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Petrache PLOPEANU 
 

Noua voluptate 
 

Motto: 
„Putem noi fi oricît de versați întru sațietate, și tot 

vom rămîne mai prejos de precursorul nostru, Xerxes. 

N-a făgăduit el prin ucaz o răsplată aceluia care ar fi 
născocit o voluptate nouă? - A fost cel mai modern gest 

din Antichitate”. 

(Emil Cioran, Silogismele amărăciunii )  

 
VOLUPTÁTE, voluptăți, s. f. 1. Plăcere mare a 

simțurilor, a trupului. 2. Desfătare sufletească; 

încântare, satisfacție. – Din fr. volupté, lat. voluptas, -
atis. 

Așa este definit de către DEX termenul „voluptate”. 

O întrebare mă macină de ceva vreme: care ar fi 
voluptatea caracteristică diferitelor popoare și implicit 

poporului român. Se spune despre francezi că se plâng 

că nu apucă să guste într-un an, din toate cele 365 de 

varietăți de brânză, specifice gastronomiei proprii. 
Despre polonezi se afirmă același lucru, dar cu trimitere 

la felurile de votcă, prilej de veșnică polemică cu rușii 

pe tema creatorului inițial al acestei licori. Spaniolii sunt 
pasionați de corida cu tauri, animale care acum vreo 

2200 de ani au contribuit decisiv la înfrângerea și 

moartea generalului cartaginez Hamilcar Barca, tatăl lui 

Hannibal. Și exemplele despre diferitele voluptăți ale 
popoarelor ar putea continua…   

Revenind la definiția de dicționar, identific printre 

notele caracteristice ale termenului, plăcerea mare a 
simțurilor, a trupului, dar și desfătarea sufletească, 

încântare, satisfacție.  

Dacă pentru popoarele menționate în primele 
rânduri am putut observa că voluptatea ar putea să fie 

prilejuită de mâncare, băutură sau joc, pentru români 

problema este mai dificil de circumscris. În privința 

mâncării ne lăudăm cu celebrii mititei, dar rețeta 
originară provine din Serbia, așa că voluptatea trebuie 

împărțită cu vecinii noștri de la sud-vest. În privința 

băuturilor, vinurile românești sunt mărci cunoscute și 
recunoscute pe toate meridianele lumii, dar românul 

obișnuit rămâne tot la vinul pe care și-l face el cu mâna 

lui, așa că voluptatea nu prea este voluptate, ci mai 
degrabă muncă. Ori, cum se știe de milenii, munca nu 

prea provoacă o plăcere mare a simțurilor, desfătare 

sufletească, deci iese din discuție ca sursă a voluptății. 

Jocurile? Într-adevăr, sărăcia îi îndeamnă pe mulți 
români să joace la loto, să parieze etc., dar numărul 

celor aleși este atât de mic încât, din nou, nu se poate 

vorbi de voluptate la scară națională, voluptate care s-ar 
putea invoca drept trăsătură a unei etnii. 

Cioran conturează o anumită posibilitate de 

identificare a voluptății specifice poporului din care a 

făcut parte. Mai întâi, leagă voluptatea de sațietate. 

Conform aceluiași DEX: SAȚIETÁTE s. f. Saț, 

saturație. [Pr.: -ți-e-] – Din fr. satieté, lat. satietas, -atis. 
Reținem așadar, saturație. Deci voluptatea se leagă de 

saturație. Preluăm din motto-ul din capul articolului: 

„Putem noi fi oricît de versați întru sațietate, și tot 
vom rămîne mai prejos de precursorul nostru, Xerxes”. 

Expresia „versați întru sațietate”, adică învățați cu 

sațietatea, cu saturația este, după mine, cheia 

identificării voluptății specifice românilor, dar să 
continuăm conturarea premiselor silogismului. În 

aceeași frază, Cioran trimite la un renumit rege persan, 

Xerxes, fiul lui Darius I și, prin mamă, nepot al lui 
Cyrus I. Acesta i-ar face de rușine pe toți contemporanii 

noștri, adepți ai voluptăților, contemporane și ele, 

desigur. Prin ce anume, însă? Cioran continuă: 
„N-a făgăduit el prin ucaz o răsplată aceluia care ar 

fi născocit o voluptate nouă?” 

Prin ce acest rege antic, atât de îndepărtat în trecut, 

ar fi totuși deasupra contemporanilor noștri, în ceea ce 
privește atitudinea față de voluptate? Cioran ne-o spune: 

a promis „prin ucaz” (decret, lege) o răsplată (probabil 

substanțială, dacă acțiunea a rămas prinsă în istorie) 
celui care avea să inventeze o nouă voluptate. Anumite 

comentarii se impun aici. 

Curtea persană era un spațiu al rafinamentului și al 

plăcerilor mari ale simțurilor trupului și prilej de 
desfătări ale sufletului. Așa a și rămas în imaginarul 

antic, Xerxes fiind modelul exemplar al regelui prea-

puternic și bogat al timpului său, iar faptul că a promis 
prin lege o mare răsplată pentru cel ce va crea o nouă 

voluptate, nemaivăzută până atunci, nu este imposibil de 

acceptat. Probabil că marele rege se săturase  
plictisindu-se de vechile voluptăți, dorind altele noi. 

Noi, contemporanii, deși suntem versați în ale 

plăcerilor, totuși nu suntem pe măsura regelui persan. 

Cu toate progresele realizate în acest domeniu, în toate 
epocile care au urmat Antichității. Suntem mai prejos, 

așadar, lui Xerxes, precursorul nostru în ale voluptății. 

Cioran consideră actul legislativ al regelui persan, acela 
de a răsplăti prin „ucaz” născocirea unei noi voluptăți, 

„cel mai modern gest din Antichitate”. Ciudată 

concluzie! Ce legătură poate avea acțiunea lui Xerxes cu 
ideea de modernitate? În ce fel dorința expresă și 

oficializată, deci politică, a acestuia poate să 

corespundă, în logica cioraniană, cu cel mai modern 

gest din Antichitate, care nu a fost depășit nici de cei de 
astăzi? Care este legătura între căutarea unei noi 

voluptăți și „cel mai modern gest din Antichității”? Ar 

putea să fie vorba de interpretarea de către Cioran a 
căutărilor lui Xerxes în direcția unei noi voluptăți, ca o 

căutare a trăsăturii specifice poporului persan? Dacă da, 

atunci prin ce este regele regilor mai presus de 

contemporanii noștri? Silogismul conturat deja ar arăta 
astfel: 

„Putem noi fi oricît de versați întru sațietate…”  

„[Xerxes]…a făgăduit… prin ucaz o răsplată 
aceluia care ar fi născocit o voluptate nouă”  



SPAȚII CULTURALE nr. 74, ian./febr. 2021 

3 
 

„A fost cel mai modern gest din Antichitate… și 

vom rămîne mai prejos de precursorul nostru…” 
Acum pot continua cu ideea următoare: Xerxes a 

făcut, după opinia lui Cioran, cel mai modern gest al 

Antichității, deoarece a politizat voluptatea în mod 
oficial, prin ucaz, prin lege și nu a lăsat această 

importantă componentă a schimbării vieții sociale la 

voia întâmplării. Cei de astăzi, iar aici mă refer la tot 

ceea ce înseamnă elementul uman implicat în cadrul 
politic instituțional, controlează „vechile voluptăți”, dar 

se dovedesc a fi incapabili în a percepe modul în care va 

apărea „noua voluptate” și ce consecințe va aduce cu 
sine fenomenul respectiv. Această nouă voluptate nu 

trebuie confundată cu vechile mari plăceri ale 

simțurilor, trupului și desfătări ale sufletului, ci va fi 
altceva cu totul și cu totul nou, generat de felul în care 

specia umană se înțelege / nu se înțelege și se acceptă / 

nu se acceptă pe sine însăși. Filozofii și filozofiile 

moderne și contemporane au încercat să creeze această 
nouă voluptate: supraomul, moartea lui Dumnezeu, 

omul nou, eliberarea de conștiință. Au fost acestea 

voluptăți, care au dus la extaz pe unii dintre cei trăitori 
în secolul al XX-lea și chiar și în aceste două decenii ale 

secolului al XXI-lea, dar ele nu au rezistat. Aceste 

voluptăți nu au supraviețuit, pentru că nu au reprezentat 

„adevărata nouă voluptate”. Să fie aceasta voluptatea 
autodistrugerii? Voluptatea sinuciderii ca specie? Sunt 

suficiente semne ale oficializării politice a noii 

voluptăți, folositoare Marilor Regi ai Epocii 
Contemporane, răsplata pentru creatorii ei fiind chiar 

distrugerea celorlalți spre folosul lor singular. 

Cazul românesc este exemplar din altă perspectivă. 
Dacă am idealiza apariția noii voluptăți și am lega-o de 

ființa poporului, am putea vorbi despre voluptatea 

tragismului și am putea scrie pe porțile de intrare în țară, 

pe la toate Vămile (sic!): lăsați orice speranță! Dar 
suntem un popor cu bășcălia în sânge, de aceea 

voluptatea care tinde treptat să se oficializeze de sus în 

jos și de jos în sus este aceea a comediei. a plăcerii mari 
a simțurilor, de tip caragialian, a trupului, de tip 

gargantuesc și a sufletului, de tip „să moară și capra 

vecinului”. Suntem obișnuiți să acuzăm clasa politică 
pentru tipul de societate „voluptuoasă” care a fost creată 

după 1989, făcând abstracție că tuturor ne-a plăcut! Că 

dacă nu ar fi astfel, atunci imboldul scrierii unui articol 

precum cel de față, nu ar fi existat.  
Românii experimentează și exersează diferite 

voluptăți, doar-doar vor reuși să fie mai presus ca 

Xerxes al Persiei. Este acest efort, de bună seamă, cel 
mai modern gest al… Antichității! 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Pământul care mă leagănă 

 

Târziu mi-a fost când m-am întors la tine, Patrie! 

Și în loc de oameni am găsit cagule și resemnări 
și ropote de aplauze și păduri căzând fără noimă în 

cer. 

 
Acum râurile tale curg invers, scurmă tăcerea  

și urcă, învolburate, până se pierd în izvoare. 

 
Credeam că îți știu toate florile și toți fluturii, 

toți norii și toate ploile, Patrie! Dar nu mai sunt 

decât stoluri negre de cruci, rotindu-se peste 

mormintele 
pustii ale războaielor mondiale... 

 

Mâna dreaptă a tatălui meu a rămas să se închine 
la Cotul Donului, el spunea că nu e nici o diferență 

între a muri pentru Patrie și a trăi pentru Patrie... 

 
De ce, te întreb, Patrie, totuși de ce, pământul tău  

mă ia în brațe și mă leagănă, numai la cutremur? 

 
Țara surdo-mută 

 
În țara mea surdo-mută, 

interzisă îngerilor și poeților, 

flutură drapele și iluzii. 
 

Fericirea se vinde ambalată 

în pungi de plastic, 
se dansează după ropotul ploii, 

nici un sentiment nu e interzis  

și lumea e veselă 

ca la o nuntă de la care a fugit mireasa... 
 

În țara mea surdo-mută  

ziua de ieri va fi abia mâine. 
 

Sing Sing 

 

Sărbătorile fricii, luminate de artificii 
și reflectoare oarbe, cu iubita mea zburând, 

(am interdicție să mai folosesc cuvântul înger 

așa că o să-i spun Sing Sing 
pentru că orice înger este, în ultimă instanță, 

un cer cu gratii), cu fotografii lapidate și  

clinchet fericit de pahare, și la urmă cioburile  
adunate pe făraș și noaptea îmbătrânind  

odată cu noi, într-o cameră de hotel  

la celălalt capăt al  lumii.  

 

                     Lucian MĂNĂILESCU 
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Florentin POPESCU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amintiri cu poetul Radu Cârneci (III) 

 
Nu e nicio exagerare: în luna septembrie a anului 

1971 literatura noastră a înregistrat unul dintre cele mai 

mari evenimente. Este vorba de Festivalul „George 
Bacovia” de la Bacău (de fapt primul festival în plan 

național, închinat unui scriitor român, abia după aceea 

inițiindu-se și desfășurându-se Festivalul „Mihai 
Eminescu” la Iași, Festivalul „Lucian Blaga” la Cluj, cel 

închinat lui George Coșbuc la Bistrița-Năsăud etc. 

Reiau aici textul pe care l-am scris în Tabelul 
cronologic la volumul prietenului meu, Heraldica 

iubirii, apărut în colecția „Biblioteca pentru toți” în 

1998. «Festivalul „George Bacovia” a fost – notam 

atunci – și rămâne începutul unei noi atitudini față de 
marile valori românești. Au participat cca. o sută 

cincizeci de scriitori, critici, artiști plastici, muzicieni, 

ziariști, alți oameni de cultură din întreaga țară. Strada 
principală de la intrare (dinspre București) până la ieșire 

(spre Piatra Neamț și Iași) era împodobită cu steaguri și 

stegulețe în culori bacoviene (galben, violet, 
plumburiu), cu ghirlande de cetină de brad, cu portretele 

sărbătoritului, cu pancarte purtând versuri ale marelui 

poet. S-au prezentat spectacole poetico-muzicale, s-a 

mers „prin codrii Bacăului”. Cu acest prilej sărbătoresc 
s-a inaugurat „Casa memorială George Bacovia”, au 

primit numele poetului strada în care a locuit, teatrul de 

stat, principala librărie, precum și liceul, la care a 
învățat… Momentul de vârf l-a constituit dezvelirea (în 

prezența unei imense asistențe și a autorităților locale și 

centrale) a statuii poetului, operă mult comentată la acea 

dată, (de acum celebră!) a marelui sculptor Constantin 
Popovici». 

Demn de remarcat pentru istoria literară: Radu 

Cârneci a fost cel care a avut inițiativa organizării 
acestei manifestări și totodată organizatorul ei, fiind 

prezent aproape la toate etapele desfășurării ei. Ca să 

folosesc o expresie cunoscută și înțeleasă de toată 
lumea, voi spune că Radu Cârneci era în acele zile „un 

argint viu”, ubicuu, alături de invitați. Era în egală 

măsură prezent la realizarea în condiții bune a punctelor 
înscrise în program, dar și la Hotelul „Decebal”, unde 

eram cazați noi, oaspeții, la recitalurile de poezie, la 

spectacole etc. Dorea ca toți participanții să se simtă 
bine, să nu le lipsească nimic, de la condițiile de la hotel 

și până la micile reuniuni de la cele două restaurante, 

deschise non-stop și la toate celelalte detalii. 

Se înțelege aproape de la sine că noi cu toții, veniți 
din toate zările țării îl simțeam pe Radu Cârneci nu 

numai ca pe o gazdă atentă, ospitalieră, ci și ca pe un 

prieten, dragostea pentru opera lui Bacovia fiind liantul 
care ne unea în acele zile cum nu cred că ne-ar mai fi 

putut uni altceva. 

Am trăit atunci momente memorabile. Și cum iarăși 
era firesc să se întâmple, pe tot parcursul festivalului au 

fost și unele momente ce țin de anecdotică. Totuși, o 

anecdotică reală, fără conotații care s-o fi denaturat în 

vreun fel. 
În 2019, la una din edițiile altui festival, desfășurat 

tot la Bacău, „Alecsandriada”, după aproape cincizeci 

de ani de la cel despre care am scris mai sus, am evocat 
un moment de atunci. Un moment de care foarte puțini 

băcăuani prezenți acolo își mai aminteau: cel în care s-a 

dezvelit statuia poetului, care domină și azi micul spațiu 

de peste drum de Hotelul „Decebal”. 
Așadar, întreaga piață, ca să nu spun întregul centru 

al orașului, se umpluse de lume. Cred că erau acolo 

câteva sute, dacă nu cumva mii de oameni curioși să 
privească monumentul ridicat în cinstea celui care  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

ne-a dat Plumb-ul și Scânteile galbene. Mă aflam în 

imediata vecinătate a doamnei Agatha Grigorescu-

Bacovia, consoarta bardului, lângă fiul scriitorului 
(aveam pe atunci calitatea de conducător al Cenaclului 

literar „George Bacovia” de pe lângă o Casă de cultură 

din București și, prin urmare, locul pe care-l ocupam în 
fața mulțimii se justifica). Lângă noi mai stătea și 
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realizatorul statuii, sculptorul Constantin Popovici (care, 

în treacăt fie spus, era mai tot timpul „ușor grizat” de 
alcool – bucuros, pesemne, de realizarea lui artistică). 

În fine, una din oficialitățile județului trage de 

frânghia ce susținea pânza albă sub care se afla statuia, 
marea eșarfă cade și deodată, ca un murmur uriaș, 

colectiv, piața scoate sunete de mirare. Nimeni nu se 

aștepta ca monumentul să arate așa cum îl putem vedea 

și azi. Artistul avusese o viziune pe cât de originală, tot 
pe atât de surprinzătoare pentru public, chiar dacă, la o 

mai atentă privire, oricine a citit poezia lui Bacovia își 

putea da seama că autorul sculpturii dăduse un chip de 
bronz simbolic, adecvat liricii marelui poet. 

Și deodată, pe când murmurul mulțimii încă nu se 

sfârșise, s-a auzit țipând doamna Agatha Bacovia: „Ăsta 
nu e soțul meu! E o blasfemie!” Dar imediat a răsunat și 

glasul artistului, acoperind murmurele și foiala din 

piață: „Taci din gură, cucoană! Ai trăit o viață lângă el 

și nu l-ai cunoscut!”. 
Greu de descris reacția publicului, împărțit în astfel 

de împrejurări. Unii au râs, alții i-au dat dreptate 

artistului sau soției lui Bacovia. 
În fine, lucrurile s-au potolit curând, fiindcă și Radu 

Cârneci, și ceilalți oficiali care se ocupau de buna 

desfășurare a festivalului au dat dovadă de oarece 

diplomație și au liniștit spiritele. 
Acolo și atunci s-a adeverit încă o dată că de cele 

mai multe ori noutatea, neobișnuitul șochează la 

început, apoi lumea se obișnuiește și totul intră pe un 
făgaș normal. 

De-a lungul mulților ani care s-au scurs de la 

Festivalul „G. Bacovia”, băcăuanii și cei în trecere pe 
aici vor să vadă, să revadă și să admire statuia Poetului. 

Ba, mai mult, în pliantele și prospectele turistice ea 

apare, alături de alte obiective, drept o efigie prin care 

localnicii se mândresc, fiindcă ea dă personalitate și 
singularizează acest oraș în memoria oamenilor și a 

timpului. 

 

*Radu CÂRNECI (1928-2017) 

 
Poet, eseist, traducător, jurnalist literar, editor. 
 Născut la 14 februarie 1928, în satul Valea lui 

Lalu – comuna Pardoși, jud. Rîmnicu Sărat (azi, Buzău). 

 Licențiat al Facultății de Silvicultură din Brașov 
(1954). 

 A înființat, în 1964, la Bacău, revista de cultură 

Ateneu (serie nouă). A fost secretar al Uniunii 
Scriitorilor (1972–1976), apoi șef al secției de literatură 

și artă la revista Contemporanul (1976–1990). 

Actualmente, director al Editurii Orion (din 1991) și 

director executiv al Fundației Naționale „Izvoare“ 
pentru protecția Naturii și Artelor în România (începând 

cu 1997). 

 Din bogata-i operă subliniem: Orgă și iarbă – 
1966; Umbra femeii (sonete) – 1968; Centaur 

îndrăgostit – 1969; Grădina în formă de vis (noi sonete 

de iubire) – 1970; Cântând dintr-un arbore – 1971; 

Oracol deschis – 1971; Cântarea cântărilor (parafrază 
modernă la celebrul text omonim, din Vechiul 

Testament, atribuit regelui Solomon) – 1973; Banchetul 

– 1973; Temerile lui Orfeu – 1978; Un spațiu de dor 
(col. „cele mai frumoase poezii“) – 1980; Sonete (de 

iubire și moarte) – 1983; Clipa eternă (col. „poeți 

români contemporani“) –1988; Scrisorile către Dorador 

(text român-francez) – 1997; Heraldica iubirii (col. 
„biblioteca pentru toți“) – 1999; Scrieri (ediție în trei 

volume, îngrijită de autor, selecție din întreaga-i operă: I 

– Arborele memoriei; II – Heraldica iubirii; III – Clipa 
eternă) – 2004. Din traduceri, notăm (numai pe cele 

editate în volume): Léopold Sédar Senghor (Senegal): 

Jertfe negre – 1969; Srečko Kosovel (Slovenia): Extazul 
morții – 1975; Kahlil Gibran (Liban): Profetul și 

Grădina Profetului – 1983; Charles Baudelaire (Franța): 

Florile răului „Les fleurs du mal“ (prima integrală 

lirică Baudelaire în limba română, înfăptuită de un 
singur traducător) – 1991; Jacques Chessex (Elveția): 

Elegiile lui Yorik – 1995; Mousse Boulanger (Elveția): 

Inimă de aur – 1998; Delmira Agustini (Uruguai): Dulci 
elegii – 2002. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Radu Cârneci este și autorul unor mari antologii 
literare, astfel: Sonete – Shakespeare – Voiculescu – 

1996; Arborele neuitării (cuprinzând poeți de limbă 

română din Israel) – 1997; Miorița – în șapte limbi 
(română, franceză, spaniolă, italiană, engleză, germană, 

rusă) – 1997; Poezia Pădurii române (patru volume; I – 

poezie populară de inspirație silvestră; II – clasicii; III – 

modernii; IV – contemporanii) – 2001; Cinegetica (trei 
volume de texte din literatura universală și română) – 

2003; Antologia Cântarea Cântărilor (cuprinzând 16 

variante în limba română, de la cea din Biblia lui Șerban 
–1688 și până în 2008) – 2009; Antologia Sonetului 

Românesc (trei volume) – 2009. 

 Premii ale Academiei Române și Uniunii 

Scriitorilor, Doctor Honoris Causa al Universității 
„Vasile Alecsandri“ – Bacău. 
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La aniversară 

 

Nicolai TĂICUȚU  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

doi cai tineri 

  

la intrarea în parcul de distracții 
eu mă legitimez cu viața ta, cu 

secțiunea de dimineață a vieții tale 

 
tu te legitimezi cu viața mea, cu 

secțiunea de dimineață a vieții mele 

 
și nimeni  

 nici măcar noi 

  nu observăm asta 

 
astfel că parcul ne oferă o distracție  

una singură, amândurora 

 
 

și ce rost ar avea 

atâta timp cât ne lăsăm înșelați?  
 

colțul 

 

colțul străzii mi-e dat 
ca printr-o știință exactă 

 

n-are rost să apreciez dacă 
e unghi drept, ascuțit sau obtuz 

 

dragostea de după colț pândește 

și are aceeași putere de convingere 
ca orice știință exactă 

 

atâta timp cât singurătatea în dragoste 
nu poate fi definită întru-totul 

 

 
 

punctarea 

 

punctezi pe drumul dimineții gânduri 

din metru în metru, la început 

dar pentru că ți se părea o delimitare nepotrivită 
apoi punctezi din  metru în nemetru 

până când soarele te lovește în tâmplă 

și, de cele mai multe ori, ești nevoit să o iei de la capăt 

să zăbovești asupra fiecărui loc punctat în prima etapă 
să îl întorci pe toate fețele 

pentru a-l adapta la atingerea celuilalt punct din 

apropiere 
și pe acesta din urmă cu celălalt și tot așa  

de-a lungul unei linii imaginare 

pe scara drumului pe care îl ai de urcat și-l 
ai de coborât din amiază până-n seară 

(într-o revenire în spirală) 

 

să urci cu vioiciune 
să cobori cu simț de răspundere 

să le dai viață dintr-a ta 

să primești viață dintr-a lor 
 

la toate acestea este necesar somnul nopții 

acea trecere fără urcușuri și fără coborâșuri 

o trecere, totuși, necesară spre dimineață 
de unde să iei startul pentru o nouă zi 

și să te bucuri că exiști 

 
ar fi 

 

priveliște a ochiului și-a inimii totodată 
fluturarea pe colț de stâncă 

la înălțimea de neapreciat a căderii e 

 

(cum de neapreciat a fost și 
înălțimea atinsă la ora primară 

a zborului)  

  
ar fi parte din poemul alpin 

ornat cu crengi de ienupăr  

încoronate de-omăt 
 

în josul căderii, pe șes înverzit 

îngenunchiat în rugă sunt  
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La aniversară  

 

Petruț PÂRVESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
curentu' farfuria și becu' 

 
noapte 

 

trec iar prin sat 
și după atâta vreme stele în cer și pe uliță 

mă uit tăcut la stâlpul de lumină 

parcă văd și aud 
 

VINE 

seară de seară  

noi eram acolo pe șanț 
stam pe iarbă și așteptam 

 

de câteva zile se tot zvonea  
GATA  

dă drumul la curent pe uliță 

ne și închipuiam fără gaz lampa aprinsă 
agățată frumos deasupra  

undeva  

în cer 

 
LUMEA  

CU MIC CU MARE SĂ STEA CUMINTE 

DEPARTE  
ȘI SĂ NU PUNĂ MÂNA  

ATÂT 

asta repeta pe uliță de o săptămână încoace 

ghiță goarnă de la primărie 
 

toată vara un sat întreg de gropi  

adânci  
în picioare 

boii oamenii parii mânjiți de păcură 

sârma întinsă în cap cu farfuria și becu’ 
 

în seara aceea  

se înnoptase parcă mai devreme 
mătușa lina lu’ gulie venise cu tuciu’ ăla mare  

străchini și împărțea pentru ăl bătrân 

porumb fiert cu sare  
iar noi ziceam 

pe rând  

BOGDAPROSTE 

 
frumos 

 

mirosea aerul a smoală și a catran  
ca un buchet enorm de chibrituri aprinse  

afară  

nu se mai vedea  
dar eu știam 

în față 

peste drum  

la nicu la poartă era paru’ nostru 
 

mâncam liniștiți  

și  
dintr-odată  

a coborât așa din senin pe pământ  

o umbră imensă albă și moale  

de acolo  
de sus  

de sub farfuria aia mică și roșie 

curentu’ lumina până la noi în strachină!.. 
 

când nu se deslușeau lucrurile 

 

veneau așa  

înspre seară când amurgea  

când nu se deslușeau lucrurile  

cam o duzină acolo 
o ceată amestecată de țărani de-ai noștri  

de prin alte sate  

și niște domni spilcuiți de la raion  
în costum negru și cravate înflorate pe piept 

 

toți în păr unul și unul  
cu bâte și pari de porumb pregătite  

și trei țigani lăutari vestiți de la gura boului  

cu două viori strâmbe si-un țambal burticos 

 
oprea tractorul gâfâind la poarta omului 

o namilă de mașină hârbuită  

cu remorcă de lemn cu roate mari dințate 
ne uitam noi ca la urs cum ieșea fumul gros 

pe un coș de tablă subțire  

neterminat  

 
coborau cu toții și intrau ghiotura  

în ograda câte - unui vecin de pe la noi din sat  

de toată lumea  
cu purcel cu cățel se strângea grămadă 
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să vadă până la capăt comedia 

 
unii cu haine de piele cu o geantă mare  

de porc jupuit în mână și câțiva țărani  

mai săritori intrau direct  
în casă la om  

  

se aprindea lampa de petrol  

se trăgea grăbită perdeaua  
și nu prea se auzea ce discutau ei acolo înăuntru  

(lucruri importante pesemne  

gândeam noi) 
în schimb în curte se încingea neică  

o horă bătută pe brațe și spate 

în toată puterea  
 

și jucau frate cu toții chiuind de bucurie  

și de năduf  

de le săreau opincile din picioare  
iar arcușurile țiganilor parcă luaseră foc  

 

noi ne uitam prelung furați de dănțuială 
cu muzica - n ureche dând pe afară 

dar nu știu doamne  

de ce anume ne trăgea ochiul pieziș la fereastră  

 
se mai stingea lampa vedeam bine asta  

(că doar nu eram chiori)  

se mai aprindea lampa și asta vedeam  
era lumina când prea albă  

când prea neagră 

umbre  
nu puteai să-ți dai seama 

  

după o vreme  

ieșea gheorghe a’ lu’ dovleacă  
cu muierea sa ilinca aduși puțin de spate  

afară din casă înghesuiți acolo pe prispă  

nehotărâți parcă  
apoi îmbrânciți ușor cu blândețe în bătătură 

 

gheorghe  
nu se putea ține singur pe picioare  

(și asta vedeam se mai înserase 

dar tot se vedea) pe fața lui  

între ochi și buză  
o cărare de sânge proaspătă neștearsă 

   

așa cum era el  
om în putere  îl țineau de aproape doi inși 

mai cu grijă mai cu băgare de seamă 

și intrau apoi cu toții în joc lele 

se-nvârteau acolo în bătătură 
se roteau drăcesc 

că nu-i mai puteai desluși 

care al cui e 
din ce neam din ce sat din ce lume  

 

eram mic  
abia ajungeam până la mijlocul gardului 

dar mă beleam înghesuit acolo printre uluci  

în curtea omului să văd bine 
 

prea multe nu înțelegeam 

(amurgea  

și peste sat se lăsa încet încet noaptea) 
 

în curte  

era o curată harababură  
o ploscă de cireș negru plină cu țuică de prună  

trecea ca un steag fluturând îndelung 

din mână în mână  
pe când hora se rotea  

se rotea  

se învârtea  

mai mai să urce la ceruri 
 

A  S E M N A T  

 
am auzit atunci lângă mine  

o vorbă groasă  

tărăgănată  

(pe care nu am uitat-o nici acuma) 
și vedeam  

cu uimire și teamă 

cum se rărea de pași 
ulița noastră sub luna borțoasă! 

