste caracteristici pe care le posedă, 
cristalul devine astfel „simbolul divinaţiei, 
al înţelepciunii şi al puterilor misterioase 
acordate omului” [3, p. 389]. Or, Watkins 
constată, după absorbţia sa în Cristal, o 
anumită schimbare de viziune. Ceea ce i 
se părea real şi material devine imaterial, 
model absolut pentru realitatea de pe 
pământ: „Ca şi cum această cetate 
imaterială, care constituia un model, o 
cheie, un plan pentru cetatea din lumea de 
pe pământ, corespundea numai anumitor 
părţi sau zone sau clădiri individuale  din 
cealaltă” [8, p. 142]. Această idee filosofică 
ne conduce instantaneu la unul dintre cei 
mai de seamă filosofi ai antichităţii 
greceşti, Platon. Mitul peşterii, ale cărui 
trăsături le întâlnim în prezentarea lui 
Watkins, este de fapt o metaforă a idealis-
mului, Platon considerând că fiecare obiect 

de pe pământ îşi are corespondentul într-
o lume absolută. Ideea de frumos, de bine, 
de adevăr nu sunt decât nişte variaţii ale 
Frumosului absolut, ale Binelui absolut, ale 
Adevărului absolut. Privind din acest unghi, 
cristalul pe care personajul îl caută este, 
de fapt, cum el însuşi susţine, „un gînd 
care pulsa şi se rotea în spirală” [8, p. 143].  
În acest caz, cristalul devine pentru 
Watkins o modalitate de reconstruire a pro-
priilor principii, de reordonare a propriilor 
idei în conformitate cu realitatea. Pentru 
Watkins şi pentru Dante, coborârea în In-
fern este una simbolică, deoarece ambele 
personaje realizează o purificare prin 
căinţă. Charles revine la sentimente mai 
bune pentru literatura clasică părând să 
regăsească sensul idealurilor umane.  

Cristalul nu este singurul mod de 
salvare de care dispune Watkins, pasărea 
albă [5, p. 28] fiind şi ea o modalitate de a 
se sustrage chinurilor subconştientului bol-
nav. Noi am putea-o asemăna la limită cu 
albatrosul lui Baudelaire ce poposeşte pe 
corabia unor marinari. Simbol al poetului 
la Baudelaire, pasărea albă ar putea de-
veni la Lessing simbolul spiritual al lui 
Watkins, un alter ego al său. Nu e de mi-
rare că în delirul său personajul lui Lessing 
se aseamănă cu Sindbad Marinarul.  În 
1001 de nopţi aflăm de la Şeherezada că 
cea de-a doua călătorie a lui Sindbad 
implică întâlnirea cu pasărea Roc căreia îi 
conturează o siluetă gigantică capabilă să 
întunece pământul.  La Lessing întâlnirea 
se realizează într-un moment crucial pen-
tru personaj. Cetatea în care trăise într-o 
oarecare linişte se transformase într-un 
abator după lupta dintre câinii-şobolani şi 
maimuţe. „Cetatea mirosea a sânge” [8, p. 
125] este fraza care trezeşte cititorul la re-
alitate purtat fiind până acum pe valurile 
unei dulci visări. Ceea ce la început părea 
un Infern „dulce-acrişor” devine din ce în 
ce mai asemănător cu Infernul plin de 
caznă a lui Dante: „Simţeam acum vuind 
ca o pădure/scrâşniri şi geamăt strânse 
dimpreună/ ce se roteau prin tainiţele sure” 
[1, p. 36].Cititorul cot la cot cu personajul 
pierde orice speranţă de salvare din 
această luptă cu subconştientul, dar dintr-
o dată se iveşte o pasăre albă dispusă să-
i  deschidă lui Watkins o portiţă de salvare. 
Interacţiunea dintre pasăre şi Watkins este 
emblematică tocmai pentru că aceasta 
pare să-i cunoască toate temerile. Cu toate 
acestea Charles se plânge după plecarea 
acesteia că nu are nicio posibilitate să o 
revadă. Această scenă este esenţială prin 
faptul că pasărea Roc sau simorghul oferă 
eroului o pană pentru ca acesta să o poată 
rechema, dar nu este cazul lui Charles. 
Antieroul nostru demonstrează că nu este 

încă pregătit să se salveze, subconştientul 
său mai are nevoie să accepte anumite lu-
cruri pentru a se putea declara salvat.  

Dacă la Dante coborârea în Infern 
este mai degrabă o atitudine, o poziţie pe 
care poetul-cetăţean o prezintă în legătură 
cu contemporaneitatea, aşa cum susţine 
Balaci, la Lessing ea este o refulare, o fugă 
de adevăr şi de realitate. Ca şi la Dante 
unde pilonul central al lumii de dincolo este 
el-însuşi, Watkins creează prin propriul 
subconştient o lume aparte, dar diferenţa 
rezidă în faptul că ieşirea lui Charles din 
această lume atrage prăbuşirea ei, 
prezenţa  lui fiind  o condiţie sine qua non. 

Dacă în Infernul lui Dante colcăie o multi-
tudine de tipuri umane, în Infernul lui Less-
ing autoarea înclină mai degrabă spre o 
radiografie psihologică a unui singur tip 
preluând date exterioare de la prieteni dar 
mai ales interioare pentru a realiza portre-
tul lui Watkins. Dante mânuieşte cu abili-
tate alegoria şi ironia, călătoria sa în Infern 
slujindu-i obiectivului său principal:  acela 
de a înfiera o societate roasă de corupţie. 
Referindu-se în special la Divina Come-
die, Ioan Petru Culianu afirmă în studiul 
său Călătorii în lumea de dincolo că 
„povestea lui Dante este o poveste 
şamanică, o poveste care ar fi putut avea 
loc în orice spaţiu sau timp” [6, p. 294] sub-
liniind faptul că prin legătura sa cu spiritele 
de dincolo Dante reuşeşte să transmită un 
conţinut încărcat de emoţie. Cu toate aces-
tea nu suntem de acord cu faptul că di-
mensiunea temporală şi spaţială nu-şi are 
importanţa sa în apariţia acestei opere 
monumentale. Credem că tocmai aceste 
două laturi pe care Culianu nu prea pune 
preţ reprezintă punctul esenţial care a dus 
la recunoaşterea Divinei Comedii ca una 
dintre operele esenţiale ale literaturii uni-
versale. Or, fără spiritul florentin a lui Dante 
într-o perioadă în care biserica decădea 
vertiginos, iar societatea pierdea din valori, 
nu credem că ar fi existat astăzi această 
capodoperă.  

În cele două opere,Infernul este 
creat diferit. În Infernul lui Dante personajul 
trece printr-o poartă şi coboară efectiv în 
regatul lui Hades, pe când la Lessing 
coborârea lui Watkins se realizează prin 
degradarea sa mentală şi fizică şi prin 
ţinerea sa într-un spital de psihiatrie. Dante 
îl are pe Vergiliu drept călăuză în călătoria 
sa, pe când Watkins bâjbâie calea, se 
împiedică la fiecare pas şi caută sprijin. 
Cronotopul este un alt punct ce separă 
cele două opere. La Dante topografia In-
fernului este extraordinar de bine 
conturată, fiecare avându-şi locul în cercul, 
brâul său bine stabilit. Citind Infernul eşti 
tentat să crezi că dacă ai merge până la 
capătul lumii, undeva sub pământ ai găsi 
o poartă care dă spre Infern. Însă la Les-
sing totul ia o turnură psihologică, totul 
este vag construit, lumea idelor fiind cea 
care populează acest spaţiu Infernal, fără 
consistenţă materială. Timpul se blo-
chează  în trecut şi rareori apar frânturi ale 
prezentului căci Watkins caută cu disper-
are răspuns la întrebarea de ce a rămas în 
viaţă. Se pare că soarta se comportă cu 
acest personaj ca un comandant de oşti a 
cărui decizie este de a ucide toţi duşmanii 
lăsând doar unul în viaţă pentru a povesti 
isprava sa. Watkins devine, astfel, un fel 
de sol ce trebuie să-şi îndeplinească mi-
siunea.  La Dante, trecutul şi prezentul 
sunt două noţiuni temporale ce nu-şi au 
locul în Infern, viitorul însă este la mare 
cinste. Damnaţii nu sunt capabili să-l 
recunoască pe Dante (cei care l-au cunos-
cut pe pământ) însă îi pot prevesti acestuia 
exilul. Dacă în Evul Mediu, Infernul era per-
ceput ca un loc la marginea lumii creat toc-
mai pentru a pedepsi păcătoşii, în lumea 
modernă acesta primeşte şi o altă 
accepţiune. În piesa de teatru a lui Sartre, 
Cu uşile închise, Infernul este persoana de 
alături. Celălalt la care se raportează sinele 
devine un instrument de tortură tocmai 
pentru că nu prezintă aceleaşi caracteris-
tici.  În opinia noastră Infernul este o lume 
necesară tocmai pentru că ea reprezintă 
un etalon. Fără acest „rău necesar” nu am 
şti ce înseamnă binele şi nu am avea cum 
să ne îndreptăm greşelile. Revenind la 
întrebările legate de pasajul biblic în care 
Adam şi Eva se înfruptă din pomul 
cunoaşterii, ne dăm seama că Dumnezeu 
i-a lăsat pe strămoşii noştri să cunoască 
răul tocmai pentru a da o mai mare valoare 
binelui.  

Numai atunci când dispunem de cei 
doi termeni ai unei comparaţii, putem face 
o paralelă corectă şi pertinentă. 
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Când ne ajunge sub priviri câte o 
carte despre copii şi copilărie, pe cei mai 
mulţi dintre noi gândul ne poartă numai-
decât (şi musai!) la Ion Creangă, mai apoi 
şi la alţi scriitori, până la Ionel Teodoreanu, 
dacă nu cumva şi mai încoace, la Constan-
tin Chiriţă şi la alţii. Literatura noastră n-a 
dus şi nu duce niciodată lipsă de cărţi 
memorabile având ca temă primele vârste. 

Scrise sub forma unor amintiri (Ion 
Creangă), a unor romane sau povestiri 
(Ionel Teodoreanu, Constantin Chiriţă ş.a.) 
creaţiile literare din acest domeniu au 
cunoscut/cunosc o largă răspândire printre 
cititori şi se bucură de cele mai multe ori 
de o bună şi meritată apreciere. 

Cu astfel de gânduri şi sentimente 
am purces şi la lectura volumului Matei al 
inocenţei şi al mirărilor, de Mariana 
Velisar-Codrescu (Rovimed Publishers, 
Bacău, 2014), o carte interesantă în primul 
rând prin perspectiva pe care ne-o pro-
pune rememorarea copilăriei, din primii ani 
de viaţă şi până la adolescenţă, nu în chip 
autobiografic (cum s-au mai scris până 
acum biblioteci întregi), ci prin ochii 
unei/unor bunici care urmăresc cum sub 
privirile lor creşte şi se formează pentru 
viaţă nepotul lor. Matei, căci acesta e nu-
mele copilului cu pricina, se dovedeşte a fi 
un copil hărăzit să facă în viaţă o carieră 
frumoasă, demn urmaş al unor părinţi 
medici unanim apreciaţi de către colegii lor 
de profesie. Întrucât (cum s-a întâmplat/se 
întâmplă în mii de alte cazuri) copilul creşte 
şi se maturizează în casa bunicilor pe când 
părinţii lui lucrează într-un alt oraş, respon-
sabilitatea celor care îl cresc este din capul 

locului sporită. 
Sporită, dar şi 
recompensată într-
un fel, de vreme ce 
aceştia au avut 
şansa de a purta de 
grijă unei fiinţe fru-
moase, inteligente şi 
disciplinate – în 
măsura în care un 
copil poate fi întru 
totul aşa. 

Bunica din 
această carte, aflată, 

pare-se, la sfârşitul carierei didactice, are 
experienţă în domeniu, dar şi tact, dublate, 
aceste două virtuţi şi de o neţărmuită iubire 
pentru cel avut în grijă, alături de care, 
dintr-un anumit punct de vedere, îşi 
retrăieşte propria copilărie. Gesturi, atitu-
dini, replici, giumbuşlucuri proprii copilăriei 
sunt atent observate şi consemnate cu 
conştiinciozitate într-un fel de jurnal (au-
toarea îl pune sub genericul „Amintiri”), 
scris, din câte deducem, cu dublu scop – 
pe de o parte pentru sine şi pentru mai 
târziu, iar pe de alta spre a-i fi înmânat 
„personajului” când acesta va ajunge la 
maturitate.  

Aflăm, astfel, că zburdalnicul copil 
pe care bunicii îl duceau adesea în Parcul 
Cancicov din Bacău, printr-un concurs de 
împrejurări (părinţii practică medicina în 
Anglia şi mai apoi în Irlanda), ajunge de-
parte de meleagurile moldave şi peste tot 
are bune şi frumoase rezultate la 
învăţătură. 

Scrisă cu nonşalanţă, degajat, 
aidoma unei poveşti rostite în faţa 
apropiaţilor, poate în jurul unei ceşti de 
cafea sau de ceai, cartea d-nei Mariana 
Velisar-Codrescu se parcurge cu plăcere. 
Fără îndoială, această plăcere vine şi din 
faptul că în paginile ei lectorul se poate 
regăsi pe sine – de ce nu? – în momente 
şi scene din propria-i copilărie.
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Eminescu-poetul,  

Noica-filozoful                                     
 

„Trecut-au anii, ca nori lungi pe 
şesuri”. Respectiv:  170 la număr, de 
la ivirea în lume a lui Mihai Eminescu, 
însă mult mai puţini de când, tot într-o 
zi aniversară a naşterii poetului, cea 
din anul 1985, filozoful Constantin 
Noica (1909-1987) se oprea în Aula 
Bibliotecii ASTRA din Sibiu pentru a 
prezenta o parte din manuscrisele „Ca-
ietelor Eminesciene”. Doar puţine file, 
din cele câteva mii, datorate 
strădaniilor sale de a le fi foto-copiat 
(xeroxat), în speranţa valorificării şi a 
ultimelor comori necunoscute marelui 
public, făcând parte din măiestria 
scrisului şi gândirii profunde a lui Emi-
nescu. Pentru că ceea a urmat, în acea 
şezătoare literară aniversară a 135 de 
ani de la naşterea poetului, avea să 
marcheze, deopotrivă, atât o premieră 
în istoria literaturii române, cât şi o 
adevărată desfătare intelectuală, filo-
zoful izbutind, cu vocea-i melodioasă 
şi clară, să facă o pledoarie extrem de 
atractivă şi de convingătoare referi-
toare la măiestria poetică a lui Emi-
nescu şi la cultura sa universală. 
Pentru ca, la sfârşit, să ofere bibliotecii 
sibiene, în dar, acel prim-set al manu-
scriselor eminesciene. Era întâia oară 
când musafiri-cititori ai unei biblioteci 
publice puteau privi, admira şi pipăi 
scrisul frumos caligrafiat şi îngrijit al lui 
Eminescu. De atunci şi până mai anii 
trecuţi, Academia Română, la 
insistenţele academicianului Simion 
Pop, a izbutit să strângă manuscrisele 
„Caietelor Eminesciene” într-o duzină 
de elegante volume. Iar cine are feri-
cirea să le răsfoiască paginile rămâne 
plăcut impresionat de bogăţia şi inedi-
tul conţinutului lor. Nebănuind, până 
atunci, că în acele manuscrise, uitate 
atâta amar de vreme, stătea ascunsă 
privirilor şi înţelegerii minţilor noastre o 
atât de bogată, de diversificată şi de 
trudnică creaţie literară. Dar şi atât de 
multe întâmplări plăcute sau triste din 
scurta şi greaua viaţă a Omului Emi-
nescu.  

      
 NOTĂ: Regretatul filozof, alin-

tat şi respectat de discipolii săi mai 
tineri cu expresia  ”gânditorul din 
Păltiniș”, îşi doarme somnul de veci 
(aşa cum şi-a dorit), în pâmântul cimi-
tirului din preajma vechii Biserici a 
Schitului Monahal, clădită din bârne de 
lemn în întinsa pădure a Munților Cin-
drelului și Cibinului, din vecinătatea 
Sibiului şi a satului Răşinari. Aşezarea 
natală a poetului Octavian Goga 
(1881-1938) şi a filozofului Emil Cioran 
(1909-2005). Se stingea din viaţa-i 
grea, pe patul unui spital din Sibiu, în 
zorii zilei de 4 decembrie 1987, fiind în-
mormântat, două zile mai târziu, de 
creştineasca sărbătoare a Sfântului 
Ierarh Nicolae. Şi cu toate că de atunci, 
din acel început de iarnă geroasă, au 
trecut cu ceva mai mult de 31 de ani, 
celor care l-am cunoscut și îndrăgit pe 
Noica ni se pare o veşnicie. Pentru că, 
fără să fi prins de veste, am rămas 
lipsiţi de bucuria ca, odată ajunşi pe 
cărările Păltinişului, să ne iasă în cale, 
din întâmplare, „Omul în fulgarin şi cu 
bască pe cap”, plimbându-se meditativ, 
agale şi salutând pe toată lumea. Erau 
acele coincidenţe ale promenadelor 
când puteai avea bucuria de-ai zări, fie 
şi numai pentru o clipă, chipul luminos 
şi plăcut, puţin melancolic. Aşa că re-
gretele noastre de atunci, ca şi cele de 
acum, ne motivează tristeţea şi 
supărarea plecării sale timpurii şi de-
finitive din această lume, rămânând or-
fani de acel om cult şi de mare omenie. 
Cel care, din prea multa-i bunătate, 

avea darul de a se risipi discret pentru 
nevoile spirituale ale semenilor săi, în 
încercarea timidă de a oferi sfaturi pil-
duitoare de viaţă şi de trăiri adevărate. 
Însă, cu gândul nemărturisit ca noi să 
fim doar buni-români. Nimic mai mult, 
decât atât. Iar pentru el ar fi fost îndea-
juns! Între timp  ne-am împăcat cu gân-
dul că Noica ne-a lăsat nu numai o 
plăcută amintire, dar şi o nepreţuită 
moştenire culurală. Aceea a scrisului 
său înţelept, precum şi vorbele sale 
pline de bucuria prezentării manu-
scriselor eminesciene. Emoţiile de 
atunci, ivite în glasu-i tremurând, 
aveau cel puţin două motivaţii: îl oma-
giam pe Mihai Eminescu la împlinirea 
a 135 de ani de la naştere, iar el, filo-
zoful Constantin Noica, umilul epigon 
al acestuia (cum adeseori se consid-
era), ţinea în mâinile sale manusrise 
eminesciene. 
 
O posibilă poveste adevărată  

 
”Fără Eminescu am fi fost altfel. Și mai 
săraci”. Ne avertizează, în scrisul său, 
reputatul istoric şi critic literar Tudor 
Vianu (1897-1964): 
 

Se povesteşte cum că Dum-
nezeu şi Sfântul Petru, cutreierând 
satele Moldovei de Sus, obosiţi precum 
erau de atâta drum lung şi anevoios 
prin zăpezi și viscole, s-au oprit în 
pragul unei case. Părea a fi a unor oa-
meni vrednici, înstăriţi şi cumsecade. 
Era într-o noapte lungă şi geroasă de 
iarnă. Frigul le pătrunsese de-a binelea 
în oase. Bat discret cu toiagul în 
poartă, stârnind lătratul arţăgos al 
câinilor de pază, peste care se supra-
pune întrebarea domoală a stăpânului 
acelei case: „Cine-i acolooo”!?. „Oa-
meni buni”!, răspunde cu blândețe în 
glas unul dintre drumeţi. „De-i aşa, pre-

cum spuneţi, poftiţi, intraţi. Câinii nu vă 
vor face nici un rău”. 

Curând, se aștern în tihnă la 
vorbă, despre una, despre alta, 
gazdele poftindu-i la cină, iar stăpânul 
casei rostește „Tată-L Nostru”. Apoi, 
soţia lui le aşterne patul unei bine-mer-
itate odihne, urându-le noapte bună. În 
dimineaţa zilei următoare servesc 
micul dejun tot împreună. La plecare, 
tinerii soţi le pun drumeţilor, într-o 
trăistuţă, câteva merinde pentru drum 
urându-le ca bunul Dumnezeu să-i 
aibă în paza Lui ocrotitoare. 
Mulţumindu-le pentru frumoasa primire 
și buna găzduire cei doi musafiri se 
aştern din nou la drum. După o vreme, 
Sfântul Petru prinde a-L ruga pe Dum-
nezeu: ”Vredniceşte Doamne pe 
tinerele şi bunele noastre gazde cu 
ceva tare plăcut!”. „Dar ce să le 
dăruiesc, Petre, dragule? Nu văzuta-i 
tu că aveau toate cele de trebuinţă?”. 
„Dă-le, Doamne ceva de suflet. Ceva 
de care tare să se bucure”.  
După mai bine de un an, în acea casă 
avea să se nască un băieţel tare 
chipeş. Era cel care avea să devină 
Luceafărul poeziei româneşti, MIHAI  
EMINESCU.  
 