 

 
prima eclipsă de soare în păcala făgețelului 

 

cer soare lună stele ziua în amiaza mare  

toate erau acolo și eu le-am văzut  
 

am văzut  

prima eclipsă de soare în păcala făgețelului  
pe valea vezii la deal dincoace de pitești 

tata mama și frații mai mari  

am privit ore întregi cerul până dincolo de sat 
 

am văzut  

și am auzit direct prin ciobul de sticlă afumat  

cum au venit vârcolacii  
au mușcat din soare și au orbit  

de s-a făcut dintr-o dată noapte  

în toată păcala făgețelului  
și alte câteva sate 

 

și ne-a pus mama  

în genunchi (dumnezeu s-o ierte)  
să ne închinăm acolo jos în bătătură  

pe săturate 

până s-a făcut ziuă!... 
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Polemici… 

Magda URSACHE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ERA GRAFOMANILOR 

 

Aș vrea să încep acest foileton dorind criticilor 
literari ce le dorește Dan Culcer („Asymetria”): „Bună 

libertate de opinie!” Vremile nu-s chiar propice pentru a 

urma un decalog ca acela formulat de Daniel Cristea-
Enache. Iată-l: 

„-  să citești o carte înainte de a scrie despre ea 

- să nu minți cititorul lăudând o manufactură 

lamentabilă și demolând o operă importantă 
- să nu faci servicii de presă, de promo, de 

reciprocitate avantajoasă- pecuniar 

-  să nu furi munca altuia 
- să nu calomniezi, să nu denigrezi, să nu lansezi 

atacuri la persoană, să nu-ți ridici, „polemic”, poalele-n 

cap 

-  să fii curios, neblazat, atent la cei ce vin în spațiul 
literar 

- să nu crezi că literatura începe și se termină cu 

aceștia, dimpreună cu tine 
- să admiți că poți greși, recunoscând, onest, când ai 

făcut-o 

- să te bucuri când citești o carte bună a unui 
adversar de idei 

-  zece, să iubești literatura 

 

 Sigur că sunt destui critici de întâmpinare care 
vorbesc cu pricepere, dar sunt mulți care o fac (și-s mai 

vocali) cu nepricepere. Cât despre autori! Dacă n-ai 

talentul de a ajunge sub reflectoare și aștepți selecția 
naturală, clachezi. Scrii scrisori fără număr fiecărui 

critic care contează, te-ai scos. Emil Brumaru i-a trimis 

fix 500 lui Eugen Simion, ca, după ‘89, să nu-l mai 
cunoască. A spus-o academicianul la lansarea unei cărți, 

la Casa cu absidă, cu poetul de față.  

Cu puțin efort piaristic, poți ajunge un Kierkegaard 

de București sau un geniu de obor. Vă amintiți? Pe 
principiul „Puterea are totdeauna dreptate”, un subtil 

eseist l-a lansat cu fast maxim pe Mischiu, pseudonimul 

poetului prim-ministru Radu Vasile, liberalul cu ghiul. 

Maiorescu n-a pomenit-o ca poetă pe Regina Elisabeta-

Carmen Sylva, nici Lovinescu. Călinescu i-a publicat 
doar poza în Istoria sa. Se spune că Regina a fost șocată 

că Eminescu n-a considerat-o mare poetă. „Dar sunt 

regină!” „Nu și Regina poeziei”. Prin contrast: filosoful 
G. Liiceanu, în dialog cu Iosif Sava, susținea maximum 

de laudatio: cultura intrase în Patapievici „precum 

cenușa aceea mitologică, cămașa lui Nessus, în trup care 

îți arde trupul și se absoarbe în el și se face una cu el”. 
Și încă: „ El este, cultural vorbind, „în pielea goală”, 

pielea lui e haina lui și aceasta este cultura”. De unde 

„senzația că a descins printre noi direct din paradisul 
culturii”. Nu-i cam gol Împăratul? 

Trăim timpuri ale tuturor posibilităților de 

exprimare?  Un prozator en herbe poate debuta, după 
critica nouă, în manualul de-a noua, în locul lui 

Rebreanu, pesemne.  

Sunt și greve de lectură, cititori avizați, excedați de 

aceste judecăți de valorizare, ocolesc librăriile. Laudele 
deșarte au micșorat și interesul, și accesul la cultură. 

Dar ține seama critica de sancțiunile pieței de carte? 

Sigur că se întâmplă o inevitabilă perimare a textului, 
cărțile se vestejesc asemeni plantelor, însă noua critică e 

gata să ude ficuși de plastic, sperând că vor crește și că 

vor umbri crinul: Eminescu. 

Cititorul complice cu clasicii nu se lasă derutat de 
observații injurioase. Nu și tinerii autori fără feed-back. 

Îi găsesc cărunți, bizari, primitivi, cadavre, mumii 

(unele cu „fascinație spectrală”, totuși, ca Bacovia, 
considerat „autor de poezie retardată”). Capodopera 

plătește asta? Aș spune că da. Însă locul lor, al 

scriitorilor, e dorit de „scrietori” fără însușiri, prea multe 
însușiri dăunând succesului de scenă literară. 

Tupeul a devenit lege a promovării. Se poartă 

„gloria” obținută prin scandal. Ca să nu mai exemplific 

cu Băgău, amintesc de Evangheliștii, piesa jucată la 
Ateneul Tătărași. Atei mungenizați aplaudau cu foc 

blasfemia. Cât despre literatura porno (atât de prețuită 

de popa Tabără, la Pro Tv), mi-l aduce în minte pe un 
pușcăriaș de drept comun, versificator. Eliberat, a pus 

de un viol al poeziei și – culmea - a fost apreciat de 

presă. Citesc în cartea Zăvor de rouă că Paulei 
Romanescu i-a fost dat să audă, nu oriunde, ci la un 

cenaclu școlar, cum o jună copilă recita cu aplomb: 

„gura mea plină de sexul tău”. A oprit-o. I-a amintit, 

zâmbindu-i fabulos creaturii neechivoce, faptul că 
genitorii i-au spus, în cei 7 ani de acasă, că nu se 

vorbește în public cu gura plină. 

Viață de cărțar? Ba viață de piar (PR). O prozatoare 
închipuită mă blestemă cu furie oarbă în ajunul 

Crăciunului că n-am scris despre Ea, femeie bas-bleu, 

cu premii. Îi spun că premiile agonisite prin plecăciuni 

la cei care jurizează nu fac nici cât o ceapă degerată (în 
cazul ei, praz, praz degerat). Să-i fi adus aminte că  

Arghezi era enervat de laude? Prefera să fie înjurat de 

Sorin Toma ca „putrefact” decât lăudat de Moraru-
Șelmaru-Răutu. De-a surda. Mă mulțumesc să-i trimit 
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înapoi banii lăsați în carte. Nu fac servicii de promo 

răsplătite pecuniar. 
Pare a fi în exclusivitate problema autorului să fie 

receptat, evaluat, primit în USR. O face tocmindu-și 

cronici. M-am trezit și eu cu telefoane, serile: „Vreau să 
comand o cronică”, varianta fiind „Cât mă costă o 

cronică?” Încerc să nu mă mai enervez ca la început și 

spun: credeți că aici se comandă o cronică așa cum ai 

comanda o pereche de pantaloni sau o scurtare de fustă? 
Că tot se poartă literatură „subfustată”.  

Acești înghițitori de pixuri, de pixeli, de penițe - 

trăim în era grafomanilor - pot fi periculoși. O poetă 
cotizantă la Filiala Iași (numărul mare al scriitorilor cu 

carnet dovedește că nu scriitorii, ci lectorii sunt pe cale 

de dispariție) mă plesnește din priviri de câte ori mă 
vede pe stradă, ca și cum i-am luat „dreptul la 

nemurire”. Cum vede extratereștri în bucătărie (fapt 

comentat la televizor, pe o Antenă), îl îndeamnă pe unul 

dintre ei: „hai/ vino/ îți las veșnicia!”; „Închide ochii/ 
brațele-ți desface!/ Primește-mă!”. Mă rog, cu ochii 

închiși, ar fi posibil. Și asta pentru că - mai cântă poeta-: 

„cineva fuge din mine/ cineva stă”. 
Dan C. Mihăilescu le spune scriitorinci, vocabulă 

derivată din ornitorinci. Un ornitorinc e un animal 

ciudățel: mamifer, dar depune ouă (deși nu strigă 

cotcodac atunci când le face) și-și hrănește puii cu lapte. 
Deci se află între ordine: mamifer ovipar. E cam cât o 

cârtiță (pare orb și greoi ca o cârtiță), are cioc de rață, 

gheare unite printr-o membrană, tot ca rața, coadă ca 
rața, mers ca rața. Or, știm de la Nae Ionescu: „Numai 

rața nu ratează”. Scriitorincul e și el între genuri: poet 

când scrie proză și prozator când se vrea poet. Și câte 
metode nu are să te înduplece să scrii despre el! Intră cu 

complimente privind specialitatea destinatarului, 

precizează că nu trebuie să trimiți contravaloarea cărții, 

că are destule gratuități; bun cuvânt gratuități! Pe urmă 
îți promite că vei fi invitat la un festival, chiar premiat la 

bal. Să zicem că însăilezi o recenzioară din milă/silă. 

După, ești rugat să-i strângi bani pentru o lansare de 
carte, cam 40-50 de exemplare, „ca să merite drumul 

până la Iași”. În caz de refuz, dezvoltă o 

magdaursachefobie și  primești  scatoalce pe Messenger. 
Pentru astfel de specimene dialogul elegant a apus. 

Somnul criticii de întâmpinare, de analiză (că de 

direcție mai va) naște scriitorinci mulți și mărunți. O 

culme a veleitarismului, imposturii, grafomaniei a fost 
dentista - poetă a multor flori. Despre poezemele 

poeroze ale Augustinei Vișan - Arnold s-au scris ultra-

binevoitor multe prefețe și postfețe. Nu se mai compune 
roman-fluviu, ci critică-fluviu. 

Știu un critic-munte sau un critic-fluviu care scria 

despre toți. Ca să nu se mai simtă vizat altcineva, îi spun 

și numele: Zaharia Sângeorzan. Scria la fel, și despre ea, 
și despre el, ca-n șlagărul socialist, pe baza a vreo trei 

verbe și câteva epitete lăudăcioase. 

E suficient ca un critic de oarecare renume să 
publice o cronică prietenoasă unui autor de rime de tip 

Eufrat-castraveți, cum ironiza Topârceanu, că o droaie 

de „criticatori mimetici” (mulțumesc, Virgil Diaconu!) 
îi calcă pe urme cu sensibilitate și sensibilizare afectivă. 

Oare cât îl costă pe un veleitar ca un critic mai răsărit să 

pună pariu pe el ca pe un cal de Letea? Și cine îl mai 
aduce cu picioarele pe pământ, după ce a cârpit cerul cu 

stele? Într-o recenzie despre o prozatoare 

sandrabrowniană de Milcov a apărut o greșeală 

revelatoare: că scrie „literatută”. Perfect adevărat. 
Norocul e că găștile mai intră - slavă Domnului!- în 

disoluție, altfel ce minți șecspiriene, don’ le, ce titani, ce 

artiste cu har (rimând cu veleitar) avem de-a lung de 
malurile Bahluviului! Nu spunea Cezar Ivănescu să fim 

atenți pe stradă, să nu călcăm vreun geniu pe bătătură? 

Critica deplasată, spre a-i spune ca Liviu Papuc, 
ipocritica, așa cum o numește Petru Pistol (Cf. Critice și 

ipocritice) și-a cam pierdut autoritatea. Vă întreb: cum 

să mai cred într-un critic de modă nouă, pardon, de 

critică nouă, care, după ce laudă maculatură la greu, 
demolează (sau ar vrea el) o carte bună ca 

„necompetitivă”, ceea ce mă face să-l învinuiesc de 

înșelăciune? Și cum să mai am încredere în opinia unui 
manager al cutărei edituri, făcând reclamă în 

exclusivitate editurii respective? 

Dar, revenind la decalogul lui Dan Cristea-Enache, 

răspund la poruncile sale: 
1. Da, citesc neapărat o carte înainte de a scrie 

despre ea. 

2. N-am lăudat „manufactură lamentabilă”. 
3. Sunt împotriva criticilor (im)presari, cu tarif pus 

pe frunte, ca lăutarii. 

4. Nu fur, plagiatul (furt intelectual) e cea mai urâtă 
formă de furt. 

5. M-am „bucurat” de multe atacuri la persoană, dar 

nu răspund oricui. Proverb românesc: „Dacă dai cu 

pietre în toți câinii care te latră, nu mai ajungi la capătul 
drumului.” 

6. Da, sunt curioasă la ce apare în spațiul literar, 

deși curiozitatea mănâncă pisica, mai exact timpul ei. 
Mă vreau cititor „de subțire”, nu de garbige. 

7. Smerenia e principala lecție predată de Petru 

Ursache. Am învățat-o. 
8. Fac mea culpa când greșesc. 

9. Da, există o mică/ mare fericire: a scriscititului. 

Cum să înfrunți vremi potrivnice decât față-n față cu 

masa de lucru? 
10. Iubesc literatura. De zece ori mai mult. 

Și îl întreb, la rândul meu, pe D.C-E dacă și-a 

încălcat vreodată cele 10 porunci. Și dacă Da, De ce, 
D.C.?  

 

N.B. Precizare pentru cititorii mei: Nu am făcut și 

nu fac parte din niciun partid politic postdecembrist. 
Rămân pe baricada mea de centru. Rolul scriitorului nu 

este acela de a lustrui clanțe de partide. Când Alianța 

Civică a devenit PAC, am renunțat la calitatea de 
membru. Dacă pentru unii, care vor pocnete și 
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împușcături (ținta fiind Sorin Lavric), precizarea mea nu 

e suficientă, e treaba lor. 
Dea Domnul înțelegere, la ceas greu, între români. 

 

 

Polemici…  

Remus Valeriu GIORGIONE 

 
Asupra direcției critice... 
 

Un excelent articol, eseu critic publică poetul Virgil 

Diaconu în „Expres cultural” nr. 10/a.c. – legat de 
ultima apariție a lui Gabriel Liiceanu: Isus al meu 

(Humanitas, 2020). Poetul și eseistul V. Diaconu își 

începe demersul cu evocarea unei campanii de 
promovare a cărții făcută de autor la TV. Dar adevăratul 

început – intrarea în miezul problemei – îl constituie 

paragraful următor, care îl prezintă pe Liiceanu ca 

biblist: „Biblia a pus întotdeauna probleme de 
interpretare, pentru că atât deservenții cultului mozaic, 

cât și teologii și ierarhii bisericii creștine, au apărat, 

secole de-a rândul, dogmele oficiale...” (am încheiat 
citatul). Între monopolul pe care Biserica oficială a 

încercat întotdeauna să-l pună pe textul biblic și 

„climatul secular general(izat)” în care ne zbatem acum, 
credinciosul de rând se zbate și el ca o rădașcă picată pe 

spate... (metafora ne aparține). 

 Amplul eseu – microstudiu – al lui V. Diaconu 

este împărțit în trei secțiuni, plus partea introductivă. 
Poetul este el însuși preocupat de acest gen de 

probleme: estetica, poietica și religia (tocmai a publicat 

o carte, Biblia literară, pe care o așteptăm cu nerăbdare; 
întâmpinarea de față voindu-se doar un preludiu al 

recenziei noastre viitoare despre ea).  

Primul subtitlu al articolului: Disocierea învățăturii 

autentice a lui Isus de dogma oficială și aspectele ei 
mitologice, comportă el însuși o întreagă discuție. E clar 

că, de-a lungul a două lungi milenii de creștinism, 

preceptele evanghelice (cele care conțin învățătura 
marelui Galilean) au fost constant denaturate și 

„interpretate”, și de unii, și de alții. Dar, pe de altă parte, 

dogma/doctrina nu s-a ivit din neant, ci tocmai având ca 
sursă principală Biblia (plus tradiția, la bisericile 

clasice). Dar, dacă ar fi să-mi ceară și mie cineva – 

vreun cititor oarecare – părerea, eu aș opina că toate 

diferențele de opinie, cauzatoare de diferende, se 
datorează vastității de conținut spiritual a Cărții Sfinte. 

Toate „certurile” și tot necazul vin din defazarea 

cunoașterii umane vizavi de cea divină. 
 Așadar, dogma bisericii nu se poate 

disocia/prevala de Sfânta Scriptură – și nici viceversa – 

fără a-și pierde obiectul. Iar cât privește „aspectele 
mitologice” ale dogmei, acestea sunt minore – 

admirabile și sublime... – în raport cu cele ale Bibliei. Și 

iată ce înțelegem noi prin „mitologia biblică”: se 

vorbește de mitul Creației, al Potopului (existente și la 

alte popoare: sumerieni, hitiți, olmeci, tolteci etc.). Dar 
atmosfera mitică a Bibliei provine din faptul că nimeni 

– niciun om muritor – nu putea fi „martor ocular” la 

actul genezic. Iar în ceea ce privește aspectele foarte 
asemănătoare ale Scripturilor ebraice cu unele texte 

egiptene, asiro-babiloniene (orientale, în general) e greu 

de spus/stabilit cine a influențat pe cine: să ne gândim 

doar la zestrea paremiologică a Proverbelor biblice, sau 
la asemănarea Decalogului cu Codul (de legi al) lui 

Hammurabi. Dar – ca dovadă că fondul moral al naturii 

umane este același – am descoperit multe lucruri în 
comun și cu Legile morale și politice ale lui Pitagora, 

recent recitite și abundent adnotate. 

  Un alt mare „clenci” filosofico-religios este 
doctrina Sfintei Treimi (pentru care mahomedanii ne 

acuză de politeism: = după ei trei zei; ei, care înainte de 

Mahomed aveau un panteon întreg de feluriți 

„dumnezei”. Nu cred că această dogmă esențială pentru 
creștinism a fost „stabilită și impusă în mod artificial de 

către ierarhii diferitelor biserici” în 325, La Niceea. 

Situația aici e puțin mai complicată. În primul rând, în 
anul 325 biserica creștină era unică, nedivizată. Iar 

această afirmație e la fel de „adevărată” ca și părerea 

unora că împăratul Constantin cel Mare, peste capul 

tuturor ierarhilor prezenți la Niceea, ar fi stabilit cu de la 
sine putere canonul Sfintei Scripturi. Iată ce crede 

subsemnatul în cestiune:  

Cum Biblia nu consideră că existența lui Dumnezeu 
trebuie demonstrată, asta o facem noi, „filosofii”, de 

când există pe pământ gândire umană – ci o presupune, 

ca pe un lucru de la sine înțeles – (o ia ca pe un 
postulat), la fel este și cu dogma Treimii. Nu veți găsi 

niciunde pe paginile Scripturii sintagma „Sfânta 

Treime” (putea, la rigoare, să se numească și altfel, dacă 

s-ar fi găsit un echivalent); în schimb, sunt pline 
paginile ei de atribute personale a celor Trei Persoane. 

Toate – inclusiv Duhul - se comportă ca niște persoane: 

acționează, gândesc, au opinii. Că minții noastre îi este 
greu să înțeleagă paradoxul acesta de Trei în Unul - 

teologia ortodoxă numindu-le, pe fiecare în parte, 

hypostas... e o altă problemă. Una de înțelegere, nu de 
doctrină. Așadar, deși noțiune dedusă – teologică, și nu 

biblică – Sfânta Treime există independent de opiniile 

noastre, docte sau fanteziste. 

Trecând la „punctul” al doilea: A prins modelul lui 
Isus în lume?... e clar că a prins: începând cu Rusaliile, 

când s-au convertit într-o singură zi 3000 de suflete, 

până la proporția de cca 30% creștini, din populația 
lumii în zilele noastre, a fost un proces constant și 

continuu, mereu urcător. Poetul nostru are dreptate când 

afirmă că „Isus este fondatorul mișcării de restaurație 

din cadrul iudaismului”; atâta doar că religia creștină nu 
este o simplă reformă/restaurație, comparabilă cu 

luteranismul, calvinismul etc. E drept că creștinismul a 

apărut ca sectă – Biblia o numește „partidă” – în 
iudaism; de aici decurgând o serie de uriașe greutăți și 
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confuzii de planuri, fiindcă primii creștini erau evrei. Iar 

prima mare erezie: iudaizatorii, habotnicii dintre evrei, 
cei care țineau morțiș că un convertit la creștinism e 

obligat să se circumcidă și să țină și mai departe 

preceptele Legii iudaice (Cele Zece Porunci – din care 
ei au scos 613 articole de lege!). 

Așadar, cât ar fi Isus de „al nostru” – și e clar că 

religia creștină este în primul rând o relație: cu 

Dumnezeu prin Fiul – nu putem să-I punem în cârcă 
toate aberațiile noastre, doctrinare sau morale. Iar în 

ceea ce privește prefacerile învățăturilor de bază ale 

creștinismului, avem datoria să reținem un lucru: Isus 
Christos, precedat de înaintemergătorul Ioan 

Botezătorul, a răspândit o religie simplă și practică, de 

aceea le și vorbea în pilde/parabole. Dar să nu uităm că 
adevărata teologie creștină (primară) a fost elaborată de 

Pavel în epistolele sale, dintre care cea către Romani 

este considerată primul tratat de teologie creștină. Și de 

ceilalți autori nou-testamentali, desigur: apostolii Iacob 
(fratele Domnului), Petru, Ioan, care, împreună, au 

dezvoltat normele unei noi religii, cea fondată de Isus 

Christos, ca Fiu al lui Dumnezeu, nu simplu rabin sau 
proroc. 

…Dar haideți să ne apropiem de miezul dezbaterii 

noastre, făcută pe baza articolului numit, care 

comentează și el numita carte. În primul rând: religia 
este singurul domeniu – nu e numai filosofie, nici numai 

istorie-geografie sau literatură: ci toate acestea la un loc 

și ceva în plus – în care nu merge cu păreri (ci, eventual 
cu convingeri ferme, la care să ajungem la capătul unor 

intense căutări. Adică: constat că am o rațiune și vreau 

să-L judec pe Dumnezeu după capul meu… Isus al 
nostru ar trebui să fie cel în care credem, iar nu vagile 

noastre impresii în legătură cu El. Oricum, a-L 

considera un mare om: proroc sau rabin, maestru, 

învățător genial (sau chiar Om îndumnezeit), a nu crede 
în Învierea Sa, fundamentul creștinismului, înseamnă   

a-L dezbrăca de atributele Sale inițiale-dar-și-finale. De 

dumnezeirea lui. Atotștiutorul Dumnezeu a avut, fără 
îndoială, ceva de câștigat din experiența umană = a 

cunoaște viața umană din interior.  

 Am spus și nu obosesc s-o repet: toată nenorocirea 
planetei Terra provine din necunoașterea și neaplicarea 

Bibliei (din acest punct de vedere n-am pierdut nimic 

dacă n-am citit Vedele sau Upanișadele…). Dar sunt 

mulți care se consideră îndreptățiți să creadă că la baza 
creștinismului stă morala (nu vă grăbiți să trageți 

concluzii). E ca și când ai judeca un lucru/fenomen etc. 

după efecte, iar nu după cauze. Asta și face dl. Liiceanu 
în cartea lui: judecă creștinismul după cruciade și 

războaie religioase, după Inchiziție și tot felul de alte 

aspecte de ordin moral. După omul nou de tip creștin, 

semitransformat-și-reformat moral. Dar e bine să știm 
că transformarea unui proaspăt convertit într-un 

candidat la Împărăție este un proces de durată, uneori 

de-o viață. Moralitatea creștină nu e un simplu 
deziderat, dar nici ceva foarte ușor de realizat. (Se poate 

pune în practică cu sprijinul Duhului, al harului, dar 

acest adevăr nu-l va putea niciodată accepta un 
necredincios.) 

Iată descoperirea pe care au făcut-o reformatorii 

acum o jumătate de secol. Când Luther, traducând 
Biblia în germana „vulgară” (limba poporului) a ajuns la 

pasajul din Epistola către Efeseni cap. 2, vers. 8, s-a 

lovit cu palma pe frunte, zicând, ho-paaa; aici e ceva. 

Parcă nu-i venea să-și creadă ochilor, el care – preot și 
călugăr fiind – o citise de n ori: „Căci prin har ați fost 

mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi... Nu 

prin fapte, ca să nu se laude nimeni”! Acum va veni 
cineva să spună: ce prostii spui aici?: nu contează 

faptele omului, nu trag în balanță?... Ba contează, dar 

ele vin mai la urmă, ca o consecință a convertirii.  
Dar iată că în cartea discutată nici măcar nu se pun 

probleme de Hamartiologie (teoria păcatului) sau 

Soteriologie (doctrina mântuirii). Deși nu mi-am propus 

să fac aici teologie, e necesar totuși să teologhisim puțin 
în limitele subiectului. 

Pe unii credincioși – în felul lor – îi interesează doar 

o etică laico-științifico-filosofică, nicidecum cea 
creștină. Iată de ce o teologie curată afirmă primatul 

credinței asupra moralei: fără credință nu putem merge 

mai departe, ci doar ne imaginăm că suntem oameni 

morali. Dar chiar dac-am fi: aceasta nu are mare valoare 
în fața cerului: „Cerul întreg se bucură de un singur 

păcătos care se întoarce la Dumnezeu, decât de 99 de 

drepți care n-au trebuință de mântuire” (e citat biblic, 
dar vă las Dvs. plăcerea de a-l descoperi). Realitatea 

este că ateii/agnosticii sunt justițiarii creștinismului: cei 

care-i găsesc bube în cap și nod în papură, iar motivul e 
simplu: nu vor să creadă. Și „necredința” vine din 

mândrie umană, dar duce la insubordonare. (Ca în 

parabola cu vierii: „Nu vrem să domnească peste noi 

omul acesta!” Pe toți aceștia, îi sfătuiesc să-și găsească 
un dumnezeu mai bun, fiindcă toți oamenii simt în viață 

nevoia unei ancore sufletești; cum bine glăsuiește 

Eclesiastul: „A pus în ei chiar gândul veșniciei”.) 
Visul cu îngerul păzitor sau O învățătură 

îngerească (al treilea subpunct; dar ar trebui, boierule 

de cititor, să nu-ți tot povestesc – să-ți spun totul -, ci să 
te las să citești singur, și cartea – și recenzia ei!). Către 

sfârșitul întâmpinării sale, Poetul îi descoperă 

Filosofului o inadvertență: în termeni filosoficești, un 

sofism. Dacă la începutul cărții declarase că Dumnezeu 
nu l-a învrednicit cu cel mai mic semn al existenței sale 

– în final identifică totuși un asemenea moment: visul 

cu bunicul, care i se prezintă ca înger (al său) păzitor: 
„Să nu-ți fie niciodată frică. Am să fiu întotdeauna în 

preajma ta”. Iată un semn minunat, care putea foarte 

bine să fie generator de credință. (Dar, pe de altă parte, 

poate că „îngerul păzitor” ar fi făcut și mai bine dacă    
l-ar fi luat în timpul vieții pe copil de mână, ducându-l 

la biserică!) Excelent scriitor, G. Liiceanu are într-o 

lucrare precedentă – Continentele insomniei – un capitol 
despre libertate, un altul plin de elemente teiste, scris 
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parcă de-un teolog, nu de un filosof. Și încă unul, final, 

care este o extraordinară nuvelă despre o întâlnire-
neîntâlnire... 

 

Stan BREBENEL 

 
Baie în Teleajen, la Cheia 

 
S-a întâmplat pe vremea când eram cu mult mai 

tânăr. Înainte de ‘89 erau foarte puține evenimente de 
acest fel. În afara duminicilor, mai erau libere zilele de 1 

și 2 ianuarie, 1 și 2 mai, 23 și 24 august. Împreună cu 

doi cumnați, am convenit ca zilele de 23 și 24 august să 
le petrecem în natură, în zona de munte, la Cheia.      

Ne-am pregătit noi cu tot ce am putut și se găsea pe 

vremea aceea: benzină, carne pentru friptură, cârnați, 

bere, vin și ceva tărie. Toate bune și frumoase până la 
un punct când, cu foarte puțin timp înainte, am fost 

anunțat că în data de 22/ 23 august voi fi de serviciu pe 

unitate. O surpriză mai mare nici că se putea, credeam 
noi. S-a instalat un pic panica, însă entuziasmul 

rămăsese intact. În seara zilei de 22 august, am mai 

primit o lovitură. Unui cumnat i s-a promis, de către un 
coleg, că-i împrumută cortul. În el voiam să cazăm 

soțiile și copiii, sau măcar o parte dintre ei (două femei 

și trei copii). Când a mers să-l ia de la mama lui, aceasta 

i-a spus că a dat cortul altei persoane, pentru că feciorul 
său nu i-a spus cui să îl dea. S-a întâmplat ca-n legile lui 

Murphy: „Dacă ceva poate să meargă prost, va merge”.  

În seara zilei de 22 august, m-am trezit cu ei la unitate 
să se consulte cu mine dacă mai mergem sau nu. Le-am 

argumentat că va fi o deziluzie pentru copii și păcat de 

proviziile făcute cu atâtea eforturi. Am căzut de acord să 
mergem. Ei urmau să plece pe 23 august de dimineață 

pentru a găsi locuri bune de campare, iar eu urma să 

sosesc acolo după ce predau serviciul, spunându-le că 

mai devreme de ora 18.00 nu am cum să ajung. M-au 
asigurat că vor fi devreme în șosea, în așa fel încât să ne 

găsim. Așa s-a și întâmplat. Când am ajuns în zonă, am 

constatat că era o imensitate de corturi, cred că tabăra se 
întindea pe vreo 5 km de-o parte și de alta a pârâului 

Teleajen. O întrebare nu-mi dădea pace: unde ne vom 

găsi? Pe la jumătatea taberei, i-am remarcat de la 

distanță pe cumnații mei, care îmi făceau semne că am 
ajuns. Mi-au arătat poteca și, la un moment dat, a trebuit 

să trec cu mașina prin vad ca să ajung pe malul stâng al 

pârâului. În momentul în care am ajuns pe malul 
celălalt, au izbucnit ropote de aplauze. Eram printre 

puținii șoferi care nu au avut nevoie de ajutor. Am 

campat în apropierea unui păr sălbatec maiestuos în așa 
fel, încât, la umbra lui, să pot pregăti culcușul sub cerul 

liber. Am pregătit mașina pentru odihna soției și a celor 

doi copii. Așa a procedat și cumnatul Vilică pentru el, 

soție și băiat. Celălalt cumnat, Uțu, urma să petreacă 
noaptea cu mine, sub cerul liber. Eram foarte bine dotați 

din acest punct de vedere. Aveam trei salteluțe din puf 

de pasăre, foarte bune izolatoare termice, pături și saci 
de dormit. Din acele trei salteluțe am format un pat de 

140x190. După ce aceste prime pregătiri au fost 

terminate, am trecut la acțiunea „grătarul”. Toți m-au 
așteptat. Singurul lucru bun pe care l-au făcut a fost 

acela că au reușit să facă provizii impresionante de 

lemne pentru foc. Pe timpul pregătirii grătarului, 

cumnații m-au îndemnat să-i ajung din urmă în ceea ce 
privește euforia. Cât a durat pregătirea fripturii, am dat 

gata, împreună, o sticlă de votcă vietnameză. Buuună! 

Pe timpul mesei, și după aceea, am mai dat gata 
jumătate din lada de bere rămasă și 2 sticle de vin 

spumant pe care le-am adus eu. De veselie răsuna toată 

valea și noi odată cu ea. Obosit fiind și simțind și tăria 
gradelor din recipienți, am avut o stare mai rea. Am 

debordat de bucurie. Pentru a remedia ce se mai putea, 

am mers la pârâu să mă spăl. Am alunecat pe o piatră și 

am căzut în unda rece, udându-mă aproape peste tot. 
Eram fleașcă. În acest eveniment mi-am pierdut un 

papuc din plastic, în albia tumultuoasă. Încercările de a-l 

recupera s-au soldat cu eșec. Am mers să mă culc. Ca 
prin vis auzeam cum cumnatul meu, Uțu, îi cerea 

imperativ soției să-mi dea schimburi uscate, iar eu nici 

nu voiam să aud. Ne-am culcat destul de târziu, atunci 

când liniștea coborâse în tabără. 
A doua zi de dimineață, am constatat că hainele 

mele, neschimbate, erau uscate pe mine, nu am strănutat 

și aveam o dispoziție deosebită. Cumnatul Uțu, de pe la 
ora două din noapte, nu a mai putut să doarmă de frig, 

deși era bine îmbrăcat. Făcuse focul toată noaptea, iar 

șosetele din picioarele lui nu mai aveau tălpi de la 
căldura focului. Soția și copiii mi-au zis că le-a fost frig 

toată noaptea. La fel s-a întâmplat și în mașina 

cumnatului Vilică. Numai că aici s-a petrecut un 

eveniment amuzant. Acesta a adormit cu capul pe volan. 
Soția l-a rugat să se întindă ca să se poată odihni, și în 

toiul nopții i-a răspuns: 

- Te rog să mă lași în pace, că la mine somnul este 
pe frunte! 

După ce s-a făcut ziuă de-a binelea, am mers la 

pârâu să-mi recuperez papucul dat dispărut. Nu am 
reușit să îl găsesc pe al meu, în schimb, am găsit altul. 

Încercările mele de a găsi proprietarul s-au soldat cu 

eșec. Nu după mult timp, a apărut un tip destul de 

șugubăț, cu o prăjină pe umăr, iar în vârful acesteia era 
un papuc. Nu mi-a fost greu să-l recunosc. După nu prea 

lungi negocieri am intrat în posesia papucului. Nu mică 

ne-a fost surpriza când am constat că papucul găsit de 
mine îi aparținea acestui cavaler al tristei figuri. Am 

făcut schimbul. După aceea am realizat că pentru mine 

baia în apele Teleajenului, spre miezul nopții și spre 

sfârșitul verii, a fost ca o baie în Izvorul Tămăduirii. Am 
avut senzația că am plecat de acolo mai sănătos și mai 

în putere. 
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Mălina Romița 

         CONSTANTIN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

numai moartea poate atinge o dată 

 

gălbenușul ființei tale 

intim 
precum mărul buzele 

înainte de a fi mușcat 

 
nu e obligatoriu să înceapă simultan 

în spirit și-n trup 

sau să vina despletită 

purtătoare de ape 
 

uneori te poate mângâia 

ca o amantă într-o seară de joi 
alteori se poate întâmpla o defecțiune 

pe drum 

și poate durea 
mai rău ca plecarea mamei când te-a dus la școală 

 

oricât de banal ar părea 

mulți te vor vedea 
l-a luat prea tânăr 

sau prea bătrân 

va spune cineva 
 

numai ea 

te va lua ca pe o păpușă 
de porțelan 

și-ți va da drumul 

pentru primul fâlfăit al aripilor 

 
octave 

 

lasă-mi sufletul în această lume 
nu cu teama singurătății 

ci cuprinzându-l ca pe o floare 

ce stă să respire 

adevărata Înviere 

 

lasă-mi îngerul să glumească cu viața 
din Lumină 

Lumină cernând 

 
îndură-mă ca pe o mare nechibzuită 

care aleargă și bate la uși 

știind că Dumnezeul Dumnezeului ei 

o ascultă cum scutură 
țărâna din anotimpuri 

 

piatra 

 

auzi un strigăt despre cum nu te știi 

și ești 
o piatră pe care o zvârli dinlăuntru 

pe-o câmpie 

numărând timpii expirului 

până nu mai poți 
până uiți 

și-ți zici 

,,fiecare cu ale lui'' 
 

inspiri scurt 

cât a mușcat Eva dintr-un măr 

un moment crezi că alungarea din Rai 
e un Rai 

pielea ți se îngroașă 

trăiești vremea 
te obișnuiești 

taci 

 
domol 

orbitele tot mai adânci 

se freacă de ziduri 

 
demult 

prea repede ai trecut pe lângă mine 

 
umbrele umbrei 

 

am simțit că trebuie să fug 
cu-n soi de teamă că liniștea ta 

m-ar putea acoperi 

 

mama își mai leagănă umbra în poala mea 
după un ritm de Ravel 

 

trec pe alături trupuri 
încet 

 

chiar și tu urăști moartea 

știu 
nu pentru că ești mut 

în casa întoarsă spre soare 

ci pentru că faci lucrurile frumoase 
ca bradul în seara de Ajun 



SPAȚII CULTURALE nr. 74, ian./febr. 2021 

15 
 

 

am fugit de teamă că voi trăi mult 
înghesuită într-o perfecțiune 

mărturisită prin gesturi 

bine calculate 
că voi fi o emigrantă 

ca multe altele 

pe care le-ai purtat din vis în vis 

lepădându-le mototolite 
în somn 

 

mâinile mele păgâne s-au întins 
dinadins 

gemând prin geam 

 

mi se spune să plâng în scutece 

 

cum o frunză de toamnă alunecă 

spre țărână 
învăț repede numele 

ca atunci când sunt întreabă ,,tu de-al cui ești?'' 

 
despic un măr 

până la măduvă 

neștiind că-i război 

 
cineva strigă zilnic ,,ridică-te'' 

de parcă locul unde sunt 

s-ar lipi de spate 
 

uneori sunt o albie 

plină ochi 
lângă o vitrină cu flori de hârtie  

și-o oglindă 

 

aud iar 
,,du-te'' 

habar n-am unde 

 
un câine latră 

undeva în lumină 

 
în fiecare zi 

 

când deschid ochii 

am credința că ți-au crescut aripi 
că mă vei atinge 

ca și cum le-ai avut dintotdeauna 

doar că nu le-ai deschis 
cât să beau apă 

să mă închin 

și să vină Duminică 

 
stau cu chirie 

 

în haina de împrumut 
cu mâneci lungi 

a regelui 

 
îmi dau capul pe spate 

încet 

cum tragi la copcă 
soarele 

pășesc ca într-un fel de muzeu al ceasurilor 

unde pe-o limbă de cuc 

umbra unei oglinzi 
mă dezbracă 

 

înmuiat în propriul fard 
veacul pe jumătate 

ca un refuz al realității 

mă ia de mână 
pe furiș 

 

la picioare 

stă câinele 
cu vărsat de vânt 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insula crinilor 

. 
vino cu mine pe insula crinilor  

o dată pe an înfloresc toți cu mic cu mare 

ar fi păcat să nu fim martorii acestui fenomen 
despre care ne-au învățat bunicii și părinții  

odată cu prima rugăciune rostită 

în pragul dimineții 

. 
deseori am uitat să deschidem albumul din care 

vin 

zile gătite de sărbătoare 
dar nu e târziu 

vino să ne ștergem pe tălpi de noroi 

apoi să căutăm clipa în care putem îngenunchea 
până se trezesc mierlele 

. 

vezi acolo departe sunt potecile înțelepților 

mai jos hotarul dintre izvoare și secetă  
iar la dreapta stâncilor pasc mieii 

dacă nu ești bogat acum înseamnă că dormi 

or negustorii nu trec niciodată prin poiana 
crinilor 

poate doar câte o lebădă  

care își plimbă lacul 

în lumina ochilor noștri 
 

 

 

                              Gina ZAHARIA 
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Prieteni și cărți de dincolo de 

graniță 

  

   Doina CERNICA  

 

 

 

 

 

 
Cartea cărții 

Poetului Limbii 

Noastre Române 

 
Pe literatul Vasile Malanețchi l-am cunoscut în 

urmă cu vreo doi ani în raiul său, Muzeul Național de 
Literatură „Mihail Kogălniceanu” din Chișinău. Atunci 

director al acestuia, nu avea totuși un birou în sensul 

unui spațiu, ci doar piesa de mobilier putând să poarte 
acest nume, o insuliță într-un ocean de cărți. Acolo m-a 

invitat ospitalier, descoperindu-mă ușor descumpănită, 

cu propriile cărți în geamantanul cu care venisem pentru 

o manifestare organizată de Uniunea Scriitorilor din 
Moldova, în Sala cu cămin, încă pustie la ora aceea. Era 

greu de crezut că ar mai fi putut să respire o persoană 

acolo, dar mi-am umplut imediat plămânii cu cel mai 
curat, mai înviorător și întineritor oxigen: acela al 

cărților bătrâne și de calitate. La despărțire mi-a oferit 

un dar scump. Am înțeles asta după privirea cu care l-a 
însoțit trecând în mâinile mele. Așa te uiți când copilul 

de care ai avut toată grija a crescut și pleacă în lume. 

Apoi a zâmbit: pe de o parte apreciase că îl meritam, pe 

de alta, prototipul rămânea în inima sa. Atunci am mai 
aflat ceva despre ceremonialul încredințării unei cărți, 

poate chiar cartea vieții tale, cititorului în care crezi. 

Mai târziu, după ce am citit-o, am studiat-o, mi-a părut 
rău. Prinsă în turbionul acelei zile, al cărei punct central 

l-a constituit întâlnirea cu personalitățile din 

Enciclopedia Bucovinei, ediția Emil Satco&Alis 
Niculică, nu mi-am găsit o oră pentru cercetarea darului 

primit de la Vasile Malanețchi. Dacă aș fi făcut-o, poate 

nu aș fi plecat din Chișinău fără să văd – dacă va fi fiind 

accesibil vizionării - carnetul de front, carnetul de la 
Mărășești al lui Alexei Mateevici. Mă mângâi și acum 

închipuindu-mi că nu: „scrise cu creion chimic, odată cu 

trecerea anilor (…) șirurile de litere și-au pierdut în 
multe locuri intensitatea culorii cu care au fost așternute 

pe hârtie. Astfel că, într-un viitor previzibil, ar putea 

ajunge ilizibile”; că prețiosul carnet stă ocrotit de colții 

timpului într-un seif inexpugnabil sau ca o albină 
imemorială în mierea pietrificată a unei roci de 

chihlimbar.  

Dar el se află ca o valoroasă serigrafie, cu originalul 
imprimat nu cu mătase, ci doar cu profesionalismul 

tipografilor de la Bons Office SRL din Chișinău pe 

hârtie cretată mată 115 gr/m3, într-o carte 132x196 mm 

(carnetul propriu-zis are 110x170 mm), editată în 500 
de exemplare. Nu sunt încântătoare aceste precizări, 

absente de regulă azi, dar atât de firești pe o carte care 

se respectă, la un autor care se respectă? Cartea este 
„Limba vechilor cazanii. Povestea carnetului de la 

Mărășești al poetului Alexei Mateevici” de Vasile 

Malanețchi, apărută în anul 2017 la Editura Atelier 
Chișinău, sub auspiciile Muzeului Național de 

Literatură „Mihail Kogălniceanu” Chișinău – Reuniunea 

pentru Promovarea Artelor, Culturii și Patrimoniului. 

Cu mențiunea „Centenar Alexei Mateevici. 1888-1917”. 
Pe coperte, cartea desfășoară tapiseria lui Andrei 

Negură, „Limba noastră”, realizată în anii 1986-1987, 

iar pe extensiile lor - busturile lui Alexei Mateevici, 
primul de Dumitru Rusu-Skorțov, din 1990, înălțat pe 

Aleea Clasicilor, al doilea, de Alexandru Plămădeală, 

din 1934, existent în 

Cimitirul Central din 
Chișinău. 

Prefața autorului 

explică rațiunea 
valorizării în această 

carte a carnetului: 

purtat cu sine de 
preotul militar Alexei 

Mateevici pe frontul 

din Moldova, cu puțin 

timp înaintea morții 
sale la numai 29 de 

ani, pe paginile sale 

au fost scrise 
„irepetabila poezie 

«Limba noastră»„ și 

alte opt creații 
originale, alcătuind împreună un ciclu ce „ilustrează 

perfect cea de-a doua perioadă a creației poetului și 

marchează, pe de o parte, intrarea lui în faza deplinei 

maturități literar-artistice iar, pe de altă parte, îi 
definește profilul de cântăreț mesianic, interpret al 

aspirațiilor de secole spre o viață mai bună ale 

mulțimilor năpăstuite”. În continuare, este prezentat un 
tabel cronologic, datele importante ale vieții lui Alexei 

Mateevici, care „descindea dintr-o veche familie de 

preoți cu preocupări cărturărești”, ultima fiind cea a 

necrologului, însoțit de poezia sa „Eu cânt”, din ziarul 
„Cuvânt moldovenesc”, numărul 72 (272) din 20 august 

1917. La aproape un an de viață a planetei sub pericolul 

pandemiei, tulbură moartea poetului pe 13 august 1917 
și înmormântarea sa „în grabă”, chiar a doua zi, întrucât 
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tifosul abdominal, care l-a atacat pe front și l-a ucis, era 

considerat contagios.   
Sub titlul „Mărturii despre carnetul de la Mărășești 

al poetului Alexei Mateevici”, cu detalieri previzibile 

asupra sorții acestuia, cartea povestește practic 
posteritatea poetului și a operei sale, stăruind asupra 

destinului manuscriselor și a contribuțiilor semnate de 

cea care i-a fost soție, Teodosia Mateevici, de acad. 

Ștefan Ciobanu, prof. Petre V. Haneș, pr. Vasile 
Țepordei, prof. Leon T. Boga, George Dorul 

Dumitrescu, de fratele Victor Mateevici, „arhivarul 

familiei”, Florin Costinescu (poetul și publicistul 
originar din Slobozia – Ialomița), prof. Nicolae P. 

Nitreanu, prof. Grigore Filip-Lupu, Vladimir Chiriac 

ș.a., între care Ion Nuță, cel în care, consideră Vasile 
Malanețchi, „opera lui Alexei Mateevici și-a găsit, în 

sfârșit omul – cărturarul atent care s-a consacrat cu 

devoțiune și multă pricepere cercetării problemei”, iar 

„Limba noastră”, o memorabilă apreciere: „Al. 
Mateevici s-a impus în literatura română printr-o creație 

de excepție, poezia «Limba noastră», versuri care ani în 

șir s-au rostit și se mai rostesc încă pretutindeni, s-au 
cântat de generații întregi în vremi de tristeți și bucurii. 

Este poezia care, umbrind aproape total celelalte creații 

ale poetului, a reușit să-l plaseze pe creatorul ei printre 

personalitățile cu legitime drepturi la nemurire”. 

 Această primă treime a cărții se încheie cu un 

grupaj de „Note și referințe bibliografice”, din care, 
subiectiv, țin să remarc interesul Tipo Moldova din Iași 

concretizat în diverse ediții ale creației  lui Alexei 

Mateevici, ediția critică Ion Nuță, cu un studiu de acad. 
Nicolae Dabija, apărută în anul 2013 la „Vicovia” 

Bacău, sponsorizată de Eugen Statnic din München, 

Germania, și ediția  (după cea de la „Vicovia”), 

coordonată și cu imagini de prietenul nostru, Vasile 
Șoimaru, „Serebia”, Chișinău, 2017.  

Acompaniată  de precizările lui Vasile Malanețchi, 

partea a doua a cărții, cea mai substanțială ca număr de 
pagini și, firește, cea mai importantă raportată la titlu, 

este dedicată exclusiv reproducerii carnetului: întâi 

paginile sale scrise facsimilate, „52 de foi (104 pagini), 

îngălbenite de timp”, începând cu primele două 
consacrate poemului „Limba noastră” (cu mențiunea 

„La deschiderea cursurilor de învățători moldoveni în 

Chișinău – 18/Vl -1917, iar la sfârșit cu precizarea „17 
iunie 1917 /Chișinău /Tipărit în N 49 (249) al 

„Cuvântului Moldovenesc) – 22 iunie, anul 1917”), 

precedate pe forzațul verzui (avers și revers) de poezia 
„Cântec de leagăn”, de schițarea unei coperte de carte 

(„Al. Mateevici /Versuri /1917. /Iunie / Mărășești / 

(Moldova”) și de „Sumarul” acesteia. Urmează în 

transcriere obișnuită, conținutul său, nouă poezii 
originale și trei traduceri din lirica rusă: „Limba 

noastră”, „Zîna. Poezie valahă. M. Gorki”, „Zădarnic 

artiste. A. K. Tolstoi”, „Poetului, (Sonet) A. S. Pușkin”, 
„Văd prăbușirea”, „Cântec de leagăn”, „Atâtea chipuri”, 

„Pietre vechi”, „Basarabenilor”, „Frunza nucului”, 

„Unora”, „La Noul-Neamț” și „Deasupra Târgului 

Bârlad”. Totul emoționează la acest carnet, care poartă 
nu doar „amprentele vii ale persoanelor care l-au ținut în 

mână…”, probabil parte putând fi vizualizate cu 

metodele științifice de azi, ci, mai ales, invizibilul cel 
mai profund, sunetul mut al bătăilor inimii tânărului, cu 

viața ritmată de toată grozăvia ideii de front - indiferent 

de gradul antrenării combatanților în confruntări, în 
lupte mortale -, de suspinele răniților, de spovedaniile 

celor aflați la poarta lumii de dincolo împreună cu 

rugăciunea, blândețea preotului și, nu în ultimul rând, de 

sufletul său de român, de urmaș și părinte adunat într-un 
creion chimic și revărsat pe paginile dictando. Ce să mai 

spunem de caracterele latine, trasate pe hârtie cu o 

siguranță de gravor, mai ales când pe coperte în 
tapiseria lui Andrei Negură, prima strofă a multiubitului 

poem  țesută în chirilice sugerează o întreagă, dramatică 

istorie a românilor de peste Prut! 
Ultima parte, și aceasta de ireproșabilă calitate 

tipografică, reprezintă un „Album cu fotografii și 

documente din arhiva familiei Mateevici”, asupra cărora 

privirea rămâne îndelung. Figuri venerabile de preoți, 
străbunic, bunic, tată, chipuri de femei frumoase, mama, 

fiica, pagini de scrisori adresate de poet familiei, o filă 

din jurnalul soției descriindu-i decesul și înmormântarea 
(„Ieri Aleoșa a murit iar astăzi l-am înmormântat și noi 

am devenit orfani pentru toată viața. Eu, aproape nimic 

nu înțeleg, nu-mi dau seama de situația nenorocită, dar 

ce-o să fac mai departe?”), capela spitalului orășenesc 
din Chișinău „în care la 14 august s-a oficiat serviciul 

divin”, azi biserica Sf. Ierarh Nicolae, pe care o păstrez 

în amintire însorită de bucuria unui alai de nuntă, 
portretul preotului Vasile Țepordei, „autorul primului 
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studiu monografic (1937), consacrat vieții, activității și 

operei lui Al. Mateevici”. Dar mai mult decât toate, cea 
care impresionează, care m-a impresionat, este 

fotografia lui Alexei Mateevici, primul în picioare, cu 

alți șapte preoți militari alături, pe frontul românesc, în 
iunie-iulie 1917, lunile carnetului de poezii, gândit ca o 

carte, al „Limbii noastre”. Poartă o lungă manta militară 

de stofă groasă, cu rever, și pălărie cu borul lat, iar 

barba, mustață și umbrele îi accentuează lumina 
obrazului slăbit și îi întunecă ochii. Oare în ce buzunar 

interior purta, încălzit de inimă, șiragul de piatră rară al 

ultimelor sale creații poetice? Diamantul „Limbii 
noastre”? 

Pe 15 ianuarie 2021, de Ziua nașterii lui Eminescu 

și a Culturii Naționale, Televiziunea Română, cu TVR1, 
TVR 3 și TVR Iași, a transmis de-a lungul a peste două 

ore un triplex realizat cu implicarea esențială a 

Muzeului Național al Bucovinei, Muzeului Național al 

Unirii din Alba Iulia și Muzeului Național de Istorie din 
Chișinău, evocarea a trei personalități culturale de primă 

mărime ale României Mari: Ciprian Porumbescu, 

Lucian Blaga și Alexei Mateevici. M-am bucurat să-l 
reîntâlnesc pe istoricul literar și muzeograful Vasile 

Malanețchi, chiar și așa, în jurul zidului de sticlă al 

întâlnirilor de acum, vioară întâi a prezentării lui Alexei 

Mateevici. Competența și respectul intens degajate de 
cartea sa erau potențate la întâlnirea cu românii de 

dincolo și dincoace de Prut de un patos plin de noblețe 

și de puternică trăire. Au trecut câțiva de la apariția 
cărții, precedată de cu mult mai mulți de apropiere, de 

studiu, de prețuire a lui Alexei Mateevici. Ca vârstă, și 

ca intensitate a afecțiunii, Poetul Limbii Noastre 
Române ar putea de-acum să-i fie fiu. Numai că s-a 

întâmplat cum uneori se întâmplă în cercetarea literară 

autentică, motivată, susținută de o sinceră admirație: 

vorbind despre Alexei Mateevici, Vasile Malanețchi 
întinerea sub ochii noștri iubitori de carte.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   * * * 
 

Abia cînd se îndoiește de sine însuși, 

omul devine întreg. Pînă atunci,  

umblă prin lume, năuc, întrebîndu-se  
de ce Dumnezeu pune felinare 

în mîinile orbilor și, în același timp, se face  

că nu vede cînd clovnul picură un  
strop de otravă în cupa cu vin a regelui? 

Ciudată, viața! 

Ieri, am întîlnit un clovn alungat de la Curte.  
Mi-a vorbit despre tristețe.  

Am băut din același pahar. 

 

                     * * * 
 

Cînd dai săracului, pui în palma 

lui Dumnezeu, îmi spunea mama. 
Am dat, am tot dat, 

pînă mi-a venit rîndul 

să fiu sărac. 

Acum, cerșesc la capătul podului. 
Adun mărunțișul 

primit de la voi. 

Cerșetorii sînt buzunarele 
în care îți păstrezi banii 

pentru Viața de Apoi. 

 
                    * * * 

 

Sufletul meu nu a murit odată cu mine. 

Uite-l, iese în stradă, ajută sacagiul să care 
apă morților, hrănește cîinii hipnotici ai orbilor, 

adună păsări la ora de ceai, 

dă foc pianului de gheață al indiferenței, 
conduce o procesiune cu cruci din hîrtie 

pe care numele meu abia se mai deslușește. 

Chiar dacă, uneori, în urma lui rămîn 
găuri în pereți, nu îl judecați. 

Sufletul meu nu e hoț de ferestre. 

El doar le ia și le duce în cer, să fie 

curățate și trimise înapoi pe pămînt. 
Știe că dacă taină nu e, nimic nu e! 

Spre seară, se retrage într-un colț 

și începe să descojească un măr. 
Cu atîta răbdare că șarpele 

renunță să o mai ispitească pe Eva. 

 

 

                           Costel STANCU 
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Hai-hui prin lume 

  

Stan BREBENEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETRA – ORAȘUL DE PIATRĂ 

 
 Să fii în Iordania și să nu ai în plan să vizitezi 

cea de-a opta minune a lumii mi se pare de neiertat. 
Bineînțeles că Iordania are cu mult mai multe obiective 

turistice de neratat. Și mă refer la capitala regatului, 

Amman, construită pe șapte coline asemenea Romei; 
Deșertul Wadi Rum mai cunoscut și sub denumirea de 

Valea Lunii; Marea Moartă; Aqaba, o stațiune foarte 

frumoasă de la Marea Roșie. Din port se vede orașul 
israelian Eilat, Egiptul și Arabia Saudită; Madaba, un 

oraș vechi în care se află singura biserică creștină ce 

este închinată Sfântului Gheorghe și unde se află o hartă 

din sec. VI a Țării Sfinte, realizată din mozaic pe 
pardoseala bisericii, orașul antic Jerash și Muntele Nebo 

de pe care Moise a privit spre Pământul Făgăduinței. 

Sunt obiective turistice pentru care îți trebuie cel puțin 
două săptămâni ca să simți Iordania. În trei zile, cât am 

avut sejurul, am vizitat  Amman-ul, unde am fost cazați 

pentru două zile, orașul Madaba, Muntele Nebo, Aqaba 
și, cireașa de pe tort, Petra.  

 Am plecat din Amman după micul dejun într-un 

tur de forță. Destinația era orașul antic al nabateenilor. 

Ispita era cu mult mai mare decât ne-am putut imagina 
la început. De la Amman am mers pe autostrada care 

lega capitala Iordaniei cu sudul țării, spre marea Roșie, 

la Aqaba. Nu după mult timp, oprim la o stație de 
benzină de pe autostradă, unde putem cumpăra și 

suntem îmbiați cu suveniruri specifice zonei. De aici 

începe, în stânga noastră, celebrul deșert Wadi Rum. 

Sunt impresionante imaginile cu stâncile care țâșnesc de 
la suprafața pământului către înalturi, cu nisipul roșiatic 

ce dă un farmec aparte peisajului și aspectul aproape 

marțian cu care abia putem să ne obișnuim. Pe timpul 
drumeției din Iordania, ghida noastră, o româncă din 

zona Moldovei, ce s-a stabilit aici prin căsătorie, 

Georgeta Younes, ne-a creat anumite neplăceri care, 
până la urmă, au dus la un sejur plăcut. Mulțumim! Mai 

întâi ne-a informat că nu vom avea parte de o ședere la 

Marea Roșie, în minunatul oraș Aqaba, unde ne-am 

putea bălăci în mirifica mare, și că acea noapte de 
cazare, a treia, de pe teritoriul Iordaniei va avea loc la 

un hotel din orașul Petra. Până la urmă, alegerea a fost 

una inspirată. Oraș frumos și curat, hotelul asemenea. 
Mai cochet, mai frumos și cu servicii mai bune decât 

hotelul din Amman. Apoi, ca să ne îmbuneze, 

moldoveanca noastră din Vaslui, căreia îi mulțumim, 

ne-a oferit drept bonus o excursie la Petra Mică.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
A fost impresionantă vizita. Nici nu știam că există, 

însă spectacolul peisajului a fost măreț. După ce ne-am 

cazat la hotelul din Petra, am mers să vizităm cea de-a 
opta minune a lumii. Tot ceea ce am văzut ne-a depășit 

așteptările. Au fost imagini unice, care nu cred că se vor 

mai repeta. Un mic istoric. Tărâmul Petra este mai mult 

decât un vis. Într-o vale ce se desfășoară pe mai mult de 
patru kilometri șerpuitori în lungime, când mai largi, de 

ordinul sutelor de metri, când mai înguste, de ordinul 

zecilor de metri, Petra este un ținut de basm. Este orașul 
nabateenilor, un popor semitic. Datele arheologice 
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atestă faptul că orașul se numea Rakem și se presupune, 

în urma cercetărilor, că a fost construit în secolul al   
VI-lea î. H., fiind capitala lor până în anul 106 d. H., 

când a intrat în componența Imperiului Roman. Orașul 

este abandonat după ce este distrus de un cutremur în 
anul 363. Timp de 16 secole, este abandonat din varii 

motive și în anul 1812 a fost redescoperit de 

exploratorul elvețian Johann Ludwig Burckhardt. În 

anul 1985, Petra a fost inclusă de UNESCO pe lista 
locurilor de patrimoniu mondial. Este și una din cele 

șapte noi minuni ale lumii.  