 *(O inspiraţie după o adnotare a scri-
itorului Geo Bogza, 1908-1993) 

EMINESCU 
(Continuare din pag. 2)

 
 
 
 
 

 
 

 
Trecut-a vremea peste noi cu haine 

ponosite şi ne-a umplut de nevoi cu viroze  
hămesite, ar putea spune poetul cronicar al 
vremurilor din urmă pline de cerbicia minţilor 
înfierbântate de trufie şi de ură. Până şi 
primăvara pare să se fi îmbolnăvit de o viroză 
misterioasă specifică anotimpurilor. Capricios 
şi bolnăvicios, cel mai frumos anotimp al anului 
s-a dovedit ca şi pandemia pe care a 
răspândit-o prin lume unul al extremelor. 
Purtând stigmatul pandemiei, primăvara 
aceasta şi-a ascuns frumuseţea fie după 
masca zdrenţuită a secetei, fie după masca 
furioasă a furtunilor de tot felul. Chipul luminos 
şi frumos al anotimpului de altădată, cu obrajii 
plini de soare şi ochii încondeiaţi de şiruri lungi 
de păsări  migratoare, cu flori care mai de care 
mai colorate în cosiţe, mirosind a iarbă crudă 
şi mustind de viaţă, s-a dovedit mai degrabă 
prelungirea unui timp rece şi ranchiunos. 
Starea de urgenţă generată de pandemia de 
covid s-a dovedit un scurt exerciţiu de dictatură 
a guvernelor asupra democraţiei populare. 
Dacă şi-a atins scopul e greu de apreciat. Cu 
siguranţă că am avut ocazia să percepem o 
mass-media alimentată cu mulţi, foarte mulţi 
bani de la ugerul bugetului de stat. Rezultatul: 
o presă aservită şi manipulatoare, pierdută în 
hăţişurile declaraţiilor, care de care mai con-
tradictorii, încât bietul cetăţean a ajuns în era 
informaţiilor cea mai dezinformată fiinţă din 
natură. Noroc de cei care au informaţia 
genetică bine stabilizată şi feelingul dezvoltat. 
La aceasta s-a adăugat tagma oamenilor de 
ştiinţă, a tot soiul de medici, de purtători de 
vorbe, încât toată lumea a înţeles totul şi nimic! 
Nebuloasa continuă să se dezvolte şi astăzi, 
în plină perioadă de relaxare. Astfel, nici acum 
nu se ştie de unde a pornit coronavirusul: 
americanii aruncă pisica în curtea chinezilor, 
chinezii dau vina pe americani. Sunt voci dintre 
doctorii americani care dau vina pe cercetători  
de la Institutul Naţional de Sănătate, pentru re-
alizarea virusului SARS 2 covid. Fiecare cu ar-
gumentele lui. Încercarea  de a reduce la 
tăcere credinţa şi biserica s-a dovedit a fi un 
eşec. Chiar dacă sărbătorile pascale s-au 
desfăşurat cu uşile închise şi stând acasă, i-
au apropiat şi mai mult pe oameni de biserică. 
Dumnezeu a coborât şi mai abitir în sufletele 
celor care îl iubesc. Poate pentru prima dată, 
după multe veacuri, a coborât din slava sa 
cerească şi a stat la masă în casa fiecărui 
creştin. Odată cu destinderea de la jumătatea 
lunii mai, creştinii au năvălit în curţile bisericilor, 
şi biserica pare mai vie ca oricând. Chiar dacă 
planul ocultei de a testa rezistenţa oamenilor 
la măsurile impuse de globalizare pare a fi un 
eşec (de urmărit amplele manifestări ce au loc 
în marile oraşe din America şi din Europa 
occidentală; deşi motivul este unul obişnuit, a 
fost scânteia care a aprins tensiunile acumu-
late în cele două luni de stat în izolare), planul 
va continua și mai agresiv în anii următori. 
Există şi rezultate pozitive: învăţământul online 
la toate nivelurile (din preuniversitar şi univer-
sitar). Învăţământul online corespunde din 
toate punctele  de vedere planului Ocultei. 
Sigur, vor exista destui intoxicaţi de mo-
dernismul fără discernământ care să ne 
blagoslovească cu binefacerile tehnologiei, 
încât putem forma genii doar aplicând pro-
grame, chipurile foarte eficiente, stând în pat 
şi predând lecţii anoste şi insipide. Desigur, 
putem forma genii analfabete, superficiale şi 
fără conţinut. De astfel de tineri slab pregătiţi 
şi fără viziune are nevoia Oculta: proşti cu 
diplomă şi slab pregătiţi. Cum să controlezi un 
elev sau un student dacă copiază subiectul 
când este greu să-l depistezi într-o sală de 

curs? Trebuie să recunoaştem că  tinerii 
învăţăcei  români, oricum, sunt specialişti în a 
fenta regulile. Tot mai evident e faptul că se 
doreşte ca viitorii elevi şi studenţi să fie cât mai 
puţin familiarizaţi cu istoria, limba şi  tradiţiile 
naţionale, cu cultura şi eroii neamului. O 
generaţie ruptă de rădăcini, de conştiinţa de 
sine, aparţinând tuturor şi nimănui, îmbuibată 
de distracţii, spaţiu virtual, droguri şi sex, fără 
viitor, trăind de azi pe mâine, în bătaia vântului 
globalizării. Pentru a nu fi bănuiți de scenarită  
și de rea intenție, reamintim o prevedere a Pro-
tocolului de la Toronto privind educația, care 
se aplică cu entuziasm de către guvernanții 
noștri: În acest sens, trebuie să infiltrăm sis-
temul de educaţie al naţiunilor pentru a face 
să dispară, sub acoperirea modernismului şi a 
evoluţiei, predarea religiei, a istoriei şi 
educaţiei civice, îndepărtându-le tinerelor 
generaţii toate bazele şi toate frontierele 
morale, toate cunoştinţele despre  trecut şi, 
prin urmare, orice formă de mândrie naţională, 
orice respect faţă de ceilalţi etc. Și ca să 
rămânem în aceeași notă referitoare la tinerele 
generații, spicuim din același document al 
Ocultei mondiale: Folosindu-ne de inventarea 
tehnicii video pe care am finanțat-o și de 
jocurile anexate, vom finaliza pervertirea 
morală a tineretului. Îi vom oferi posibilitatea 
de a-și satisface toate instinctele. O ființă 

posedată de simțuri, ajunsă sclavă a acestora, 
nu are idealuri, nici forța interioară pentru a 
apăra pe oricine de orice. Iată un  precept 
umanist pe care-l pregătește ideologia neo-
marxist-liberală a globalizării. Un alt aspect 
pozitiv al învățământului online este legat de 
comercianții de echipamente electronice, care 
au reușit astfel să scape de stocuri de tablete, 
laptopuri, smartphone-uri contra bani publici 
sau obținuți din donații private, echipamente 
distribuite copiilor din familiile sărace. Că după 
revenirea la normalitate aceste echipamente 
vor fi un mijloc de învățare pentru mulți copii, 
constituie un aspect pozitiv. De reținut faptul 
că niciodată până acum eroii neamului n-au 
fost sărbătoriți în tăcere și liniște de înmor-
mântare. Probabil că s-au simțit și ei ca niște 
paria într-o vreme în care biserica a fost 
redusă la tăcere. Doar rugăciunile preoților au 
mai salvat din imaginea catastrofală a repec-
tului pentru jertfa atâtor generații care au rea-
lizat România modernă. Să nu uităm de 
prezicerile unor specialiști în psihologie socială 
care s-au dovedit paralele cu realitatea. Astfel, 
aceștia afirmau cu nonșalanță că lumea după 
pandemie se va schimba mult în bine și va 
arăta altfel. Ori realitatea zilelor de azi confirmă 
faptul că nimic nu s-a schimbat în respectul 
pentru celălalt, în atitudinea față de valorile 
societății etc. Poate suntem ceva mai egoiști, 
mai distanți unii față de alții, dar cu aceleași 
apucături. Sărbătoarile religioase: Înălțarea la 
cer a Mântuitorului, Rusaliile și sărbătoarea 
Sfintei Treimi s-au dovedit tot atâtea prelejuri 
de bucurie și trăire spirituală pentru mii de 
creștini. Încă o dată se confirmă faptul că 
credința rămâne relația noastră cu Dumnezeu 
și șansa de a ne salva de la dispariție ca neam 
și țară.  

Continuarea despre adevăratul scop al 
globalizării, într-un număr viitor. Până atunci, 
vară cu căldură sufletească și fără pandemii! 
Să auzim de bine.          

 
 DE LA UN GÂND, LA ALTUL     De la Covid 19 la globalizare   
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Am pornit în acest demers dedicat 

profesorului băcăuan Mihai Semenov de 
la răsfoirea colecției mele de reviste Con-
vorbiri didactice, în căutarea unor articole 
despre teoria literară în poezie...Nu am 
multe numere din vasta colecție, dar cele 
pe care le-am păstrat din cei 18 ani de 
editare a revistei îmi sunt manual și 
informație. Așa am realizat că din punct de 
vedere literar, profesorul Mihai Semenov a 
fost puțin promovat, iar tinerele generații 
nu-l cunosc și nu-i știu performanțele pe-
dagogice. Eu l-am avut profesor la Cena-
clul literar al Casei de Cultură „Vasile 
Alecsandri” Bacău prin anii '70. Dar mult 
necunoscute publicului larg sunt calitățile 
profesionale ale acestei personalități. De-
a lungul vremii, pasiunea sa pentru filatelie 
a primat în a-l face cunoscut băcăuanilor, 
iar cea pedagogic-literară a trecut pe 
planul doi, deși activitatea de filatelist nu a 
dezmințit niciodată faptic întâia sa 
dragoste, literatura română. Câteva date 
biografice mi-au fost transmise de ing. 
Mihai Ceucă, filatelist notoriu de aseme-
nea:  

Prof.  Mihai SEMENOV, editor de 
revistă, publicist, filatelist. Profesor de 
limba şi literatura română, s-a născut la  26 
septembrie 1937, comuna Climăuţi, jud. 
Suceava. 

A urmat școala primară şi 
gimnazială în satul natal; Şcoala Normală 
din Bucureşti; Universitatea „C. I. Parhon" 
din Bucureşti, Facultatea de Limba 
Română; profesor de limba română la 
Liceul Buhuşi, apoi transferat la Bacău. Pe 
perioada studenției a fost coleg și amic cu 
multe viitoare personalități ale vieții literare 
românești, dar prietenul de neuitat și greu 
de înlocuit a rămas poetul Nicolae Labiș. 
Dintre reperele biografice remarcabile pe 
tărâm pedagogic amintim:  

Din anul 1973, timp de douăzeci de 
ani, funcţionează la Școala nr. 19 („Al. I. 
Cuza") din Bacău, fiindu-i, în perioada 
1973-1988,  director principal și ctitor. 
Școala 19 este și azi în topul şcolilor ge-
nerale din urbe. Printre profesorii şcolii s-
au numărat Sergiu Şerban, Petre Isachi, 
Ioan Dănilă, Ioan Lazăr. În 1984 
organizează  sărbătorirea a 125 de ani de 
la înfiinţarea şcolii pe care o conduce 
(fosta Şcoală Nr. 2), avându-i printre invitaţi 
pe foştii elevi: Solomon Marcus, Marcel 
Marcian, Emanoil Elenescu, Radu Beligan, 
Marius Mircu, George Bălăiţă, Eugen Uri-
caru, Ovidiu Genaru, Eduar Covali ş.a.  

Între anii 1993-1999 ctitoreşte la 
Bacău una dintre cele mai moderne şcoli 
generale, „Ion Creangă".  

Membru al Fondului Plastic (1967-
1968) şi fondatorul grupului „Penelul Alb" 
(cu expoziţii plastice în Bacău, Suceava, 
Botoşani).  

Un hobby cu mari realizări a fost  
domeniul filateliei şi, mai ales, al maximafi-
liei, participând la două expoziţii filatelice, 
mondiale (Thailanda şi SUA) şi la alte şase 
internaţionale până acum, fiind răsplătit cu 
medalii şi premii. De-a lungul timpului a re-
alizat şi expus serii de exponate, unele cu 
statut de unicat naţional, cu tema „Portretul 
feminin în pictura europeană", „Flori de 
seră şi de apartament", „Ornitologie-
evoluţia speciilor", „Istoria literaturii române 
de la origini până în prezent", „Viaţa şi 
opera lui Mihai Eminescu", „Istoria 
comparată a literaturii române. Debutul 
publicistic a fost  în „Viaţa studenţească" 
(1962). Debutul literar în volumul 
colectiv: "Semnul că nu cunoaştem 

eclipsa", Bucureşti, 1978, cu poezie. 
Colaborează cu „Informaţia Bucureştiului", 
„Zori noi", „Steagul roşu", „Contemporanul" 
ş.a. Frecventează, în vremea studenţiei, 
cenaclul facultăţii de filologie, împreună cu 
Mircea Ciobanu (coleg de grupă), iar la 
Bacău, cenaclul cadrelor didactice. 

Înfiinţează, în 1990, revista „Con-
vorbiri didactice", pe care o conduce în cal-
itate de director-editor. Revista „de limbă 
română în învăţământul preuniversitar" 
ajunge în scurt timp naţională, concurând 
„Limba şi literatura română pentru elevi" 
(Bucureşti) şi „Excelsior" (Cluj-Napoca). 
Promovează în mod constant ideile noi ale 
Reformei învăţământului de după 1990 în 
domeniul  limbii şi literaturii române, de-
venind nu numai un instrument-didactic de 
lucru pentru elevi, studenţi şi profesori, ci 
și unul cultural-ştiinţific, cu colaboratori de 
prestigiu din învăţământul universitar şi se-
cundar. Revista a parcurs două de decenii 
de publicare, până în 2009.  

Scrieri: „Dicţionar de terminologie 
literară”. „100 concepte operaţionale 
pentru clasele: V-X”. 

La 1 ianuarie 1999 se pensionează, 
dar rămâne activ în sistemul de 

învăţământ. Pentru întreaga sa activitate 
profesională primeşte titlul de „profesor 
evidenţiat". Manifestă, în decursul a peste 
40 de ani de activitate, calităţi remarcabile 
de manager în domeniul învăţământului şi 
cel cultural-ştiinţific (în calitate de secretar 
al S.Ş.F., filiala Bacău, timp de 6 ani; 
preşedinte al Consiliului Municipal al 
Organizaţiei Pionerilor din Bacău; 
preşedinte al filialei judeţene a C.N. pentru 
U.N.I.C.E.F.; preşedinte al Asociaţiei „Gri-
gore Pascu" - Bacău; preşedinte al Consi-
liului Consultativ al I.Ş.J. Bacău, din anul 
2001. Abnegația pedagogică a profesorului 
Mihai Semenov a fost remarcată de criticul 
Eugen Budău în  volumul Bacăul  literar /  
Iaşi: Universitas XXI, 2004. Cităm: 
„Decisivă în traseul didactic-literar al pro-
fesorului Mihai Semenov a rămas formaţia 
sa umanistă de tip clasic, generată de ilus-
trele modele universitare din perioada 
studenţiei de la Bucureşti, numindu-i, 
printre mentori, pe G. Călinescu, Iorgu Ior-
dan, Al. Graur, Edgar Papu, Al. Piru, Ta-
tiana Niculescu. Tenace şi persuasiv, 
priceput în a-şi alege colaboratorii, Mihai 
Semenov se dăruieşte total medierii limbii 
şi literaturii române în şcoala 
preuniversitară prin practica didactică, or-
ganizarea de manifestări cultural-ştiinţifice, 
editarea revistei „Convorbiri didactice" (ce 
iniţiază, împreună cu I.Ş.J. Bacău, 
reprezentat de prof. Eugen Budău, inspec-
tor şcolar, două simpozioane naţionale 
vizând implementarea Reformei în dome-
niul predării limbii şi literaturii române în 
1995 şi 2002), pregătirea unor expoziţii de 
maximafilie cu conţinut literar, olimpiada de 
limba şi literatura română interzonală pen-
tru clasa a Vl-a, olimpiada internaţională 
de limba şi literatura română (2004) ş.a. 

Mihai Semenov rămâne un exemplu 
de abnegaţie pedagogică. ” 

Despre revista „Convorbiri didac-
tice” pe care a manageriat-o ani la rând, 
de-a lungul a două decenii, spunea  profe-

sorul Gheorghe Iorga: „Am colaborat la 
"Convorbiri didactice" de la înființare, dar 
am donat unor biblioteci școlare de la sate 
toate numerele pe care le aveam. Într-
adevăr, Mihai Semenov a fost și a rămas 
un om devotat școlii băcăuane, un man-
ager cultural de primă clasă. A fost, pro-
babil, la vremea lui, cel mai bun director de 
școală din județul Bacău.”  

Am găsit, în schimb, informații la 
Cornelia I Pompiliu: „Despre Mihai Se-
menov se spun, s-au scris multe cuvinte. 
Majoritatea i-au refăcut destinul peda-
gogic. Am impresia că acesta este numai 
unul dintre chipurile sale: cel vizibil. Am 
sentimentul că vocaţia de dascăl, hrănită 
de o pură şi nealterată iubire a copilului, 
este o evidenţă ce porneşte (şi) din altă 
parte. Dintr-o falie a timpului în care Mihai 
Semenov întruchipează un desen mai 
puţin sigur, mai sinuos, dar, prin aceasta, 
mai artistic. În această falie îl regăsim pe 
bucovineanul din Climăuţi - altfel. Cu 
vigoarea, hotărârea, luciditatea omului „ne-
plecat" sub vremi, dar şi cu altceva, o 
stare, un segment, poate rămas incomplet. 
Mihai Semenov a debutat cu poezii. A 
condus un cerc de pictură: „Penelul 
alb". Bucuria culorii o regăsim în colecţiile 
filatelice. In pasiunea pentru maximafîlie şi 
cartofilie (cărţi poştale)”. Cornelia Ichim 
Pompiliu Atât în calitate de autor și profe-
sor filolog, cât și ca director al Revistei 
Convorbiri didactice, se fac mențiuni și în 
Enciclopedia judeţului Bacău / Emilian 
Drehuţă (coord.) -Bacău : Agora, 2007 

„...înfiinţează, în 1990, revista „Con-
vorbiri didactice", pe care o conduce în ca-
litate de director-editor. Revista „de limbă 
română în învăţământul preuniversitar" 
ajunge în scurt timp naţională, concurând 
„Limba şi literatura română pentru elevi" 
(Bucureşti) şi „Excelsior" (Cluj-Napoca). 
Promovează în mod constant ideile noi ale 
Reformei învăţământului de după 1990 în 
domeniul fascinant al limbii şi literaturii 
române...” 

De menționat că sunt foarte puține 
articole despre  REVISTA Convorbiri di-
dactice pe internet (Director editor MIHAI 
SEMENOV)... În opinia mea, Revista s-a 
constituit vreme de aproape 20 de  ani într-
un manual alternativ nu numai pentru elevi 
și studenți ci și pentru scriitorii care vor cu 
adevărat să scrie profesionist... De ce s-a 
întrerupt tipărirea acestei reviste? Colecția  
este o enciclopedie a literaturii (teorie, 
exerciții, gramatică, teste, comentarii la 
operele de examen) alcătuită de profesori 
băcăuani... Îmi pare de neconceput 
tratarea cu superficialitate a acestei 
realizări, istorie de știință a Bacăului... 

Într-o publicație on line numită Ob-
servatorul de Bacău am găsit o mică re-
cenzie pentru unul din numerele revistei, 
comentată, după lectură, grobian de niște 
meșteșugari ai inculturii…Articolul este 
anonim ca, de altfel, și comentariile nea-
venite…Dar intenția promovării fie și a unui 
singur număr din revistă este bună.  

”Aproape 18 ani de aparitie 
neîntreruptă. Un prestigiu care a depășit 
granițele României. Contribuții stiintifice 
extrem de importante in teritoriul vast al 
limbii si literaturii romane. Sute de mii de 
profesori și elevi care au învățat de aici 
ceea ce nu au învățat din altă parte. 

Mihai Semenov – un om a cărui 
încăpățânare pozitivă este depășită doar 
de dragostea sa pentru carte și cei ce o 
iubesc. „Convorbiri didactice” oferă, la 
numărul 54, încă numeroase lecții teore-
tice, dar mai ales practice.” 