  

Intrarea în valea care ne va tăia respirația este 
aproape banală. Prețul de vizitare este unul, am putea 

spune, prohibitiv. Un defileu larg și nu prea înalt, fără 

apă, ne introduce în peisaj. Pentru cei care nu pot 

parcurge distanța defileului și la temperaturi destul de 
mari (noi am fost în luna august), există destui 

binevoitori: cu cămile, cu cai sau alte mijloace de 

transport permise în situl arheologic. Nu după mult timp 
de mers, valea se îngustează și, în locul văii largi care 

adăpostește morminte în locuri săpate în stâncă  

 

verticale, observăm ceea ce atrage la Petra. Intrăm în 
canionul foarte îngust și înalt, în care straturile de rocă 

de diferite nuanțe, de la roz, roșiatic la ultramarin, ar 

arăta vârstele, în ere, ale  defileului și observăm că, spre 

locurile cele mai înalte, distanțele sunt de numai 3-4 
metri. Impresionat. Observăm și admirăm măsurile 

inginerești de acum mai bine de 2000 de ani, privind 

captarea și depozitarea apei într-o zonă total ostilă. Mai 
este de remarcat faptul că Petra se afla la întretăierea 

unor drumuri comerciale foarte importante pentru acea 

vreme: spre Damasc, Marea Roșie și Golful Persic. Nu 

după mult timp, ajungem într-o zonă relativ deschisă, 
unde vedem cel mai mare edificiu al anticului oraș: 

Trezoreria (sau Al Khazneh).  

 

 

 

Această construcție este un templu săpat în stânca 
roșiatică, cu o înălțime de 42 de metri. Mai este 

cunoscut prin faptul că aici s-a filmat partea finală a 

filmului „Indiana Jones” și ultima cruciadă. După ce 

admirăm dantelăria în piatră și măiestria anticilor 
nabateeni, ne continuăm drumul. Defileul se lărgește și 

ne aflăm în fața altor capodopere arhitectonice de acum 

2000 de ani. Amfiteatrul grecesc, biserici, mănăstirea 
Ad-Deir, locuințele mai marilor orașului din justiție, 

religie și administrație. Din loc în loc, ca peste tot în 

lume, sunt „standuri” cu suveniruri care nu prea îi 

încântă pe vizitatori după ce au savurat imaginile 
fabuloase ale orașului antic. Totuși acestea pălesc în fața 

clădirii Trezoreriei. Aveam să ne dăm seama că 

explorarea și exploatarea sitului arheologic din defileul 
Petra nu este terminată și că, funcție de fondurile 

alocate, operațiunile de scoatere la lumină a noi 

obiective arheologice vor continua. Șantierele existente 
dovedesc acest lucru pentru că, se spune, doar 15 % din 

orașul antic au fost aduse la lumină. Însă ceea ce am 

văzut ne va rămâne pe vecie în amintire și acest 

monument unic în lume trebuie făcut cunoscut tuturor. 
A fost o încântare că, pentru o zi, am fost pe acest tărâm 

fabulos martorii unei istorii deosebite. A fost ca o 

excursie în timp. 
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Georgeta Minodora 

RESTEMAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gând înflorit, o respirare albă 

 
Mai cad ninsori târzii, tăcerea-i dalbă, 

Țărâna-și toarce somnul sub zăpezi. 

Și-mi trece-așa o respirare albă 

Prin gândul înflorit, tu să mă crezi 
 

C-atâta pace-n juru-mi lin răzbate, 

Din depărtare-o adiere pură 
Învăluie tristețea și m-abate 

Din drumul prigonit de fum și zgură. 

 
Mă-nalță, mă-nnoiește-n cânt de liră 

Croind cărări prin lutul învechit, 

Sobor de fluturi ceața-ncet deșiră 

În curcubeie – cer și infinit, 
 

Se-aude zvon de psalmi, revin la viață, 

Îmbrățișez ca o vestală zarea. 
Mă logodesc cu tine, dimineață, 

Și-ți simt, din depărtări, acum chemarea. 

 

Te aștept de Crăciun 

  

Te aștept de Crăciun, hai, vino, colindă-mi 

Și lasă-mi sub brad trei mănunchiuri de maci. 
Din fulgii răzleți fă-mi velință și adă-mi, 

Îmbracă-mă-n liniști, șoptește-mă, taci... 

  
Te aștept de Crăciun în templul cu nuferi 

Scriind cu iubire pe-oglinzi de cleștar, 

De dor, de-ntristare... De ger să nu suferi, 

Căldura din suflet primi-vei în dar. 
  

Viori de cristal cu arcușuri de iarbă 

Respiră colinde în colțuri de stea, 
Când crini degerați vor începe să fiarbă 

Noianul de fluturi din inima mea. 

 

Te aștept de Crăciun, hai, vino, colindă-mi 
Și pâinea credinței va crește din noi. 

Te rupe de lume, de gânduri și strigă-mi: 

Am venit! De Crăciun, colindăm amândoi! 
 

Știi că te-aștept în primăvara mea? 

 

În iarna mea cu valuri moi de nea  
S-au adunat tăcerile grămadă; 

Trudesc de zor visările să șadă 

La sfat, o, Doamne, chiar în palma Ta! 
Cu gând sfințit în limpezimi de cer 

Și ghioceii înfloriți la tâmple, 

Aștept minunea, Tată, să se-ntâmple 
Când primăverii sufletu-i ofer. 

 

În toamnă, l-am lăsat plângând sub nuc 

Și toată iarna nins-a cu speranțe - 
Mi-e viața măsurată de distanțe,  

În care și zăpezile se duc… 

 
Și-n înflorirea-mi stranie aș vrea 

Să-ți spun atât: Cu tine mi-ai dat viață! 

Mi-ești lacrimă, și dor, și dimineață, 

Știi că te-aștept în primăvara mea?... 
 

Când clipele miros a tine 

 
Când clipele miros numai a tine, 

A iarbă crudă și a primăvară, 

Secunde noi vestesc atunci în mine 
O liniște adâncă, princiară, 

 

A nopții trase-n luntrii de cristal 

Prin șipotul cohortelor de stele. 
Te caut în parfumul ritual, 

Lăsat anume-n colțul gurii mele, 

 
Simțind și-acum căldura ce mi-ai dat 

Când gura ta-mi strivea cu patimi dorul - 

Te murmur în fărâme de păcat 
Și-i nesecat, de dragoste, izvorul. 

 

De rătăcești cumva, rănit de spini, 

Te vindecă-n izvorul viu din mine  
Și-o cupă de iubire dacă-nchini 

Desfată-mă cu-același gust, de tine. 

 
Îmi strâng tăcerea-n brațe și visez 

 

Aș vrea tăcere blândă să mă-ncapă 

În lumea-ngustă-n care ne mișcăm, 
Tăcerea nu-i nisip cernut de apă - 

E-un fel de-a fi prin care ne ’nălțăm, 

 
E dulcele refugiu, înlăuntrul, 
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E contemplare, tihna mea, a ta,  

Când plămădim în gânduri calde cântul 
A ne-mplini, mai pură, dragostea. 

 

Căci suntem luturi veștede ce-nvie 
Numai atunci când știm a ne iubi; 

De altfel, viața-i strâmta colivie 

Din care singuri evadăm spre-a fi.  

 
Trăiești frumos, iubind cu-nțelepciune 

Și-mprăștii bucurii în lan de maci; 

Când osteneala zilei te răpune 
Nu te-ntrista, iubește, crede, taci! 

 

Eu nu voiesc din lacrimi să-mi fac templu 
Când dragostea curată mi-este crez – 

Iar de mi-e dor de tine, pur și simplu, 

Îmi strâng tăcerea-n brațe și visez. 

 
Să nu uiți, dacă minți! 

 

Învață, dacă minți, să minți frumos - 
Îți umple un pahar cu vin și-apoi 

Ascultă-ți gându-n liniștea din ploi 

Și minte-mă de sus și până jos. 

 
Să minți șoptindu-i ploii c-a apus 

În mâna ta un curcubeu, c-ai vrut 

Să-i cerci iubirea, dar că n-ai putut 
Să-l înțelegi când dorul l-a răpus. 

 

Să minți că dimineața nu-i de-ajuns 
Să-ți scalzi privirea-n lacrime de maci 

Și în dogoare-amiezii lor să taci, 

Mințindu-te că taina le-ai pătruns. 

 
Să minți și noaptea, rătăcit în vis, 

Când hoinărești prin umbre și mister - 

Ori vrei s-atingi eternul efemer 
Și nu vezi poarta care s-a deschis 

 

Spre drumul lin, curat și luminos?! 
Nu te grăbi să calci cu tălpi de jar 

Pe flori cu frunți și inimi de nectar, 

Și nu uita, de minți, să minți frumos... 

 
Și tăcerile tac 

 

Tăcut e amurgul acesta ciudat - 
Tăcerea-i mă doare - la fel ca a ta, 

Și cerul cu nouri de foc marmorat 

Se joacă pe boltă cu inima mea. 

 
Tu taci, de tăcere cu dinții te prinzi 

Și știu cât te zbuciumi, frământul îți simt. 

Tu taci, nedorind nici în gând să mă minți, 
Și speri ca-n tăcere eu însămi să mint. 

 

Dar sufletul meu e curat și senin, 
Iubirea-l înalță, nu-ți cere nimic. 

Tăcută - și eu, gust din vinul pelin, 

Din gânduri cernite, încet, mă ridic. 
 

Tăcerile dor, dar din ele cresc flori, 

Neliniști îndeasă cu pumnii în ploi 

Și nopți lăcrimânde se-mbată cu zori 
Când tăcerile tac și ne-ndrumă spre noi. 

 

Dac-ai să vii 

 

Dac-ai să vii, de dorul-dor te-mbie, 

Din cerul meu cu maci aprinși va ninge. 
Lumina lor mereu se va răsfrânge 

În dragostea cea dăruită mie. 

 

Nici depărtarea nu ne va învinge - 
Se va topi-n iubirea mea târzie. 

Dar dacă vii, nici vântul care-adie 

Nu voi lăsa, nici norii-a te atinge. 
 

Să nu mai fie vreme de-ntristare, 

Nici umbre rătăcite-n nopți pustii; 

Cu sufletele pline de candoare, 
 

Când sfeșnice de crini ne-or însoți, 

Vom trece teferi iarăși prin vâltoare, 
Vâltoarea caldă-a verbului „a fi”. 

 

S-au așternut tăceri 

  

S-au așternut tăceri în miez de iarnă 

Croindu-și straie reci de promoroacă; 

Nu contenesc cu coatele să-și facă 
Lăcaș în noi, când vânturile-ntoarnă 

  

Cu colți de ger și flori de gheață seacă. 
Ninsorile-acum tac în loc să cearnă 

Și-un înger de cleștar, sunând din goarnă, 

Peste zăpezile din noi se-apleacă. 
  

Cu ace de fiori pe frunți ne scrie 

Imnul iubirilor încremenit. 

Din crengi de brad lumini de jad învie 
  

Topind ghețari în gându-ntinerit, 

Rupând durerile din temelie: 
Unde-i iubire, nu e asfințit! 
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Literatura adâncurilor  

 

Marius MANTA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiență și joc, câteva accente 
 

Știam cu mult timp înainte că, în cadrul acestei 

rubrici, voi scrie și altfel despre mare, despre ocean, 
despre asemenea întinderi care ne îngăduie visul, chiar 

cu toate fețele lui deformate. Acum, „literatura 

adâncurilor” își permite o altă axă, alte volute, devine 

interesată de curgerea Tamisei și echivalează mai 
degrabă cu un background verosimil dar jucăuș, în 

raport cu omul care se chinuie să se înțeleagă cu ajutorul 

jocului, umorului, sarcasmului. Tot tresăltând la 
breaking news-urile ce s-au perindat de-a lungul 

perioadei post-electorale, mi-am zis „gata cu eroii”, cu 

planurile suprafirești: să ne aducem aminte de umorul 
britanic, de personaje ce se leagă poate paradoxal, de 

Kafka dar și de teatrul absurdului. Nu sunt singurul – 

sunt convins! – care a privit cu ochii larg deschiși 

săgețile (înmuiate în venin) lui Jerome K. Jerome, 
cunoscut publicului nostru din „Trei într-o barcă”.  

Odată tradusă, cartea s-a bucurat aproape instant de 

apreciere, lecturată de cele mai multe ori cu îngăduința 
omului care vrea să evadeze dintr-un cotidian ce îl 

sufocă, drept pentru care, ceea ce acesta va întâlni 

devine o bufonerie inteligent prezentată, teatrul unor 
păpuși articulate în așa fel încât să îngăduie mai multe 

registre. E aventura unor oameni spre tărâmurile 

grotescului, o mărturie post factum a unor decizii pripite 

și fără valoare. Discursul lui Jerome K. Jerome nu este 
nici pe departe gratuit, nici nu e interesat de a stârni 

exclusiv umorul involuntar, chiar dacă romanul (nu știu 

cât de corect acoperă această realitate din punct de 
vedere al criticii literare) presupune la suprafață mai 

degrabă înlănțuirea unor momente ce nu se îndepărtează 

de sfera obișnuitului - îmi vin brusc în minte crochiurile 

din artele plastice, capabile de a surprinde din câteva 

trăsături posturi aparte, disponibilități și abilități, stări și 

medieri.  
În ciuda edificiilor somptuoase care flanchează 

cursul Tamisei, prilej pentru autor de a oferi câteva 

amănunte cu iz istoric, aș risca să afirm că ea se alătură 
Ozanei - dar putem face și alte trimiteri în și în afara 

literaturii noastre, ceea ce conferă discursului încă o 

dată valabilitate general-umană. Cum altfel, cursul apei 

presupune schimbare, transformare, devenire – nu și 
aici! În spatele întâmplărilor relatate cu o oarecare 

vioiciune, se simte amărăciunea ce își va fi avut un 

punct de plecare în chiar biografia autorului care, încă 
de mic, a fost nevoit să își accepte condiția socială, dar 

și mofturile unui destin potrivnic, ce l-a așezat în 

postura de a-și fi pierdut tatăl de timpuriu. Poate mă 
grăbesc, totuși, aș spune că doar un scriitor care vine în 

linia lui Shakespeare, Pope, Swift etc. ar fi fost în stare 

să construiască un discurs despre prietenie, viață, 

aducând în același loc sentimente și registre cu greutate 
mediabile altfel. 

Am redeschis paginile cărții cu mirarea de a-i vedea 

acolo, la lucru, pe Stan și Bran dar și „fantoșa” lui 
Kafka, pe Svejk (da, chiar dragul de Svejk!), cât și – 

stupoare! – pe tinerii romantici ai prozei de început de 

secol XIX. Deloc glumind, aș spune că volumul se 

autopropune drept imn închinat ideii de prietenie, în 
timp ce, pe de altă parte, se înalță sub forma unui reproș 

adus conservatorismului rigid, mumificat, care așază 

legea prost croită și principiile înaintea persoanei in 
vivo. Și grație intertextului, romanul acesta, doar 

aparent scris în doi peri, presupune legături cât se poate 

de viabile cu rubrica noastră, „Literatura adâncurilor”. 
Când toate trec atât de repede, când știrea nu mai e 

mediată și calibrată de factori firești, când trecutul se 

naște din interesele viitorului, atunci parcă se 

estompează și diferențele între Tamisa și Dunăre, între 
adânc și suprafață, între pământ ori apă. Poate, din 

nefericire, chiar între adevăr și grotesc. Deși e un 

îndemn utopic, mi-aș dori să am curajul de a vă invita să 
urcați întotdeauna aceeași trei în barcă, pentru că, mai 

ales în felul acesta veți face frumosul să dăinuie iar 

încrederea să nu dispară! Chiar și atunci când direcția e 
voit împotriva curentului!   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



SPAȚII CULTURALE nr. 74, ian./febr. 2021 

24 
 

 

Din Poezia lumii  
 

                   În traducerea lui Leo BUTNARU 

 

Nikolai LEPOK  (Kopel)  

                     (18?? – 19??) 
 

A făcut parte din grupul fuiștilor (de la francezul: 

fou = nebun, dement). Împreună cu B. Pereleșin, publică 
volumul futurist, „Mozgovoi Rajjij” (1921) – rajjij fiind 

o verbocreație în baza a două noțiuni: raj  – furie, 

mânie, și jija – lichid cleios, must, zeamă, – astfel că, în 

românește, titlul ar putea fi aproximat ca: „Furimustul 
creierilor”. În același tandem, semnează și volumul de 

poeme „Dialectica azi”.  

Ca și colegii săi, Lepok e în contratimp cu 
expresioniștii (I. Sokolov, să zicem), care și-au orientat 

discursul pe „șinele” constructivismului și raționalizării, 

el, fuistul, păstrându-și dreptul, ca poet, la intuiție și 
incidental în creație. Era ceea ce deosebea fuiștii în 

contextul atâtor grupări literare, ce se anunțaseră în cele 

două capitale ale Rusiei, Petrograd și Moscova, prin 

neaderența lor la neconstructivism apropiindu-se de cei 
din „Parnasul moscovit” și emoționaliști, chiar și de 

nicevoki (nimicniciști), în confruntarea lor cu „corabia 

pe val de ducă a simbolismului”, cu „Societatea studierii 
limbii și cea a secetei cerebrale”. 

Recenzând „Furimustul creierilor”, Serghei Bobrov 

menționa că autorii își trag obârșia din „Centrifuga” 
anilor 1914-1916 (protagoniști – S. Bobrov, N. Aseev, 

B. Pasternak, Bojidar), „de unde au preluat ceea ce e 

mai greu și mai complicat de receptat, chiar dacă uneori 

ies cu bine de sub canoane”. 
În anul 1923 Lepok își anunță cartea sa de versuri 

„În cercuri irepetabile” care, însă, nu a mai fost editată. 

 
*** 

 

Plângăcios-lipicioasă ziua-toată 

vechiturile borhotului murdar 
arare schimbătoare erup 

cu gălbenușuri de chihlimbar.  

 
Acum în mestecăniș 

vântul clatină aleanul durut 

vuiet năpârlit și bătaie la cuțite 
sub poala codrului câți au căzut? 

 

După geam cineva trebuie să stingă 

pupilele mucurilor de lumânări  
nodul zilei e tot mai strâns și 

spânzură arsură tomnatică-n zări. 

 
Iar mie barierele toamnei 

mi-s alergări cu obstacole 

îmi plac carierele vântului 

turbulentă amnezie în calcule. 
 

Cunosc păpădia la frig; las` 

să rebegească prin a toamna aurie  
și iată cu frământ de limbă strigă 

și iarăși – peste poduri de bucurie. 

 

Obscuritate 

 

În afara orașului se tăinuiesc hoți. Obrajii 

se încenușează întunecat. Umbrele ca iepurii. 
Iar după orizont complotiștii 

la chemarea zării alunecă-n jos, vineții. 

 
Ca de obicei dimineața-i grea tihnită 

de presimțitul zării prinde-a se-ncorda 

doar acolo și ăstora tuturora 

parcă li s-ar fi ars cu tânjire mila. 
 

                *** 

 
Peste valul împrospătat  

în dimineață din nou buzele pietrelor 

și zburlitul vuiet năvălește 

în ulițele albastre, plescăitor. 
 

Cirip și freamăt, foșnet și piscuit  

șerpuiră-nălțător, rotocoale, sul 
și această sonoră pictură color 

dimineții de iulie de tot dragul. 

 
                 *** 

 

Mlădie pătrunzătoare  

chemare de sirenă și înaltul 
rândunelei 

în azurul cuget. 

Sirenă zumzăitoare  
din urdiniș de stupi 

mustos a sute 

de ierburi tremur 
trezind florile. 

 

             *** 

 
Gălăgios și agil  

în dimineață  

pe trotuare verzi 
greierașii la 

tarabele pieței lărmuitoare. 

La țăcănitul mașinilor  

viața  
pânzei 

țesută din raze de soare. 
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Dialectica astăzi 

 

Fie ca în cămăși de zăpadă încă 

și în înghețuri pe la margini de zile 

un frământ de limbă să croiască pe nou 
caldarâmul Moscovei pleanul ei și lenea. 

 

Fulgerător, cu reflex tulbure   

de măceluri, revoluții și fețe-n perindare 
desfăcut în două, un ghem 

prin șuvoiul dimineții gonește suriu.  

 
Nu se vede o iotă la răscrucile vuitoare. 

Împroșcând stropii neliniștii 

se tolăniră cât-colo zig-zaguri sonore,  
izbind cu fața-n caldarâm lătratul sirenei   

iar în senin șoldurile norilor 

jos iar alarmează vitrinele strigătul ochilor. 

 
Din nou înverzind în cerc 

bulevardele se strigă unele pe altele 

ba sărutând străzile cu umbra 
ba exact pe fețe degetele purtându-și 

 

Pe când soarele gălăgios și jucăuș 

bate în geamuri, pe podea, în unghere 
și în odaie vuietele parcă-ar veni spre mine 

ba spăimos hohotesc peste-un podiș de piatră. 

 
Iar după îngrădituri 

semnele de exclamație ale hornurilor 

prin păduri vesel deranjând odihne 
acolo în satele din tundră ivindu-se. 

 

Și această larmă-n clipa primăverii, 

încâlcind numărul minutelor, zilelor 
și verdeața clipind radios   

fără griji convinge de ceva concret. 

 
Însă în agonie și încleștare 

ba ochind în bine, altul în parvenire 

se înhățară țelurile inșilor în lanț 
în cerc irezistibil spre-a supraviețui. 

 

Și-acum spre noapte eu sunt vlăguit 

zilei dându-i obolul, gânduri jertfindu-i 
cotrobăiesc prin verdeață – nu care cumva 

aș putea observa anii saturați de tandrețe. 

 
Iar în coridorul fremătător 

prin mugurii verdelui, prin urlet 

deviza durerii, a mea și a lumii e: 

cu pașii măsurăm destul de bine 
pedestrași pe orice înălțime. 

 

Astăzi cu petele veseliei 
prin carnea țărânei afânate 

peste imperturbabilul brad 

tânără chemare vom lansa. 
 

Apoi cu sudoarea secara vom secera 

verdeața cu zvonul azuriu al zilei vom înfășa 
cu plușul norilor cerul mângâind 

arcul lui iulie din nou înfierbântându-l. 

 

Unde-i pocnetul biciului – șuier de vânt 
mușcă șoldurile zilelor leneșe 

și năpârlitul frunziș al arțarilor 

cu aleanul amic e glodărie. 
 

Iar colo las’ neaua să se presoare 

ferestre pufoase, ramuri, acoperișuri 
albăstrimile geroase le încolțească 

din coșuri, cu arderea crezând în frumsețe. 

 

Și iarăși cântul – iar învârtejit pe cale 
în irepetabile cercuri, volute 

răzvrătitor contrându-se în triluri cu păsările – 

spre invidia dementelor vifornițe. 
 

(1922) 
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Zinaida ȘIȘOVA    

                (1898 – 1977) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Autoarea volumului de versuri „Penatî” (cu sensul 

de: reîntoarcere la vatră), apărut în 1918, la Odessa. 
Soția poetului Anatoli Fioletov, angajat în miliția 

judiciară, tânăr care avea să moară în confruntarea cu 

criminalii (1918). Iată un fragment din memoriile ei: În 

amfiteatrul 8 al Facultății de Drept a luat ființă Prima 
Uniune a Poeților din Odessa. Acolo mi-am și citit, 

pentru prima oară, în public, versurile. Acolo aveam să-

i cunosc pe Bagrițki, Oleșa, Kataev, Adalis și să mă 
împrietenesc cu ei... Eliberându-mă de influența 

„ahmatoviană”, „gumilioviană”, „severianiniană”, noi 

ne-am numit cercul „Lampa verde”. 
A scris romane, nuvele: „Aventurile lui Kasper 

Bernat în Polonia și alte țări”, „Jake-păiuțul”, „Călătoria 

în Țara Ofir” ș. a. 

 
„Pescărușul”* 

 

   Lui A. Fioletov 
 

Nori de aur 

Miroase a stupi de tei, 
A polen cernut prin sită. 

Nu mai urmărește cum ia curbele 

Mâna obosită. 

 
Gândurile-s cu aur înrămate,  

De parcă oricine e ușor chefliu, 

Marin comesean, 

Și parcă tu ai cânta, lăsat 

Cel mai beat la volan! 
 

                                   (1918) 

_________  
*Este vorba de șalupa „Ceaika” (Pescărușul), cu 

care familia celor doi soți-poeți, Șișova și Fioletov, 

făcea plimbări marine împreună cu prietenii. 

 
Spleen 

 

Radical mijloc contra plictisului – 
Motorul dumitale – un nu prea mare landalet 

De invidiat... 

Îmi plac mâinile smolite, 
Stăpânitoare, sigure, pe albul volan încovoiat. 

 

Pliurile mici pe buzele obosite 

Și schița hașurată a genelor... 
– Dar spune și dumneata, au nu e minunat 

Să ne asemănăm păsărilor?... 

 
Eu de pălăria din vechi fetru 

Îmi voi desprinde sfiosul gaz. 

E oarecum neobișnuit de la soare, vânt 

Și de la văzul dumitale, în orice caz. 
 

Îngustele palme smolite, 

Profilul ce vi se reflectă în sticlă, discret, – 
– Radicalul mijloc contra plictisului 

E motorul dumitale – un nu prea mare landalet... 
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Nina-Elena PLOPEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              Micuța cerșetoare 
 

Autoturismul portocaliu se strecura grăbit pe 
drumul îngust, printre colinele cocoșate, acoperite de 

vegetație de stepă, înghițind kilometru după kilometru. 

Șoseaua era străjuită în locurile mai înalte de arbuști de 
păducel cu fructe coapte, roșii ca sângele, iar în zonele 

mai joase de nuci liliputani încărcați de fructe care 

cădeau la cea mai mică adiere de vânt, semn că sosise 

vremea culesului. Din loc în loc, semnalizatoarele având 
crucea în X ne arătau că suntem aproape de locul pe 

care îl căutam. Am zărit mai întâi pădurea tânără cu 

arbori subțiri și nu prea înalți. Dincolo de poalele 
acesteia se ridica maiestoasă noua biserică, mărginită în 

partea dreaptă de vechiul locaș de cult cu hramul 

Acoperământul Maicii Domnului și chiliile lucrătorilor 

de obște. La poarta mânăstirii, pe băncuța de lemn 
așezată sub un copac, fetița cu fața oacheșă și ochii 

oblici povestea ceva celor trei-patru câini strânși în jurul 

său. 
În timp ce coboram de mașină, ne-a cuprins starea 

de liniște și de împăcare ce domnea în tot locul. Mica 

turcoaică s-a îndreptat către noi așteptând să-i răsune în 
palmă cele câteva monede pe care le-am găsit în 

portofel. 

— Dă-i fetei și niște prăjituri, i-am spus 

însoțitorului meu. Vezi că sunt chiar deasupra în sacoșa 
de pe bancheta din spate. 

Aișe, așa o chema pe micuța cerșetoare, s-a întors 

pe băncuță și a împărțit prăjiturile cu tovarășii de joacă. 
— Ce le povesteai câinilor? Am întrebat-o 

zâmbind. 

— Despre oameni și timpuri trecute, mi-a răspuns 
cu o seriozitate în glas pe care o auzeai la oamenii 

înțelepți. Despre călugărul bătrân ce cutreiera 

Deliormanul1 din spatele nostru în care nechezau caii 

fără stăpân. Zeul Moș învăța de la copaci și frunze, de la 
păsări și fire de iarbă și transmitea mai departe 

 
1 Ținutul pădurilor 

învățătura sa celor ce se numeau lupi. Pe atunci oamenii 

credeau în Gebeleizis  și erau conduși de mari preoți. O 
mare preoteasă, apărată de o lupoaică argintie, veghea 

ca pământul să dea roade, iar femeile să nască prunci 

sănătoși. Când natura le era potrivnică, trimiteau soli 
dintre cei mai tineri și mai vrednici la Marele Zeu în 

împărăția acestuia de la soare apune. 

— Cine era acest înțelept? Nu m-am putut abține 

eu. 
— Era un mare învățat vindecător de suflete și 

trupuri. Îi învăța pe semenii săi credința în veșnicia 

sufletului. Le spunea că sufletul omului care va trăi 
demn, după moartea trupului, va dăinui în stele. Cei care 

îi ascultau învățătura erau viteji, curajoși și drepți. Ei 

primeau moartea ca pe o binecuvântare știind că prin 
acesta își schimbau doar locuința. Și le mai povestesc 

despre marele preot care împreună cu regele său i-a unit 

pe toți cei care locuiau la nord de Marele Fluviu și își 

spuneau daoi2. El i-a convins pe supuși să-și taie viile, 
să fie cumpătați și să folosească plantele ca 

medicamente, mai întâi pentru tratarea sufletului și apoi 

a trupului, pentru că nu se puteau îngriji de trup înainte 
de vindecarea sufletului. Așa au devenit un popor 

puternic de care se temeau atât cei de la miazănoapte cât 

și cei de dincolo de Haemus. 

— De unde știi toate astea? Le-ai învățat la școală? 
Am întrebat-o uimită de ceea ce auzeam la un copil de 

zece ani. 

— Nu mai merg la școală. Am frați mai mici de 
care trebuie să am grijă. Bunicul, care era român, mi-a 

povestit înainte să moară. Și mi-a zis că și el le știa de la 

moșul său. Și mi-a mai spus să nu le uit și să le 
povestesc și eu nepoților mei. Și, ca să nu uit, istorisesc 

tuturor, chiar și acestor necuvântătoare. Le povestesc în 

românește, în turcește, în rusește și uneori în alte limbi 

pentru că în aceste locuri și-au găsit adăpost multe 
neamuri și vin în pelerinaj de peste tot. 

— Cunoști și alte istorii asemănătoare? 

— Sigur că da. Știu și despre Cel întâi chemat 
pentru care sorții au hotărât să propovăduiască  noua 

religie în jurul Mării Negre. Era fiul unui pescar de pe 

malul lacului Ghenizeret, dar nu așa cum sunt mulți prin 
aceste părți. El a devenit pescar de suflete și ta-re se mai 

bucura când învățăceii treceau la credința în Iisus. I-a 

botezat și pe marii preoți coborâtori din Deceneu. Era 

sărbătorit de ziua lupului, când lupoaicele ieșeau să 
găsească jeratic nestins în apropierea gospodăriilor, 

pentru ca mai apoi să se poată împerechea. Apostolul 

lupilor a întâlnit și oameni care nu i-au îmbrățișat 
învățăturile. Printre aceștia s-a aflat și Diurpaneus, pe 

care l-a recunoscut ca fiind fiu și nepot de rege și căruia 

i-a prezis că va avea o domnie înfloritoare, dar și o 

moarte pe măsură dacă se va închina mai departe la zei. 
Încrezător în sine, tânărul a luat în derâdere prorocirea 

 
2 Mircea Eliade scria în Istoria  ideilor și credințelor 

religioase că dacii se numeau pe ei înseși daoi, adică lupi 
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celui întâi ales și, deși a murit ca un erou apărându-și 

poporul, nu l-a putut salva de cuceritori. Unul din fii 
marelui rege, luat prizonier și dus  la Roma, și-a aflat 

loc pe columna care domina capitala lumii. După ce au 

fost înrobiți, cei ce se numeau lupi se așezau iarna în 
jurul buștenilor de brad aprinși, cântau din fluiere 

cântece de jale, de pribegie și de dor. Ajuns împărat, 

Regallianus l-a răzbunat pe bunicul său rămânând în 

analele istoriei romane. Un alt împărat, Gallerius, a 
cărei mamă era de prin părțile acestea, a apărat din 

răsputeri noua credință. 

 Aflat între Dunăre și Mare, acest dobro3 a fost 
râvnit de mulți împărați din răsărit și de la miazăzi de 

fluviu. Ei s-au lovit de dârzenia și vitejia unor jupani, a 

unor strategi sau domnitori cu nume de sfinți din 
calendar, care, deși uneori s-au supus, nu au renunțat la 

luptă. Acest ținut bun a devenit pentru multă vreme 

Dobrugi-illi 4 și s-au construit aici geamii și moschei din 

care răsuna la apus rugăciunea imamului. Dicinicii5  nu 
au renunțat la propria credință și s-au ascuns în biserici 

subpământene apărate de îngrădituri de nuiele. Să nu 

cumva să plecați înainte de a vedea aceste case ale 
domnului care dăinuiesc până azi. Nu sunt prea departe. 

Uimiți de câte știa Aișe despre locurile în care ne 

aflam pentru prima oară, am in-trat în curtea mânăstirii 

aproape pustie. Era sfârșit de septembrie. Trecuse 
vremea concediilor. Puțină lume se mai aventura prin 

aceste pustietăți, poate cei care aveau neapărată nevoie 

de puterea vindecătoare a sfântului despre care povestea 
mica cerșetoare. Am intrat mai întâi în biserica nouă 

unde am îngenunchiat la icoane și ne-am închinat la 

moaște. Apoi, ne-am îndreptat către peștera altar. 
Mirosea a fum de lumânări, a ulei de candelă ars și a 

mucegai. Aerul aproape irespirabil și podeaua tocită 

aminteau de vremurile în care Apostolul lupilor locuise 

aici, dar și de mulțimea pelerinilor care înnoptaseră pe 
canapelele din piatră cioplite  de-o parte și de alta a 

pronaosului implorând mila divină și crezând orbește în 

vindecarea trupului, după ce, mai întâi,  avuseseră grijă 
de purificarea sufletului. 

Când am ieșit din curtea mânăstirii, Aișe nu mai era 

la poartă. În timp ce ne învârteam pe lângă liziera 
pădurii, nedorind parcă să părăsim locurile prea curând, 

am zărit-o într-un luminiș lângă o mașină fumurie. Era 

lângă un bărbat tânăr căruia îi întindea palma cu bruma 

de mărunțiș pe care îl adunase în ziua aceea.  
  

 

 
 

 

 

 

 
3 Pământ bun 
4 Dobrogea tributară turcilor 
5 Români minoritari, locuitori ai Dobrogei 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
           STIH TEORIC 

 

Viața este o răpire în Duh, 

salt de trei extazuri rourat. 
E vederea cea octavă îndrăznită, 

către fața nevăzută de safir, 

este vin de Sânge preacurat, 

dintr-al Graalului cers Potir 
și Îmbătarea trează dăruită, 

cu-nălțimi de albe Întunecimi. 

Viața este alăută-n bucurie, 
ca extazul lui Moisi cel de la Rug, 

va răpirea din Horeb a lui Ilie, 

viețuit cu pâine de herub. 
Poartă spinii Învierii aurite, 

de pe fruntea Mielului strălucitor, 

și e visul celor trei colibe, 

neclădite încă pe Tabor. 
 

             IHTIS 

 

Ca o dulceață minunată de psalm, 

dragostea lui Dumnezeu ne împresoară. 

Ca o cântare îmbălsămată de peste tot 

bucuria vieții ne înfășoară. 
Și inimile noastre însetoșate 

sorb din adânca înfiorare, 

ca peștii în apele afundate, 
muzica binecuvântării Sale. 

 

TROPAR PENTRU INIMA ZILEI 

 

Dumnezeul meu, 

Miluiește-mă! 

Dă-mi numele Tău, 
Fă-Te doară aflare 

și pentru sufletul meu! 

Ca biruit adânc de strigarea 
celui de-a dreapta tâlhar, 

ființa mea să Te soarbă 

în lacrimi arzătoare de har. 
și inima mea să Te aibă 

în nămiaza de dăruire 

năpăditoare strălucire 

Dulcele de peste fire. 
 

                     

                           Sandu TUDOR 
(Poet monah din secolul al XX-lea, închis 

politic și mort în închisoare) 
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Janine VADISLAV 
 

 

„GLOANȚELE ȘI CĂRȚILE ÎȘI AU 

DESTINUL LOR”. 
 

În interiorul ca un balon, o rază de lumină venită de 

aiurea se opri în dreptul lui atingându-l cu delicatețe, 
împingându-l ușor – dar el nu se dă dus - răsucindu-l în 

lichidul amniotic. Buimăcit, încercă să prindă lumina cu 

degetele boante de la piciorușul de mormoloc, numai că 
lumina îl ținu strâns răsucindu-se ca o coadă de scorpion  

în jurul piciorului neterminat. Țipătul țâșnit prin gura ca 

de mormoloc făcu să se cutremure Cerul din burta 

mamei, despicată de acul scorpionului...  Sări ca ars, 
aruncând plapuma cât colo, cu gura arsă de sete. Stătu 

câteva minute pe marginea patului, după care izbucni în 

râs.  
- Al dracului vis! izbucni Andrei în râs, numai de 

astea am parte... 

 

Cocoțat pe scara rezemată de stâlp, Gică  întinde 
mâna dreaptă în care ține strâns un fel de ventuză la 

capătul unui băț gros, care stinge brusc luminița 

albăstruie, dovedită de strălucirea zile care începe să 
crească la răsărit. 

 

- El e? întreabă Andrei, nu pare... 
Mașinile trec vâjâind, ascunzând trupul potrivit de 

înalt  și bascul albastru tras până deasupra sprâncenelor.  

- Azi, ca niciodată, am prins tot șirul de mașini care 

urcă la deal, spune Andrei, tam-nesam.  
- Ce cauți la ora asta? întreabă femeia care abia se 

ține în baston. 

- Un meșter să-mi facă un cuptor de pâine, spune 
Andrei. 

- Știu eu unul, da nu-i de-aici. Dacă ai noroc, 

mănânci cozonac de Paști.  
- Dar pe cel care stinge luminile, îl cunoști, știi cine 

e, de unde vine? 

- Un terchea - berchea pripășit în sat la noi.  

-  Ai vorbit cu el? 
- Nu vorbește, lumea spune că e mut. 

- Nu pare, murmură Andrei. Oare se face? 

- Dumnezeu știe! Eu am plecat, mă așteaptă copiii 
cu pâinea, spune femeia pornită spre celălalt capăt al 

satului, unde lumea începuse să mișune cu treabă. 

„Numai eu, nu, se ceartă Andrei. Cine-o fi? O fi 

chiar el? Nu cred! Deși, în ziua de azi orice e posibil”. 
„Crezi” îi suflă vântul în ureche. 

- Cred, murmură Andrei, fără să-i pese de bătrâna 

care-și face cruce, privindu-l cu milă. 
 

Sigur, n-avea cum să fie Gică cel rătăcit și poate 

dispărut departe, pe Marea cea mare....  

„În ziua de azi, nici marea nu mai e ce-a fost 

odată!” se întristă Andrei, 
 

Așezat pe bancă, lângă sobă, Gică geme încercând 

să-și scoată pansamentul înfășurat în jurul bontului de la 
picior.  

- Finuțule, e adevărat că nu mai are laba de la un 

picior? întreabă Nașu Sava.  

- Îi lipsește, dreapta, sau stânga, poate amândouă 
chiar, dar nu-l încurcă la mers. 

- El spune că i-a crescut la loc, îngână Nașu Sava, e 

posibil? 
- Nu știu. 

- E pe moarte? insistă Nașu Sava. 

- Dacă da..., se încruntă Andrei, cine-mi găsește 
meșterul care știe să facă cuptorul? 

 

- Știi cine a stat aici? întreabă Nașu Sava arătându-i 

o grămadă de moloz. 
- N-a stat domnul Poiană, gură mare?  

- N-a mai rămas nimic, murmură Nașu Sava, s-a 

șters tot acu 20 de ani, când s-a făcut bloc. Câte unul, 
care l-a cunoscut, își  mai amintește de el.  

- Pe madam Poiană, o mai ții minte? întreabă Alice, 

care li se alătură. 

- Cum să nu, vindea borș, mă trimitea mama-mare 
la ea cu sticla de un kil. 

- O mai văd pe fata lor, una slabă, nici drăguță, nici 

urâtă, mai ales dimineața, când cheamă găinile la 
mâncare. Trece plutind parcă printre verzele aureolate 

de rozul fremătător al soarelui la răsărit. 

- Da tu, ce cauți în grădină la ora aia?  
- Nu știu, așa îmi vine.  

- Chiar o vezi? E oale și ulcele...  Cred că ți se pare. 

- Nu mi se pare, a văzut-o și soră-mea, ea nu minte. 

Ultima oară purta o rochiță galbenă cu floricele de     
nu-mă-uita și părul strâns în coc, pe ceafă. 

- Ar fi să aibă peste 100 de ani. 

- Da? Și ce-i suta de ani în ziua de azi? 
  

- Cum spuneam, ce căutai la ora aia în grădină? 

- N-aș putea spune.... M-am culcat de cu seară, da 
înainte de miezul nopții m-am trezit. Căzuse plapuma de 

pe mine și mi se uscase gura de sete. Am zis, hai să 

merg la cișmea, e la doi pași, în grădina de flori. În față 

casa mamei Anica, în spate casa noastră, la dreapta casa 
Corneliei. De ce mi-ar fi fost frică? Atunci am auzit-o 

pe madam Poiană strigând după ajutor. Bărbatul ei 

căzuse în curte și nu-l putea ridica. Apoi n-am mai văzut 
nimic, îl auzeam  pe doctorul, care șade peste drum, pe 

madam Zâna, gard în gard cu alde Poiană. Câinii lătrau 

ca la mort, nu știai ce să mai crezi! Într-un târziu, s-a 

auzit sirena de la salvare. 
- A venit salvarea? 

- A venit, de ce să nu vină, nu-i om și el? Plătește 

asigurare!  
- Nu l-au lăsat să moară…  
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- Nu! Din mașină a coborât o momâie toată în alb, 

care l-a pipăit peste tot.  
„Puteai să te speli, miroși ca un boschetar… i-a spus 

ea strâmbând din nas. 

- Am căzut ca mort, doamne iartă-mă, de unde să 
știu? sughiță a plâns Poiană. 

- Când ai făcut ultima baie? 

- Acu un an? Da nu sunt sigur, poate mai mult?  

 
20 de minute a stat salvarea la poartă, după care 

sora, sau asistenta, ce-o fi fost ea, s-a urcat în mașină, 

dispărând după colț.  
- Fără domnu Poiană?  

- Fără, că a zis că nici mort nu merge la spital. A 

plecat și doctorul Tetoianu, s-a retras și madam Zâna. 
Îmi țiuiau urechile de câtă liniște se făcuse.  

Atunci am putut și eu să-mi mișc picioarele și am 

intrat în casă, rece ca gheața, de sus până jos. 

Dimineața, tot rece eram. 
- Dacă te-mbolnăvești, ce fac cu tine? întreabă 

Alice. 

- Mă lași să mor, tot nu-s bun de nimica. 
 

A doua zi, roș în obraz, vesel, domnul Poiană vinde 

în piață morcovi din portbagajul unei mașini. 

- E a dumitale, te-ai făcut proprietar? l-a întrebat 
coana Aurica.  

- Și dacă? o repezi domnu Poiană. 

- Aveam un sac de tărâță de dus acasă, la oi. 
- E mașina nepotului din Bătinești și el nu....  

Morcovii, aici de față,  tot ai lui. 

- Iau și eu un kil, dacă-mi dai la 1, 50... 
- Nu pot, munca lui, 3 lei kilu, nu mă bag. 

- Parcă erai ca și mort, cum de-ai scăpat? 

- Spun vecinii, că am vecini buni..., buni de pus pe 

rană, moare omu otrăvit. Cumperi, ori...  Nu pot vinde 
de dumneata, se zburli domnu Poiană. - Hai la morcovi, 

morcovi, 1leu 50 kilu, mai am o târnă și gata...  

Dumneata dă-te la o parte! Ți-am spus, 3 lei kila, dacă 
vrei, dacă nu, mergi cu Domnu..., o repezi pe femeia 

care privea țintă cum se golește târna. 

- Atât ți-am dat și eu, murmură coana Aurica 
făcându-și cruce. 

- Nu cred. Hai fă loc, fă loc, încurci mușteriii. 

- Banii mei nu-s buni? 

- Eu știu? 
- Nu te lovi damblaua degeaba. 

- Ia vezi coană, gluma, glumă, da acu te... 

- Dacă nici madam Poiană ... Ce-ai să-mi faci? 
- Nevasta mea e o sfântă, rugăciunile ei m-au sculat 

din morți. 

- Așa să fie? se miră  coana Aurica. 

- Ce crezi...? se muie domnu Poiană. 
- Dumnezeu e mare! 

- Mă blastămi? 

- Eu? Nu, cum să fac așa păcat?  
- Gata am terminat...  

Coana Aurica tot pe lângă mașină. 

- Hai urcă, te duce nepotu acasă, am vorbit cu el. 
- Și pe dumneata... 

- Poate... Ce crezi, șopti el la urechea femeii, o să 

ard în focurile iadului? Tras la față, galben ca ceara de 
la lumânare, se rezemă de mașină, scoase din buzunar 

un  măr din care mușcă de-i trosniră fălcile.   

- Dumnezeu e mare..., tresări coana Aurica luată 

prin surprindere. Poți să știi? 
- Măcar mărul ista să-l mănânc...   

- Norocu dumitale, șopti femeia, da norocul nu-l ai 

în fiece zi... 
Domnul Poiană mușcă din nou, cu gândul în altă 

parte. Coana Aurica îl privea cu gura căscată. 

- Ai auzit de Newton? spune domnul Poiană așa, 
tam-nesam. 

- Cine doamne iartă-mă mai e, unu de la fisc? 

- A descoperit el ceva de- a întors lumea pe dos... 

- Adică? 
- De la măr i s-a tras deșteptăciunea, da și păcatu.... 

- Adică? se miră femeia. 

- A mâncat un măr de dulce... 
- În zi de post? 

- În zi de post, de bună-seamă! Păcat mare! 

- Păi? murmură coana Aurica făcându-și cruce. 

 
Domnul Poiană porni spre casă. O ceață grea se 

lăsase peste case, peste drum, peste oțetarii pe care 

primarul  hotărâse să-i taie, chiar dacă mama Anica i-a 
spus că va fi vai ș-amar dacă..., blestem greu cade 

asupra târgului. O siluetă bondoacă învăluită într-un sari 

cenușiu, cu fața ascunsă în broboadă, îi sări în față. 
- Tu ești Păuniță, șopti amorțit  de spaimă. 

- Domnu Poiană, ai orbu găinii? Sunt eu, băbuța cu 

șalu! 

- Ce te furișezi așa? Moare omu... 
- Nu mă furișez, ți se pare, așa e mersu meu... Ce 

zici de-o țuiculiță? întreabă femeia scoțând un șâp de 

sub șal. 
- Ce să zic, îl dai gratis?  

- Zi bogdaproste, să fie de sufletu lu mămăița mea. 

- Muri? țipă domnu Poiană, gata s-o ia la fugă. 
- Da de unde, e lată-n pat de la răceală. Umblă gripa 

uite-așa, uite-așa și nu-i vine nimerea de hac! 

- Mai dă o sticluță. Cât face? oftă domnu Poiană 

băgând mâna adânc în buzunar.  
- 20 lei... 

- Cam scump. 

- Scump, scump, da merită! 
- Lași paharu? 

- Îl las, să fie de sufletu lu socru... 

- ...ce-o să mai țipe domnu Teodorescu, când o să-l 

treacă în catastif, la pierderi, râde domnu Poiană. 
- La câtă avere am pierdut la viața mea? Uite așa, 

stăteam pe sacii de bani, da am rămas cu nimicuța.  

- Toți am pierdut... 
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- Ce-ai pierdut dumneata, domnu Poiană, un cap    

ș-un cur, că te-a luat madam Poiană cu ...  
- Poate schimbi placa? Ai băiat, eu am fată, ce zici,  

ne-ncuscrim și beu gratis...? 

- S-o crezi dumneata, băiatu meu e doctor, are 
pretenții... 

- Și ce, fata mea nu-i bună? 

- Are facultate? 

- N-are... 
- Are servici bănos? 

- Nu prea, da ne-mpăcăm noi... 

- Nu ne împăcăm, băiatu e logodit, fata bogată, cu 
facultate, pleacă în Danemarca... 

- Ar trebui să faci cinste, bombăne domnu Poiană. 

- Mai vedem, nu-i grabă și mâine fierb la cazan... 
- Da mie acuma mi-e a bea ceva... 

- Și eu vreau multe... 

- Să nu te auză fimeia mea...  

- Ea e mai miloasă, pufni în râs madam Teodorescu.  
Unde erai, când flăcăiai de nu ne-am cunoscut? 

- Ce-ți spusei, ca mine mai rar..., spune domnu 

Poiană cu mâna pe clanța porții.   
- Acu e acu! bombăne domnu Poiană. 

 

Madam Poiană ieși de după ușă cu făcălețul 

pregătit, dar când îl văzu, galben la față și cu părul 
vâlvoi, îi trecu supărarea. Începu să râdă cum nu i se 

mai întâmplase de când o născuse pe fată. Un zâmbet 

tâmp se lăți pe obrazul plin de țepii care-i crescuseră 
anapoda în barbă. Deși altul fusese gândul ei, femeia îl  

luă în brațe șoptindu-i la ureche. 

- Avem apă caldă la baie... Vrei?  
Domnu Poiană își trecu brațul pe după mijlocul ei și 

îmbrățișați ca doi îndrăgostiți, intrară în cămăruța plină 

de aburi. Femeia îi scoase hainele, una câte una, apoi 

măsură temperatura apei cu cotul. Numai bună.  
- Îți amintești? murmură domnu Poiană privind-o ca 

pe vremea când îi făcea curte. 

- Din ce în ce mai rar, murmură ea trecându-i 
buretele înspumat peste spatele numai piele și os. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
Exod 

 

Bat orologiile în umbre de nisip  

o oră ce a fost, se desprimăvărează în statui, 
bătrâni de piatră orbi, cu mâinile întinse, 

hrănesc din urne sparte păsări dispărute 

în vechiul paradis, al nimănui… 
Privirea lor, apusa lor privire,  

se-ntoarce în orbitele de scrum,  

și ies victorioși din neclintire  

purtând pe umeri mantii largi de fum. 
Își amintesc de dalta ce i-a scos din cremeni  

eliberându-i din strânsori ca pe ocnași  

și iată-i la întretăieri de bulevarde  
sfințind pământul regăsit sub pași... 

 

Duhul lui Pan 

 

O colină crește-descrește  

în bătaia soarelui- solz de pește,  

uriaș, sclipitor, uite-o cum nu e  
ascunzându-se după o gutuie,  

după o prună,  

după un măr ionatan,  
ca o piază bună  

colina e duhul lui Pan,  

cântător din arome divine,  

ca din fermecate flaute  
tot bănuindu-te a plecat  

să te caute,  

e acolo și aici  
pe unde te poartă  

tălpile mici 

prin grădinile viscolite  
de floare,  

duhul lui Pan  

este o boare  

mereu crescătoare  
și descrescătoare,  

mereu te pierde,  

mereu te găsește,  
tinerețea noastră – colină  

ce crește-descrește... 

                       

                  Florin COSTINESCU 
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Mircea V. HOMESCU 

 

Indignatio faber oratoris 
 

 

Desigur, așa este; revolta îl făurește pe luptător, 

alteori chiar și pe Kamikadze (a se reține... cu 
majusculă!). Eu însumi am dobândit îndrăzneala de a 

scrie, de vorbit... limbut am fost de când mă știu, numai 

după ce sufletul mi s-a umplut de scârbă față de ceea ce 
văd în juru-mi. Motive de admirație, pentru mulți și 

multe între care am trăit, am avut și mai înainte de a 

purcede să scriu; numai indignarea/scârba, însă, m-a 
făcut să iau condeiul și să-l împlânt adânc, cu foc, în 

clisa pestilențială a realităților cu care m-am confruntat 

de prea multă vreme, pentru a putea să mai tac. Scrisul a 

devenit pentru mine o ultima ratio scrisă pe „tunul” cu 
care încerc să trag în nemerniciile lumii de azi; ultim 

argument cu care încerc să iau atitudine față de tot ce 

mă umple de groază și de scârbă din ce văd și aud, mai 
aproape sau mai departe. Mă împinge acel horror vacui, 

oroare a vidului moral în care ne zbatem... și ne place. 

Fiindcă astfel stau lucrurile, adică motivele pentru care 

purced din nou a-mi așterne pe hârtie sentimente, 
gânduri și revolte la un loc, nu voi face, nici de data 

asta, un expozeu savant, organizat secvențial, ci voi 

folosi tot vechiul meu procedeu, al tăierii cozii (câinelui, 
săracul) dintr-odată, bref adică. Fragmentarizarea și 

separația, până la sarcasm, a formulărilor, la care recurg 

cu plăcere, sunt benefice tuturor, recte cititorului, cât și 
truditorului într-ale scrisului. Decepțiile se vor întâlni cu 

satisfacțiile, în paginile care urmează, fiindcă așa e viața 

și cu unele, și cu celelalte. Nu voi expune cine știe ce 

noutăți cu iz filozofic. Voi sparge doar coaja, de ou, a 
banalului cotidian și veți vedea, cu surpriză, câtă 

nebănuită filozofie conține, mai fiecare banalitate. 

Precum, de exemplu... 
§. Din multele „prostii” pe care le faci în viață, se 

poate, cu oarecare sinceritate, construi un așa-zis 

triunghi al inevitabilității lor. A) Prostii pe care trebuie 
să le faci, deși nu-ți sunt pe plac. B) Prostii pe care nu 

trebuie să le faci, dar le faci din slăbiciune, din 

comoditate sau din oportunism. C) Prostii pe care 

trebuie să nu le faci, dar le faci fără a avea vreo 
justificare, alta decât aceea că ești prost. 

§. Niciodată să nu ripostezi la agresiunea unui 

dușman chiar în momentele în care el își desfășoară 
acțiunea. Ar fi ca și cum ai lovi cu palma o muscă aflată 

pe obrazul propriu. Ai răbdare până ce ea, musca, s-a 

așezat în altă parte și pocnește-o acolo, când poate te-a 

și uitat. Aidoma și cu dușmanul: lovește-l când te-a uitat 
și este ocupat cu „lucratul” altuia. 

§. Problema fundamentală a existenței nu este unde 

ai ajuns/te afli, fiindcă, oricum, înapoi nu mai poți să 
revii, ci încotro mergi/te îndrepți, fiindcă asta îți 

aparține aproape în întregime (atenție, aproape, nu în 

totalitate!); motiv pentru care se cere multă luciditate 
când mergi și pe drumurile publice, și pe drumurile 

vieții. 

§. Culmea degradării în care ne aflăm (și nu e 

singura culme pe care am atins-o) este paradoxul sau 
stupiditatea că, pentru a fi acceptat ca atare, adevărul 

trebuie, în prealabil, să fie verosimil. Poate că dintr-un 

asemenea motiv un statistician-sociolog american 
constatase că un om, în activitatea sa zilnică, minte de 

200 de ori. Două sute de minciuni într-o zi de lucru! Dar 

acasă, după serviciu, de câte ori mai mințim? Nu, nu-mi 

spuneți! Îmi sunt de-ajuns minciunile mele, nu-mi 
trebuiesc și ale altora. 

§. Autentic har al predicției a avut răposatul Nicu 

Steinhardt, alias Nicolae Delarohia. Prin 1934, el 
prezicea „omului viitorului” următorul profil moral, 

descris cu destulă minuție și exactitate. Setoși de harță și 

de sânge, ne vom năpusti unii asupra altora. Va veni 
ziua când, eliberați de jugul moralei, ne vom arunca cu 

toții în vâltoare, cu topoare, cuțite sau cu ce vom apuca 

(...). Ai ceva cu vecinul tău de azi? Vreo veche 

dușmănie? Sau poate că nu-ți place insul de lângă tine, 
la cinematograf? Nu vei mai avea niciun motiv de 

refulare, îți poți consuma energia în bătăi cumplite, în 

sfâșieli cu dinții, cu ruperea părului din cap (...). 
Huiduind sălbatic, urlând libertatea nestăpânită (...) a 

barbariei lor, oamenii de mâine, autentici, sinceri, 

animale impulsive și sublime, se vor arunca în cuțităria 
generală până la exterminarea totală. Lipsește oare ceva 

din peisajul libertinajului deșănțat al anilor nouăzeci? 

§. Păcatele în lume sunt ca niște toxine care 

poluează atmosfera morală pe care o respiră și păcătoșii, 
și nepăcătoșii (există, oare?). Totuși, să nu le lăsăm să 

prolifereze ad libitum. A te acomoda cu păcatele este 

ceva grav. Cu vremea, le minimalizezi semnificația și 
ajungi să le comiți cu ușurință și inconștiență. Avea 

dreptate Sf. Augustin când zicea că păcatele, chiar și 

cele ușoare, au destulă gravitate, fiindcă sunt multe, 

adică le comitem des, amăgiți de iluzia că ar fi ușoare. 
Matematic vorbind: atârnă puțin, după unii, dar sunt 

multe la număr, iar în fața Judecății de Apoi vor avea, 

de fapt, aceeași „valoare” (negativă, firește). 
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§. Chit pe chit, nu? Se zice că majoritatea bărbaților 

își înșeală soțiile cu majoritatea femeilor care-și înșeală 
bărbații. Sofismul „merge” în situațiile în care adulterul 

se comite între familiști. Cu „restul” ce facem? 

§. Să vă povestesc acum trista „poveste” a 
complotului celor patru muieri nemintoase împotriva 

bietului Hippocrate, din niște ani nu prea îndepărtați; să 

tot fi fost prin `86-`87. Echipa de „marionete” era 

formată din directoarea spitalului (din acei ani), 
medicul-șef al policlinicii și secretara organizației PCR 

din policlinică (Dedulescu Lucreția, Spânochi Ecaterina 

și Șerbănescu Virginia). Iar peste ele trei, celebritatea 
incultă de tristă amintire de la comitetul PCR-oraș, 

secretara cu propaganda, Dediu Veronica. Ce-au făcut 

cele patru tovarășe împotriva bietului Hippocrate? Au 
ordonat și au pus în practică expulzarea lui de pe unul 

dintre pereții cabinetului de chirurgie din policlinică, 

fiindcă neinspiratul pictor de-acum câteva secole, care-i 

făcuse chipul, îl făcuse în chip de sfânt bizantin. Din 
prudență, însă scrisese, cu litere grecești, ce-i drept, 

deasupra picturii numele individului zugrăvit. Strădanie 

inutilă, fiindcă „cele patru” n-aveau habar de limba 
greacă și susțineau dârz, partinic, principial, că n-au ce 

să caute sfinții și misticismul într-o instituție 

eminamente materialistă, comunistă etc. Și așa a trebuit 

să plece bietul Hippocrate de acolo de unde eminamente 
îi era locul să fie prezent într-o instituție medicală.    

De-atunci eu mă tot căznesc să aflu a cui a fost ideea și, 

în special, turnătoria că un sfânt atârnă pe peretele 
cabinetului de chirurgie din policlinică, de unde trebuie 

urgent dat jos. Cele patru tac mâlc, nu scot o vorbă, au 

rămas în continuare solidare întru prostia comisă – niște 
demne comuniste ce-au fost și vor rămâne. Este totuși 

de admirat consecvența... 

§. Drept, dreptate și justiție. Un amalgam de vorbe 

aproape inutile, dacă nu chiar perfid asociate. Dreptatea 
este o eternă utopie și va rămâne tot așa în vecii vecilor. 