Colectivul de redacție al evistei a 
fost statornic selectat, an de an, dintre pro-
fesorii și criticii băcăuani de prestigiu: Di-
rector-Editor- Mihai Semenov, iar din 
colegiul de redacție au făcut parte Sergiu 
Șerban- redactor șef, Petre Isachi- redac-
tor șef adjunct, Eugen Budău, profesorul 
care a redactat și editat ”Bacăul Literar”, 
apoi alți profesori cunoscuți, Grigore Co-

drescu, Ioan Dănilă, Ghiorghi Iorga, 
Aurel Jămneală, Dan Petrușcă. În 1991, 
Petre Isachi era secretar general de 
redacție, iar în colegiul de redacție se mai 
aflau Mureș Covătaru și Emil Leahu. În 
2003 între redactori a fost adăugat Ioan Vi-
coleanu. Au fost infime schimbări de-a lun-
gul celor două decenii de existență a 
revistei, dar, în genere, profesorii de litere 
din Bacău au susținut revista la un stan-
dard elitist și remarcabil.  Din numerele pe 
care le mai am  să exemplific câteva 
domenii și articole de interes oricărui scri-
itor, cu mențiunea că scrierile sunt pe 
înțelesul oricărui om interesat de cultură și 
în special scriitorilor. Am ales articole de-
spre poezie: Într-o serie de mai multe arti-
cole Dan Petrușcă decelează aspecte 
fundamentale din istoria și teoria în poezia 
universală…Cum să nu te inspire acest 
parcurs care începe cu un motto încuraja-
tor din E. Montale: ”Nimeni nu ar scrie ver-
suri dacă problema poeziei ar fi să te faci 
înțeles”. CD nr 45/2004 

În numărul 43 din 2003, Grigore 
Codrescu într-un articol intitulat Concepte 
operaționale (III) tot într-o serie de articole 
dedicate teoriei poeziei, aduce definiții și 
exemplificări: „Poezia este artă a limbajului 
care exprimă sau sugerează o stare de 
spirit, o emoție sau o idée, prin ritm, ar-
monie ori imagine. Clarificările pleacă de 
la Iarna lui Vasile Alecsandri, continuă cu 
Poema chiuvetei a lui M. Cărtărescu și 
mergând la explicarea ideii poetice în lite-
rtura lirică: de la Eminescu la Arghezi prin 
autoexprimare, unitatea dintre semnificat 
și semnificant, lirica eului și lirismul 
rolurilor…Limpede și instructiv! Dacă ne în-
toarcem acum 20 de ani, în numărul 2 al 
revistei vom găsi un articol al lui Petre 
Isachi din ciclul Capodopere ale literaturii 
universale pentru Epopeea lui 
Ghilgameș, în care eroul antic pare să nu 
mai aibă secrete, personalitatea sa fiind 
disecată amănunțit: „Eternizându-și prin 
cuvânt suferința, prietenia, iubirea, groaza 
în fața morții, Ghilgameș poartă în sine un 
mare dar: acela al creației”… 

Sunt doar câteva exemple din miile 
publicate în acest mare cultivator de 
literatură explicată pe care Mihai Semenov 

l-a întreținut cu acribia-i cunoscută…De-
mersul meu nu este unul de reproș, ci de 
actualizare, nu este unul de nostalgie, ci 
unul de speranță, căci o astfel de publicație 
își merită continuitatea culturală  mai mult 
decât revistele care publică fără 
discernământ tot soiul de recenzii, autori, 
în lumea revistelor de azi nemaiîncăpând 
valorile consacrate ale literaturii… Ne-am 
îmbățoșat într-un prezent fără sistem de 
valori, al haosului literar în care toată 
lumea scrie cum îi vine, sau face recenzii 
lipsite de profesionalism, ca să nu mai vor-
bim de jignirea limbii române prin 
gramatică eronată. O astfel de publicație 
ar menține un nivel științific determinat, ar 
fi un pionier pentru detașamentele de edi-
tori de reviste, ar fi un manual la îndemâna 
celor interesați, un imbold de calitate în ale 
scrisului și cititului.  

 
*Mulțumesc profesorului Ioan 

Dănilă și ing. Mihai Ceucă pentru sprijin și 
datele comunicate. 

 MIHAI SEMENOV  și Revista Convorbiri didactice
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prof. Mihai Semenov
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DAN GABRIEL ARVĂTESCU: ÎNSCĂUNAREA CONFESIUNII sau CONFESIUNILE UNUI SCAUN                          
Cineva spunea că titlul unei cărți 

înseamnă o jumătate de carte, cealaltă 
reprezentând-o coperta. O glumă desigur, 
dar care conține mult adevăr. Titlul trebuie 
să orienteze cititorul spre conținutul cărții, 
e rezumatul ei. (Cea mai fină analiză a „ti-
tlurilor” am găsit-o la Marian Popa, unde 
găsim chiar o clasificare a lor (În Modele 
și exemple) după cum, un capitol întreg 
din manualul de Jurnalism coordonat de 
Mihai Coman este dedicat „Titlului”).  

Prin urmare se cuvine să ne 
ocupăm întru început de titlul, doar în 
aparență curios, al recentei cărți a lui Dan 
Gabriel Arvătescu: Confesiunile unui 
scaun. Confesiunea înseamnă măr-tur-
isirea unor fapte, gânduri sau sentimente 
intime. Este o mărturisire a unei ramuri a 
bisericii creștine. Înseamnă și depoziție în 
fața justiției. Are ca sinonime spovedania, 
mărturisirea, opinia, declarația, depoziția, 
destăinuirea. Direct sau indirect, confe-
siunea intră în titluri celebre și sau acut 
contemporane: Confesiunile Sfântului 
Augustin, Confesiunile lui Jean 
Jacques Rousseau, Confesiunea unui 
copil al secolului a lui Alfred de Musset, 
Spovedania lui Lev  Tolstoi. După cum 
confesiuni pot fi considerate și Dialogurile 
lui Platon sau unele scrieri filosofice ale lui 
Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard. 
Dar, de fapt, toate jurnalele subiective, 
auctoriale, intră în această categorie. Să 
amintim doar de Jurnalele lui I.D. Sârbu 
sau N. Steinhardt. Alte titluri, mai vechi sau 
mai noi: Thomas De Quincey. Confesiu-
nile unui opioman englez; Paul Verlaine. 
Confesiuni. Note autobiografice;Sierra 
Simeone. Confesiunile unui preot; 
Anays M. Confesiunile unei fete rele; 
Maajid Nawaz. Confesiunile unui fost is-
lamist; Gheorghe-Ilie Florescu. Confesiu-
nile unui cafegiu; Michelle Cuevas. 
Memoriile lui Jacques Papier. Confe-
siuni, Ierey-San. Confesiunile unui 
samurai; Heinrich Boll. Opiniile (confe-
siunile) unui clovn; Victoria Comnea. 
Domnul T. Confesiuni roz-negru; An-
drada Bogdan. Confesiuni ipotecate; Iu-
lian N. Vlad. Confesiuni pentru istorie; 
Tatiana Mărgescu. Confesiuni. Amintiri. 
Nostalgii; Gheorghe Constantinescu. 
Confesiuni târzii; Jodie Rhodes. Confe-
siuni; Dan Costinaș. Umbra mării și alte 
confesiuni; Toma Caragiu. Poeme și alte 
confesiuni; Ovidiu Petrescu. Actori 
veridici pe marea scenă a justiției. Con-
fesiuni; Angela Bilic. Confesiuni gur-
mande. Și tot în cadrul Confesiunilor s-ar 
încadra memorialele, interviurile, povestir-
ile în ramă sau cele fractalice, gen 1001 
de nopți, Decameronul, Heptameronul, 
Pentameronul, Hanu Ancuței. În toate 
aceste cazuri, prin confesiune se salvează 
ceva: sufletul, trupul, libertatea, timpul, 
dragostea. Confesiunea devine narațiune 
și iese din sfera emoțiilor pure. 

În cazul lui Dan Gabriel Arvătescu, 
confesiunea devine un monolog adresat, 
în care eul auctorial deține întotdeauna 
inițiativa.  

Și acum despre „scaun”.  Sinonimia 
sa, simbolistica și devenirile sale sunt ex-
traordinare. Dintre lucruri, scaunul este cel 
mai intim legat de om. Omul are scaun la 
cap, adică e cumpătat, înțelept, judecând 
corect și nepărtinitor; are scaun dacă 
tranzitul intestinal este bun; e înscăunat 
pe tron, tradiția, obiceiul se înscăunează. 
Avem scaun de tortură, scaun cu rotile, 
scaun electric, scaunul lui Dumnezeu 
(constelația Casiopeea), scaunul popii (o 
cruciferă, garofiță de munte),  Sfântul 
Scaun, Scaunele (Comitate transilvane), 
Scaunul are ca sinonime: tron, jilț, jeț, fo-
toliu, bancă, pat, șezlong, butuc (la 
măcelărie), buturugă, piciorușe  (pentru in-
strumentele cu coardă) etc. Este cel mai 
antropomorfizat lucru având picioare, 
brațe, spată și chiar cap. Este un lucru ex-
trem de mobil, având de la un picior la o 
multitudine de picioare. Se poate 

înșuruba, este mobil, poate deveni pat (fo-
toliul pat), poate fi salvator în cazul unui 
accident aviatic. Este balansoar, scrân-
ciob, tren (pentru copii), adăpost etc. Dar 
cea mai importantă funcție este aceea de 
simbol al autorității. A sta jos în timp ce alții 
stau în picioare e un semn de putere. A 
oferi cuiva un scaun înseamnă a 
recunoaște o autoritate, o valoare. 
Scaunul poate deveni piramidă sau scară, 
devenind un simbol al ascensionalului. 
Scaunul este un simbol ambivalent, fiind 
parte a arborelui ceresc (după Mitologia 
română a lui Romulus Vulcănescu), sim-
bol al vieții, al supraviețuirii, al penitenței, 
al meditației, al liniștii, „cenzurând” masa 
(efervescentă, dinamică) (vezi și Aleea 
Scaunelor lui Brâncuși versus Masa 
tăcerii). Tot acolo scaunul este o clepsidră 
perfectă. Ca opere literare, ne rămân în 
memoria afectivă Scaunele lui Eugen 
Ionesco și Cele douăsprezece scaune 
ale lui Ilf și Petrov. Simbolistica scaunului 
suferă un transfer de epură: calul. (Vezi 
celebrul Cal bălan al lui Creangă). După 
cum poate fi un scrânciob, scaunele fiind 
legate în lanțuri pentru a nu-și lua zborul. 
Atunci când este înlăturat, scaunul devine 
instrument al execuției (prin spânzurare), 
iar atunci când este buturugă e suport 
pentru decapitare. 

Confesiunile unui scaun - ca text 
- este o fabulă ce pleacă dintr-un univers 
reificat, devenind, prin metamorfoză 
antropomorfizantă, prin personificare, un 
scaun vorbitor. 

Ca titlu de volum, Confesiunile 
unui scaun este un oximoron, un joc între 
static și dinamic, între abstract și concret, 
valorificându-se inteligent, coerent și ade-
sea impresionant narațiunea. 

Confesiunile unui scaun pen-
dulează între povestire, în fiecare proză 
există destulă narațiune cât pentru un mi-
croroman și nuvelă, analiza fiind, în cele 
mai multe cazuri, suverană.  

Scaunul se autoanalizează atent, 
aparent obiectiv:Acum stau sprijinit de 
perete cu piciorul rupt sub mine. Mă gân-
desc că pentru un scaun vechi și uzat un 
eveniment că acesta se poate dovedi 
ireparabil. Ironia sorții face ca tocmai 
astăzi să împlinesc o sută de ani. Unii ar 
putea să spună ca ce-mi mai trebuie, mi-
am trăit traiul, mi-am mâncat mălaiul. Și 
poate că așa și este. Prietenii mei sunt 
morți, ba chiar aș zice că toți cei de un leat 
cu mine s-au  cam dus. Eu însă mai sper. 
Așa sunt eu. Optimist. 

Viața este prezentată în diacronie, 
de la …„tată”, Meșterul armean Horan, iar 
nașterea sa nu e lipsită de miracole: 
Făuritorul meu lucra încet. De exemplu, 
pentru a-mi pune un picior punea întâi 
lemnul la ureche. Asculta lemnul cu atâta 
atenție de parcă ar fi ascultat o simfonie 
sau parcă lemnul i-ar fi șoptit cum să-l 
cioplească. În lumea sa, obiectele sunt 
egale oamenilor. Prin urmare discută cu 
un taburet despre prima sa stăpână, o 
contesă, doamna Eliza aflând amănunte 
semnificative. Ajunge apoi la Monsieur Lu-
cien Baisse, fost profesor, neguțător de 
artă, scriitor. Atunci când devine propri-
etatea unui evreu, rabinul Mosses se 
îndrăgostește de o … memoră pe nume 
Nora, Mea Nora, dragoste împărtășită, dar 
sfârșită tragic. Ajunge la soția Sturmban-
nfuhrerului Ludwig, Helga, apoi la doctorul 
Hans la Strasbourg unde devine tatăl spi-
ritual al  Mariei, fetița doctorului. Obiectele 
și oamenii curg, nu se intersectează, au 
vieți paralele. Doctorul Dan Gabriel 
Arvătescu crede în inteligența materiei și 
reușește o povestire enigmatică, 
amuzantă, care te pune pe gânduri. 

Modelul de plecare pentru această 
narațiune poate fi Istoria unui galben și a 
unei parale scrisă de Vasile Alecsandri pe 
la 1844, unde dialogul dintre galben (olan-
dez)  și para (turcească) este adesea 
irezistibil, aflând că monedele se „tocesc” 

trecând firesc dintr-o mâna în alta, de la 
un stăpân la altul. 

Dar modelul matricial rămâne cele-
bra frază a mitropolitului Simion Ștefan 
care în Predoslovia la Noul Testament 
de la Bălgrad din 1648 apărea astfel: 
Bine știm că cuvintele trebuie să fie ca 
banii, că banii aceia sunt buni carii îmblă 
în toate țările, așea și cuvintele sunt 
bunele carele le înțeleg toți. 

Scaun, ban, cuvânt. O triadă a 
funcționalității firești întinsă pe mai bine de 
370 de ani… 

Dan Gabriel Arvătescu este un he-
raclitic, un dionisiac. Nicio scriere nu 
seamănă cu alta, discursul (confesiunea) 
fiind de fiecare dată altul.  

E asemenea unui dirijor care nu va 
dirija niciodată a doua oară o partitură, 
oricât de celebră ar fi. Nonșalant, cu o 
bună pregătire culturală și de viață (e 
medic chirurg), doctorul Arvătescu 
traversează elegant epocile și anii, 
permițându-și luxul de a fi gotic, romantic, 
realist, fantast, fiziolog, radiolog, chirurg. 

Să analizăm celelalte povestiri din 
volum, cu precizarea că ele sunt prezen-
tate în ordinea din carte, mai puțin Confe-
siunile unui scaun care sunt ultima dintre 
povestiri. Aragaz cu patru ochiuri sau 
povestea unei Narfe este o povestire 
gotică, cu multe inflexiuni fantastice. E o 
poveste de dragoste imposibilă dintre un 
muritor mediocru, dar… premiant și o 
Narfă, o zeitate malefică și tragică, o 
sirenă eșuată pe uscat.  

Ina, protagonista, este fascinantă, 
asistăm la un caleidoscop al mediilor, scri-
itorul excelează în prezentarea unor medii 
sordide, totuși reale. Femeia iubită e 
mereu impre-vizibilă, îi devine soție, 
rămânând la fel de enigmatică. Mariajul 
eșuează, e vorba și de o naștere eșuată 
(dar copilul care se naște mort are pi-
cioarele lipite ca la o sirenă). Ina e un 
înger decăzut, se refugiază în alcool și 
droguri și trăiește chiar o poveste de amor 
promiscuă. Totuși, în două rânduri îl 
salvează, o dată prin „confesiunea” ei, 
eliberându-l din închisoare. Povestirea 
ocupă jumătate din spațiul general al volu-
mului, având aproape 80 de pagini. Finalul 
pare imprevizibil, e vorba de o tragedie 
optimistă, eroul, alias „aragazul cu patru 
ochiuri” cere dreptul la o viață nouă pentru 
că i-a rămas sufletul. Prezentarea dis-
cotecii seamănă cu o imagine a Iadului: 
Un spațiu imens, aparent fără limite, pen-
tru că fumul de țigară te împiedica să vezi 
ansamblul. Era un fum straniu. Mirosea si-
multan a țigară, a parfumuri tari, ameste-
cate și a transpirație puturoasă. Și peste 
toate, plutea un miros dulceag, grețos, de-
spre care atunci nu știam că este mari-
juana. Zgomotul era însă înspăimântător. 
Era și muzică la boze dată la maxim, dar 
erau și zgomote amestecate, vorbe pe 
care nu puteam să le înțeleg, fiindcă ve-
neau din toate părțile, plutind ca o litanie 
peste toți. Eroul, Andrei, rămâne un 
buimac simpatic, care a trecut printr-o 
experiență fundamentală. Ina se 
autoprezintă: Eu sunt o Narfă. Așa i se 
spune. O Narfă e o zână căzută, urmărită 
de blestem, care îmbolnăvește pe toți din 
jurul ei de nefericire. Și singura portiță de 
scăpare este dragostea unui pământean. 
Acea dragoste perfectă, totală. Doar ea ne 
poate proteja. Finalul e frumos, o dragoste 
înlocuind o altă dragoste. Urâțenia 
(poveste ușor trăsnită) e o scriere 
anecdotică, o schiță fantastică, în care un 
obiect intersectează realul. Urâțenia este 
un  obiect imposibil de descris (scriitorul 
devine aici un virtuoz, nu e deloc simplu 
să prezinți informul!), atitudinea față de el 
se schimbă permanent în funcție de in-
terese, scrierea este o satiră fantastică, 
enigma rămânând intactă până în final. E 
aici ceva din atmosfera scriitorilor ruși, 
ceva între Gogol și Bulgakov.  

Urâtă la început, Urâțenia este  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
adoptată matern de Aneta: 
        - Ce plângi bre Anetă, nu zisei tu la 
început că aia-i o urâțenie? Aneta ridică 
spre el doi ochi grozav de triști.  – Era, bre, 
era! Da era urâțenia noastrăăăăăă! 

Povestirea e scrisă cu cerneală 
simpatică…Începând cu Prostata lui Nae 
scriitorul polemizează, intră în contact, ia 
în răspăr opere celebre, realizând aseme-
nea unui Topârceanu, parodii originale. 
Unele trimiteri sunt explicite, altele nu. E 
evocată cântăreața cheală a lui Eugen 
Ionescu, dar și Conu Leonida față cu 
reacțiunea a lui Ion Luca Caragiale. Totul 
devine ilar prin juxtapuneri: Dorohoi e o 
metropolă asemenea Londrei, domnul și 
doamna Smitovici sunt replica în oglindă 
a domnului și doamnei Smith, Nae e un 
nume contabilizat de opera lui Caragiale, 
atmosfera și dialogul amintesc de Căldură 
Mare, Preoteasa e vară cu Piscupeasca, 
iar finalul prozei e unul apocaliptic: Însă 
cum toate acțiunile domnului Smitovici au 
o hermeneutică ascunsă și indescifrabilă, 
chiștocul ateriză asemenea unui meteorit, 
arzând în blana unui maidanez care se 
culcase și el (evident) în fața blocului. Cu 
această ocazie, pașnicul patruped se 
însufleți brusc și porni la vale pe bulevard, 
scoțând niște urlete de care ar fi fost mân-
dri și anticii locuitori ai Ierihonului. Ur-
marea fu că o bună parte a orașului se 
trezi, locuitorii ieșiră la porți în cămeșoaie 
lungi și scufii și începură să-și dea fiecare 
cu presupusul. Cele mai multe doamne 
avură părerea sinceră că venise (cum 
avertizase, bine informat, preotul la slujbă) 
sfârșitul lumii. Bărbații însă, mai 
cunoscători, avură cvasiunanima părere 
că îi atacau rușii (e drept, mai conserva-
tori, susțineau că sunt turcii). Ba chiar și 
vreo două mașini de pompieri porniră 
sirenele, alergând să stingă ipotetice in-
cendii semnalate de vigilenții dorohoieni.  

Varză e o povestire tristă precum 
un clovn, despre un clovn. Clovnii sunt 
cele mai triste personaje, mai triste decât 
bufonii. Pentru simplul motiv că nu mai au 
în apărarea lor nici  cuvântul. Clovnul e în-
totdeauna singur și trebuie să îi amuze, să 
îi facă să râdă pe ceilalți. Concediat pentru 
că își uitase rolul, Varză se răzbună într-
un final măreț, demn de un artist de geniu: 
Merită să-l consemnăm: Apoi Varză își 
aminti. Își aminti ceea ce uitase mai de-
vreme: rolul lui. Se ridică și începu să 
înainteze cu pași de dans. Observă că e 
mai bine pe asfalt așa că o luă pe mijlocul 
drumului făcând plecăciuni. Mașinile 
începură să-l claxoneze, ba chiar unii 
șoferi îl înjurară copios trecând pe lângă 
el. Varză însă nu-i luă în seamă. Era din 
nou în arena circului și era fericit. Își 
declama rolul, spunea glumele și era din 
nou fericit. Privea  cerul înstelat, ca și cum 
ar fi privit cupola înaltă și ascuțită a circu-
lui. Ochii vopsiți în roșu carmin îl dureau, 
datorită farurilor care luceau la fel de in-
tens ca reflectoarele. Tribunele nu le 
vedea. Vedea doar un întuneric. Părea 
pierdut într-un univers întunecat în care în 
mod ciudat el era singurul viu, plutind 
parcă în lumini mișcătoare. Ceilalți erau 
doar voci impersonale.  