Dreptul este o imensă minciună, fiindcă promite să 

aplice o utopie, dreptatea, în relațiile interumane, care  
s-au bazat totdeauna, eminamente pe interese. Justiția 

este o șoităreală potemkinistă, o mascaradă indecentă, 

fiindcă, de când există lumea, cine-mparte, parte-și face. 
Ca să vă lămuriți, priviți „circul” dreptății/justiției din 

lumea de azi și veți constata cum stăm cu justiția vis à 

vis de corupție, de hoția oficioasă, de tot ce se promite 

și nu se face. Fiindcă nu s-a făcut niciodată dreptate prin 
justiție, ci prin forța revoltei și tot așa se vor petrece 

treburile, cel puțin în următorii 1500 de ani, dacă 

oamenii vor „beneficia” de aceeași structură morală ca 
aceia de azi și de ieri. Dreptul-doctrină și dreptul-

legislație aduc liniște/pace la „suprafață” în raporturile 

om-om și om-obște. Dreptatea aduce armonie în adâncul 

sufletelor omenești, scop către care ar trebui să țintească 
și dreptul/justiția vreodată, deși astăzi este încă ceva la 

judecători ca și la împricinați: credința în Dumnezeu. 

§. Auzim mereu pe toți „religioșii”, adevărați sau 
doar snobii religiozității, evocând și invocând o bătrână 

sintagmă biblică: toți să redevenim, din nou, una! Nu 

mai irosesc timp să explic ce înseamnă porunca 
respectivă; cei ce o folosesc ar trebui să știe ce 

înseamnă. Dar dacă vrem cu adevărat această reunire, 

poate că n-ar fi rău să luăm act de un anume mod în care 
Albert Einstein „vede” re-unirea. Zice el că dacă 

iudaismul ar renunța la Talmud și creștinismul la 

Patristică, cele două religii biblice s-ar putea uni       

într-una singură, monoteistă. Iar cu vremea s-ar putea 
alătura și islamismul, construind astfel un monoteism 

religios mondial bazat pe același Dumnezeu din cele trei 

religii, separate azi și chiar dușmănoase reciproc. 
§. Trei penibile utopii la care a visat mereu 

omenirea fără să le fi atins vreodată: libertatea, 

egalitatea și fraternitatea. Liberi n-au fost oamenii 
niciodată și nici nu pot să fie, fiindcă, dacă ar fi așa cum 

vor ei, s-ar mânca între ei mai năpraznic decât 

viețuitoarele junglei. Frați nu putem fi, deoarece această 

„aspirație” este strict sentimentală, subiectivă, fragilă și 
lipsită de obiectivitatea necesară transpunerii în 

realitatea socială. Egalitatea este și mai imposibilă, deși 

o evocăm declarativ cu nerușinată încăpățânare, 
deoarece progresele pe care le fac viața, civilizația și 

cultura se realizează exclusiv și eminamente printr-un 

interminabil lanț de inegalități, prin infinite inegalizări. 

Morala? S-o lăsăm mai încet cu lozinca triplei utopii. 
§. Fie din ignoranță, fie din comoditate, mai toți nu 

sunt conștienți de ceea ce pot realmente să înfăptuiască. 

De cele mai multe ori, ei, oamenii pot mai mult decât  
cred (sau li se pare) că ar putea. De ce se întâmplă așa? 

Fiindcă niciodată oamenii n-au fost, în mod serios, 

interesați să știe ce și cât pot, fată de ce-ar trebui să 
poată; nu este un simplu joc de cuvinte, ci un dureros 

adevăr care stă la baza „nefericirii” eterne a oamenilor. 

§. A rostit cineva cândva o vorbă mare: cauza 

(cauzele) destinului. Cum, adică? Există și așa ceva? 
Dacă e destin, e supramundan și supra/extra-omenesc; 

nu poate avea cauze sau, cel puțin, unele identificabile. 

Și totuși, dacă suntem sinceri cu noi înșine, vom 
constata că există cauze chiar și în desfășurarea 

destinului/soartei fiecăruia dintre noi. Găsim, dacă 

dorim, cauze pentru mai tot ce ni se întâmplă în viață, 
nefiind nimic la discreția hazardului. Ce concluzie 

putem desprinde dintr-un asemenea sofism? Una 

singură: aceea că nu există destin. Ceea ce numim destin 

este rezultatul faptelor și gândirii noastre, rezultat 
reflectat în reacția celor din jur la cele comise de noi la 

un moment dat sau poate cu mult anterior, de care am și 

uitat. Eu atât am aflat din toate cele pe care le-am pățit. 
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Literatură străină 

 

Fevronia SPIRESCU 

 
De vorbă cu Amos Oz, despre 

delicatețe și despre bullying 

 
  Am în vedere aici două cărți ale marelui scriitor și 

anume: Sumky, apărută la Editura Humanitas fiction, în 
2019 și Deodată în adâncul pădurii, la aceeași editură 

în aceeași colecție, seria de autor, în anul 2017. Două 

cărți care pot fi citite de copii și de oameni mari în 
aceeași măsură.  

Cele două narațiuni, povești, cum le spune autorul, 

delicate și deosebit de sensibile, vorbesc despre suflete 
de copii, curioase, dornice de iubire și de înțelegere, dar, 

de multe ori, rănite, jignite, trădate și îngenuncheate.  

Prima este o confesiune a unui băiețel de 

unsprezece ani, Sumki. Sumki are sentimente frumoase 
față de o colegă de clasă, dar pe care nu și le poate 

dezvălui, decât bruscând fetița. La rândul său, băiatul 

este bruscat și ironizat atât de familie, cât și de colegii 
de clasă. Acasă este comparat în mod dezaprobator cu 

un unchi mai nonconformist, unchiul Tzemah, care îl 

preferă și care îi aduce daruri ciudate de câte ori vine în 
vizită. Ultimul cadou primit de la acesta a fost o 

bicicletă.  

Băiatul  visează să plece departe, pe Muntele 

Himalaya sau undeva, la izvoarele fluviului Zambezi, 
locuri despre care află la ore sau din enciclopedii și 

unde s-ar simți departe de agresivitatea, invidia, 

abuzurile colegilor și cele ale familiei sale. În 
imaginația sa, acolo, departe, ar putea fi chiar un 

adevărat erou. Iar bicicleta este un dar nesperat cu care 

ar putea să-și îndeplinească visul, numai că... 

Invidia și gelozia unor colegi scot la iveală faptul că 
bicicleta este o bicicletă pentru fete, dar râvnită de toți. 

De aici încep o mulțime de evenimente înlănțuite, care îl 

vor determina să nu mai dorească reîntoarcerea acasă, 
chiar cu riscul unei pedepse foarte mari. Sumki este 

găsit de un adult înțelegător, tatăl lui Esti, fetița 

îndrăgită de el în secret, care îl tratează cu seriozitate și 
cu grijă și lucrurile se aranjează într-un final.  

Fenomenul acesta vechi sau nou, după noua sa 

denumire la noi, bullying, este persecuția celui slab sau 

a celui care nu se comportă așa ca tine, nu are aceleași 
tradiții, obiceiuri, ocupații. Hărțuirea, deposedarea de 

bunuri prin forță, intimidarea și terorizarea lui,  este 

tema cărții, pe lângă cea de schimbare, de transformare 
a personalității unui copil, de la un moment la altul, sub 

influența diferiților factori, unul dintre ei fiind exact 

acesta, bullying-ul.  

Aceeași temă o regăsim și în povestirea apărută mai 

târziu (în Israel), Deodată în adâncul pădurii. (La noi 
aparițiile au fost invers.) Micro-romanul acesta este 

scris ca o poveste pentru copii, dar cu săgeată dirijată 

spre cei mari, care nu-și asumă faptele, le țin ascunse și 
nici nu dau dovadă că vor să îndrepte lucrurile.  

În definiție, bullying-ul ar fi un comportament 

agresiv, întâlnit la copiii de vârstă școlară. Întrebarea 

este: l-au inventat ei? Ei de unde l-au scos? Cel mai 
probabil din observarea și copierea atitudinii celor mari. 

Din persecuțiile inventate de cei mari și tari asupra celor 

mai puțin agresivi, mai slabi și mai neputincioși. 
Comportament perpetuat de-a lungul secolelor peste tot, 

în societățile umane. 

În carte,  doi copii descoperă o parte dintr-un adevăr 
ținut ascuns de adulți și vor să îndrepte lucrurile, vor să 

aducă din nou în satul lor blestemat, terorizat de frică și 

de Nehi, demonul muntelui, vietățile, care au dispărut 

total.  Au rămas doar oamenii și doar câțiva dintre ei 
mai vorbesc despre ele, dar aceștia sunt considerați 

nebuni. Copiii vor ca animalele, păsările, peștii, 

insectele să populeze din nou satul, să-l readucă la o 
normalitate, de care ei nu au parte.  

Mati și Maia, cei doi copii care pornesc pe urma 

vietăților, par a fi un Adam și o Evă care cheamă raiul 

înapoi, deși omenirea e cea care a izgonit raiul din sat.  
Nehi, demonul muntelui, care are grijă de toate 

vietățile fugite din sat, pare o clipă că ar fi de acord să 

înlesnească acest demers, dar... Există un „dar”. Copiii 
află că animalele fac tot ce fac și oamenii: fură, ucid, 

înșală, iubesc, părăsesc pe cei apropiați, însă niciodată 

nu batjocoresc și nu umilesc pe nimeni. Numai oamenii 
sunt capabili de așa răutăți. 

Nehi refuză să lase vietățile să se întoarcă în sat, nu 

se lasă înduplecat, iar cuvântul cu care se încheie 

povestea: „Mâine”, spune totul. Lumea nu a înțeles 
nimic din greșelile ei. Poate mâine! Sau ... cine știe? 

Poate niciodată! 
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Dorina STOICA 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Pentru viața noastră 
 
Strigătul mut al Depănătorului de zile 

În pădurea deasă niciun luminiș,  

nici o poiană cu fragi, cu flori rotunde  
de trifoi cu patru foi, cu lumânărele,  

buburuze și  furnici. 

Doar hipertensiunea aceasta arterială  
și temperatura pe care cineva, mereu mi-o tot ia.  

Îmi explodează în cap, soarele!  

Sunt vie atâta timp cât prin venele mele curge 

cerul și râurile și vara aceasta care în curând 
se va termina sub masca ce mi-a strivit  

vacanța și zâmbetul frumos,  

dar și bucuria de-a mirosi florile. 
 

Pe turlele înalte ale unor biserici,  

tripleți de îngeri fără aripi, 

născuți din fecioare fertilizate în vitro, 
cu trâmbițe de argint în dinți  

vor să se mute din cerul de lut,  

în țărână. 
Începând din anul acesta, rotund   

vor face naveta între cer și pământ, 

până ce apocaliptic vorbind, 
se va împlini profeția. 

 

Tăcerea aude tot 

Noaptea coboară parfumată  
dinspre cer peste regina nopții. 

La fereastră stă de veghe  

insomnia unui om bătrân  
de care nu mai are milă nimeni  

și care dă din mâini ca să alunge  

niște amintiri despre acei pe care i-a alăptat,  
i-a ținut în brațe și i-a făcut oameni,  

despre acei care acum sunt atât de străini... 

Tăcerea aude tot. 

Se sparge în cioburi incolore.  

Nu ne iubim nici părinții,  
nici frații, nici dușmanii. 

Într-o dimineață ne trezim fără ei. 

În piept rămâne înfiptă adânc  
o neputință ce doare și amintirea  

unei zile trecute pe care am da orice  

s-o aducem înapoi, ca s-o putem schimba. 

 
Dorm iepurește   

Visez cum cineva îmi oferă politicos întâietate  

să trec „apa Sâmbetei”! 
Nu mai scriu, nu citesc, nu dorm, nu mănânc,  

nu răspund la telefon. 

Spăl, cearșafuri, mușamale, dușumele, geamuri, perdele 
ca să treacă soarele prin ele să lumineze întuneric,  

boală, nebunie, moarte. 

Zile rele, azi, mâine, poimâine,  

cu miezul putred ascuns în răutate lor. 
Când erau tineri, ei, părinții aveau brațele atât de lungi 

încât ne cuprindeau pe toate trei și ne-au ținut adunate  

până când timpul a așternut între noi deșerturi,  
oceane și continente. Și ele au crescut frumos,  

dar brațele le-au rămas scurte și reci. 

 

Cuvinte sub mască 

„…în fiecare noapte există cuvintele, altfel copacul 

atins...”  

(de fapt un salcâm ce a înnebunit de-atâta parfum  
și s-a pus cu flori albe, pe nins!) 

 

                  * 
Duminică, pe sfinții din icoane  

îi voi ruga să poftească cu mine la masă. 

Vom mânca, vom bea, apoi vom ascunde  

o mulțime de lacrimi sub mască. 
Îmi intră pe geam un crâmpei de oraș,  

pe un ram, gingaș toată noaptea  

a cântat o privighetoare. A plouat.  
Acum e senin, e soare iar eu am conversații  

lungi cu becul din tavan. Ziua pare că trece în van.  

Într-un ochi mi-a intrat un televizor iar,  
în celălalt monitorul de la calculator.  

Arunc priviri de pe geamul de la bucătărie,  

strada-i pustie, timpul s-a lungit,  

doarme nepăsător pe caldarâm. 
Locuiesc la etajul șase într-o garsonieră.  

Aș vrea s-o dărâm, să plec undeva,  

dar unde? Nicăieri în lume nu-i bine,  
zidurile parcă mi-au rămas mici, mă  strâng,  

stau lipite de  mine. Trag miros de clor  

și de spirt în piept și aștept. De mâine  

o să mă străduiesc să-mi placă la închisoare,  
mă voi îndrăgosti de acei  ce decid  

ziua sau anul în care vom ieși pletoși,  

deprimați, cu dinții stricați din izolare.  
Vara aceasta e un fel de duminică  



SPAȚII CULTURALE nr. 74, ian./febr. 2021 

36 
 

fără Cuminicătură, cu lacăte  

pe ușile de la biserici. Stați blânzi!  
Va fi bine! Până la toamnă ne va crește  

la fiecare  câte botniță pe nas și pe gură.  

 
Visam că nu pot ajunge la ziua de mâine 

Cineva îmi fura când adormeam aerul de respirat.  

Prin cămașa de noapte mi se vedea inima.  

Întindeam mâinile spre ziua de mâine  
și visam că nu pot ajunge la ea. 

Îmi crescuseră niște gânduri prea lungi.  

Atârnau în neorânduială transpirate 
peste anotimpul fără ploi.  

M-am tuns, apoi am sunat salvarea. 

Au rămas o mulțime de rugăciuni neîncepute,  
niște pisici fără stăpâni într-o casă golită de sensuri,  

cu ferestre-uși privind cu teamă  

spre poarta încuiată pe dinafară. 

 
Dimineața vine întotdeauna prea devreme 

Încep ziua cu două cuvinte din realitate:  

                                                „Doamne ajută-mă”! 
Descui poarta. Stropi de noroi pe spate, 

plâns enervant. Aș mai face rost de un vis colorat 

dar dimineața vine întotdeauna prea devreme, 

după o noapte începută prea târziu. 
Peste orașul neclar, se tolănește leneș un răsărit 

alunecos de 

ploaia asta  insistentă de toamnă ce spală meticulos  
acoperișuri după seceta prelungită din vară. 

Nu sunt foarte sigură dacă trăiesc, sau am murit ieri. 

 
Strada pe care alergam la schimbul unu, e mută  

și se termină cu un cimitir.  

Niște femei aflate la menopauză își duc nervoase  

liniștea la Spitalul de psihiatrie. Vin de acolo  
pensionate cu mâinile degetelor prelungite  

transformate în pungi cu sedative și somnifere.  

În gară călători adormiți cu diagnostice 
cumplite așteaptă primul tren spre Iași. 

„Iată stau la ușa ta și bat!”  

Unele uși se deschid doar pe dinăuntru, 
umbre nemișcate, spinări obosite rezemate  

de pereții, ochi cârpiți cu rămășițe de somn. 

 

EA! s-a făcut un dumnezeu mic și răutăcios 
care pisează fin pastile, de două, trei ori pe zi,  

mama ei de viață! 

Se ceartă cu Dumnezeul cel mare și milostiv, 
țipă la el că i-a pus în spate o cruce  

prea mare, că a mers la biserică, s-a rugat, a postit,  

că tolănită pe viața ei toată lumea doarme bine și mult.  

În timp ce umbra LUI pleacă hai-hui noapte de noapte 
pe străzi pustii ca să-și caute o viață adevărată, 

ea se simte ca o frunză strivită  

între filele unei Scripturi vechi. 
De fapt nu mai trăiește de mult, dar nici pe el  

nu-l lasă să trăiască. 

Stă mereu cu ochii închiși, ca și cum i-ar  
fi frică să nu citească cineva în ei o  

mulțime de cărți interzise și de păcate nemărturisite. 

 
Mâinile DÂNSEI tremură atât de tare  

încât nu mai pot duce la gură lingura, 

picioarele merg împiedicat și face pe ea 

dar nu vrea să moară, pesemne îi este teamă  
că va muri atât de tare, încât 

nu va mai putea învia la a doua venire a lui Hristos 

și că pentru toate acestea merită să vină pedeapsa  
de la Dumnezeul cel bun și drept, care nu pedepsește 

ci doar mustră, cu durere de dinți,  de cap, de gât, 

cu grindină, cu potop, cu foc, cu sabie, cu glicemia 
mărită,  

cu cutremur, cu nebunie și pucioasă.  

 

Închei ziua cu două cuvinte din realitate: 
„Doamne iartă-mă”! Încui poarta. 

E toamnă și plouă. E noapte și plâng. 

De după dealul din spatele cimitirului  
se uită la mine o nouă zi. 

În timp ce Dumnezeul cel bun mă iartă  

eu mă pregătesc să păcătuiesc din nou. 

Dimineața vine întotdeauna prea devreme. 
 

Sentimente sub formă de acatist 

să știi că ieri am plecat într-o altă viață 
din viața noastră de mâine clădită de mult 

pe temelia unor speranțe năruite. 

  
voi coborî infernal în zile cu ploi de vară, 

în rugăciuni agățate pe aripile unor îngeri  

prea triști ca să mai fie păzitori și  

în legăminte șoptite sub patrafir într-o duminică  
cu dangăt de clopot, fugărită la o margine de răsărit, 

acolo unde ploaia de bucuria întâlnirii cu soarele 

desenează un curcubeu și niște sentimente sub 
formă de acatist, ori sub formă de catismă,  

rostite pentru întristări cenușii,  

sau pentru lovituri repetate cu vorba  
pe suflet de femeie tânără, apoi matură  

și în cele din urmă înțelepțită de ani,  

răbdătoare pentru ziua de mâine. 

  
am numărat șaptezeci de ori câte șapte. 

așteptând un tren oprit undeva, în câmp  

de Dumnezeul nostru cel bun și drept  
care știe că alergi să m-aduci înapoi. 

până când să te iert, până când?  

până ieri, până azi, până când? 
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Ion FERCU  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dac-aș fi fost Dumnezeu⃰ 
 
 Ați auzit de Green Zone din Kandahar? Nu e 

chiar un loc de promenadă, dar simți, atunci când te afli 

acolo, că viața are, totuși, un supliment de credit... 

Chiar fusesem pe acolo, împreună cu Bryan Taylor, 
preotul militar american care-mi devenise prieten, și 

discutasem, aproape relaxați, despre „It Must Be 

Heaven“, filmul care te aruncă pe jarul zvârcolirilor, 
dacă te interesează chipul Paradisului... Am convenit, 

în pacea înșelătoare din Green Zone, că Paradisul, 

dacă ai ochi pentru el, poate fi găsit oriunde, chiar și 
după colțul străzii pe care eram. Peste numai câteva 

zile, în timp ce pe aceeași stradă însoțeam militari aflați 

într-o misiune de patrulare, după acel colț de stradă am 

dat cu ochii de iadul terestru. O mașină capcană a 
explodat chiar lângă noi. Un mort și răniți... Era spre 

seară. Răniți? Dar e puțin aiurea să vorbești doar 

despre răniți, atunci când unul ca mine sau ca sergentul 
Lupeș am fost schilodiți. Lui Lupeș i-a mai rămas o 

mână. Picioarele și o mână l-au părăsit. L-a părăsit și 

un ochi. Eu am fost mai norocos... Lângă noi, unei 
femei afgane îi zburase capul. Dintr-un fel de marsupiu, 

chipul unui copilaș invadat de stropi de sânge privea 

toată grozăvia, încercând să se agațe de privirile 

ocrotitoare ale mamei. Dar mama semăna deja cu un 
manechin de plastic răsturnat într-o vitrină răvășită de 

explozie, un manechin fără cap care aștepta, parcă, să 

fie din nou costumat, să-i fie reașezat capul pentru a-și 
relua rolul publicitar. M-a îngrozit faptul că și privirile 

lui Lupeș, nu doar ale mele, erau agățate de chipul 

acelei fetițe, chiar dacă aveam și noi ceva probleme. 

Guernica afgană, mi-am zis atunci. Stăteau de-a valma, 
în această Guernica, un trup decapitat, un copil 

înspăimântat, două picioare și o mână, un ochi, 

jumătate de picior și o jumătate de mână, din trupul lui 
Lupeș și din al meu... Când am leșinat, Guernica asta se 

aciuase ticălos în mintea mea. Se află și acum în 

memoria de lungă și răvășitoare durată. Memoria mea 
a devenit un fel de expoziție a ororilor. Clipă de clipă, 

un ticălos demon de serviciu mă îndeamnă să-i tot reiau 

vernisajul. Ce n-am înțeles acolo, după suflul 
schiloditor și ucigaș al exploziei, a fost tirul ticălos al 

unor gloanțe care ne-a ținut o vreme departe de orice 

ajutor medical. Acolo, se spune, deghizată uneori și în 
prieten, moartea te poate înhăța de oriunde, atâta 

vreme cât chiar și unii polițiști afgani, parteneri de 

front, trec, mai ales la vreme de noapte, de partea 

talibanilor rebeli. Ajuns la spitalul militar din Kabul am 
priceput și logica demențială a acelui tir ticălos de 

gloanțe. Cu un an în urmă, chiar și acest spitalul fusese 

atacat, ore în șir, de membri ai grupării teroriste Stat 
Islamic. Nenorociții, care au intrat și în spital, 

provocând zeci de victime, erau conduși de un individ 

deghizat în uniformă de medic... 
 Atunci când mi-am revenit (oare mi-am revenit 

vreodată?), după câteva zile, m-a șocat vecinul meu de 

pat, muribundul Lupeș. Era un rest de om. Un rest mai 

mic decât mine... Un rest de viață ascuns printre 
bandaje și tot felul de furtunuri care transportau în el 

oxigen, medicamente, hrană, speranță... M-a privit cu 

singurul său ochi și mi-a spus de parcă l-ar fi prins pe 
Dumnezeu de un picior: „Am scăpat, părinte! Am 

scăpat cu viață! Am scăpat!” Eu, celălalt rest de om, nu 

i-am putut zâmbi, deși m-am străduit. Din reflex, am 

vrut să-l îmbrățișez, dar... Eram două resturi umane 
care funcționau alimentându-se cu iluzii. A doua zi, 

Lupeș era alt om: „Părinte, cum o să dau eu ochii, 

ochiul, cu pruncii și cu soția mea? Ajută-mă să mă 
sinucid, părinte...” Peste două zile nu l-am mai văzut. 

Restul de viață din el cedase. Dar și astăzi îmi sună în 

urechi vorbele lui... „Am scăpat, părinte! Am scăpat cu 
viață! Am scăpat!”... „Părinte, cum o să dau eu ochii, 

ochiul, cu pruncii și cu soția mea? Ajută-mă să mă 

sinucid, părinte...” În avionul care mă transporta la 

spitalul american al bazei militare din Ramstein, 
Germania, mi s-a părut că în cap nu mai aveam creier, 

ci doar coșmaruri. Visam mereu că spitalul este luat cu 

asalt de către teroriști. Nu-mi dădea pace nici Lupeș. 
Acum mă întreba dacă nu vreau să mă ajute el să mă 

sinucid. Alteori, treaz fiind, tresăream, țipam. Mi se 

părea că o altă mașină capcană explodase lângă mine. 
Restul de viață din mine o luase razna. Simțeam mereu 

nevoia acută de a mă scărpina la talpa piciorului care 

mă părăsise, eram obsedat de gândul că trebuie să-mi 

tai unghiile la mâna și piciorul care fuseseră 
înjumătățite... 

 La Ramstein m-am acomodat greu. Sau, ca să 

fiu exact, s-au acomodat cei de acolo greu cu mine. 
„Numele și prenumele?”, mă întrebau. „Petre Farina 

Rest.” „În pașaportul dumneavoastră scrie doar Petre 

Farina”, îmi răspundeau ei. „În mintea mea scrie Petre 

Farina Rest. Dacă vreți să vorbiți cu pașaportul meu, 
nu aveți decât...” „Ocupația?”, continuau ei. 

„Supraviețuitor bizar”, precizam eu. „În C.V.-ul 

dumneavoastră scrie preot militar, colonel”, spuneau 
ei, imperturbabili. „De ce nu conversați cu C.V.-ul meu, 
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dacă preferați varianta aceasta?” „Am decis să vă 

protezăm brațul și piciorul, folosind cele mai avansate 
tehnici” mi-a spus, cu zâmbetul pe buze, de parcă m-ar 

fi invitat la o cină romantică, o domnișoară doctor. „O, 

ce onoare! Voi fi primul om bionic din Mortuc! Va fi o 
veselie! Voi putea ridica sute de kilograme cu mâna 

bionică, voi putea alerga zeci de kilometri fără să 

transpir. Poate că-mi veți digitaliza și conștiința, pentru 

a deveni nemuritor. Voi fi primul nemuritor în Olimpul 
Mortucului. Copiii mei vor fi privilegiați, având o 

jucărie bionică. Tata bionicul. Soția va fi în culmea 

fericirii! Vor face senzație ziarele cucerite de monden: 
«Prima familie bionico-umană din lume!» Am putea 

inaugura cu povestea asta chiar și un circ la Mortuc”... 

„Nu vă supărați, dar ce înseamnă Mortuc?”, mă 
întrerupse doctorița... „E, cum să vă spun, o entitate 

colectivă cu viitor supra... bionic. Mi-ați dat o idee 

grozavă. Voi pune pe roate afacerea viitorului. Voi 

construi acolo o uzină de inimi și intestine, ficați, 
plămâni, stomacuri, organe genitale, creiere artificiale, 

plăci integrate și servomotoare... umane, senzori cu 

suflet și chiar tot felul de trăsnăi, tot bionice, care ar fi 
capabile de iubire, dezmăț amoros, trădare, invidie, 

trufie, crimă, caritate, trudă, lene, minciună, 

reproducere bionică, suferință umano-bionică... În 

câteva luni, vom înlocui îmbătrânitele și schiloditele 
corpuri umane din Mortuc, le vom bioniza. Bionic 

Mortuc! Ce frumos sună! Ați înțeles?!” 

 Am acceptat, în cele din urmă, cârjele clasice, 
fără niciun fel de prelungiri ale cioturilor de mână și de 

picior. Nu m-au sedus nici prelungirile clasice, darmite 

cele bionice. Când au început a se perinda în jurul meu 
echipe de psihologi și psihiatri, spectacolul restului de 

supraviețuire a dat în clocot. Întrebările curgeau ca 

niște fluvii nărăvașe. Notau în carnețele sau direct în 

computere de parcă s-ar fi aflat în prezența unei noi 
forme de viață. M-am înșelat sau veneau și grupe de 

studenți care numai sub microscop nu mă puneau?... Și 

cum toată truda decriptării cutelor sufletului meu 
trebuia finalizată, după vreo două luni a sosit un 

specialist sobru care mi-a comunicat diagnosticul: 

„Sindrom Asperger”. Am clipit neutru dintr-o geană și 
m-am declarat analfabet funcțional pe relația Asperger. 

Om al sintezelor, acesta mi-a spus laconic: „Persoanele 

afectate de acest sindrom au inteligența peste medie, 

prezintă dificultăți în realizarea interacțiunilor sociale. 
Lipsa de empatie, capacitatea redusă de a cultiva 

prietenii, conversația unilaterală, absorbția intensă de 

informații, creșterea capacității de a se concentra 
asupra detaliilor, puterea de a persevera în rezolvarea 

intereselor specifice fără a accepta influențe, 

capacitatea de a lucra independent, modul original de a 

gândi... Cam acesta ar fi portofoliul afecțiunii...” Am 
întrebat ca un ins lovit de uimire: „Peste inteligența 

medie? Am auzit bine? Afecțiune ați spus? Mozart, 

Einstein, Franklin, Thomas Jefferson, Marie Curie, un 
tip numit Messi au fost diagnosticați la fel, dacă nu mă-

nșel. Vreți să spuneți că sunt un rest uman cu mofturi de 

geniu?”... 
 Firește, n-am scăpat aici nici de alte atenții 

supraspecializate. Un domn cu gene vizibil japoneze, 

căruia m-am recomandat a fi Petre Farina Rest Viitor 
Bionic Asperger, m-a rugat, cu o înclinare specifică a 

capului, să-l ascult câteva clipe întrucât voia să-mi 

vorbească despre alte preocupări ale stabilimentului 

medical care erau menite să-mi definitiveze 
diagnosticul. Cercetând „istoria medicală a 

suferințelor” mele, asta a fost expresia sa, ajunsese la 

concluzia că ticălosul sindrom Asperger poate coexista 
cu alte „umbre psihice”, cum ar fi tulburarea de deficit 

de atenție, hiperactivitatea sau tulburarea de anxietate. 

Povestea asta cu „umbrele psihice” l-a crescut în ochii 
mei. Putea să spună direct, în termeni de specialitate, 

„afecțiuni psihice”, dar omul era sensibil, chiar 

empatic. L-am suspectat chiar și de faptul că ar fi dus 

cândva în cârcă o povară mai mare decât a unui 
aspergerian veritabil. În concluzie, mi-a propus ca să 

fiu subiectul unei suplimentare „investigații afective”. 

Sintagma asta m-a cucerit. Și ceea ce a urmat. 
Chestionarele aplicate m-au încântat. Erau presărate 

cu tot felul de capcane logice și afective, de ambuscade 

pentru senzații, percepții, atitudini și comportamente. 

Laboratoarele în care erau simulate explozii și 
prezentate filme didactice cu lupte de stradă m-au atras 

și mai mult. Zeci de fire cu senzori ciudați conectate la 

o aparatură SF codificau reacțiile într-un fel de grafice 
sofisticate. Alteori, reacțiile îmi erau cuantificate în 

cifre, în niște electrocardiograme ale... sufletului, în 

semne de exclamare sau semne de întrebare. Nelipsiți, 
cu acceptul meu, de la aceste testări, studenții mă 

priveau ca pe un extraterestru în cârje. Când au fost 

finalizate toate chestionarele, testele și experimentele, 

specialistul cu înaintași japonezi a concluzionat: 
„PTSD. Tulburarea de Stres Posttraumatic. Așa cum 

am anticipat”. Fața îi era imobilă, profesionistă, nu 

trăda niciun sentiment de satisfacție profesională. 
Ipoteza îi fusese confirmată. Dar ochii, care trădează 

întotdeauna trăirile afective, îi erau inundați de bucuria 

succesului. Peste numai câteva clipe, surprinzător, i-a 
răsărit pe chip o nemulțumire. Realizase faptul că 

gafase cu acel „așa cum am anticipat”. Gafă de 

începător, de egocentrist. Dar, imperturbabil, a 

continuat: „O explozie, o alarmă, imaginile însângerate 
ale războiului, toate vă pot lăsa sechele la nivel psihic. 

Acestea ar putea să apară sau să fie consolidate, din 

cauza expunerii la stresori traumatici extremi: 
amenințarea cu moartea sau vătămare corporală gravă; 

veștile despre moartea violentă sau neașteptată a cuiva 

foarte apropiat; asistarea la evenimente care implică 

moartea... Nu putem ignora îngustarea și 
destructurarea Eului, epuizarea unor resurse interne. 

PTSD face parte, după cum sigur știți, din 

nomenclatorul situațiilor care te fac inapt pentru a 
activa în serviciul militar”, își încheiase specialistul 
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pledoaria. Nu m-am putut abține și, printre hohote de 

râs, i-am spus: „Nomenclatorul situațiilor care te fac 
inapt pentru a activa în serviciul militar!... Situațiilor, 

nu bolilor?... Mă bucur că v-a fost confirmată ipoteza 

științifică. Povestea pe care ați descoperit-o este veche, 
după cum știți. La moartea prietenului său Enkidu, 

Ghilgameș a trecut prin simptome pe care astăzi le 

numim stres posttraumatic. La Platon, în Mitul lui Er, 

soldatul mort și abandonat pe câmpul de luptă, în 
momentul în care corpul îi este așezat pe rug, se 

trezește și povestește despre o călătorie a sa în regatul 

morților. Death imagery, parcă, au concluzionat 
psihiatrii contemporani; un comportament asociat 

stresului posttraumatic. Vă aduceți aminte de generalul 

Ney, cel care a pierdut bătălia de la Waterloo? A 
acționat impulsiv, bizar, dezorganizat și a primit același 

diagnostic. Atunci când Ahile îl plânge pe prietenul său 

Patrocle, ucis în luptă, îi este agățată aceeași etichetă a 

bolii. Știți, o domnișoară asistentă, una foarte atentă și 
drăguță, mi-a spus acum câteva zile că previzibilul 

dumneavoastră diagnostic îmi va aduce chiar și un spor 

substanțial la pensie. Mi s-a sugerat, creștinește, și 
faptul că atunci când handicapul unui om este de natură 

fizică, lumea înțelege, dar, când îți pierzi mințile, lumea 

fuge. În consecință, eu, Petre Farina Rest Viitor Bionic 

Asperger Stres Posttraumatic, va trebui să accept 
diagnosticul și tratamentul, pentru a nu deveni – 

Doamne ferește! – erou al lumii, aidoma lui Ghilgameș 

sau lui Ahile. Unde mai punem că,   privindu-mi 
ascultător și cu respect noul statut, voi deveni pensionar 

de lux, din câte am priceput”... Puțin deranjat de tonul 

meu, specialistul mă întrerupse: „Dacă nu vă supărați, 
nu cred că zeflemeaua asta o să vă ajute prea mult. Ați 

refuzat, din câte știu, și propunerile de acordare a unor 

onoruri: Afghanistan Campaign Medal și Ordinul 

Național «Serviciul Credincios» în grad de Cavaler. 
Sincer, și aceste onoruri v-ar fi adus un confort 

pecuniar suplimentar. Poate vă răzgândiți. E dreptul 

dumneavoastră să refuzați aceste onoruri, dar un 
diagnostic medical nu poate fi refuzat. El este stabilit de 

specialiști”. „Confort pecuniar suplimentar? Profit de 

război, nu-i așa? Și ce-ar zice copiii mei după moartea 
mea? «Am beneficiat de profitul pecuniar de război al 

mutilatului nostru tată. Ce noroc pe capul nostru!»... În 

sfârșit, am priceput că războiul și moartea sunt afaceri 

pe cinste!”, am încheiat eu, privindu-l cu mare 
compătimire... 

 Acolo, la Ramstein, mintea nu mi-a fost jefuită 

de bun-simț. Am avut puterea de a despărți apele. Totul 
a fost simplu: printr-o scrisoare adresată Elvirei... O 

epistolă la care am lucrat mult timp, în momentele de 

relativă luciditate... „Dragă Elvira, toate scrisorile de 

pe front încep, de regulă, cu anestezicul romantic și 
colbuit: «Sunt bine, sănătos, ceea ce vă doresc și vouă». 

Nu sunt nici bine și nici sănătos. M-au mutilat. Am 

ajuns o comedie de om. Mi-au zburat din inventarul 
trupului părți bune dintr-o mână și dintr-un picior. 

Psihiatrii spun că există un deranj serios și la partea de 

care se ocupă ei: sufletul. S-a cuibărit acolo un coșmar 
care prosperă și nu vrea să mai plece. Sunt, așadar, un 

rest de om nociv. Regret că nu v-am ascultat. Am plecat 

într-un război care nu era al meu, al tău, al Monei și al 
lui Mihnea. Sunt nu doar un rest de om nociv, ci și un 

rest de tată și de soț nociv. Am ajuns o caricatură de 

trup și de suflet. V-am rănit profund sufletele; știu. Să 

salvăm ce se mai poate salva: viitorul Vostru. Spune 
copiilor ceva simplu, omenesc: «A murit tata». Nu mă 

veți mai vedea. Dacă restul de viață din mine îmi va 

permite, voi pleca de aici direct la Mortuc. Între orașul 
în care locuiți și Mortuc este și o distanță care ne poate 

apăra. Sinuciderea, care mi-a dat târcoale, nu poate fi o 

opțiune pentru un (fost) preot. Vor fi niște cheltuieli 
minime pentru întreținerea mea. Voi înjgheba o locuință 

simplă de tot. Mă voi împrieteni cu mijloace de 

subzistență austere, strict necesare. Luxul va fi 

reprezentat doar de un telefon, de internet și cărți 
diverse. 

 Toate veniturile mele viitoare, previzibile din 

pensia care va fi stabilită, vor merge, lunar, către voi. 
Îmi voi reține doar strictul necesar unui sihastru care 

plătește abonament la internet și impozite. Un avocat 

asigurat de armată va gestiona, împreună cu tine, 

problematica divorțului, dar și pe cea a unui testament 
în care, firește, tu primești totul, împreună cu Mona și 

Mihnea. Știi că după ce iau decizii nu mai negociez 

nimic. Este o trăsătură de caracter mizerabilă, dar 
acum ne va face bine. Mai ales ție și copiilor. 

Recăsătorește-te. Oferă-le și copiilor un tată. Acum, 

când sunt mici, se vor acomoda ușor; sau mai ușor. 
 Nu-L voi ruga pe Dumnezeu să mă ierte pentru 

răul pe care vi l-am pricinuit. Nu merit această iertare. 

Să nu te rogi nici tu. Nu vreau să vă scriu nimic despre 

dragoste, iubire, dor. V-aș răni prea mult. Îndepărtează 
fără echivoc, din jur, trecutul nostru: fotografii, 

filmulețe, scrisori etc. Lasă-i viitorului șansa de a nu fi 

otrăvit de el. 
 Știu că vei avea grijă de copii. Nu-mi răspunde 

la această scrisoare. Nici la semnalele pecuniare care 

vor urma. Nu-mi da nicio veste. Chestiunile birocratice 
care vizează divorțul etc. vor fi rezolvate simplu. Petre, 

restul din Petre.” 

 Tot acolo, la Ramstein, am tăiat, în același mod, 

prin două epistole, și nodul gordian al relațiilor de 
serviciu... „Înalt Prea Sfințite Arhiepiscop, grija 

Voastră pentru viitorul supraviețuirii mele creștine mă 

onorează. Îmi propuneți un post la o biserică, la o 
mănăstire sau în structura birocratică a instituției pe 

care o păstoriți. Eu am devenit un rest de om. Sfântul 

altar și proximitatea sa nu trebuie să ofere spectacole 

de circ. Pensionarea care decurge din statutul meu de 
mutilat este singura soluție decentă. Sper să nu fiu 

chemat periodic de către medici, ca să verifice dacă nu 

cumva mâna și piciorul mi s-au întregit miraculos sau 
dacă ticălosul meu chiriaș, coșmarul, îmi mai locuiește 
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în suflet. Sărut dreapta, Petre Farina.” „Domnule 

comandat Mihai Alexa, sunt onorat de gândul 
dumneavoastră care sugerează faptul că ar putea fi 

căutate soluții pentru păstrarea mea în structurile 

militare din țară: la o «capelă, la un birou care 
coordonează activitatea preoților militari» etc. Dar știți 

cum spun militarii, mai ales militarii: «Morții cu morții, 

viii cu viii»... Eu nuanțez: «Morții cu morții, viii cu viii, 

semiviii cu semiviii...» Sunt un semiviu, dacă nu cumva 
un semimort care vă solicită să considerați aceste 

rânduri ca fiind cererea sa de pensionare. Cum am 

refuzat să fiu transformat într-o ființă semibionică, 
deplasarea mea către varii instituții care gestionează 

pensionarea fiind imposibilă, vă rog să îmblânziți 

cunoscutele elanuri pline de exces de zel ale birocrației. 
Aș dori să fiu pensionat fără să-mi mai fie afișat restul 

de trup prin fața altor comisii. Fișa medicală de la 

spitalul din Germania, pe care am citit-o, este foarte 

generoasă în argumente care pot conduce legal la 
recunoașterea statutului meu de fost preot militar. 

Dumnezeu să vă ocrotească! Petre Farina.” 

 Când am ajuns la Mortuc eram un fost soț, un 
fost tată, un fost preot, un fost militar. Eram un semiom. 

Semiom? Poate e cam mult. L-am anunțat ieri pe 

Gabriel Ghioc despre moartea Soniei. Ca fost preot nu 

aveam însă obligația elementară de a-i spune Soniei că 
am certitudinea faptului că fiica sa a murit? Ruptura 

mea cu lumea a devenit însă dramatică, dacă nici în 

asemenea situații nu mai pot reacționa. 
 

                                                          

     *Fragment din romanul cu același nume 
(încredințat spre publicare Editurii Junimea) 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Vasile GHICA 
 

 

Aforismele mele 

             (1) 
 

Natura a știut să facă și 
din ciulini o capodoperă. 

* 

Și marea cunoaștere este 

poezie. 
 

* 

Scriu ca să-mi sâcâi semenii. 
* 

O fi calculatorul o sculă genială, dar nu trebuie să 

ne facem altar din monitorul lui. 

* 
Poate că și desfrânații țintesc Absolutul. 

* 

Meteoriții sunt, probabil, bolovanii cu care 
Dumnezeu aruncă în noi, ca  să  ne trezească. 

* 

Știm încotro alergăm. Dar nu și de ce. 
* 

Singurii oameni împăcați definitiv cu ei înșiși sunt 

imbecilii. 

* 
Nu banalizați viața! Mai lăsați-i și ceva mistere, 

măcar pe sub căptușeala visului ! 

* 
Nu cantitatea informațiilor contează în formarea 

unui om, ci releele stabilite între ele. 

* 
Strămoșii mei nu erau analfabeți. Citeau în stele. 

* 

Castelul Elseneur așteaptă încă un răspuns.  

* 
Gratiile închisorilor pot deveni telescoapele 

nemărginirii. 

* 
Ferește-te de tine însuți! 

* 

Dialogul autentic „ne-a îmbrâncit” spre culmi.  

* 
Pe o insulă pustie nu-ți rămâne decât să polemizezi 

cu infinitul. 

* 
Cristofor Columb nu a avut nevoie decât de un ou. 

Și de o idee.  

* 
Tot în palme poate fi ghicită și biografia țăranului. 

* 

Mă tem că rațiunea este în căutarea altei specii. 
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Ion ROȘIORU  

 

 

          
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Poem ludic 

 
Eternizându-ne pe-o velă 

Și eu, gazel, și tu, gazelă! 

 

Certându-ne pe o franzelă 
Și eu, cartel, și tu, cartelă! 

 

Urcându-ne pe altă schelă 
Și eu, nivel, și tu, nivelă! 

 

Născându-ne într-o nacelă 
Și eu, rondel, și tu, rondelă! 

 

Slăvindu-ne-ntr-o ritornelă 

Și eu, castel, și tu, ca Stelă! 
 

Uimindu-ne de-o vilanelă 

Și eu, Costel, și tu, c-o stelă! 
 

Prinzându-ne-ntr-o tarantelă 

Și eu, Dan Tel, și tu, dantelă! 
 

Plimbându-ne pe o stradelă  

Și eu, Sorel, și tu, sorelă! 

 
Mirându-ne de-o caravelă 

Și eu, Mirel, și tu, Mirelă! 

 
Trezindu-ne-ntr-o filomelă 

Și eu, ca Nel, și tu, canelă! 

 

Scrobindu-ne o fustanelă 
Și eu, Marcel, și tu, Marcelă! 

 

Ne me quitte pas, ma belle 
Et moi, Brel, et toi, ombrelle! 

 

  Se întâmplă… 

 

Se întâmplă să te isc 

Asumându-mi orice risc! 

Se întâmplă să te sper 

Întețind orice mister! 
 

Se întâmplă să te fiu 

Străbătând orice pustiu! 
 

Se întâmplă să te strig 

Rezistând la orice frig! 

 
Se întâmplă să te tac 

Biruindu-mi orice trac! 

 
Se întâmplă să te chem 

Înfruntând orice blestem! 

 
Se întâmplă să te ning 

Strălucind pe orice ring! 

 

Se întâmplă să te mir 
Câștigând orice turnir! 

 

Ești marea sărbătoare… 

 

Ești marea sărbătoare a sufletului meu: 

Doar plopii de ți-i număr ies fără soț mereu! 

 
Ești marea sărbătoare a zilelor ce scad: 

Atunci mi te închipui împodobind un brad! 

 
Ești marea sărbătoare a nopților ce cresc: 

Că mă găsesc alături de tine m-amăgesc! 

 
Ești marea sărbătoare a Verii de Brumar  - 

Vestală-n templul unde cu orice vis apar!  

 

Cu cel din urmă licăr… 
 

În turnul de ivoriu pătrund cu cheia sol 

De care portativul va fi de-a pururi gol! 
 

În spațiul, cilindric, ferestre nu-s defel 

Și nici măcar un scaun să mă așez pe el! 
 

Nu-i masă, nu-i velință de in pe canapea 

Ca-n noaptea nesfârșită să mă întind pe ea!  

 
Nu-s lumânări în nișă și nici amnare nu-s 

Și nu-i nicio icoană cu chipul lui Iisus! 

 
I-aș cere să-mi trimită un pui de licurici 

Să nu mai simt această puzderie de nici! 

 

Un bob de fosfor care în propriul meu praf 
Cu cel din urmă licăr să-mi scrie-un epitaf! 
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Ecou de baladă 

 
Sunt pe un braț de fluviu. Tu ești pe celălalt: 

Aș vrea s-ajung la tine, dar soarta-mi strigă: halt! 

 
E despicată apa de-un lung ostrov cu cai: 

Dacă-l străbat de-a latul, îmi strigă moartea: stai! 

 

Pe-al doilea braț, furtuna va genera prăpăd:  
Scris nu mi-a fost în viața de față să te văd! 

 

O să m-aștepți, cu anii, să vin să te colind: 
De-a pururi voi rămâne cu Ielele pe-un grind! 

 

 
  Să cultivăm misterul… 

    (coplă cu variațiuni) 

 

Să cultivăm misterul acestui mic poem 
Chiar dacă-n labirintu-i nu este niciun ghem! 

 

Să cultivăm misterul acestui mic poem 
Chiar dacă-s mănăstire ce-n zidul ei te chem! 

 

Să cultivăm misterul acestui mic poem 

Chiar dacă vom ajunge să nu-l mai studiem! 
 

Să cultivăm misterul acestui mic poem 

Chiar dacă-ți tac în limba de-acasă szeretlem! 
 

Să cultivăm misterul acestui mic poem 

Chiar dacă-n orice clipă tânjim să-l feliem! 
 

Să cultivăm misterul acestui mic poem 

Chiar dacă ne constrânge ca orișice sistem! 

 
Să cultivăm misterul acestui mic poem 

Chiar dacă-n el se află un adevăr suprem! 

 
Să cultivăm misterul acestui mic poem 

Chiar dacă-n el se stinge trecutul meu boem! 

 
Să cultivăm misterul acestui mic poem 

Chiar dacă-n viața asta noi n-o să ne vedem! 

 

Să cultivăm misterul acestui mic poem 
Chiar dacă împreună cafeaua n-o s-o bem! 

 

Să cultivăm misterul acestui mic poem 
Chiar dacă-i facem cinste aceluiași totem! 

 

Să cultivăm misterul acestui mic poem 

Chiar dacă niciodată noroc n-o să avem! 
 

Să cultivăm misterul acestui mic poem 

Chiar dacă ne închide în grota-i Polifem! 
 

Să cultivăm misterul acestui mic poem 

Chiar dacă nu ne ducem pe jos la Betleem! 
 

Să cultivăm misterul acestui mic poem 

Chiar dacă-i cerem sfatul Părintelui Efrem! 
 

Să cultivăm misterul acestui mic poem 

Chiar dacă suntem îngeri ce din eden cădem! 

 
Să cultivăm misterul acestui mic poem 

Chiar dacă nu ni-i teamă de veșnicul blestem! 

 
Să cultivăm misterul acestui mic poem 

Chiar dacă nu ne cheamă Sureyya și Kerem! 

 
Rondelul crescătorilor de reni 

 

Pădurile lapone spre alte zări pornesc 

Și-n urma lor de soare se sfarogesc lichenii. 
Pe râuri înghețate flămânzi se-ndreaptă renii 

Spre nordul tundrei care-i întâmpină firesc. 

 
La începutul verii când se topesc troienii, 

Cu grijă crescătorii de drum se pregătesc. 

Pădurile lapone spre alte zări pornesc 

Și-n urma lor de soare se sfarogesc lichenii. 
 

Cu latele copite-n zăpadă scormonesc 

Când fac câte-o escală în mijlocul poienii 
Cât timp însoțitorii să-și frigă crăpuștenii 

Pe care din vâltoare cu mâna-i pescuiesc… 

 
Pădurile lapone spre alte zări pornesc! 

 

Să-ncerc să te răpesc din valuri… 

 
Învolburat să curgă Rhinul, să vină-nmiresmatul  

                                                                         mai, 

Să mă avânt avid spre tine, să-ți fur misterul, Lorelei! 
 

Să las în voia apei lotca, să-mi strige dur destinul: stai! 

Să cred că doar mi se năzare, să fiarbă sforul, Lorelei! 
 

Să-nceapă din senin furtuna, să mă necheze foștii cai, 

Să nu-i ascult, să mă orbească lumina stâncii, Lorelei! 

 
Să-i cânt blestemului în strună, să sper c-așa ajung în 

                                                                                 rai, 

Să-ncerc să te răpesc din valuri, să-mi fii mireasă,  
                                                                         Lorelei! 
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Adrian MUNTEANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LECTURI REGĂSITE 
            Episodul 19 

 

7 septembrie 1998 
 

Părintele Cleopa: „să nu cerem Domnului daruri 

mari, ci să zicem: 
Doamne, dă-mi iertare păcatelor, dă-mi smerenie, 

dă-mi răbdare, dă-mi frica Ta, dă-mi îndoită răbdare în 

necazuri, să-ți mulțumesc Ție pentru toate.” 
 

Să ne mulțumim cu neputința noastră. 

 

Iubirea de sine – îngerul îți spune, dar diavolul nu te 
lasă. 

 

Ce potrivire! Tot de la părintele Cleopa: 
„În măsura în care tu te rogi pentru cel ce-ți face ție 

rău, în măsura aceea îi dai sabia în mâna lui Dumnezeu 

de se răzbună pe el. Și apoi știe Dumnezeu a-i pune 
zăbală și frâu.” 

„Când te rogi să nu zici că acela-i vinovat, că nu-ți 

ajută Dumnezeu.” 

 
14 aprilie 1999 

 

„Tot ce e comun și se poate strica se va strica în 
mod sigur. Tot ce e degradabil și trebuie întreținut, 

pentru că nu e niciodată întreținut, va ieși din uz 

înaintea expirării duratei normale de viață. Dacă ceva e 

public, atunci poate fi exploatat ca și cum ar fi personal. 
Dimpotrivă, dacă ceva aflat în folosință comună se 

strică, nu e treaba mea.”   

(H. R. Patapievici – „De unde vine răul?”, 
„Curentul”, 14.04.99) 

 

12 februarie 2000 
 

Thomas Mann, „Muntele vrăjit” (1924) conturează 

specia romanului-eseu. 

Acțiunea, cu valoare simbolică, constituie un spațiu 

(al sanatoriului) unde timpul și sentimentele se 
desfășoară într-un ritm diferit aceluia al lumii obișnuite, 

„de jos”, din câmpie. 

Muntele vrăjit reprezintă, de asemenea, o Europă în 
miniatură, agitată de luptele de idei care au zguduit 

continentul în preajma primului război mondial. 

Finalul romanului: 

„Au fost clipe când din moarte și desfrâu trupesc a 
țâșnit, în visurile tale (Hans Castorp) în care stăteai la 

cârmă, un vis de dragoste. Oare din această sărbătoare a 

morții, din pârjolul nemernic care a incendiat de jur-
împrejur cerul acestei înserări ploioase, se va înălța, 

într-o zi, dragostea?” 

 
- Început „Falsificatorii de bani” – A. Gide 

într-un subsol, un motto: „Belșugul și pacea 

zămislesc lași; vitregia e-ntotdeauna a curajului mumă” 

– Shakespeare 
 

citat despre creație: „Niciodată n-am fost în stare să 

inventez. Dar stau în fața realității ca pictorul în fața 
modelului căruia îi spune: fă cutare gest, ia cutare 

atitudine! Dacă cunosc bine resorturile, pot face ca 

modelele pe care societatea mi le furnizează să 

acționeze după cum doresc eu; sau cel puțin pot să aduc 
în fața nehotărârii lor anumite probleme pe care ele le 

vor rezolva fiecare în felul său, astfel încât eu să aflu 

rezultatele din reacțiile lor. Numai ca romancier mă 
chinuie nevoia de a interveni, de a acționa asupra 

destinelor lor. Dacă aș avea mai multă imaginație, aș 

construi intrigi; eu însă le provoc, observ actorii, apoi 
scriu ce-mi dictează ei.” 

 

15 februarie 2000 

 
Caragiale despre diferența Regat – Ardeal 

„În Ardeal ajung picioarele încălțate ale corpului 

european; la București și Ploiești etc. stă plin de 
paraziți, sângerat de scărpinătură, dar frizat à la 

Parisienne, capul trupului bulgaro-țigănesc, cea mai 

infectă și dezgustătoare parte a acestui bastard și ignobil 
tip oriental”. 

 

Lui Horia Petra-Petrescu care i-a cerut niște date 

biografice: „Ah! Iubește-mă, dar nu intra, mă rog 
frumos, ca într-un dulap de lemn, în sertarele unde se 

ascund măruntaiele mele, căci asta, mă rog frumos, mă 

doare.” 
 

La antipodul receptării lui Caragiale, Dimitrie 

Sturdza în 1891: „Dnul Caragiale să învețe a respecta 

națiunea sa, iar nu să-și bată joc de ea. Academia trebuie 
să încurajeze tot ceea ce poate să înalțe pe poporul 

nostru, iar nu ce-l prezintă într-un mod nereal și 

neadevărat cu ceea ce poate contribui la corupțiunea 
lui.” 
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Eugen Simion, 2000: „Nu-mi dau seama cum ar 
putea ironia să împiedice manifestarea creației și de ce 

un dascăl de comedie, cum este I.L. Caragiale, limitează 

accesul nostru la metafizică? Aș zice că, dimpotrivă, o 
mare opera artistică este totdeauna morală și anti 

modelul ei stimulează, prin negarea lui, un model. L-aș 

numi un model al vigilenței, o pedagogie a purificării. 

Iată ce se uită adesea când se discută modelul Caragiale, 
și anume că arta transformă un anti-model existențial 

într-un veritabil model spiritual prin valorile lui 

estetice.” 
 

Constantin Noica despre Caragiale: „Vreau să 

reproșez ceva generației dumitale. Ce fel de generație 
sunteți, dacă n-ați dat nici un detractor al lui I.L. 

Caragiale? Cum puteți accepta zeflemeaua lui 

Caragiale?” 

 
Valeriu Cristea îl compară pe Conu Leonida cu Don 

Quijote: „Ca și acesta, el este victima unei anumite 

literaturi, cea cavalerească într-un caz, cea politică, 
specifică vremii, în celălalt. Personajul lui Caragiale 

este saturat, intoxicat cu jurnale precum eroul lui 

Cervantes cu romane cavalerești. De aici monomaniile 

respective, din care se dezvoltă apoi coșmarul și 
halucinația. Căci exact în felul Cavalerului Tristei 

Figuri, Conu Leonida, deși numai pentru o noapte, 

noaptea de teroare a vieții lui, prelucrează, interpretează, 
denaturează datele realității în sensul lecturilor sale și al 

fixației pe care acestea i le-au creat.” 

 
Ducând mai departe lectura paralelă inițiată de 

Valeriu Cristea, nu ne putem opri să nu vedem în Coana 

Efimița o ipostaziere a lui Sancho Panza, reeditându-se 

astfel, într-o neașteptată versiune locală, vestitul duo 
cervantesc. 

 

Lui Valeriu Cristea eroul caragialian îi apărea „ușor 
deprimant și întrucâtva neliniștitor, de o compoziție 

sufletească deosebită de a noastră, în ciuda înfățișării 

sale familiare și a aerului de veche cunoștință cu care ne 
întâmpină.” 

Orientat de acest sentiment negativ, criticul va 

înainta pe o direcție de interpretare la al cărei capăt i se 

clarifică ideea de vid, de inconsistență, ca element 
alcătuitor unic, dacă putem vorbi astfel, al omului 

interior caragialian. 

 
Mircea Iorgulescu – „eroii lui Caragiale sunt 

complet lipsiți de pasiuni.” 

 

Ștefan Cazimir observă că am putea găsi o mulțime 
de titluri referitoare la subiectele unora dintre schițele și 

piesele sale: 

- Caragiale și Afganistanul; 
- Caragiale și terorismul; 

- Caragiale și mișcarea legionară; 

- Caragiale și tentația dictaturii; 
- Caragiale și revoluția din decembrie 

- Caragiale și privatizarea; 

- Caragiale și liber-schimbismul; 
- Caragiale și revizuirea constituției 

Despre Caragiale putem începe a vorbi de oriunde. 

 

Idee la Cazimir: „Opera lui Caragiale este o 
mărturie, nu o confesiune. Iar mărturiile, cum bine știm, 

sunt totdeauna interpretabile; univoce sunt doar 

interpretările. Ambiguitatea lui Caragiale este aceea a 
unui demiurg ironic.” 

 

Alex. Condeescu în articolul „Viața ca un moft”: 
„Personajele caragialiene trăiesc sub zodia unei 

vesele inconștiențe o stare de permanentă „turmentare” 

a minții, de buimăcire aprinsă sau jovială a cuvintelor, 

de ușurătate împătimită a conversațiilor care nu mai 
comunică decât vidul euphoric și expansiv al unei 

iremediabile prostii omenești. Viața ca moft se arată 

astfel a fi un paradis incert, nu lipsit de oarece afecte, al 
derizoriului lumii și al înșelării timpului în care până și 

moartea poate deveni un fleac, spre a nu mai vorbi de 

chestiuni ale spiritului, de cele sfinte, de credință și 

iubire, sentimente civice ori principii morale și toate 
celelalte ce încarcă conștiința umană, făcând-o 

inconfortabilă, ba chiar insuportabilă.” 

 
18 februarie 2000 

 

Liviu Ciocârlie despre Caragiale: 
„Caragiale s-a folosit de vodevil și de foileton în 

felul în care Dostoievski s-a sprijinit pe „Misterele 

Parisului”. A acoperit cu simulacre senine o realitate 

mult mai aspră. 
- Inovații producătoare de sens. 