(Continuare în pag.  13) 
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TOMA VASILE 
 
N-am ştiut nimic de-

spre autorul buzoian până 
când m-am trezit cu două 
din volumele sale  pe masa 
mea de lectură. Este vorba 
despre volumul Un miraj 
care lasă urme, apărut în 
2017 la Editura Betta din 
Bucureşti cu o prefaţă 
semnată de scriitorul Emil 
Lungeanu şi de volumul 
Dans cu amurgul,  apărut 
în 2018 la Editura Eikon cu 
o prefaţă semnată de cunos-
cuta poetă Victoria Milescu.  

Aflu dintr-un succint 
C.V. că poetul a debutat în 
2010 cu volumul Leacul de 
fiecare zi apărut la Editura 

Arefeana şi mai are în bibli-
ografie volumul Viaţa, o 
lăcrimândă mirare, apărut 
în 2015 la Editura Ex Libris 
cu o prefaţă semnată de 
Emil Lungeanu.   

Este, pot spune, un 
poet care a cumulat ceva 
experienţă lirică şi poate fi 
aşezat în valul post-decem-
brist al noilor veniţi, deşi, 
prin încărcătura reflexivă cu 
care îşi infuzează lirismul, 
nu dă semne că s-a lăsat 
ademenit de postmo-
dernismul stufos şi devăl-
măşit care traversează  
poezia actuală. 

Spuneam că Vasile 
Toma scrie o poezie 
reflexivă, ceea ce înseamnă 
că din binomul eminescian 
minte şi inimă privilegiază 
termenul prim şi imprimă 
textului o tentă epistemică 
şi-o anumită comprehensi-
bilitate. De multe ori, 
reflecţia - prezentă peste tot 
în versurile sale – capătă o  
înfăţişare uşor didactică, po-
etul erijându-se într-un 
povăţuitor înţelept, sfătos şi 

plin de savoare. 
Există în lirismul lui 

Vasile Toma o tentaţie 
expresionistă, o dispoziţie 
de hiperbolizare, chiar şi 
pentru lucrurile comune, şi o 
opţiune de a le proiecta pe 
un ecran panoramic care le 
conferă un halou generic şi 
prototipal. Teme mari, pre-
cum, Timpul, Iubirea, 
Singurătatea, Noaptea la 
care revine deseori sunt su-
puse unui tratament liric, nu 
atât  pentru substanţa lor 
emoţională, ci mai mult pen-
tru a le extrage înţelesul 
adânc, semnificaţia lor 
oximoronică. Pentru că tim-
pul,/ cu nesfârşita lui 
prezenţă/, cu misterul lui ne-
tulburat,/ închide în el/- ca 
într-un bob de chilimbar/ – 
lumea întreagă (Timpul)    

Acelaşi interes pentru 
grăuntele  raţional şi pentru 
conţinutul ideatic subcutanat 
al subiectului îl întâlnim şi în 
tratamentul celorlalte teme 
imperiale abordate de poet. 
Iată cum este decupat ex-
tractul raţional din ideea 

singurătăţii:  
Singurătatea/ nu-i un 

refugiu, ci un mod/ de a lua 
viaţa în piept,/  fiindcă-i un 
adevăr/ mai concret ca o 
ramă,/ chiar dacă nu 
cunoaşte/ lumina speran-
ţei!//  Dar este atât de 
necesară,/ încât avem sen-
timentul că ea/ este cărarea 
spre veşnicie! (Singu-
rătatea). 

E ceva atipic în 
poezia lui Vasile Toma. De 
unde cei mai mulţi dintre 
poeţi supralicitează fondul 
sentimental, pasional, afec-
tiv şi emoţional, poezia lui 
Vasile Toma se revendică, 
cu precădere. din reflecţie, 
din procesările conştiinţei 
pentru a da seama de mira-
colul existării, Nu spun că e 
rău, spun doar că multe din 
poeziile sale sunt un fel de 
microeseuri în versuri, că 
poezia sa, în general circulă 
cu aceeaşi lejeritate prin 
patrimoniul afectiv şi cel 
raţional ca printr-un sistem 
de vase comunicante şi cu 
aceeaşi nobleţe imperială.       

Io
ne

l N
ec

ul
a Vă mai amintiți de acel 

cântecel vesel din alte vremuri în 
care o fetișoară admirată se 
mândrea precum că ”Nu-s o fată 
ca oricare” ? Suna tare nostim și 
antrenant! Ei bine, acest refren 
mi-a fost reamintit de curând într-
un chip insolit, și anume de-
venind titlul unei cărți, însoțită de 

un CD, amândouă înveșmântate în niște coperte 
atrăgător de frumoase. Acuma trebuie să mărturisesc 
cinstit că poate mi-au plăcut dintr-o dată din cauza 
fenomenului ”deja vu”, căci după câteva minute am 
realizat faptul că acest ansamblu carte-C.D., realizat 
aproximativ în aceleași culori  (în nuanțe de bleu și 
mov!) a fost cândva adoptat de semnatara acestor 
rânduri pentru a conține o carte și un album dedicat 
apetenței muzicale eminesciene.  

Dar acest motiv n-a fost decât un prim pas 
către interesul stârnit de acest ansamblu. A urmat 
reamintirea persoanei care-l semnează, Camelia Flo-
rescu, prezentă pe ambele coperte într-un mod insolit 
și incitant, cu doar o jumătate a chipului său atrăgător, 
dar care a fost de-ajuns ca să-mi amintesc de per-
soana în cauză. Cândva, la un festival de poezie, 
(”Romeo și Julieta la Mizil!”), după consistenta 
desfășurare a conținutului, a urmat o altfel de latură 
artistică, una muzicală susținută integral și îndelung 
de această persoană care ne-a uimit pe toți prin aper-
tura, cromatica  și siguranța vocii, prin vitalitatea și di-
versitatea repertoriului susținut, în totului-tot prin 
energia debordantă, dar în aceeași măsură elegantă. 
Ce mai, ne-a cucerit pe toți cei de față, deși nivelul 
de exigență al acestora era departe de banalitate. 
Apoi am mai auzit de ea, am mai întâlnit-o sporadic 
prin unele medii culturale, am mai citit pe alocuri niște 
versuri semnate de ea publicate online. Iar acum în-
tâlnesc acest ansamblu unitar reprezentativ din care 
înțeleg că semnatara acestuia este o persoană de 
largă apertură creatoare și care nu are de gând să-și 
lase harul să obosească.  

Mai întâi i-am ascultat albumul, poate și pentru 
ca să-mi  facilitez intrarea în atmosfera creației sale. 
Am ascultat astfel numeroase piese armonioase,  
multe nu numai interpretate de semnatară dar și com-
puse pe versurile sale iar impresia generală este 
aceea a unui construct  muzical profesionist, cu nimic 
mai prejos decât atâtea altele ce populează azi arena 
muzicală.   

Animată de această predoslovie a ceea ce 
urma să–mi ofere cartea sa, ”am pășit” intrigată 
pragul frumoasei cărți, nerezistând să mă întreb 
căreia dintre domeniile categoriale pe care lectorul 
care sunt le-a întâlnit adesea la concurenții juriilor de 
poezie actuală le aparține. Va fi fiind o poezie excesiv 
de sofisticată, ori una, tot excesiv, de încifrată, până 
la disimularea totală a sensului; una de frondă, atât 
de  prezentă în moda timpului  nostru, sfidând pudi-
bonderiile pastelate cu rostirea cărnos-indecentă a 
vocabulelor prohibite;  una lacrimogen sentimentală, 
adiindu-și ecourile bolintinene ș.a.m.d.  Căci a pre-
supune încadrarea în destul de consistenta cohortă 
a scribilor agramați sau penibili prin stupizenii știam 
deja că nu era cazul. 

Depășind pragul presupunerilor și intrând în 
lumea cărții, m-a întâmpinat ceva ce nu prea 
îndrăzneam să sper: un aer proaspăt dar care pe 
alocuri adia cu îndrăzneală și sinceritate un vag ecou 
de deja vu. Chiar de la prima poezie mi-a stârnit cu-
riozitatea de-a decela în depozitul atât de plin al am-
intirilor intertextualiste, cărei atitudini, - căci nu e vorba 
de pastișă – ci de atitudine autentică, răspunde acest 
poem al stringentei noastre actualități. Și cred că am 
aflat, dar dacă doar mi s-a părut, nu-i de mirare. 
Ascultați!:  

”Zână primăvară, fată despletită” 
Șanțuri, râpe pline de galben podbal 
Te vestesc  mireasă, tainică ispită 
Pentru balul vieții necon-vențional.”        

Nu vi se pare că vă amintiți de îndrăzneala unei 
tinere poete numită Ana Blandiana  cu care își ex-
prima cândva bucuria de-a trăi frumusețea lumii, a 
naturii? 

Dar această strofă nu vă evocă o atitudine,  
exprimată însă acum cu o proaspătă originalitate:  

”Din sălbăticia de magnolii roată 
Tremură sub visul ierbii în aval 
Primăvara asta aiurită toată, 
Ce îmbracă tainic merii de pe deal.” 

Ca să consolidez impresia ce se impune de 
prima dată ar trebui să citez pagini întregi, așa că o 
rostesc acum, bazându-mă pe argumente oricând uti-
lizabile.                                  (Continuare în pag.13)
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Motto: 
     „La marginea timpului eram un 
paznic trist.”  

                (Dumitru Tâlvescu –  
Despre bucuria de a scrie) 

 
Am ales acest motto pentru a-

mi începe comentariul la volumul de 
versuri Cornucopia (Ed. Şcoala 
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2018) semnat 
de Dumitru Tâlvescu, întrucât atmos-
fera generală care se degajă din 
poezia sa este tristeţea. Se simte 
apropierea amurgului şi apare nevoia 
de a face bilanţul:  „După un viitor in-
cert, ascuns şi imprecis/ Născut dintr-
un trecut prea trist şi repede ucis/ Eu 
singur stau în drum, cu ploaia umplând 
şanţul/ Trag aer rar în piept şi fac din 
nou, în van, bilanţul./ La capăt nu 
ajung, sunt multe bile albe/ Cu cele 
zece negre, m-apuc şi fac trei salbe.” 
(Vae victis) Starea de tristeţe este 
accentuată de trcerea timpului. Sufletul 
a obosit de-atâta drum prin viaţă: „Mi-
e sufletul obosit/ Cârmaciul zilei a 
îmbătrânit/ Din scurgerea domoală din-
tre zile/ Mai rar zăresc şi zâmbet de 
copile.// Hoinar printre iluzii, gândul cel 
sfânt/ Încearcă să aducă nevoii alt 
veşmânt/ Cu noi culori care să şteargă/ 
Dintre dorinţe, doar pe cea mai 
neagră.” (Dorinţă) 

Viaţa se scurge în sala de 
aşteptare a trenului predestinat, care 
va ajunge abia la bătrâneţea poetului 
prin această gară din vis: „Gările sunt 
triste, cu pereţii goi/ Între care cântă, 
doi sau trei strigoi.// Încăperea mare, 
cu bănci jupuite/ Ţine în uitare doruri 
prăfuite/ Nu mai are dever, oamenii sau 
dus/ Spre căi mult mai limpezi şi către 
apus.// (...)// În apusul negru, spre care 
mă-ndrept/ Văd cum se opreşte trenul 
ce-l aştept./ La gara din vis, jos, lângă 
peron/ Unde urc cu greu, singur, cu 
baston.” (Sala de aşteptare) 

Viitorul nu aduce speranţe: 
„Uitat într-un trecut ce nu se mai în-
toarce/ Mă-mbrac într-un veşmânt pre-
lung de vise/ Să văd un viitor ca pe-un 
deşert rapace/ În  care  şi iluziile  mi-s,  
parcă, interzise.” (Stare de zi) 

Deşert este şi în sufletul poetu-
lui, mai ales în jurul inimii, sediul senti-
mentelor: „În califatul sufletului meu/ 
Nisipurile se aprind şi ard/ Fata Mor-
gana îngână cântece cu muezini./ 
Deşertul se întinde în jurul inimii/ Pe el 
mai pasc capre prin tufele răzleţe/ De 
prin vene ies şopârle negre/ Cu ochii 
vii cerşind albastrul./ Soarele topeşte 
gândul şi tace/ În jur e doar pânda 
negră a nopţii/ Luna şi stelele, stâlpi 
pentru vise/ Iar dunele din mine 
răsfrâng în jur, iluzii.” (Deşertul din 
mine) 

Totul alunecă spre nefiinţă, 
lumea crepusculară pare să devină de 
cenuşă: „Nemiloase, veşnic în cerc/ 
Zilele se ţin de mână/ Într-o horă a ab-
surdului/ Petrecută cu zile senine./(...)/ 
E doar un drum ce înspre Styx se 
duce./ Charon aşteaptă moţăind/ Cu o 
barcă-n plus, să ne încapă./ Răsare 
ochiul orb şi râde/ E o altă vreme de 
timp nou./ Ninge! Dar nu sunt fulgi. 
Cenuşă?” (Incertitudinea timpului)  

Moartea a devenit adevărul 

suprem al existenţei. Neînţeleasă în 
esenţa ei, ar putea fi învinsă prin în-
vierea de care poetul se îndoieşte: 
„Moartea nu acoperă speranţa, e doar 
trecerea/ Lumina întoarsă în absolut/ 
Sufletele purificate la judecata 
adevărului/ În sfârşit revelat, când 
apun zilele/ Atunci devin sămânţa în-
vierii/ Întărită cu Taina de dincolo/ Lu-
mina pe care ochiul n-o înţelege/ Doar 
privirea, clădită înăuntru./ O cale, 
mereu acolo, moartea/ Adevărul 
suprem al existenţei/ Drumul spre 
neînceput/ Ori calea fără întors.” 
(Înţelegere) Iubirea deturnează 
această curgere spre neant conferind 
sens existenţei. Poezia devine 
senzuală: „Ce piele ai femeie,/ Şi sânii 
cum îţi curg/ Ca două lacrimi albe/ 
Oprite în amurg.// Mă uit cât sunt de 

mândri/ Sfielnic îi ating/ Ş-atât de fini şi 
tandri/ Privirea ei mi-o sting.// Iar ochii 
tăi cei negri/ Fără cuvinte cheamă/ 
Palmele mele calde/ Să-i strângă, fără 
teamă,// Şi ca-ntr-un basm mirific/ Să-
i sorb cu buze arse/ Să simt cum mă 
pietrific/ Cu tine, între coapse.// Şi-
adânc atunci, misterul/ Să-l sorbim 
amândoi/ Şi-ncet, cu binişorul/ Într-unul 
să fim doi.”  (De dragoste)  

Extincţiei i se opun şi cărţile pe 
care le-a scris, pentru care mulţumeşte 
mamei care l-a învăţat cuvintele: 
„Mamă, dulce gând şi greu/(...)/ Tu m-
ai învăţat cuvâtul/ Cheia, ca să intru-n 
lume/ Prin ce sunt, să fiu un nume./(...)/ 
Să trăieşti precum vrea Domnul/ 
Înţelept, pân´ te ia somnul/ Aşteptând 
iar, să mai vie/ Fiul tău, cu bucurie.” 
(Mama) 

Poezia izvorăşte din tristeţea 
sufletului în lumea asta tristă: „Despre 
tristeţea poetului nu se povesteşte/ El 
o poartă cu sine, ca pe-o pecete/ Tre-
cutul nu-l lasă şi-l caută hoţeşte/ Cu 
gânduri în versuri şi plin de regrete.// 
(...)// Ploaia mai duce un vis către dân-
sul/ Prelinsă pe-un imund caldarâm/ 
Poetul zâmbeşte şi cheamă apusul/ Şi 
lasă în beznă tristul tărâm.”  

Într-o artă poetică, autorul 
consideră poeziile felii de viaţă pe care 
le decupează în libertate, neglijat de 
semeni. Poezia mai reprezintă şi un 
plâns interior. Creaţiile sale sunt 
dăruite celorlalţi ca dintr-un corn al 
abundenţei (cornucopia) care este su-
fletul său bogat: „Poetul nu scrie cu 
pumnalul la gât/ El taie felii din viaţă, 
înfometat/ Sparge asfinţiturile cu pana/ 
Din cioburi reclădeşte amintiri/ Plânge 
în sine, uitat de lume/ Din lacrimi îi 
cresc flori de argint./ Cel mai adesea e 
singur/ Nu părăsit, ci uitat între rime/ 
Hoinar într-un timp staţionar/ Se joacă-
n metafore şi cântă/ Glasul păsărilor îl 
pune în vers/ Iar lumii mai dăruie gratis 
poeme.” (Poetul)  

Poezia lui Dumitru Tâlvescu nu 
este tributară vreunui curent literar. Cu 
alte cuvinte este originală în expresie. 
După ce a publicat vreo zece volume 
de versuri şi două romane, şi-a 
desăvârşit stilul inconfundabil. Este o 
poezie aluzivă care incită la meditaţie. 

După părerea mea, există două 
feluri de poezie: una a aparenţelor, în 
care se folosesc imagini comune, ba-
nale şi alta a esenţelor,  în care se 
ridică importante întrebări existenţiale. 
Dumitru Tâlvescu scrie o poezie a 
esenţelor. 

 
Dumitru Tâlvescu – Cornucopia 
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Această poezie funcționează precum o 
crestomație literară, ce depune mărturie pentru vârstele 
poetice ale epocilor noastre literare, recte pentru 
diferitele moduri de-a reacționa față de realul străbătut 
în viețile lor de către poeții acestei crestomații. Este o 
sinteză de intertextualitate poetică românească în care 
putem percepe extazierea unui Macedonski  (nu 
întâmplător îmbogățit muzical de către trubadurul Tudor 
Gheorghe!), fericirea disperată de-a încă dăinui în 
frumusețea trăirii, exprimată energic și suav de către 
Magda Isanos și așa mai departe. 

Nici măcar îndârjirea păunesciană nu lipsește pe 
alocuri din această panoplie care totuși, nu știu cum 
face, dar nu emană deloc vreun damf de pastișă sau de 
plagiat. 

Cât despre expresia trăirii erotice, aceasta este, 
firește, în acest context trăirist, una  răvășitoare, 
profundă și dramatică, precum sunetul unui fado an-
daluz, la care autoarea face într-un anume moment  o 
avenită referire. Poposesc aici, oarecum intrigată, 
asupra unui poem din acest regn, dar care nu exprimă 
prea-plinul sufletesc al femeii-poete ci, în chip 
surprinzător, se face porta-vocea erotismului devorant 
și tragic al bărbatului în care ea, poeta, se poate 
transpune, îl poate înțelege și pune în pagină, într-un 
chip original, deconcertant, așa  cum poate el n-ar fi 
putut s-o facă atât de răvășitor: 

 „Și crește întrebarea din floarea de sub sân, 
Iar inima turbată ce rupe ziua-n două 
Mă-ndeamnă să te-adulmec, înfometat, hapsân, 
Și să te sorb, iubito, ca pe un pumn de rouă. 
 
Din singura iubire în care-am locuit, 
O noapte cât o viață mă hăituiește încă. 
Și nu ți-am fost vreodată nici mire, nici iubit 
Te port ca pe o rană amară și adâncă.”   

 În totului tot, și prin muzica sa, ca și prin poezia 
ce irumpe ca un fenomen natural, un gheizer, Camelia 
Florescu emană o incandescentă pasiune  creativă, dar 
și existențială, fără nimic contrafăcut, orice obiecții ar fi 
să ridice oarecine.  Prin aceasta profilul său constituie 
un întreg armonios care, în ciuda atâtor surse de 
inspirație, ecouri de sunete deja vu ori voci desferecate 
din alte vremi, se asamblează într-un întreg de-o  
incontestabilă autenticitate.                    

    

EXISTÂND PRIN MUZICĂ ȘI POEZIE
(Continuare din pag. 12)

 
 
 
 
 
 
 

Slănic-Moldova este un oraș mic, 
dar ca stațiune este una de mare 
importanță, dacă luăm în considerare mul-
titudinea aspectelor care o recomandă 
încă de la înființarea și recunoașterea ei, 
atât pe plan național cât și internațional: 
izvoarele minerale și calitățile lor terapeu-
tice, climatul plăcut, puternic ozonat și 
cadrul natural deosebit de pitoresc, capa-
citatea de cazare și dotările din bazele de 
tratament (cu posibilități de extindere și 
modernizare), arhitectura sa peisagistică 
(un pas important fiind deja făcut printr-un 
program de rezidență artistică 
internațională), poveștile sale (multe dintre 
ele încă nespuse), dar și numeroasele 
sale oportunități de dezvoltare, valorificare 
și promovare a potențialului cultural, turis-
tic și medical, chiar dacă investițiile majore 
se lasă încă așteptate.    

Această stațiune ar putea avea o și 
mai bună imagine și căutare în viitor, dacă 
ar fi inclusă nu doar într-un circuit turistic 
mondial, ci și în Cartea Recordurilor, mo-
tivele fiind unele care țin realmente, de is-
toria trecută și recentă a acesteia.  

Așadar, iată câteva dintre recor-
durile pe care le-a deținut și le deține 
stațiunea, cu mențiunea că pentru a fi 
omologate, va fi necesară intervenția 
autorităților locale pentru reabilitarea și re-
punerea în circuit a unora dintre obiec-
tivele turistice ale stațiunii: 

*Cazinoul din Parcul Central (1894), 
o adevărată bijuterie arhitectonică, re-

alizare a arhitecţilor George Sterian şi H. 
Rick, primul din România (și nu cel din 
Vatra-Dornei, cum greșit a fost prezentat, 
acesta din urmă fiind finalizat în 1899). 
Cazinoul de la Slănic-Moldova este con-
siderat  și unul dintre cele mai frumoase 
din lume, având în vedere amplasamentul 
și arhitectura sa unică; 

*Complexul Balnear ,,Racoviță”, 
care la începutul anului 1900 dispunea de 
cele mai moderne instalații de tratament, 
nu doar din țară, ci și din lume, iar ,,Inhala-
torul”, cu care comunica printr-un tunel 
subteran, era dotat cu instalaţii de aer 
comprimat de fabricaţie germană, o 
adevărată uzină, construită pentru tratarea 

afecțiunilor respiratorii, unică în România, 
care era în stare de funcțiune la începutul 
anilor ’90.   

*Pavilionul de Muzică în stil ,,Art 
Nveau”, unde pe la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, cânta o fanfară dirijată de capel-
maistrul Cavaler Petro Rewotty. Acesta a 
compus şi o parte din muzica operetei 
„Băile de la Slănic”- considerată una dintre 
puţinele compoziţii din lume dedicate unei 

staţiuni, pe versurile publicistului băcăuan 
Costache Radu. Mult timp, în perioada se-
zonului estival, din acest chioşc au 
răzbătut acordurile de fanfară ale cadrelor 
militare din Bacău, tineri absolvenţi ai 
Şcolii Militare de Muzică din Bucureşti - 
şcoală unică în ţară şi a doua din Europa, 
care au încântat auditoriul cu muzică de 
promenadă, prelucrări folclorice, muzică 
clasică (arii din opere şi operete) şi chiar 
muzică uşoară.  

*Pavilionul de Muzică ,,George 
Enescu” (este vorba despre primul pavilion 
de muzică din stațiune, care era amplasat 
în apropierea Cazinoului, și care, deși nu 
mai există în prezent, ar putea fi refăcut 
purtând numele marelui compozitor 
român). Aici, potrivit documentelor, a avut 
loc prima apariție în public a compozitoru-
lui George Enescu (la 24 iulie 1889), ge-
niul muzicii româneşti, pe când încă nu 
împlinise nouă ani și care se petrece sub 
semnul unui concert de binefacere, primul 
din seria nenumăratelor concerte de acest 
gen susținute în decursul vieții sale.  

*Izvoarele minerale, care prin vari-
etatea lor, constituie o particularitate 
balneologică unică în lume, ceea ce a 
făcut ca stațiunea Slănic-Moldova să fie 
considerată mai înzestrată de natură decât 
celebre staţiuni de interes mondial cum 
sunt Karlovy Vary, Vichy, Montecanini sau 
Baden-Baden, neavând corespondent ca 
profiluri similare decât o altă reputată 
staţiune din Cehia,  Mariánské Lázně 
(Marienbad). Una din consecințele prac-
tice ale diversităţii apelor minerale de la 
Slănic-Moldova este aceea că s-au putut 
stabili metode de tratament pentru majori-
tatea afecţiunilor gastrice, intestinale, he-
patice şi de nutriţie şi, totodată, pentru stări 
funcţionale total diferite ale tubului diges-

tiv: hipo sau hiperaciditate, hipo sau hiper-
motilitate etc. 

Particularități cu totul aparte, unice, 
le au Izvorul Sonda 2, numit și ,,izvorul 
care arde, datorită emanației de gaze din 
subteran, și Izvorul ,,Sfântul Spiridon”, o 
apă sută la sută naturală, cu o 
concentrație mult mai mică de deuteriu 
decât apa obișnuită, fapt care o 
încadrează în categoria apelor ușoare, 
benefice în tratarea și purificarea organis-
melor.   

*Pe Aleea Izvoarelor se află și 
„Stâncile cele fioroase”, așa cum le numea 
povestitorul Nicu Gane, ,,care stau atâr-
nate deasupra capetelor călătorilor, gata 
să se prăvale din înălţimi”.  

În aceste enorme blocuri colţuroase 
pe care vegetaţia nu le-a putut îmbrăca şi 
care iau forme dintre cele mai curioase, 
poate fi uşor recunoscută, în straturi dis-
puse neregulat şi încălecate unele peste 
altele, gresia de Kliwa. Punctele fosilifere 
reprezintă o atracţie turistică ce amintesc 
de structura geologică a staţiunii. Câteva 
dintre aceste stânci au pe suprafața lor 
felurite și interesante inscripții, prima dintre 
acestea datând din anul 1869, vizibilă și în 
prezent.  

În prezent, Primăria Slănic-Moldova 
a obținut  licența de explorare a izvoarelor 
minerale, după care va urma licența de ex-
ploatare a acestora. Aceasta se va da na-
tural, ca urmare a licenței de explorare, 
fără alte condiționări.  

Toate aceste obiective, dar și altele, 
aflate pe o listă ceva mai lungă, pot fi ar-
gumente care să readucă stațiunea 
Slănic-Moldova în topul celor mai vizitate 
stațiuni balneoclimaterice din lume.  

Dacă există viziune și voință, dar și 
eforturi conjugate, totul este posibil...  

 Stațiunea Slănic-Moldova, o destinație demnă de Cartea Recordurilor
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ÎNSCĂUNAREA CONFESIUNII 
 (Continuare din pag 10) 
 
Poveste nepieptănată pleacă de la o 

observație a lui V. I. Propp din Morfologia bas-
mului și anume aceea că toate poveștile (bas-
mele) pleacă dintr-un singur arhetip. Prin urmare 
Albă ca Zăpadă, Prințesa din pădurea adormită, 
Cenușăreasa, Scufița roșie sau Ileana 
Cosânzeana sunt una și aceeași adică aceeași 
Mărie cu altă pălărie, (la meme Jeanette 
autrement coiffee), că Prințul e desigur un Făt-
Frumos și că între ei va fi o inevitabilă, nu 
neapărat dorită poveste de dragoste. 

Dan Gabriel Arvătescu demitizează și 
mitizează, schimbă funcțiile și profilele persona-
jelor(maștera poate fi compătimită, Alba ca 
Zăpada e o mică teroristă, cu un discurs năucitor, 
imposibil de urmărit, Prințul descins din Prinț  și 
Cerșetor al lui Mark Twain  se umanizează prin 
intermediul cărților, iar poveștile se încalecă una 
peste alta. Procedeul nu e nou, Capra era o 
văduvă sărmană ce se răzbuna pe un lup chiabur, 
iar Scufița Roșie era o seducătoare ațâțătoare, 
amețindu-l pe bietul lup, binele nu mai e bun, iar 
răul devine simpatic. Albul și negru dispar într-un 
cenușiu cu reflexe roz.  

E o citire proaspătă a unor texte arhetipale 
și Dan Gabriel Arvătescu încearcă o răzvrătire 
juvenilă, aranjând raporturile umane așa cum îi 
convin. Dan Gabriel Arvătescu se dovedește un 
om orchestră cântând inspirat la instrumente mult 
diferite (de suflat, cu coarde, cu clape), având un 
stil fluid, perfect adecvat decorului. E prin urmare 
un stilist și-l închipui ca pe un ceasornicar 
reparând clepsidre, ceasuri brățări ceasuri de 
buzunar, pendule sau ceasuri din catedrale. Scri-
itorul a înțeles că singurul adversar redutabil al 
timpului rămâne cuvântul, pe care îl manevrează 
ca un spadasin cu o precizie chirurgicală. 

Poet cu acte în regulă, extrem de minuțios, 
Dan Gabriel Arvătescu își propune ca discursul 
său narativ să fie unul perfect, universal, ușor in-
teligibil, ușor metaforizant, cu rezolvări bine 
înșurubate în mentalul nostru colectiv sau indivi-
dual.  Confesiunile lui încep cu prima sa pove-
stire, Eu,chirurgul, și vor continua cât timp va scrie 
proză scurtă, nerepetându-se vreodată. Îl aștept 
cu marea provocare pe care și-a propus-o, ro-
manul și sunt convins că va fi ca și acum un 
învingător. 

 
 

 Vrabia  
mălai visează! 

 
 
S-au împlinit 420 de ani de la 

prima unire a provinciilor istorice românești. Mihai Viteazu a 
proclamat la Iași unirea tuturor românilor sub sceptrul său. A fost 
un gest epocal, a rămas doar simbolic fiindcă a fost asasinat la or-
dinul generalului maghiar Gheorghe Basta. Ca dovadă că domni-
torul român prezenta pentru maghiari un motiv de îngrijorare, l-a 
ucis în timpul nopții deși el dispunea de o gardă alcătuită din soldați 
mercenari. Unii istorici consideră că Mihai a greșit acordând în-
credere acelor ostași plătiți. În 1600, faptul temerar de a forma un 
regat care să cuprindă populația de pe teritoriul României de astăzi 
i-a impresionat pe contemporani. Noi, privind retrospectiv ne putem 
imagina ce ar fi fost pe acest teritoriu dacă Mihai Viteazu nu ar fi 
fost suprimat. Am fi avut un regat foarte puternic în contextul istoric 
al celor patru veacuri ce s-au scurs. Fără îndoială domnitorul trecea 
în ochii unora drept conducător de oști romantic, bun strateg dar 
naiv sub raport politic. Este evident că ar fi avut succes dacă s-ar 
fi bazat pe mulțimea țăranilor pregătiți militar, înzestrați cu pământ 
după pilda lui Ștefan cel Mare. Din nefericire el s-a bizuit pe o elită 
boierească, fidelă, capabilă pe câmpul de luptă dar insuficientă 
pentru a apăra o țară mare în mijlocul Europei. Vecinii ostili nu 
puteau fi  învinși decât cu o armată numeroasă. Din păcate Mihai 
îi legase de glie pe țărani acordând privilegii excesive moșierimii. 
E adevărat că acea elită din jurul său a dovedit devotament pentru 
țară dar nu avea forța necesară să stăvilească agresiunea imperi-
ilor otoman, habsburgic și a regatului polonez. Pentru consolidarea 
întocmirii politice la care domnitorul s-a încumetat ar fi trebuit să 
aibă o armată permanentă. În epocă primejdia otomană era teribilă 
iar ura grofilor din Transilvania s-a dovedit letală. Trebuie spus că 
încercarea domnitorului de a forma un regat din toți românii a fost 
un act genial. În 1600 populația acestui teritoriu avea sentimentul 
unității sale. Vorbea aceeași limbă latină, avea datini și obiceiuri 
comune dar nu era moralmente sigură că ar putea forma o singură 
țară, asemeni Poloniei sau Rusiei. Prin urmare, Mihai Viteazu a 
fost un pionier în acțiunea sa de a forma un regat compus din toți 
locuitorii fără discriminare acestor meleaguri. Să ne imaginăm că 
România ar fi sărbătorit acum o vârstă comparabilă cu a statelor 
vecine amintite mai sus. Am fi avut instituții verificate de proba is-
toriei, am fi avut sentimentul de mare putere politico-miliată în acest 
colț de Europă. Istoria a vrut altfel iar România este un stat tânăr, 
în curs de maturizare. 
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 Apus 

 
 

 
 

 
Îi plăcea să întâmpine crepusculul admirându-l din 

carlinga comodă a amintirilor, în simfonia liniștitoare a îm-
prejurimilor retrăia secvențe pe care le credea înmormân-
tate în cimitirul uitării, de cum simțea apropiindu-se 
cohortele înserării își lua bastonul cel nou, pe celălalt, din 
lemn și cu mâner ornamentat într-un filigran încărcat de 
sugestii nedescifrate îndeajuns vreodată, mănunchi de 
floricele întru alungarea urâtului probabil, îl trecuse în 
rezervă, deci își lua noul lui baston dotat cu sonerie și 
lumină, îl căra doar așa, ca să fie, nu-i erau de folos nici 
lumina nici sunetul, desigur, poate la oraș i-ar fi fost utile, 
dar aici ce și cine să vadă, pe cine și de ce să avertizeze, 
în imensitatea câmpiei doar singurătatea își preumbla 
tăcerile și tainele, nici măcar în pădure nu i-ar fi trebuit 
bastonul, dar așa era obișnuit de o bucată de vreme, să-
și asigure senzația unui sprijin, la fel de înșelător în câmp 
ca în pădurea în care nu mai intra demult, acum nici nu ar 
fi avut de ce, zăpada se topise dar nu invadase încă seva 
împrimenirii, ori poate o invadase dar nu băgase el de 
seamă, oricum în ultima perioadă spiritul său de 
observație se tocise, se și mira cum de sesizase peria 
deasă a copacilor, pe care o distingea în depărtare îm-
pungând cerul cu țepii ramurilor neîmpovărați încă de 
mugurii primăverii, și se minuna cum ea, această perie, 
purta semnele înserării ca pe o eșarfă înmuiată la un capăt 
în oranj, în timp ce fluturarea penumbrei părea a aduce 
dinspre celălalt capăt noaptea mai repede, însă era cu 
siguranță o iluzie, fiindcă soarele încă mai avea de adăstat 
în bucata lui de eșarfă, încă mai sugera traiectoria trecerii 
spre întuneric cu un punctișor de lumină, așa i se părea și 
lui cercetând capătul pictat al eșarfei, mai era de așteptat 
până la întâlnirea cu stelele, apariția unui alai de copii din 
inima pădurii, însoțit de un cor de râsete zglobii, opri pen-
tru o clipă scurgerea timpului, dar numai pentru o clipă, 
căci o dată cu trecerea cârdului de glasuri cristaline înse-
rarea și-a reluat înaintarea, a început să cuprindă cu 
indiferența ei totul, peste toate așezându-se nepăsător în-
tunericul, pentru bătrânul singuratic, prăvălit peste bas-
tonul cel nou, dotat cu lumină și sonerie, venind ca o 
noapte adâncă, infinită... 

 
 Cafegioaice 
 

Venise cam devreme în vizită, abia se ridicase 
soarele de vreo palmă peste lumina zilei, dar pe ea n-o 
mai încăpea răbdarea, nu-și mai văzuse de aproape o 
săptămână prietenul, una și aceeași persoană cu fiul fe-
meii care tocmai așezase două cești cu cafea aburindă 
pe măsuța din verandă, aici își sorb cafeaua cele două și 
sporovăiesc câte în lună și stele ori de câte ori tânăra vine 
să-și vadă viitoarea soacră, dar să nu exagerăm și, mai 
ales, să nu anticipăm, posibil viitoarea soacră este mai 
bine și mai corect spus, după cum merg lucrurile nimic nu 
mai este sigur, nu l-a văzut de duminică și azi, deja, e 
sâmbătă, ce-o fi cu el de nu apare, și nu răspunde nici 
măcar la telefon, deși n-ar fi vrut și-a călcat pe inimă și l-
a sunat în câteva rânduri, dar despre asta nu discută, are 
și ea mândria ei, ce-ar fi ca toate fetele să întrebe mamele 
iubiților lor despre aceștia, s-ar duce toată vraja relației pe 
apa acestei sâmbete și a altora care vor urma, că doar nu 
au intrat zilele în sac, toacă și toacă verzi și uscate, 
mărunt-mărunt se disecă telenovelele preferate, că aia l-
a înșelat pe ăla, da' el s-a prins, joacă însă perfect rolul 
naivului, da' nu e deloc prost, vrea să vadă, desigur, până 
unde poate să meargă mârșăvia neînfrânatei, o avea el 
un scop că nu degeaba o face pe prostul, ai mai vrea o 
cafea zice gazda privind zațul celei de dinainte, da, afirmă 
dând din cap musafira, ceștile sunt din nou pe masă, 
soarele tot pe cer, dar și-a văzut de treaba lui, a urcat, a 
urcat, e sus, cam sus, cel așteptat nu are niciun gând să 
se ivească, ori ai venit să-l vezi pe, se miră-întreabă la un 
moment dat viitoarea mamă soacră, așa ca din senin și 
fără legătură cu subiectul pomenește numele celui pe care 
nouă nici prin gând nu ne trece să-l pomenim, ați înțeles 
că nu ne place cum o tratează pe fată, chiar am vrea să 
simtă și maică-sa indignarea noastră sinceră și 
dezinteresată, vorbim în principiu și fiindcă tot nu avem ce 
face până îi va răspunde, dacă îi va răspunde, dar nu știu 
de ce întârzie, în sfârșit, face semn afirmativ cu capul, păi 
ce nu spui așa, că nu-i acasă, taie cu briciul răspunsului 
mama orice speranță, da' unde-i, îngaimă nora cu uimirea 
plesnindu-i fizionomia, e la munte, cu cine, cum cu cine, 
cu noua lui prietenă...
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Capitolul II 
 

Nu, n-am reușit să intru la 
Școala de ofițeri de tancuri din 
Pitești. Când am ajuns acasă, iar 
mama a auzit asta, i-au dat lacrimile, 
era tare slăbită și, poate mi se părea 
mie, îmbătrânise așa, deodată, după 
care nu i-au mai dat lacrimile, s-a 
îndârjit așa, în felul ei, și mi-a spus 
că am pierdut o luptă, dar n-am pier-
dut războiul. ”Viața este, dragul meu, 
un continuu război. O luptă pentru 
supraviețuire, dar și o luptă cu tine 
însuți. Destinul o să te călăuzească, 
nu-ți face griji prea mari”. Mama era 
o înțeleaptă. Știa ea că viața o să mă 
învețe ce am de făcut, dacă nu viața, 
atunci întâmplarea. Pentrucă viața 
însăși e o întâmplare. Întâmplarea și 
timpul... N-am intrat la școala de 
ofițeri, dintr-o întâmplare; n-am trecut 
baremul de ”greutate”. Eram cu vreo 
două kile sub baremul stabilit. Nu mă 
gândisem la această posibilă stavilă 
în calea viitorului pe care intenționam 
să-l cuceresc.  

Foametea. Asta era cauza 
condiției mele de slăbănog, de sub-
nutrit. Am stat multă vreme după 
aceea și m-am gândit la acest 
adevărat blestem. Foamea e un 
lucru foarte cumplit. E, în fapt, incom-
patibil cu viața. M-a însoțit încă din 
școala primară. Mahalaua unde m-
am născut eu era locuită, în cea mai 
mare parte, de oameni sărmani. 
Salariați pe la Uzină, așa cum fusese 
tata, ori pe la ”Mucava” - fabrica de 
hârtie, ori pe la fabricile de cherestea 
de pe malul Bistriței, dintre care cea 
mai mare era ”Foresta din Nădrag”, 
pe la cele câteva prăvălii și cam 
atât... Salariatul e sclavul salariului. 
De salariu depinde viața lui și a fam-
iliei lui. Acum, în anul acela și nu 
numai în anul acela, salariul celui ce 
se vindea pentru acei bani era terfelit 
de Foamete. Am scris cu literă mare. 
Ani de război, după care ani de 
secetă. În caietul de datornici de la 
prăvălia de peste drum se adaugau, 
zilnic, banii pe care tata trebuia să-i 
dea în ziua când lua leafa. Banul n-
avea nicio valoare. Mâncarea 
noastră, a celor trei frați și a părințlor, 
era o dată pe zi, iar ”meniul” arăta jal-
nic. Vara, dimineața devreme, 
mergeam la pădure după bureți. 
Zeul, care nu era mereu în toanele 
lui, ne oferea ciupercile din care 
mama făcea, de obicei, un singur fel 
de mâncare. Altădată, mergeam în 
cimitirul din deal și căutam melci 
care, de obicei, după ploile repezi și 
scurte de vară, se târau pe crucile 
vechi, putrede, pe unde trăiau aceste 
vietăți pe care mama le fierbea... Tot 
aici, în Cimitir, mergeam la 
înmormântări, la pomană. Eram o 
droaie de băieți și fete, jegoși, 
nespălați, răi și buni, unii ca niște 
căței porniți să te sfâșie, ne 
încăieram până la sânge, uneori, 
pentru un colăcel sau o lingură de 
colivă... În ce mă privește, eram to-
leratul lui Robu, colegul meu de 
clasă, el se impunea nu numai prin 
statura sa, ci, mai cu seamă, prin 
mușchii lui antrenați în tot felul de 
munci, dar și în bătăi cumplite, cum 
auzisem eu... Uneori, acasă, se în-
tâmpla să avem și mălai, iar atunci 
prânzul nostru devenea copios. 
Închipuiți-vă un borș de știr cu 

mămăligă! O minunăție...! Apoi, pe 
nesimțite, lucrurile au început să se 
redreseze. Brutăria domnului Irina, 
de lândă școala noastră, a început 
să funcționeze iarăși. La două zile, 
eram strivit de oamenii care se îm-
bulzeau să ia un sfert de pâine 
neagră. Atunci, iarăși era sărbătoare. 
Ne buluceam la rând eu și Didi, 
fratele meu mai mic cu un an și o 
lună fără o zi.  Visul meu, dar nu 
numai al meu, era să mănânc o dată 
să mă satur. Dar nu s-a întâmplat 
asta, decât mulți ani mai târziu... Pe 
atunci nu mă gândeam la destin. Anii 
treceu, îmi plăcea la școală, am 
ajuns la cel mai bun liceu din oraș, 
dar anii Foametei m-au urmărit cum 
te urmărește propria-ți umbră. N-a 
fost iarnă fără răceli cu febră, cu 
gâtul umflat, apoi, într-un început de 
vară, m-am umplut de ”bube dulci – 
de ce le-o fi spus ”dulci” numai dracul 
știe!!!  -, asta din cauza nucilor verzi 
pe care le-am mâncat, care 
conțineau iod și iodul ne-a intrat în 
sânge, cum am aflat de la un băiat 
care pățise același lucru și l-am 
cunoscut la spitalul de infecțioase, ei 
bine, ce s-o mai lungesc, așa m-am 
întors de la Pitești cu visul meu de a 
deveni ofițer spulberat...  

Au urmat zile de rătăcire 
totală. Mă trezeam dimineața și nu 
știam încotro s-o apuc. Apoi, 
deodată, m-am hotărât să merg, zil-
nic, la mormântul tatei, și să-l întreb 
pe el ce să fac. Urcam dealul și 
săream gardul în cimitir. Undeva, 
acolo, mai spre margine, era mor-
mîntul. Mă așezam în genunchi și în-
cepeam să plâng. Am observat că 
plânsul venit din inimă, din 
străfundurile ființei mele, erau ca o 
ușurare, ca o limpezire a apelor tul-
buri în care mă zbăteam. Îl rugam pe 
tata, printre lacrimi și sughițuri, să-mi 
dea un semn, să mă ajute, și, de 
fiecare dată, parcă-l auzeam am-
intindu-mi că timpul și întâmplarea le 
vor rezolva pe toate... Plecam liniștit, 
da, timpul și întâmplarea o să-mi 
arate, în cele din urmă, drumul, sau 
drumurile pe care o să merg... Iar 
noaptea visam tot feluri de năzbâtii. 
Câteva nopți la rând am visat că zbu-
ram. Parcă săream de două, trei ori 
în sus și, deodată, îmi luam zborul. 
De-acolo, de sus, vedeam casele și 
oamenii și drumurile, vedeam lumea. 
Și eram fericit, râdeam și plângeam 
de fericire. Eram stăpânul universu-
lui... Apoi, un timp, n-am mai visat 
nimic. Dar, într-o noapte, am visat că 
am devenit maistru la uzina lui tata. 
Dar un maistru care a ajuns, așa, din 
pură întâmplare. Parcă m-am întâlnit 
pe stradă cu domnul Otavă – înalt, 
solid, cu fața aceea smeadă și părul 
negru și ochii verzi bulbucați - care 
m-a luat de mână și m-a dus la uzină 
cu forța și mi-a zis că din momentul 
acela eram maistru în locul tatei. 
După Naționalizare, ajunsese direc-
torul „cel mare” al uzinei și ce hotăra 
el era sfânt. Când mi-a zis, semeț și 
cu mare mândrie în glas că e direc-
tor, mi-am amintit de replica tatei 
care, beat fiind – făcea lucrul ăsta 
destul de des, iar domnul Otavă îl 
„critica”: „iar te-ai îmbătat, 
Aristotele!”, iar tata i-a răspuns: Bă 
Vasile, i-a zis tata, e o veche 
zicătoare, vorbă din bătrâni lăsată, 
din beție te trezești, din prostie 
niciodată... Dacă-i director, e altceva, 
am gândit eu în visul pe care-l 
visam... Dar eram de-adreptul 
înfricoșat de ceea ce va urma, că 
habar n-avem de tot ce se întâmpla 
acolo. „Uzina se va moderniza... 
Totul va merge automat și tu nu vei 
face altceva decât să privești și vei 
lua, pentru asta, o leafă bună... Așa 
e în socialism...” Și a început să mă 

zgâlțâie.  De fapt, mama mă zgâlția. 
„Scoală că vrea să stea de vorbă cu 
tine domnul Roger... Hai, scoală mai 
repede, că omul te așteaptă”, îmi 
șoptea mama, să nu mă sperie...  M-
am trezit de-abinelea. „Ce vrea să-
mi spună...? Are nevoie de mine, 
poate... Ar fi ceva...pe moment...”, 
gândeam în timp ce mă spălam pe 
față în ligheanul cu apă din „șală”. 
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Becart 
 
 
 
 
 
 

 
Când teama exaltă... 
 
Lumina triumfă, când ochii 
miriapodelor  ard, 
când pădurea se scaldă în flăcări. 
Atât de  firesc e totul...  
când  timpul 
ne  împresoară cu țipete 
de păsări, respirări sacadate 
și  urme de răni neștiute, 
                          într-o  beție 
de primejdii... 
 
și totuși... 
Privirea se-ncrede mereu 
 în depărtarea unui semn, 
în cumpăna unei stele. 
În fond, azi, ca și ieri... toate 
ruinele au partea lor  
de soare, 
și firul de iarbă răzbate-ntre pietre, 
mai întâi, sfios, apoi agresiv... 
 
Lumina triumfă, când dorm  
așteptările-n sânge; o, demonice 
umbre așteptând, pe vârfuri 
de lance, 
când totul exaltă în teamă... 
 
 
Cândva, demult, visătorii... 
 
Oriunde te duci... te-ntâmpină 
Viața, 
ca un ecou, ca un dor nesfârșit, 
amestec vremelnic, 
de alb, mult alb și tumult; 
și-aceeași femeie ”străbună”, 
aducând 
în lumină 
un țipăt, o lacrimă, un gând... 
 
Ce să alegi, cum s-o înfrunți? 
Sunt două cărări,ah,  mereu 
și mereu. 
O ardere tu, o așteptare eu; 
undeva se-ntâlnesc, se înfruntă, 
la mijlocul iertării, totul... 
Nimic din egou 
în prima răsuflare a ierbii. 
 
Adesea, sunt două inimi,  
chiar două, (între a fi și a vrea). 
La stânga-i răcoare, amiaza 
visând, 
la dreapta, un rug între albe 
petale; 
și-n curbura unui gând 
se strivesc una de alta, 
ca-n ”pădurea de argint” liliecii. 
 
Și totuși, sunt două suișuri, 
sau nu,  
(între crezul de azi și extazul 
de mâine), 
și-același cadran invizibil 
           le-ntretaie; 
la un pas tu, detașat, străveziu..., 
pe-o latură eu, în primul țipăt 
al serii, 
și-n miezul unui amurg sângeriu 
se-nchid în tăcere, 
ca-n vremuri de demult, visătorii... 
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            Dan Iacob a scris o carte-confesiune la tema 
cea mai răspândită în lumea artelor, iubirea. Apărută 
cu subtitlul Povestea unei iubiri în pârgul vieții, la 
Editura Eikon, 2019, în ediție revizuită, cartea 
cuprinde o succintă prezentare a lui Vianu Mureșan 
și un incipit alcătuit din citate celebre, precum și un 
cuvânt al autorului ca un corolar al întregului volum: 
„Iubirea este rugăciune, este realul, viața, adevărul.”  
       Structurată cumva didactic, tematica este 
abordată pe mai multe direcții și în atmosferă 
meditativă, ca de la un mentor, o fostă profesoară 
universitară, Cristina, către o nouă prietenă cunoscută 
la căminul de bătrâni, asistenta Emanuela.  Nici titlul 
cărții, nici numele personajelor nu sunt alese 
întâmplător ci au conotații religioase iar Ramura de 
liliac este, nici mai mult nici mai puțin, alintul lui 
Eminescu pentru Veronica lui. Cele două personaje 
dialoghează, diferența de cultură și de mentalitate 
este adânc trasată. În timp ce Cristina îi povestește 
iubirea sa cu bărbatul drag, Klimt (numele pictorului 
important în viața lor de îndragostiți) iar povestirea 
parcurge un dens itinerar cultural și educativ, 
Emanuela, la cei treizeci de ani ai săi, se află încă în 
căutarea sensului vieții, deocamdată preferând  „mân-
carea, băutura și sexul”.  
           Acțiunea povestirii se desfășoară orizontal, 
plat, mizând pe documentare, pe latura romantică, 
lirică (foarte multe citate de poezie) precum și comen-
tarii la scrieri și autori de asemenea la tema iubirii. De 
la Platon la Eminescu, de la Osho la Camus, parada 
subiectelor dezbătute face din povestire un compediu 
al iubirii scrise, dar și pictate, dar și compuse muzical. 
O frescă a marelor nume din cultură dedicate 
iluminării unui ucenic dornic de a înțelege și de a 
învăța iubirea. Densitatea predării de către Cristina, 
părelnic exacerbată, este contracarată de replicile 
Emanuelei, la fel, părelnic nepregătită: „Nu înțeleg, 
nu prea știu, mai am o întrebare, câte lucruri intere-
sante știi, ce frumos le spui...” etc. Acestea sunt reale 
trambuline pentru Cristina pentru a se adânci mai mult 
pe latura eseistică a confesiunii sale. Dacă au sau nu 
un scop toate aceste ore de dialog peregrin  prin cultul 
iubirii, ne putem întreba la finalul lecturii...Răspunsul 
poate veni din chiar considerentul autorului, transpus 
în personajul feminin principal, cu propriile sofisme, 
interpretări ale miturilor, religiilor, scrierilor, artei pic-
turale, poeziei... 
          Din multitudinea reprezentărilor iubirii în 

literatură, asociate 
de-a lungul mileniilor 
cu bucuria, cu aștep-
tarea, cu melancolia, 
îndoiala, sau poate 
disperarea, frus-
trarea, gelozia, Dan 
Iacob alege un vec-
tor mai puțin folosit, 
mai complicat, mai 
rafinat: iubirea 
spirituală între doi 
oameni cu 
preocupări de lectură 
și scris, dar două su-
flete gemene. 
Cristina spune la un 
moment dat: „A te 
lăsa locuit de celălalt, 
a fi martorul vieții lui, 

iar el martorul vieții tale, iată nivelul la care năzuiesc 
să trăiască sufletele gemene.” Nu este lipsită de 
importanță și viziunea autorului prin prisma 
religiozității unde influența aparițiilor recente polițisto-
conspiraționiste din genul Dan Brown îl influențează 
vizibil pe autor.  
        Foarte multe surse de lectură constitue reperele 
acestor lecții având ca susținere o poveste de iubire. 
Vorbim în această carte de iubirea ca artă, iubirea 
care se poate eterniza, manifestată ideatic, iubirea ca 
absolut. Sunt chipuri diferite în care acest sentiment 
de mișcare a soarelui și a altor stele a fost tratat de 
literatură, dar în Ramura de liliac, Dan Iacob 
încearcă o reconstuire a fațetelor diferite ale iubirii așa 
cum a fost ea zugrăvită în scrierile lumii, în ipostazele 
sale, dar accentuându-i posibiliatea fundamentală: 
cea de atingere a absolutului. Cred că importantă 
este ideea dominantă a cărții prin care iubirea poate 
atinge comuniunea perfectă între doi oameni și prin 
acest nivel devine nepieritoare și absolută.  

Cristina Ștefan 

  
  Dan Iacob 
 Ramura de liliac 

 
       Tudor Amza te invită, mai mereu, 
„cu visele la masă", ca la o ceremonie 
a spovedaniei, făcându-te părtaş  şi 
custode la toţi îngerii şi demonii care-l 
bântuie.  O face cu blândeţe şi sinceri-
tate parcă implorând divinitatea ca răul 
să nu mai fie repetabil, iar câmpia să 
fie limanul unde „îşi îngroapă numele 
în pământ", cu privirea ţintită către un 
soare care iese, în fiecare dimineaţă, 
din acelaşi pământ „care-şi strigă 
setea", într-o epifanie a cosmosului, în 
toată măreţia sa. 

La Tudor Amza trebuie să te 
gândeşti ca la „mirabila sămânţă", 
esenţa zeiască  a câmpiei române. 
Prin frumoasa şi complexa persoană 
care este, câmpia îşi revendică  
deopotrivă  şi „altarul" dar şi preotul. 

Rolul de preot şi-l ia în serios, 
când aproape cu tragism, în totală  
contradicţie cu marele  Blaga („eu cred 
că veşnicia s-a născut la sat") ne 
explică  cu inima  sângerândă  că 
„eternitatea a murit la ţară"  şi că: 
 "ne pleacă  în exil câmpia 
şi munţii cu păduri ne pleacă 
 la ţară a rămas doar via 
 dar şi aceea nesăpată"      
            şi  
„cu greu bunicii îşi mai cresc nepoţii, 
ulcioarele duc dorul după vin, 
la ţară au rămas doar morţii". 
(pag.183) 

Sensibilitatea poetului, imagi-
nează  adev�rate şedinţe galactice, în 
care se consemnează  că „în văzduhul 
fugar"  a „făcut şi bine"  a  „făcut şi rău"  
însă  niciodată  n-a fost aşa de tâlhar  
încât să-şi însuşească din binele 
altcuiva („să-mi  însuşesc din binele 
tău"). 

„Din satul cu tălpile goale" 
este aproape silit să adopte poziţia 
rugii, spre a împiedica, poate, ca „într-
o zi în arşiţă  şi foc"  câmpia să fie 
tentată  „să  plece  în apus",  îndem-
nându-i  pe cei rămaşi  şi îndemnându-
se  „s-o udăm  cât încă  mai e timp" 
(pag. 66). 

În satul lui Tudor Amza  (nume  
şi de Domn şi de haiduc) „şcheaună 
salcâmii",  şi unei „haimana de ciocâr-
lie"  la care se încumetă  să-i  facă 
„cuibuşor"  îi cere:  
„Să nu mai plece cu orchestra ei 
Năucă prin grădini cu flori de soc 
Şi să  rămână  aici, ca la ai mei 
Să aducă bucurie  şi noroc"      
şi   
„în ţipătul copacilor în floare" (pag. 21), 
ochii şi galopul, ca şi nechezatul, 
căluţului de altădată" (pag. 29)  fac loc 
pentru o frumoasă  propunere:  
„Iar tu , iubito, dacă  vrei 
Să  dai uitării vechi dureri, 
Să-ţi  faci adânc în ochii mei 
Un aşternut din flori de meri"  
iar „Mama" ţine loc de ancoră  
existenţială.  

 
Merită  să  consemnăm: 
„Cât de frumos au nins anii  
          pe umerii tăi, 
Mamă, care-ai strâns în priviri  
        numai dor, 
Aşteptând  să-ţi crească copii, flăcăi 
Şi să-i vezi, în sfârşit, la casele lor. 
 
Ai ţinut să trăieşti, ca să-i vezi fericiţi, 
Că muncesc  şi câştigă  o pâine – 
Tu rămânând în prag cu ochii umeziţi, 
Sprijini cu privirea, ziua noastră   
        de mâine. 
 
Cât de frumos mori aşteptând  în toiag  
Timpul să te-mpace cu soarta! 
Şi dai la o parte un vaier pribeag 
 
Ce-aduce aminte de tata.  
 
Tresari, apoi, la fiece gând 
Şi noaptea tot mai greu te apasă, 
Tu eşti cel mai drag pământ  
         din pământ 
Care ne cheama de departe acasă". 
 

El, poetul câmpiei este înfrăţit 
cu mierla care:  
 „La mine în curte e zilnic văzută 
Cum psalmii îi joacă cu glas 
tremurând" 
  ……………………………………….. 
  „Ca iubirea să poată  pătrunde 
În singurătatea durerilor noastre"  (pag. 
49). 

Şi totuşi în „Dragoste de 
golan" este tentat să-l provoace, în as-
tral, pe Esenin, parcă invitându-l să-i 
fie notar când: 
„Hai să încheiem un târg 
Parafat lângă  icoane,  
Că mă vei iubi cu sârg 

Chiar de-mi zic unii golane…" (pg. 90). 
Să-şi valideze înţelepciunea 

propune : 
 „În viaţă nu înseamnă doar să plângi, 
Ci şi să ştii când trebuie să pleci."  
(pag. 87) 
şi unde „să fii călăuza paşilor mei, 
plecaţi să te întâlnească  pe tine" este 

ordin de zi. 
Cu sufletul răvăşit  şi inima 

rănită  iremediabil, el „părintele as-
cuns"  contemplă  cu „privirea spre cer" 
cum:   
„zorii risipesc noaptea 
Şi-i duc dorul lui Cosmin" 
iar el  
„alesul, care poartă  sacul cu daruri 
date de băiatul meu, pe care să le-
mprăştii  în tot satul" , cu demnitate şi 
stoicism, îşi mocneşte drama, silindu-
se să existe, fiindcă mai are o gramadă 
de lucruri de spus, până  când va 
ajunge „la hotarul zăpezilor" sale şi ca 
noaptea-n „sute de poveşti", liber  doar 
cu gândurile sale „zidit lânga poartă" 
aşteptând  ca „oricând  şi oricum", 
poarta să se deschidă pentru o 
imposibilă  apariţie (pag.164), care să-
i confirme că  plecarea de aici s-a făcut 
„de poveri dezlegat" ca acolo în popa-
sul predestinat  Cosmin „să  aibă  cât  
mai multă  lumină" (pag.163).   

O face mărturisind : 
„Spun Tatăl Nostru gândului de dor, 
Privind la cer, cum mama m-a'nvăţat" 

şi că: 
„Îmi ard obrajii, muguri  în  făclii, 
La mine-n suflet este viscol mare… 
Daca-i plecat, aştept să  şi revii 
Înfrunzărit de-un zâmbet pe cărare. "  
(pag.157) 

Consolându-se cu singura 
soluţie rămasă, 
„Când pe cer s-o lumina 
Am să-mi iau nepoţii-n braţe 
Şi-am să le arăt o stea", 
reprimând  „Vise negre", mutându-şi  
„durerile  toate"  în castelul zidit cu  
„tăciunii din stele". 

Este uimitor cum, bulversat de 
atâtea  încercări  mai  are puterea să-
şi închipuie: 
„Te văd la streaşina odăii 
Cum apă bei din veacul tău, 
Şi-ţi umple tata cana zilnic 
Să-l poţi găsi pe Dumnezeu" 
şi unde să-i poată duce „de toate, 
nimic nu am să uit; speranţă, chin, iu-
bire, aşa cum ne-a fost soarta", 
clopotniţându-şi mereu menirea, de-a 
nu-şi permite somnul până  când nu va 
prinde criminalul, chiar ascuns „după o 
stea", (vocaţie de Vitoria Lipan – vari-
anta masculină).  (pag.136). 

Odată citită, poezia lui Tudor 
Amza îţi rămâne  în memorie ca o 
lacrimă de pe obraz rămasă neştearsă 
şi pe care oglinda ţi-o arată în 
permanenţă, îndemnându-te să fii mai 
bun, mai drept şi mai generos, chiar şi 
atunci când împarţi cu „un plop smintit" 
frunzele care-ţi zăvorăsc un orizont 
inutil. 
         Nouă celor care vom evita zăvorul 
frunzelor de „plop smintit" nu ne 
rămâne decât să privim cerul nopților 
senine, din câmpia română, ima-
ginându-ne  că satele câmpiei vor fi 
iarăşi populate  şi că râsul necenzurat 
al copiilor va fi semn de renaştere, şi 
că sacrificiul lui Cosmin a fost aproape 
ritualic (ca la vechii traci ) spre a aduce 
peste noi o noua binecuvântare, şi a 
estompa „povara lunii turmentată".  

                 
Ică  Sălişteanu 

   
 Recurs la 

   CÂMPIA  ÎŞI  REVENDICĂ  ALTARUL 

    de Tudor Amza

 
   Mircea  
   Bostan 
 
 
 
 
 

 
 

Era târziu 
 
şi când se trezi 
era târziu în viaţa lui era  
singur şi mai bătrân ca timpul 
cu anii atârnând într-o cunună 

undeva...şi timpul trecea ca un rege... 
şi ea îi şoptea că îl iubeşte 
ca pe un vis 
ochii ardeau ca lumânărările 
drumurile erau bătute în tălpi 
şi trupul răcorit la umbra sânilor ei 
înălţa iubirea din tăceri 
vreme în care 
florentinul amerigo vespucci 
cu răsăritul în braţe 
luminând amintirile 
redescoperea america. 
 

Nemiloasa vreme 
 
sub talpa nemiloasă a vremii 

se zvârcoleşte visul fără puterea  
de-a renaşte şi lutul facerii se arde 
într-un mănunchi de lumânări de Paşte 
şi anii s-au câinit muşcând tăios 
precum un dinte ascuţit de câine lup 
adânc şi dureros 
înveşmântată-n curcubeu 
nevinovată se declară vremea 
şi după răsărituri vârsta geme 
şi în imperiul tragediilor în care timp  
se toacă secundele cu mii de vieţi  
se joacă şi-n timp ce talpa nemiloasă 
a vremii calcă 
doamna  lună  recită liniştită 
magnifice poeme  
despletită. 
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GUVERNANȚILOR 
 
Cu vorbă multă ce-nseamnă sărăcie, 
Guvernanții cu abilitate ne-amețesc, 
Ca să nu vedem  ̶  rușine să le fie! 
Cum vând țara, cum fură, cum se-mbogățesc. 
 

ALEȘILOR 
 
Aleșii sus spre-a ne conduce  
Astfel de legi au pritocit 
Să poată cât mai mult s-apuce 
Și să poată fura cinstit. 

UNEI HABOTNICE 
 
La biserică merge foarte des 
Și acatiste plătește mereu, 
Popa să-i pună  ̶  am înțeles, 
O vorbă bună, -cer, la Dumnezeu. 
 

ALEȘII NOȘTRI 
 
După lege, au niște atribuții, 
După muncă, n-au prea mari contribuții, 
Când e vorba  însă, de distribuții, 
Au grijă să-și pună mari retribuții. 

DERUTĂ 
 
Astăzi, lumea este cam pe dos, 
Azi, omul nu mai este sincer, 
Astăzi, lumea e cu susu-n jos... 
Nu cumva  o fi la fel și-n cer?! 
 

APROPO DE COMPORTAMENT 
 
Observ, fără să vreau, semeni de-ai mei; 
Când văd cum se comportă, nu pot să tac, 
Mă enervez, dar mi-e milă de ei... 
Parcă, astăzi, au coborât din copac.

 
Romică C. Ghica

 
Muzica zilelor noastre 

 
 
Simfo-jazz burnecian 
 
 
Constănțean, bucureștean, Se-

bastian e trompetist afară bine școlit. În 
big-bandul Radio prim-instrumentist. În vremea din urmă 
având și-un cvintet. Printre picături, activ componist. 
Așternând pe portativ simfo-jazz rock. În bună colaborare 
cu soața Simona Strungaru, orchestrator, dirijor... 

I-am văzut la treabă, până-n pandemie, tocmai în 
Bănie. Unde-au concertat cu orchestra filarmonicii urbei. 
Alăturându-i acesteia, cu vădit succes, trupa mică de 
jazzmani. Formată din Sebi Burneci, Cătălin Milea (și el su-
persaxofonist, clarinetist, flautist) și vreo trei bulgari: Teodor 
Petkov (subtil pianist), Mihail Ivanov (ager contrabasist), 
Borislav Petrov (năbădăios baterist). 

S-a cântat interesant, ritmat, subtil, delicat, înflăcărat. 
Poate, mai multă implicare a simfoniștilor craioveni n-ar fi 
fost de colea. Corzile, îndeosebi, se cuveneau puse-n va-
loare mai abitir. Cum n-ar fi stricat nici o amplificare 
completă, la fix, a structurii simfonice de acompaniament. 
Într-un echilibru sonor cu și cinci invitați. Astfel încât în tim-
panele noastre totu� să sune perfect. Pe măsura celor gân-
dite, dorite de interpreți... 

Simona, Sebastian, Cătălin mi-s cunoscuți de ani 
buni. Socot că fac excelentă echipă cu vecinii din sud. Și-
ar merita să scoată-mpreună alte producții. Iscând colabo-
rare cu alte filarmonici. La Ploiești, de pildă, acolo existând 
în schemă chiar un departament de jazz, un fain festival de 
profil și deschidere cât cuprinde pentru genul acestă pla-
netar. Ori la Sibiu, Timişoara, Braşov, superpotrivit. Ba și la 
Bacău, deplin nimerit... 

Aș spune-n final c-a fost o seară de care nu am parte 
prea des. Melanjul muzical deosebit m-a atras, mi-a pătruns 
și-n suflet, și-n minte. Cucerindu-mă zdravăn, dincolo de 
micile neîmpliniri amintite. Determinându-mă iară să spun 
că împletirea nimerită a ăstor trei stiluri este trecut, prezent, 
darmai ales viitor, în arta sunetelor nepieritoare. Îi dă gust 
neîncetat, colorat și parfumat, incomparabil, inconfundabil, 
cuceritor, copleșitor. Făcându-te mereu s-o asculți însetat. 
Să te lași transfigurat amplu, adânc, minunat... 

 
 

Cartea zilelor noastre 
 

Oameni și șobolani 
 
Animale și-unii, și-alții. Într-o parte de Paris. Pe străzi 

de ocolit. Printre dărâmături și gunoaie. Mizerie și cadavre. 
Mirosuri pestilențiale. Promiscuitate de necrezut. Ticăloșie 
de neoprit. Răutate, preponderent, printre bipezi. Drogați, 
alcoolici și decăzuţi în ultimul hal. Cerșetori, criminali, pros-
tituate. Hoție, corupție. Imigranți, sărăcie. Răzbunări și in-
cendii. Răzmerițe, grozăvii fără margini. Una peste alta, 
realități. Tenebroase, odioase, dureroase rău. De ieri, de 
azi, de mâine. Nu doar pariziene, desigur… 

Un jurnalist francez cu simț literar și conștiință le-a-
nfățișat temerar într-o carte*. Aparent, polițistă. Intriga, nu 
spectaculoasă, dar potrivită, spre a le da la iveală cutezător. 
Și convingător. Arătând cum e viața și în mărginimi. Ori ce 
e lumea nu doar în centrul urbei luminilor. Destinul, până 
la urmă cumplit pentru mulți. Ca ș-alții înainte mari ro-
mancieri, François Forestier nefiind, vizibil, un prozator 
banal. Ci unul poetic, reflexiv subtil. Plin de lirism și 
amărăciune. Maliție bine dozată și deloc la voia-ntâmplării. 
Într-un amestec echilibrat.  

Omul evidențiază la fix moravuri, în moravuri diverse. 
Pune culori adecvate, convingătoare în text. Imaginează 
util, semnalează abil, moralizează-n context îndreptățit. 
Vădește idei și talent în condei. Zdravăn împlinit, 
neprecupețit. Scriitura-i dură e literatură. Narațiunea 
șochează, însă militează pentru-n viitor fără de șobolani 
oricare-ar fi ei. Un just ideal individual. Și-n plan mondial, 
valabil mereu… 

 
*François Forestier, Strada șobolanilor, Ed. Crime 

Scene Publishing, 2010 
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-Ne-ai lămurit. Dar despre 

blocul de calcar, admirat în trecerea 
noastră peste viaductul de la 
intersecţia drumurilor… Ce poți să 
ne zici? au solicitat amănunte com-
panionii, încercând, astfel, să 
des-copere tainele bolovanului enig-
matic, înfipt în coada lacului de 
acumulare, misterele părând în-
trucâtva zămislite din inerția și  

 

strălucirile undelor.  
-Stânca Dracului, bolovanul 

cel care uneori se mişcă, așa cum se 
crede, deși stă proțăpit în apele 
Bistriței, e pomenit atât în legendele 
locului, dar și în povestirile multora, 
îndeosebi datorită sfârșitului tragic al 
acelora ce au îndrăznit, sau continuă 
încercarea de a îl escalada, în ciuda 
avertismentelor că nu este nimerit să 
o facă. Întrucât, din câte se spune, 
este bântuit de diavolii-diavoli, cu 
toate că în vârful acestuia a fost 
instalată o cruce, menită s-alunge 
duhurile rele, potrivnice unor aseme-
nea fapte.  

Și asta pentru că în tradiţia 
zonei, se crede că piatra aceea ar fi 
blestemată, întrucât, de-a lungul tu-

turor timpurilor, de la înălţimile ei 
s-au aruncat, sau au căzut în gol 
câteva zeci, ori poate că sute de oa-
meni.  

Dovada fiind consemnată în 
documentele vremii, dar și 
neschimbată în cunoștințele unora.  

Se spune, de asemenea, că 
stânca aceea, acum solitară, a 
apărut după ce Diavolul-diavol şi 
Dumnezeu a toate Diriguitorul, au 
făcut o prinsoare, Dracul lăudându-
se Creatorului că își va însuși, într-o 
noapte, bucata aceea din gresie 
sură, aflată, la timpul acela, în vârful 
Ceahlăului. 

 Frântură ce va fi așezată la 
temeliile Iadului, dovedind, astfel, că 
el este stăpânitorul peste întreaga 
suflare a lumii… 

-Cum? s-a interesat cumnată-
mea Oana… 

 
 

Ozana 
 Kalmuski Zarea 

 
 
 
 
 
 

Premiul DOREL BAICU  
 
    În această perioadă, din 12 martie, 
de la concertul ce nu s-a mai ținut, 
Filarmonica ”Mihail Jora”s-a expri-
mat online, cu recitaluri și concerte, 
multe dintre ele cu soliști ai locului. 
La o postare recentă pe facebook, 
cu un concert din 2015, unde am și 
cântat, l-am remarcat pe Dorel 
Baicu, acolo unde aveam bucuria  
de a–l afla, ca lider al partidei de 
flaut. Viața acestui om s-a sfârșit 
înainte de a împlini 60 de ani. Cânta 
strașnic de frumos la flaut, a fost un 
supraviețuitor (a dovedit – o pe tim-
pul cât s-a luptat cu o boală ce nu 
face distincție în alegeri), un artist 
care cunoscându-și valoarea o 
apăra, cu idei, caustic, neîngăduitor 
și care, evident, ca orice om a știut, 
mai mult sau mai puțin, să se facă 
plăcut.  Recunosc multe din calitățile 
lui pe care, din păcate, temperamen-
tul i le-a ascuns. Mulți așteptau să îl 
audă cântând. Longilin, cu o alură 
elegantă, potrivită scenei, dăruit pro-
fesiei sale, Dorel Baicu capta atenția 
și virtuozitatea sa, ușurința cu care 
“dovedea” pasaje insurmontabile îți 
lua aerul. Fraze bine articulate, 
respirații cu sens și nota de origina-
litate cu care își semna interpretările 
aveau firescul valului mării, aproape 
de care s-a născut. Naturalețea și 
harul său au cucerit atenția publicului 
meloman, în sutele de concerte în 
care a fost solist și în cele camerale, 
ale cunoscutului ansamblu Syrinx 
(Dorel Baicu – flaut, Dorin Gliga – 
oboi, Pavel Ionescu – fagot). 
    E greu uneori să vorbești/ scrii la 
trecut dar, vorba mamei: te naști, 
trăiești și mori, acesta este ciclul 
oricărei existențe.  Ambițios,  capri-
cios, cu un umor fin și persiflant, ca 
orice geamăn care se respectă, cu o 
tandrețe bine ascunsă, „aspru dar 

sever”, vorba lui Emanuel Elenescu, 
Dorel Baicu a fost atras la un mo-
ment dat de cariera didactică. Nu 
știu resorturile deciziei, cunosc doar 
rezultatul. Din 2009 a predat la Uni-
versitatea Națională de Muzică 
„George Enescu” din Iași, în vremea 
rectoratului lui Viorel Munteanu – cel 
care i-a fost îndrumător de doctorat. 
După ce a dedicat Trio-ului Syrinx în 
1982 Concertino, cu care formația 
obține la Tokyo Premiul special al ju-
riului, lucrarea creatorului bu-
covinean va fi impusă ca obligatorie 
la Concursul Internațional de muzică 
de cameră de la Martigny (Elveția). 
Viorel Munteanu compune pentru 
Dorel un Concert pentru flaut și 
orchestră de coarde și scrie: „Dorel 
Baicu are în repertoriu lucrări din 
toate perioadele culturii muzicale 
destinate flautului şi cele mai spec-
taculoase transcripţii din Vivaldi, 
Rossini, Paganini, Bizet, Prokofiev. 
În întreaga sa activitate, fie ca flautist 
solist, sau în cele mai diverse 
formaţii camerale, a promovat 
creaţia contemporană românească, 
unele lucrări fiind scrise special pen-
tru flautul, tehnica şi sunetul său, 
cunoscute şi apreciate de întreaga 
lume muzicală.” În anul 2017, este 
caracterizat de Liviu Dănceanu: „E 
greu să-ţi ascunzi satisfacţia întâlnirii 
unui muzician (interpret şi pedagog) 
viu, nesofisticat, pentru care stilul nu 
înseamnă alintare, ci pedagogie a 
spontaneităţii şi căruia i se potriveşte 
de minune metafora lui T. W. Adorno 
(din The Essay as Form): artistul 
poate avea aerul unui copil care se 
joacă cu focul. Un foc intens la 
flacăra căruia s-a forjat calitatea de 
profesor universitar.” 
    Astfel, studenții și masteranzii de 
la Iași, timp de nouă ani, până în  
2018 când Dorel, nevoit,  a părăsit 
catedra, au beneficiat de sfaturile 
unui profesor, venit de pe scenă, de 
îndrumarea unui muzician care le 
putea oferi toate„rețetele” cântatului 
în orchestră – unde  a activat fără în-
trerupere din anul 1982. Ca instru-
mentist în acest magnific organism – 
orchestra – Dorel Baicu a fost exe-
cutant al partiturii muzicale, o rotiță 
a ansamblului, dar și o „sugativă” a 
sfaturilor primite de la importanți diri-

jori ce s-au perindat la pupitru. Iar de 
la cei care nu se ridicau la standar-
dele așteptate, a învățat ce să nu 
facă. Severitatea sa este explicată 
de  o exigență pe care nu și-o im-
punea doar sieși, ci o solicita și  
celorlalți, deoarece, rezultatele, într-
o orchestră sunt obținute, cum se 
știe și cum se spune astăzi, ca 
proiect colectiv, grație muncii în 
echipă. Așa că nu greșesc când 
afirm că a fost nu doar șef de 
partidă, apoi solist  ci și un ferment 
de creștere al calității acestui colectiv 
numit orchestra Filarmonicii „Mihail 
Jora” din Bacău. 
   Deocamdată, Dorel Baicu rămâne 
în memoria noastră afectivă. Când 
nu vom mai fi nici noi, sperăm că va 
dăinui prin concursul ce îi poartă nu-
mele și se află la a doua ediție, inițiat 
de familie, organizat și girat de cei 
doi prieteni și parteneri ai fostei 
agenții BIG și ai Asociației de con-
certe Syrinx, Pavel Ionescu Am-
brosie și Ovidiu Bălan, care, în 
turnee de concerte,  au făcut posibilă 
recunoașterea colectivului artistic 
băcăuan în lume. La ediția a II-a, 
pentru stabilirea Premiului  Dorel 
Baicu și-au dat concursul alături de 
maestrul Ovidiu Bălan - director 
artistic, Antonio Amenduni (ex prim 
flautist la Teatrul de Operă din Roma 
și profesor de flaut la Conservatorul 
de Muzică Umberto Giordano, Fog-
gia), Corvin Matei (ex prim flautist al 
Orchestrei Simfonice din Cape Town 
și profesor emerit de flaut şi 
orchestră la Conservatorul din Stel-
lenbosch, Africa de Sud) și Cătălin 
Oprițoiu (prim flautist al Orchestrei 
Simfonice Bucureşti, profesor de 
flaut la Universitatea Națională de 
Muzică din Bucureşti, câștigător al 
Premiului ediției I, alături de Octa-
vian Chirilă). S-au înscris 20 de 
concurenți români și italieni, care au 
fost jurizați online, iar premiul din 
acest an a fost câștigat de Alberto 
Navarra, care obține o bursă de 
studiu  de 1.500 euro și  un concert 
în stagiunea Filarmonicii „Mihail 
Jora”. La mică distanță valorică s-au 
situat: Georgiana Mihăilă, Ioana 
Balașa și Claudio Comito. Ei vor fi 
recompensați cu un recital sau con-
cert în stagiunea băcăuană. 
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CONFESIUNILE  
UNUI  

SCAUN 
 
(fragment  
de roman) 
 
 
 
 

 
 
Pentru Dumnezeu, eram sigur 

c-o s-o pățesc! Încă de dimineață, am 
simțit niște scârțâituri rău prevestitoare. 
Nici nu avea cum să fie altfel, dacă toată 
dimineața au sărit pe mine cei doi nepoți 
ai domnului Hans. Problema e că eu nu 
mai sunt tânăr și lemnul meu uscat a 
cedat. Acum stau sprijinit de perete cu pi-
ciorul rupt sub mine. Mă gândesc că pen-
tru un scaun vechi și uzat un eveniment ca 
acesta se poate dovedi ireparabil. Ironia 
sorții face ca tocmai astăzi să împlinesc o 
sută de ani. Unii ar putea să spună că ce-
mi mai trebuie, mi-am trăit traiul, mi-am 
mâncat mălaiul. Și poate că așa și este. 
Prietenii mei sunt morți, ba chiar aș zice 
că toți cei de un leat cu mine s-au cam 
dus. Eu însă mai sper. Așa sunt eu. Opti-
mist. Dacă n-aș fi fost, cu siguranță n-aș fi 
rezistat la două războaie mondiale și la 
atâtea alte întâmplări minunate pe care, 
să zicem, soarta m-a făcut să le trăiesc. 
Când mă uit în urmă, îmi zic că, totuși, 
sunt un scaun înțelept. Sau norocos... cum 
credeți! 

 
* 

Apropo, ați citit Pinocchio? Nu? Ar 
trebui s-o faceți! Există peste tot alde 
Gepetto. Eu am cunoscut unul. Îl chema 
Horan, meșterul Horan, și era armean. 
Venise cândva dintr-un loc mitic pe care, 
deși am circulat mult prin lume, nu l-am în-
tâlnit. Se numea țara Van sau țara 
muntelui Ararat. 

Meșterul Horan vorbea neîncetat. 
Socot că fiind singur, cumplit de singur, își 
vorbea lui însuși ca unui prieten sau poate 
vorbea cu minunatele lucruri de lemn care-
i ieșeau din mână. Povestea legende de 
demult din țara lui și noi toți ne umanizam 
pur și simplu ascultându-i poveștile. Poate 
de aceea, din mâinile meșterului lemnar 
cu nume straniu, Horan, ieșeau lucruri vii, 
însuflețite și, chiar dacă cei care le 
cumpărau nu vedeau în ele decât niște 
obiecte, toate aveau suflet. 

Pentru că, nu-i așa, ceea ce oa-
menii nu văd nu înseamnă că nu există, ci 
că, pur și simplu, mintea lor nu înțelege. 
Poate că ceea ce ei denumesc realitate e 
doar iluzie. 

 
* 

Sunt un scaun frumos sau cel puțin 
eram. Ehei, când am ieșit din mâinile 
meșterului Horan, eram o mică bijuterie, la 
fel ca frații mei. Pe vremea aceea, dragii 
mei, nu erau mașini. Nici pe stradă și nici 
în ateliere. Prima mea amintire e... o 
căruță. Atelierul meșterului era un fel de 
șopron mare, sub care uneori trăgeau și 
căruțe. Prima mea amintire e cu o astfel 
de căruță, mai precis cu un cal sur 
înhămat la ea, care și-a ridicat coada și a 
slobozit cea mai mare baligă pe care am 
văzut-o în viața asta. Era căzută pe niște 
paie, ieșeau aburi mari din ea și mirosea 
a fân și sudoare.  

Pe vremea aceea, toate lucrurile se 
făceau manual și meșterii pricepuți erau la 
mare căutare. Încet-încet, după război ni-
meni nu mai știa să facă treabă de calitate 
și, de aceea, multe meserii pur și simplu 
s-au pierdut. Mașinile fac obiecte perfecte, 
dar ele sunt doar mașini. Obiectele făcute 
de ele n-au cum să aibă suflet. 

Mă uitam la Meșterul care m-a 
făurit. Era mic, gras, cu un tricou decoltat 
care, poate odinioară, fusese alb. Șorțul 
de cauciuc avea însă o culoare albastră 

care îmi plăcea. Lucra ca în transă. Pe cât 
era de butucănos, pe atât de pricepute îi 
erau mâinile. În spatele lui, era o oglindă 
uzată. Puteam să mă văd în ea. Întâi, am 
fost o bucată de stejar. Miroseam probabil 
a pădure și a frunze putrede. Nu știu. M-
am trezit abia când mâna făurarului m-a 
mângâiat întâia oară. Priveam în oglindă 
cum apar din lemnul stejarului. Făuritorul 
meu lucra încet. De exemplu, pentru a-mi 
face un picior punea întâi lemnul la ure-
che. Asculta lemnul cu atâta atenție, de 
parcă ar fi ascultat o simfonie sau de parcă 
lemnul i-ar fi șoptit cum să-l cioplească. 

Așa m-am născut. Spun naștere, 
pentru că eu cred că sunt copilul acelui 
armean pribeag.  

Azi, demult e oale și ulcele. Singu-
rul lucru pe care nu l-am înțeles era cân-
tecelul lui armenesc, din care nu 
pricepeam decât ultimul vers: „Apa duce, 
apa aduce.” În armenește chiar suna 
melodios. 

În viața mea, n-am întâlnit niciun 
scaun care să știe armenește. Mereu am 
crezut că din bătrânul Horan va crește 
după moarte un stejar falnic, din care se 
vor face cele mai minunate scaune. Ei, dar 
se pare că nu toată lumea are noroc! 

 
* 

Sunt un scaun frumos, sau cel puțin 
eram în copilărie. De fapt, îmi spun scaun, 
fiindcă mi se pare că acesta e titlul meu de 
glorie. În fapt, sunt și nu sunt scaun. Pot fi 
confundat oricând cu alte lucruri, de exem-
plu, cu un fotoliu sau chiar cu un tron. Și, 
ca să mă alint, sunt și... unicat. Nu mai e 
nimeni în lume asemeni mie, judecați și 
dumneavoastră... 

Mai întâi, să vă spun că sunt un 
scaun tapițat și cu spătar înalt. Sunt plin 
de ciudățenii și simboluri. Picioarele par 
drepte, dar sunt asemeni unor odgoane de 
corabie învârtite. La fel sunt și suporturile 
pentru brațe care se termină prin două 
capete sculptate de lei. Spătarul, tapițat și 
el, e mărginit de două coloane 
asemănătoare picioarelor. Partea cea mai 
înaltă a spătarului e sculptată în forma 
unui medalion. M-am privit de multe ori în 
oglindă și mereu m-am întrebat dacă 
sculpturile au vreo semnificație. Mai întâi, 
de o parte și de alta a medalionului sunt 
două capete de păsări cu ciocuri im-
pozante în care se află ceva ce ar putea 
semăna cu două pere sau cu două 
săculețe pline. Pe centru, se află un ochi 
închis, iar marginea superioară seamănă 
cu crenelurile unei cetăți. Spuneți-mi 
dumneavoastră ce semnifică. Eu nu știu. 

Oricum să nu-mi spuneți că sunt un 
fotoliu. După părerea mea, un fotoliu e tot 
un scaun, dar umflat în pene în mod ne-
justificat. Adică sunt niște scaune înfumu-
rate. Eu, în lunga mea viață, nu am întâlnit 
niciun fotoliu normal la minte. Numai ifose, 
numai priviri aruncate de sus. Am observat 
asta și la oameni. Cum ajunge cineva să 
ocupe o funcție mai înaltă, cum uită urgent 
de unde a plecat. 

 
* 

Primul meu stăpân a fost de fapt... 
o stăpână. Mai bine zis, o contesă. Avea 
un domeniu întins și un conac asemănător 
unui mic palat. Când am cunoscut-o, 
primele semne ale unei vârste re-
spectabile începuseră să se arate. De 
fapt, doamna Eliza, căci așa o chema, era 
una din acele ființe omenești care reușesc 
să-și ascundă vârsta cu mare măiestrie. 
Cândva, fusese o frumusețe răpitoare 
pentru care se duelaseră cei mai faimoși 
nobili din epocă. Asta mi-a spus-o un tabu-
ret bătrân, pe care contesa își sprijinea 
uneori picioarele obosite. Tot el mi-a spus 
că se căsătorise cu cel mai frumos bărbat 
din Paris. Contele Paul o dusese la 
conacul lui din provincie și astfel Parisul 
rămase mai sărac.  

Fusese o iubire formidabilă, 
neîmplinită însă de nașterea vreunui copil. 
Contesa era o femeie plină de grație, 
blândă și iubită de toți. Își făcuse un salon 

literar la care veneau cei mai cunoscuți 
scriitori și multe opere literare îi fuseseră 
dedicate. 

Dar cum fericirea e o stare 
trecătoare, destinul fu nemilos cu ea. Con-
tele Paul muri de tuberculoză și tânăra 
contesă Eliza rămase singură în imensi-
tatea domeniului. Plânse mult după iubitul 
ei soț și, după un timp, constată că n-are 
încotro. Se dedică operelor de binefacere, 
mai ales creșterii și educării fetelor sărace 
din satele din jur.  

Îmbătrâni tot frumoasă în mijlocul 
oamenilor care o respectau și o venerau. 
Când eu am ajuns la conac, era o doamnă 
înaltă, slabă cu un coc discret și cu ghiocei 
albi la tâmple.  

Am fost fericit la ea. Eram tânăr și 
lemnul meu mirosea a pădure. Contesa 
avea o afecțiune pentru mine, care mă 
mișca în mod deosebit. Eram scaunul ei 
preferat. 

Ehei, în câte seri se așeza cu multă 
atenție, potrivindu-și cu grijă pliurile lungii 
sale rochii. Stătea ore întregi dreaptă și 
nemișcată citind cărți care foșneau melo-
dios și miroseau a tiparniță. Uneori își 
așeza mâna pe brațul meu mângâindu-mi 
ușor catifeaua. Era cea mai delicată 
persoană din câte am cunoscut și, practic, 
întreaga mea tinerețe am fost îndrăgostit 
de ea. 

Eram doar un scaun tânăr și 
neștiutor. Mi se părea că niciodată viața 
mea nu se va schimba. Din păcate... 

Anii trecură și contesa mea deveni 
o doamnă în vârstă, ușor ridată, dar tot 
frumoasă. Simțind probabil vântul rece al 
iernii, construise în curtea castelului o 
bisericuță pentru toți cei de pe domeniu. 
În fiecare duminică se ducea la slujbă... 
împreună cu mine. Duminica jucam rolul 
de strană în biserică și grozav îmi plăcea. 
Mă împrietenisem cu toate celelalte strane 
și abia așteptam duminica să le întâlnesc. 

Ultima duminică petrecută cu 
doamna mea a fost chiar o duminică de 
paște.  

Era o dimineață rece a unei 
primăveri timpurii. Ici și colo, ochiuri albe 
de zăpadă încă înviorau un peisaj, în care 
noroaiele erau brăzdate de urmele înguste 
ale roților de trăsuri. 

Bătrâna doamnă era bătrână, 
bătrână de tot, și grozav de obosită. Preo-
tul o vizitase de dimineață și o rugase să 
nu vină la liturghie, fiindcă afară era umed 
și frig. Însă doamna mea ceru să fie dusă 
la biserică. Nu lipsise niciodată de la 
liturghia de Paște. Bineînțeles, am însoțit-
o tot ca de obicei. 

Vă rog să mă credeți că n-am simțit! 
Nici azi nu-mi dau seama cum de n-am 
simțit... 

Contesa mea a stat la slujbă 
așezată, cu spatele perfect drept și pulpele 
lipite, ținând în mâini o lumânare albă, 
mare și groasă. Probabil, mirosul de 
lumânare și muzica minunată a corului m-
au derutat. 

Cert este că, târziu, când slujba se 
terminase și lumea pleca, preotul se 
apropie de contesa mea dragă care stătea 
la fel de nemișcată, parcă privind atent cio-
tul de lumânare care încă ardea. 

Murise. Murise în brațele mele, cu 
lumânarea aprinsă în mână, ascultând 
„Hristos a înviat”. 

N-am plâns. Știam c-a murit fericită.  
Niciodată în lunga mea viață n-am 

mai întâlnit o persoană mai demnă și mai 
nobilă decât contesa Eliza, prima mea 
stăpână. Ei, altă lume era pe atunci. Mai 
ales că imediat începu și războiul. 

 
* 

Primul meu război a trecut oarecum 
pe lângă mine. N-am înțeles prea multe, 
fiindcă fusesem deja dat unui magazin de 
mobilă veche din sud. Nu-i vorbă, nici din 
al doilea război n-am înțeles prea multe. 

Oamenii au cumva un defect... să 
zicem „de fabricație”. Își amintesc mereu 
ceea ce nu trebuie să-și reamintească și 
uită aproape totdeauna ceea ce nu trebuie 

să uite. Judecați și voi. Se spune că „His-
toria magister vitae”. Păi dacă e așa, de 
ce omenirea repetă aproape cu regulari-
tate aceleași greșeli și se supune acelorași 
suferințe. De ce? 

Eu însă ajunsesem într-un loc care-
mi plăcea. La monsieur Baisse. Habar n-
am avut de război. 

Grasse era o localitate mică. În 
memoria mea, a rămas prin mireasma de 
parfumuri care învăluia fiecare colțișor. Aici 
orice sătean producea din tată în fiu par-
fumuri complicate și fine a căror formule 
se lăsau moștenire ca o avere de preț. 

Monieur Baisse părea la prima 
vedere extrem de sever. De exemplu, îl 
mai chema și Lucienne dar dacă cineva, 
și nu prea erau mulți aveau curajul 
ăsta,încerca să îl strige pe numele mic, 
pur și simplu, se întorcea cu spatele, mur-
murând în barbă un „merde” suficient de 
sonor. 

Când l-am cunoscut, era un per-
sonaj impunător. Înalt, cu părul grizonat, 
dar de o culoare aparte, asemănătoare 
spicelor de grâu. Sigur în tinerețe fusese 
blond. Ceea ce impresiona cu adevărat 
era capul său mare cu aspect leonin. Părul 
lung și ondulat îi ajungea până la guler. De 
aceeași culoare purta și o barbă extrem 
de îngrijită în formă de cioc mai lung și o 
mustață groasă tăiată scurt. Pomeții 
reliefați și o bărbie proeminentă arătau că 
posesorul lor e un personaj puternic și 
ambițios. Avea doi ochi teribili care, chiar 
dacă erau ascunși în spatele unor ochelari 
cu rama groasă, străluceau necontenit. 
Ochi asemănători n-am mai văzut nicăieri. 
Erau, cred, ochi de actor. Puteau exprima 
rapid, cu maximă elocvență, sentimente 
din cele mai diverse, uneori contradictorii. 
Puteam, după ce am stat câțiva ani în 
preajma lui, să intuiesc ce gândește doar 
privindu-i ochii. 

Mai târziu, am aflat că fusese pro-
fesor. Niciodată n-am știut de ce a 
renunțat la profesorat ca să se facă negus-
tor de obiecte de artă. 

Spun negustor de obiecte de artă, 
însă monsieur Baisse nu cred că a vândut 
niciodată ceva. Cel puțin eu nu l-am văzut 
făcând asta și tot să fi fost vreo cinci ani 
în care am stat la el. Îl bănui că se încon-
jura de lucruri frumoase pentru confortul 
său. Nu, categoric nu avea suflet de ne-
gustor. 

Îl priveam cu drag serile calde cum 
ștergea de praf mobila cu atâta pasiune, 
de ai fi putut gândi că fiecare obiect face 
parte din familia lui. Pe mine mă plăcea 
mai ales pentru confortul pe care îl ofer-
eam când citea. 

Trebuie să vă spun că stăpânul 
meu iubea la nebunie cărțile. Și, vă spun, 
avea mii de cărți și încă mai cumpăra. Se 
pare că doar uitându-se la ele se relaxa. 
De multe ori, se plimba printre rândurile de 
cărți, doar atingându-le coperțile. Se 
vedeau în ochii lui luminițele bucuriei. 

Mai mult, chiar era un mare scriitor. 
L-am putut admira în toată splendoarea 
pentru că acei ani petrecuți acolo au fost 
cei mai prolifici pentru el. Scria orice. Scria 
romane, povestiri, piese de teatru. Însă cel 
mai mult, îi plăcea să scrie poezii. Cred că 
scria mii de poezii de tot felul. Așa am aflat 
ce este un haiku, o lemă, un rondel, un 
gazel și alte multe minunății în versuri care 
apăreau ca prin magie din pana lui 
măiastră, pentru că a fost singurul om pe 
care l-am văzut vreodată scriind cu o pană 
muiată în cerneală. Ba mai mult, fără să 
îmi dau seama, am învățat de la el să 
citesc. Era miop și ținea cărțile atât de 
aproape, uneori chiar silabisind, încât 
uitându-mă peste umărul lui am învățat și 
eu cuvintele. 

Da, categoric monsieur Baisse mi-
a fost fără să fi vrut un profesor minunat. 

Habar n-am unde și dacă mai 
trăiește dar, dacă există un rai al oame-
nilor, sunt sigur că Dumnezeu l-a pus să-i 
învețe pe îngeri să vorbească în versuri. 

(Continuare în numărul viitor)
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Silește-te… 
 
Silește-te să ieși din neștiință, 
Spre înălțimi nebănuite-aspiră, 
De știi, mai pune-o strună-n plus la liră 
Și ce e greu devine cu putință. 
 
Cei din vechime temple-și construiră 
Și-au apărat cu sârg sfânta credință. 
Și numai după multă suferință, 
S-alunge pe satana izbutiră. 

Mai face victime și-n vremea noastră, 
De nu-i aprinsă candela-n fereastră 
Nici pe dușman nu îl îndepărtează. 
 
Atâtea doruri inima-ți frământă, 
De-aceea tu citește cartea sfântă 
Și Domnul mi te binecuvântează.  
 
De-l vedeți… 
 
De-l vedeți cu haina ruptă-n coate 
Și cu-ncălțămintea veche spartă, 
El sămânța geniului o poartă, 
Deși-n viață e lipsit de toate. 
 
El slujește-n templu pentru artă, 
Nu-i atras de zgomote deșarte, 
De la calea dreaptă nu se-abate, 
Inima el lumii să-și împartă. 
 
A ținut întotdeauna postul, 
Tainelor să deslușească rostul 

Și-a sfințit cu lacrima-i țărâna.  
Ca Sisif, se suie-n vârf de munte 
Să-l sărute Dumnezeu pe frunte 
Și să prindă stelele cu mâna. 
 
Mai sunt făpturi… 
 
Mai sunt făpturi din cele ce inspiră, 
Suave, parcă imateriale 
Precum un crin ce-a înflorit în vale 
Și-ți smulg îndată un acord din liră. 
 
Nu părăsi strălucitoarea cale 
Pe care alții, mai demult, pășiră, 
Ca merii din Eden cei vechi rodiră 
Și zugrăviră chipuri ireale. 
 
Ești vis ori mai degrabă fantezie 
Și-ncerc să te cuprind în poezie, 
Nu certitudine, ci ipoteză. 
 
În bezna mea ești raza de lumină 

Ca-n iconografia bizantină 
Desprinsă dintr-o stampă japoneză. 
 
 Regret… 
 
Regret că nu sunt apt pentru pictură, 
Nu știu să desenez măcar o casă 
Dar ce spun eu, nici masa nu e masă 
Că-i mai degrabă o caricatură. 
 
O altă cale-mi pare lesnicioasă 
Și am ales să fac literatură –  
Literatură, nu maculatură –  
Gândindu-mă la vatra luminoasă. 
 
Acolo am crescut citind întruna 
Și-adeseori stând la taifas cu luna, 
Uimindu-ne de vreo privighetoare. 
 
Am  fost mereu vrăjit de taina nopții 
Și dacă îmi zâmbiră astăzi sorții 
E c-am văzut cum se deschide o floare. 

 
Adriana  
Weimer 

 
 
 
 
 

POEMELE  MĂRII 
 
 
Marea cea mare 
 
Cu Marea cea mare 
în suflet  
şi-n priviri  
– cât o pot cuprinde – 
 
contopindu-ne 
cerul,  
visele,  
iubirea,  
destinul. 
 
Cu iubirea ta-n suflet  
Marea cea mare  
mă cunoaşte, 
mă cheamă  
în largul ei... 
sunt în largul meu... 
 
 
Sărut infinit 
 
Adun  
scoici colorate 
şi nisipul sărat 
îmi măsoară  
paşii 
alături de-ai tăi. 
 
Libertate, 
sentimentul  
Mării celei mari 
mă cuprinde, 
 
îmi cuprinde  
iubirea,  
gleznele,  
mijlocul, faţa, 
ca-ntr-un sărut infinit. 

 
Neţărmurită iubire 
 
Neţărmurită-i iubirea 
la ţărmul tău 
fără sfârşit... 
 
Seninul tău 
e acum şi al meu, 
 
zbuciumul meu 
e acum doar al tău 
 
val după val  
ne spunem 
bucuria revederii. 
 
Îţi ating cerul  
 
În largul tău, 
în largul meu, 
te cuprind în priviri 
Mare… 
 
şi valul tău 
mă înalţă 
 
şi seninul tău  
mă cuprinde. 
 
Îţi ating cerul  
cu inima, cu iubirea. 
 
Suflet-iubire 
 
Mare-smarald 
cu suflet-mister 
 
dragostea mea 
renaşte  
cu fiecare senzaţie 
a valului tău, 
a scoicilor frânte  
sub talpă… 
 
Suflet-iubire 
cu privire smarald. 
 
Energie vie – Marea 
 
Energie vie – Marea 
mă cuprinde-n priviri, 
o cuprind în priviri, 
mă cunoaşte 

ca fiind a ei 
– energie vie 
din energie vie – 
îmi cunoaşte paşii 
pe nisipu-i sărat şi fierbinte 
cu miile de scoici 
răscolite de valuri, 
 
îmi cunoaşte  
iubirea, şi seninul, 
şi cuvântul  
renăscut înspre ea. 
 
 
Iubirea mea 
 
Iubirea mea, 
sunt aici întru tine, 
 
cu tot soarele 
şi seninul  în suflet. 
 
Iubirea mea, 
eşti aici întru mine, 
 
cu tot verdele  
Mării  în priviri. 
 
Clepsidra cuvântului 
 
Măsor timpul 
prin clepsidra cuvântului 
 
şi tot nisipul Mării 
îl măsoară curgând 
 
– scoici sfărâmate 
sub talpa timpului,  
şi a mea, 
sub umbra timpului,  
şi a mea. 
 
E-o contopire de mări 
– o mare de cer, 
una de apă 
şi una de nisip – 
 
şi zbuciumul timpului 
– val după val, 
clipă după clipă, 
trecere după trecere – 
 
dincolo de clepsidre 
şi cuvânt. 

 
    Dorina Stoica 
 
 
 
 
 
 

Anotimpuri 
 
În fiecare noapte  
caut locul unde am plâns. 
În fiecare noapte 
caut locul unde am râs, 
unde am iubit, m-am rugat. 
Mă culc vară,  
mă trezesc toamnă. 
Îmi cad frunzele, 
mă fac iarnă. 
Sparg între dinți tăcerea. 
În palmele mele  
înfloresc și se trec 
ghioceii, trandafirii, 
regina nopții, crinii 
crăițele și crizantemele. 
E atâta viață 
și atâta moarte 
înlăuntrul meu. 

 
O dată la șapte ani 
 
Rochia nouă cusută  
din doi metri de singurătate 
trasă direct pe piele, va ține de cald? 
Cu anotimpurile împachetate  
în geamantane așteapt un taxi. 
Mă mut din lumea ce seamană  
        tot mai mult 
cu un sat troienit, în pântecul  
       mamei mică, 
mică, de nu mă văd nici eu. 
Nu-mi place să plec noaptea la tren. 
Inima toacă de biserică, bate. 
În gară, un cățel & o cerșetoare 
mă privesc mustrător. 
Arunc la coș mototolite așteptările,  
promisiunile. 
În buricele degetelor mă furnică poezii. 
“De la un timp nici toamna  
nu mai este ce-a fost!” 
îmi spune bărbatul de lângă mine. 
“Poate de aceea mereu întâlnesc bărbați 

cu brațele prea scurte ca să-mi cuprindă 
inima”, îi răspund. 
Vine trenul. 
În urmă liniște. 
În față întuneric. 
Stâlpii de telegraf aleargă  
cu o sută de kilometri/oră. 
 
O dată la șapte ani în sufletul meu 
deschis ca o scorbură de copac, 
se cuibărește cineva. 
 
M-aș face din ce în ce mai 
subțire 
 
Timidă ca un porumbel m-am făcut 
noapte,  
apoi ziuă, și iar m-am făcut noapte.  
Într-o dimineață am hotărât  
să mă fac Lumină! 
„Ridica-voi ochii mei la Ceruri  
de unde va veni ajutorul”! 
Dumnezeu nu mai are loc  
de atâtea religii, sateliți, extratereștri, 
de atâta politică. 
Aș vrea să-mi cadă de pe umeri 
pielea ca de șarpe,  
să nu mai mușc din mărul  
pe care la fiecare colț de stradă 
o Evă mi-l întinde, mi-l vinde. 
 
M-aș face din ce în ce mai subțire 
ca să pot trece prin urechile acului,  
dincolo, în Împărăția lui Dumnezeu  
cea fără de prihană, 
fără peturi și pungi din plastic,  
aditivi alimentari, poluare,  
fără rețele de socializare,  
Facebook, Instagram, fără politică! 
 
Astăzi în mașină un tânăr a spus:  
„Se simte rău o doamnă bătrână.” 
M-a sprijinit cu o mână  
și mi-a cedat locul.  
Acasă, în fața monitorului  
mi-am luat inima în dinți 
și pentru prima dată în viață am 
dat like unei doamne foarte înalte, 
ce ține în mână o coasă  
și care se afla de câțiva ani 
în lista mea de prieteni virtuali. 
Am făcut aceasta deoarece  
nu stau prea bine cu sănătatea. 
De la un timp mă dor viespile,  
șerpii, spinii și străinătatea. 