- Dacă se admite că una dintre principalele 

trăsături ale modernității a fost perspectiva dinăuntru 
asupra răului, atunci inovația lui Caragiale și 

consecințele ei în planul sensului sunt ale unui scriitor 

modern. 
- Caragiale este, deopotrivă, un postmodern fin de 

siècle, unul care se mișcă bine dispus în lumea lui de 

pișicheri și un modern lucid și subversiv.” 

 
28 februarie 2000 

 

Anton Holban despre Proust: „Proust face tot 
posibilul ca să rămână un străin față de opera lui, cu 

toate că se folosește de persoana întâi.” 

Apoi: „A citi Proust este a te cerceta pe tine însuți: 

travaliu de infinită răbdare în timp îndelungat și de cea 
mai perfectă intimitate.” 

„N-ai înțeles nimic din Proust dacă nu freamăți 

odată cu el la spaima pe care o avea în copilărie, că 
mama nu va veni să-l sărute înainte de culcare, și dacă 
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toate multiplele detalii și repetiții asupra acestui 

eveniment nu ți se par îndreptățite și perfect suprapuse 
pe tine însuți.” 

„Cred că dacă ai fi perfect onest, ca să vorbești 

sincer de această opera făcută cu imensă trudă, ar trebui 
să te închizi în casă la fel, nefericit, un număr de ani.” 

 

Anton Holban, surprinzător, declară: „Nu-mi place 

literatura. Nu mai găsesc în ea niciun motiv de orgoliu. 
Scriu pentru că n-am ceva mai bun de făcut. Regret că 

n-am avut destul curaj să plec în lume.” 

 
22 februarie 2000 

 

Ghe. Ceaușescu despre poetul Radu Gyr: 
„Fiecare om participă la un „război troian”. Iar 

pomenirea lui declanșează nostalgii. Pentru mai multe 

generații perioada postbelică a fost un război troian, mai 

cumplit decât cel cântat de Homer, pe care oamenii 
exemplari, în marea lor majoritate, l-au dus eroic la 

Sighetul Marmației, Aiud, canal, Pitești și-n multe, mult 

prea multe alte locuri. Amintirea acestui război, cu 
suferințele lui inimaginabile, a rămas obsesiv în 

memorie. Poetul Radu Gyr, revenit de la Aiud, se 

imaginează revenit de la Troia, asemenea lui Ulise, 

bântuit de mari suferințe, în mijlocul unui banchet unde 
participanții petrec veseli, în timp ce pe el însuși gândul 

îl duce în trecut, la tragedia pe care Troia comunistă a 

provocat-o unei țări întregi; spre deosebire de ceilalți 
comeseni, el petrece în realitate cu eroii de odinioară pe 

care i-a văzut căzând în crunta bătălie.”: 

 
„În fruntea mesei stau cu mirt pe tâmple, 

dar dorm de mult sub zidurile Troii…  

Mesenii beau și cupa mea se umple.  

Voi beți cu morții și cinstiți strigoii. 
 

Eu am rămas sub zidurile Troii 

și cu tovarășii mei morți pe fundul mării... 
 

Iar când pe sânii calzi ai Penelopei 

pun fruntea,  în afund culcuș fierbinte, 
eu sânger încă-n luptă cu ciclopii 

sau rătăcesc pe mări cu oseminte. 

 

Cu dornice săruturi ne-ntrerupte 
muierea îmi dezmiardă la-ntâmplare 

pe piept, pe brațe, rănile din lupte, 

crezând că urma lor nu mă mai doare. 
 

Ci eu sunt tot o rană nevăzută 

Și răni mi-s ochii, crâncenii și goii... 

Femeia mea sau morții mă sărută 
veniți în pat de sub cenușa Troii? 

 

Mă pierd, din nou, în valuri cu năierii, 
din nou mă bat în scuturi cu strigoii. 

Alunec dintre coapsele muierii 

Și mă îngrop sub zidurile Troii... 
 

Eu am rămas sub zidurile Troii!  

 
( Radu Gyr – „Întoarcerea lui Ulise”) 

 

Rostul culturii în lume: „aspirația omului către 

umanizare” (Einstein și Thomas Mann). 
 

 

24 februarie 2000 
 

Constant Tonegaru – închis doi ani la Aiud prin 

sentința 1585 din 10 noiembrie 1949 semnată de Zeno 
Barbu. 

- A avut legături cu Teodor Mihadaș căruia i-a 

înlesnit procurarea unui pachet de alimente de la secția 

de cruce roșie a Legației belgiene. Pachetul a fost dat 
unui partizan din munți și acest lucru l-a recunoscut și 

declarat Mihadaș. 

- Condamnații comunicau prin mici ciocănituri 
transformate în semnale Morse. Era vecin cu Mircea 

Vulcănescu, Radu Demetrescu, Gyr, Alexandru 

Constant, Ernest Bernea, Ghiță Popp, Nichifor Crainic 

(care mătura pe culoare). 
- După doi ani, bolnav de pneumonie, este 

eliberat și moare la 10 februarie 1952. 

 
                                                         (Va urma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NU-MI CLĂTINA RĂSUFLETUL PRIVIRII 

 
 

Nu-mi clătina răsufletul privirii, 

Nu-mi tulbura sfiala din artere! 

Oprește ritmul tobei pe galere 
Și pune-un fulg în palma izbăvirii! 

 

Clătește rana supurând durere, 
Urcă mortarul pregătit zidirii, 

Acoperă cu-n văl de taină mirii, 

Vegheaz-un măr s-adoarmă în panere! 

 
Topește seva câmpului în nalbe, 

Ca să aprindă aromite seri 

Și-ndoaie crengi de temătoare jalbe 
 

Vestind uimirea-n ațipite veri! 

Iar îngerul cu șapte aripi albe 
Va coborî, înveșnicind tăceri. 

 

 

                   Adrian MUNTEANU 
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La aniversară 

 

Camelia Manuela SAVA 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

DESPRE CEL CARE NU RĂSPUNDE 

 
Ai închis ochii 

Nu știi că eu îți scriu aceste scrisori 

Am pus în ele mirodenii și lutul ars  

Nu poți întoarce filele cărții 
Nu poți călători spre mine pe un râu de cerneală 

Iubirile se nasc fulgerător și cad peste case ca niște 

comete arse de dor 
Amintirea ta străbate clipele  

Nu răspunzi 

E deja noapte 
 

CE AR MAI FI DE SPUS 

 

Când iubești simți că te dor oasele 
Ca să fie mai ușor pentru celălalt  

Când îngeri de ceață în privirile tale se zbat 

neputincioși 
Crezi că te-ai putea naște din nou 

O colibă e de ajuns pentru tot ce purtăm cu noi 

O colibă i-a fost de ajuns și lui Moise pentru 

înțelepciune 
Când iubești 

Ai putea îmbrățișa munții 

 
IANUARIE 

 

Se deschide ușa 
Copacii au rădăcini adânci în inima mea colorată 

Smochinul ne privește îmbătrânind 

Nesomnul adună vraja unui vis 

Copil alerg cu tine de mână 
Te numești AMIR și te îmbraci mereu în negru  

ca să te pregătești de iubirea cea mare 

poveștile arabe se sfârșesc dimineața în grabă 
 

 

CA LA CINEMA 

 
Cum e să fii ram verde  

Ai uitat  

Filmul se derulează lent în fața ochilor urci poteci 
albe 

ștergi caii de praf sălbatici  

cavaleri se întrec în palmele tale obosite 

Și munții se acoperă de culori 
Nu poți dormi noaptea 

 

CEVA. CUMVA 
 

Oasele se preschimbă în flori 

Rădăcinile lor nasc mereu aceeași dorință 
E prea târziu 

Morții se duc numele lor au pierit în albia 

amintirilor șuvoi 

Ce poți face e să nu mai dormi niciodată  
în patul fierbinte al dorului 

 

CERNO MORE 
 

Bărcile putrezesc în vânt  

mirosul de pește ruginit ne inundă porii pescarii au 

chef de vorbă 
la mal se încâlcesc năvoadele de gânduri 

scoicile înghit nisipul mă hrănesc cu iluziile lor 

sângerii  
ochii sunt focuri ce se sting în valurile negre la apus 

măsori lumea milimetric 

tu ești aici 
eu sunt mai departe în vama cuvintelor 

Apa îți înroșește mâinile de fiecare dată când vrei să 

o îmbrățișezi 

Pescarii stau pe mal și beau din cupe vinul rubiniu 
al norilor 

printre meduze crește un vis ca un uriaș cu solzi 

Marea e liniștită 
abia a născut un an nou albicios 

mă avânt în larg hainele sunt funiile de care mă agăț 

când mă paște un pericol 
Pescarii au plecat pe la casele lor 

în întuneric cerul sângerează până moare e împăcat 

cu sinele cu liniștea cu vântul 

fiindcă e singurul care știe că va răsări în culori vii  
mâine dimineață 

la mine nu mai ajung scrisorile tale trimise în sticle 

verzi 
dopul pocnește surd îngropând mesajul printre 

pietre 

pășești cu grijă să nu trezești sirenele 

bărcile sărută pontonul 
tu săruți doar marea 
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Teo CABEL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                 Acasă 
 

O voce îi răsuna în ureche ... „fii prezent”. Se foi 

ceva timp în pat și realiză că e noapte. Vocea i-a gonit 
somnul. În cameră s-a făcut răcoare. Iulie la deal nu este 

generos dimineața la ora patru. A lăsat geamul deschis, 

când  a adormit nu-și mai aduce aminte. L-a furat 
somnul răscolind prin amintiri. Iese pe prispă. Lemnul 

scârțâie sau geme sub pasul lui? De mic mersul pe 

prispă i-a dat senzația că este pe puntea unei corăbii. 
Dar când a ajuns pe puntea unei nave nu scârțâia. Prima 

furtună pe mare i-a dat chiar un sentiment puternic de 

bucurie. Comandantul său când au ajuns în post i-a 

spus:  Îți arde în ochi ca un far. Nu ai dat niciun semn 
de ezitare în timpul manevrelor, în ciuda vremii. 

O stea strălucește neobișnuit și este prea mare. Dar 

asta nu e stea își zice. E prea mare, e planetă. Trebuie să 
fie Jupiter sau Saturn. E vară e Jupiter în iulie la ora 

asta. 

Are un sentiment de mulțumire că se află acasă. De 

mult nu a mai avut atâta liniște și detașare de tot. 
Telefonul l-a închis, laptopul nici nu l-a scos de când a 

venit de trei zile. La televizor nu i-a dat drumul. Simte 

că a făcut o reparație sufletului sau după atâta umblat 
prin lume, din țară în țară. Departe se aude un lătrat. 

Apoi altul. În altă parte altul. Lătratul se apropie ca o 

ștafetă de sat. La marginea satului deja se aud mulți 
câini. Charlie, câinele lui se uită la el fără să ridice capul 

sau să ciulească vreo ureche. Ham, ham, latră în lene. 

Ham, ham mai latră leneș câinele și se uită la el cu ochi 

nedumeriți. Charlie este câine de oraș, are altă educație.  
Se luminează. Au terminat câinii încep cocoșii.  Și 

totuși oamenii din locurile acestea nu  sunt romantici. Se 

scoală cu noaptea în cap ca mătușa Viorica. Se duce în 
grajd, mulge vaca. Primele jeturi de lapte muls le aude 

de aici cum lovesc fundul găleții.  

Când era acasă îi plăcea să bea lapte crud. Lua un 
borcan  și mulgea lichidul alb, zgomotos când se lovea 

de peretele paharului. Imediat se înspuma, jumătate de 

borcan era doar spumă. Ce plăcere, făcea mustăți albe. 
Pune mă sare că faci limbrici!  striga taică-su la el când 

îl vedea. 

Mai punea uneori să-i facă pe plac. Multe lucruri le 
făcea pentru ei să le facă pe plac. Îi ajuta la cosit, la 

strânsul fânului, el ar fi citit, ar fi plecat, dar știa că nu 

are cine să-i ajute. Adunau prunele pentru țuică. Se 

duceau cu boii la lemne. Mereu i s-au părut uriași,  
parcă erau din altă lume. 

Un zâmbet îi umple fața. Când a venit în prima 

permisie, erau în curte mătușa Viorica și maică-sa, 
smulgeau penele la două gâște după ce le-au opărit. El 

se oprise și le privea dincolo de gard. Abia așteptase să 

ajungă acasă, să mănânce brânzoaice și să bea o cană cu 
vin. Deodată Viorica s-a oprit și i-a făcut semn soră-si 

din cap spre gard: Ce vrea băiatul ala mare cât un 

dulap, de se uită dincolo de gard? Cine-i dadă? 

Maică-sa s-a uitat atent și l-a văzut după uitătură, 
cum îi zâmbeau ochii și a sărit de acolo: Viorică 

jumulește tu, nu vezi că e Mihai? Doamne ce om ai 

făcut din el! Gheorghe  lasă treaba, vino că te caută un 
băiat! zise râzând.  

Gheorghe apăru în ușa grajdului la vaci. Se uită spre 

gard. Văzu un om zdravăn înalt, bine făcut, în uniformă 

de marină! 
Măi băiatule, zise bărbatul grăbindu-se spre poartă. 

De când te aștept! Mi s-au pupăzat ochii uitându-mă 

după tine. Bine ai venit! Ia uite ce om am la poartă, cât 
patru! 

 S-au bucurat! Pe urmă  nu l-a mai prins. Și    

maică-sa s-a dus de pe lume când era pe mare el. Are o 
strângere de inimă când își aduce aminte. Noroc cu 

mătușa! Acum le face parastas. 

Mereu îi zicea maică-sa. Poate oi vedea și eu o 

coajă de pâine și o gură de vin pe lumea ailaltă de la 
tine. 
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Gabriela Ana BĂLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simplu, la final 

 
strâng piatra în pumn până se face pasăre 

acum, numai lacrimă 

atât de mult am exersat zborul în minte 
pe dinăuntru 

încât pot țâșni în văzduh 

cu două cuvinte 
în loc de aripi 

te iubesc 

atât de mult încât îți voi răspunde 

chiar dacă strigi pe altcineva 
strâng piatra în pumn până se face floare 

acum tot lacrimă răsare 

la final voi strânge lacrima în pumn 
și se va face piatră sau floare 

 

Lupi 

 

atâția lupi m-au strigat 

câte nopți de gene mi s-au spânzurat 

când credeai că luna doarme și 
m-ai iubit lângă ea  

ghemuită în prăpastia dintre colțul  

de pat și podea  
trecea prin frica mea de a nu-i atinge cămașa  

de noapte dar ea dormea 

ce bine se prefăcea că doarme  

atât de bine că în zori 
am găsit-o cu fața lipită de pernă 

 

lupii continuă să mă strige  
deși număr oi în loc să adorm 

trec prin mijlocul haitei parcă aș fi cunoscut 

câte un lup în fiecare noapte păcătoșii 
se prefac a nu mă fi cunoscut 

de teamă că vreun prieten și mai lup 

să nu-mi fi dormit alături 

 

lupilor din plastic li s-au terminat bateriile au 
rămas cu gura căscată lupii 

de aur sunt furați demult  

alți lupi nu-mi amintesc să mă mai fi strigat 
vin zorile și nicio noapte pe gene nu s-a spânzurat 

 

cu prietenii cântând 

 

e frig în mintea mea și 

ceasurile au stat la ora când te-am așteptat 

dau o șuviță de fetiță din mine 
celui care îmi scoate refrenul din cap 

e frig și ceasurile ard  

îmi vine să trag cu praștia în antichitățile    
melodioase 

din cauza lor nu am putut niciodată înțelege 

când să vin când să plec 

să rămân sau să trec mai departe 
 

cum ar fi să cobor scările cântând 

să știi că ceasurile au stat la ora când te-am așteptat 
în camera de la subsol cu pendula de care tata 

și-a spânzurat timpul să mă prefac 

că iubesc ceasurile eu 

niciodată 
nu am așteptat 

pe nimeni 

 
până la urmă sunt doar niște trepte 

până la urmă e doar un refren 

pot să cobor cu prietenii cântând 
tic-tac tic-tac 

 

dansez 

 
dansez 

un fulg pe muchia unei cutii de tablă 

mi-am pus zăpada la murat 
pentru zile în care sufletul meu 

va uita să fie 

alb 
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Mihaela MALEA STROE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sorin și Sinistrul – povestea unui 

„colind” din 1989! 

 
Motto: „Profii de socialism științific declarați atei 

au luat aghiasmă-n gură, trecând de la codul eticii și 

echității socialiste la cel creștin” (Magda Ursache) 

 
Uneori sunt de ajuns câteva cuvinte, o propoziție 

sau o frază dintr-o carte, dintr-un articol, ca să scoată la 

iveală, din seifurile adânci ale memoriei, întâmplări 
adevărate ce păreau uitate. Asta s-a petrecut și acum, 

citind rândurile Magdei Ursache despre profii de 

socialism care au trecut de la un cod la altul..., de la 

„tovarăș” (până în dec. 89) la „domn” (din ian. 1990). 
Pentru unii „trecerea” a însemnat lepădarea măștii atee 

pe care o purtaseră de fațadă, că așa erau vremurile. 

Pentru alții, probabil mult mai mulți, a însemnat o 
rapidă adaptare la noua conjunctură (postdecembristă) și 

adoptarea... măștii creștine. Tot de fațadă, că așa s-au 

schimbat (oare doar pentru o vreme?!) vremurile. 

Întâmplarea de mai jos – dintre cele cu tâlc, însă atât 
de mărunte încât ochiul istoriei nu le vede și nu le 

consemnează – a avut loc în pauza mare, din 16 sau 17 

dec. 1989, (nu mai rețin exact, înclin să cred că era 16) 
în cancelaria mare a actualului Colegiu „Nicolae 

Titulescu”. De câțiva ani, colegul nostru, profesorul 

Sorin Apan – fizician, teolog și pictor de biserici, 
pasionat de folclor, tradiții, etnografie..., îndrăgostit de 

Maramureș și de maramureșeni – adunase în jurul lui și 

formase spiritual un grup de liceeni colindători. Pictase 

și pe coridoarele școlii noastre, și în sălile de clasă. 
Chipuri de scriitori, un „luceafăr răsărit/ Din liniștea 

uitării”, peisaje urbane, dar (înainte de 89!) și o icoană 

cu Iisus Pantocrator sub care scrisese „Nihil sine Deo”. 
În preajma vacanței de iarnă, venea la colindat cu 

„minisații” (așa le spunea el copiilor din grup, de la 

„mini-sat”) înveșmântați în frumoase costume populare, 
toate autentice. Veneau cu credință, cu suflete deschise, 

cu fețe senine, cu voci calde, cu „fusul” de bătut în 

Porțile Cerului ca să se deschidă, cu dobe și taragot. 
Îmbrăcat el însuși în costum popular necontrafăcut, 

cânta cu ei, adesea îi acompania la acordeon. În pauza 

mare, care întotdeauna se prelungea de dragul lor, intrau 
cântând în cancelarie, împărțeau covrigi, mere și nuci 

din coșuri împletite, acoperite cu ștergare (cu toate că, 

după tradiție, s-ar fi cuvenit ca noi, gazdele, să-i 

omenim pe colindători). De-a lungul anilor, a colindat 
cu ei în școală, pe la casele prietenilor, în Piața Sfatului 

din oraș, în Maramureș, prin alte locuri din țară și... prin 

alte țări. Le-a vegheat creșterea, i-a păstorit cu dragoste, 
credință și nădejde, i-a scos în lume. A scris despre 

„Taina Mării Negre” și despre „Taina Cerului”. Taine 

care nu pot fi abordate în cheie materialist-dialectică. 
Au venit minisații cu Sorin și în tensionatul 

decembrie 1989. I-am ascultat, ca în alte dăți, cu mare 

bucurie. Și... surpriză! După o colindă sau două laice, au 

răsunat copleșitor colindele creștine: „O, ce veste 
minunată”, „Astăzi s-a născut Cristos”... Ne-am înfiorat 

de parcă însuși Duhul Sfânt s-a lăsat asupra cancelariei, 

ni s-au umezit și luminat privirile, iar câțiva dintre noi 
am început să cântăm împreună cu ei. Doar un tovarăș 

„director cu UTC-ul”, funcție importantă pe-atunci, 

profesor de... „trei materii în una” (educație... fizică și 

sport) cum se glumea pe seama lui pe la colțuri, s-a 
întunecat la față și i-a șoptit ceva la ureche lui „Sini”, 

proful de socialism științific și filosofie marxist-

leninistă, propagandist convins și activ, responsabil și 
cu învățământul politico-ideologic. La grupa de care se 

ocupa, îi criticase și îi certase aspru pe câțiva colegi care 

îndrăzniseră, la un moment dat, să cârtească în privința 
demolării unor biserici. „Sini” era prescurtarea de la 

„Sinistrul”, poreclă veche dată de elevi și transmisă de 

la o serie la alta, ca o ștafetă, pentru că, arogant, dacă nu 

învățau „buchea” socialismului, îi „premia” invariabil 
cu vorba „ești un dobitoc sinistru”. Ei, bine, după 

șopoteala directorului, tovarășul Sinistru a țâșnit ca din 

pușcă, și, deși avea o meteahnă locomotorie, din doi 
pași săltați a fost în mijlocul colindătorilor, 

congestionat, dând din mâini și urlând cu disperare: 

– Afară!!! Ieșiți afară!!! Gata!!! Ajunge!!! Afară cu 
voi!!! 

Minisații au amuțit, s-au fâstâcit, câteva fete au 

început să plângă, iar noi am înmărmurit. Unii am ieșit 

să-i liniștim pe copii, alții s-au retras la fumoar, în 
„cancelaria mică” despărțită printr-un soi de glasvand 

de cea mare. Rămas numai el cu Sorin care îi condusese 

spre ușă pe copii încercând să-i aline și se întorsese, 
Sinistrul continua să urle: 

– Unde te crezi? Să-ți fie rușine! Nerușinatule! 

Asta-i școală de stat, nu-i tarlaua lu’ tac’tu!                   

E-nvățământ laic! Ce Cristos?! Unde te trezești?! 
Sorin, de obicei calm, cumpătat, a ridicat și el tonul: 

– Dumneata cine ești de urli la noi? Ne dai afară?! 

Stalinist nenorocit! Stalinistule! Habar n-ai ce-i tradiția, 
ce-i cultura!  
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Clocotind de indignare „materialist-dialectică și 

istorică” ca lava unui  Vezuviu activ, Sinistrul a trecut 
subit la amenințări: 

– Dumneata o să ajungi unde trebuie!!! 

 
„Unde trebuie”?! Se subînțelegea: dacă nu la 

pușcărie sau la groapa comună, ca în anii 50, măcar la 

marginea societății, dat afară din învățământ. Avea de 

gând să informeze „organele” de ordine, să reclame la 
„forurile superioare”, la BOB (în traducere: biroul 

organizației de bază), la partid, la inspectorat, ca să fie 

Sorin pus la punct și „epurat”? Probabil că da. Era Sini 
atât de ferm înșurubat în convingerile lui marxist-

leninist-ateiste, atât de închistat în discursul 

propagandistic, încât să pună umărul ca să susțină până 
la ultima zvâcnire  șandramaua socialistă care, evident, 

se clătina de mama focului la acea dată? Probabil că da. 

Să fi fost el atât de pătruns de ideea invincibilității 

„iepocii de aur” și a „societății socialiste multilateral 
dezvoltate” încât să nu simtă, cum simțeam și cum 

așteptam toți, că se apropie un final? Probabil că da. 

A sunat de intrare. Orele de curs, două-trei, câte mai 
rămăseseră până la sfârșitul zilei, s-au scurs tulburate. 

Tacit, cei mai mulți dintre noi i-am întors lui Sini 

spatele, l-am izolat, căutând ostentativ, în pauzele care 

au mai fost, să stăm de vorbă cu Sorin. Profului de 
socialism științific niciodată nu i se potrivise porecla 

mai bine decât atunci. 

Dacă țin bine minte, s-a intrat mai repede în 
vacanță, din cauza evenimentelor sângeroase de la 

Timișoara. Ce-mi amintesc mai clar este că pe 3 

ianuarie 1990 am fost convocați la școală pentru un 
consiliu profesoral extraordinar... postrevoluționar! 

Sorin și-a chemat minisații care au colindat din nou, 

întâi în cancelarie, de față cu Sinistrul și cu ex-directorul 

ex-UTC-ului, senin, de parcă nici usturoi nu mâncase, 
nici nu instigase! Aflaserăm că el stârnise izbucnirea 

vulcanică a lui Sini, îl „asmuțise” asupra colindătorilor, 

reproșându-i, la ureche, că nu intervine, ca responsabil 
cu învățământul politico-ideologic, să stăvilească 

infuzia creștină. Apoi, cum încă era vacanță, grupul 

minisaților s-a dus în voie prin toată clădirea școlii de-
au răsunat sălile și coridoarele de ecoul colindelor 

binevestitoare. 

– Mergeți și colindați să alungați spiritele rele, îi 

îndemnase Sorin. 
Pe urmă tot el a propus ca, înainte de începerea 

consiliului, să îngenunchem și să rostim cu toții Tatăl 

nostru. Să ne limpezim cugetele. A-ngenuncheat și ex-
directorul. A-ngenuncheat, pios (?), spășit (?), 

schimbând „codul eticii și echității socialiste” și proful 

de socialism, zelos nevoie-mare în a face cruci peste 

cruci, de parcă nu se întâmplase nimic – în același loc! – 
cu puțin înainte de vacanță sau ca și cum s-ar fi 

convertit la creștinism peste noapte. Sorin l-a iertat. 

Creștinește. I-am văzut de mai multe ori stând pașnic de 
vorbă. Pesemne Sorin încerca să alunge spectrul lui 

Marx din mintea lui Sini, desțelenire necesară și pentru 

că, imediat după 89, profii de socialism au ajuns, să 
predea – tocmai ei! – orele de... democrație, disciplină 

nou introdusă prin schimbarea grabnică, 

„revoluționară”, a programei școlare! Și, dintr-o 
încăpere dezafectată, a făcut Sorin în școală o capelă, un 

mic lăcaș de reculegere pe ușa căruia scria „Rugați-vă 

neîncetat!”. Nu l-am zărit niciodată pe Sini intrând 

acolo să se închine sau să reflecteze, dar... cine știe?! 
Poate n-a vrut, din orgoliu, să fie văzut, ca să nu 

recunoască pe față că „lucrarea în duh” a lui Sorin l-a 

atins cumva și pe el. Oricum, porecla s-a ținut scai de 
„identitatea” lui, i-a umbrit îndelung numele, l-a urmărit 

mereu, pre și postdecembrist. Odată, un boboc inocent 

de clasa a IX-a, convins că nu greșește, a lăsat la 
cancelarie (spre amuzamentul nostru) un caiet „pentru 

domnul profesor Sinistru”.  

După o vreme, Sorin s-a transferat la Colegiul 

Național „Andrei Șaguna”, (aici fusese el însuși elev pe 
vremuri) unde a predat fizică și religie și unde a găsit 

ceva mai mult sprijin din partea conducerii în ce dorea 

el să înfăptuiască pentru adolescenți și cu ei. A păstrat 
în grupul de colindători și liceeni de la „Titulescu”, dar 

a botezat grupul „Minisatul Sf. Andrei”, după numele 

patronului spiritual al Colegiului și după numele 

Mitropolitului care i-a dat ființă. Peste încă niște ani, a 
pus pe picioare, ca director, Seminarul teologic 

„Dumitru Stăniloae” din urbea noastră de sub tâmpla 

Tâmpei. 
Apoi, în 2012, „timpul n-a mai avut răbdare...”.  

Ioan Sorin Apan a lăsat în urmă lumea cu minisați și 

s-a dus, în straie de sărbătoare, să-l colinde singur pe 
Cel de Sus, la Porțile Raiului.  

A rămas în memoria lumii virtuale (vezi pe You 

Tube: Tata 2012, Lumea se schimbă... colinda încă 

răsună! ș.a.), dar mai ales în amintirile vii din sufletele 
celor care au avut bucuria și privilegiul să-l cunoască. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naufragiu 

 

În camera verde stau ploșnițele 

Agățate de antene, viespoasele jurii 
Actante pe araci, pitaci, ciraci. 

În odaia roz se-ntind picioare 

Prinse-n lanțuri, agnosticul public 

Face baie, copaie, ilaie. 
În holul brun așteapță visele 

Cu miros erotic, miresele blonde 

Merg la toalete, tute, bete. 
În sala albă se-nfoaie speranța 

Ursită postum, pilotele calde 

Miros a varice, alice, spice. 
 

                           Sorin CĂLIN 
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Viorel DODAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Mortul 

 
Dimineață rece, cu brumă, cum nu mai văzuse 

demult nea Vasile. Deschise ușa grajdului și un abur 
dens, cu miros de lucernă uscată și bălegar îl lovi în 

față. Gogu, calul lui sfornăi ușor și-și ciuli urechile, 

așteptând palma obișnuită peste crupă. Și nea Vasile i-o 
dădu, conform ritualului... 

- Ce faci, mă, Gogule? Tot cal, tot cal? Nu ți-au 

crescut aripile alea? Că de când aștept...  
Gogu necheză ușor, scuturându-și coama bogată. 

- Nea Vasile! se auzi de la poartă. 

- Ei! Cine-i? Hai încoa` dacă ești om bun! Dacă nu, 

du-te la vecinu`! râse el. 
Era Silică, vecinul de peste drum. 

-`Ai noroc, mă, nea Vasile! 

- Noroc mă, Silică! Ia zi, care-i necazu`? 
- Ce necaz, bre? Doamne ferește! Am venit și io 

așa... să mai stăm de vorbă, mai una-alta...  

- Mă, io una-alta am! O vrei hiartă? 

- Pi, matale ce crezi? Pă vremea asta... râse Silică cu 
toți dinții care-i mai rămăseseră. 

- Floareoo! Făi, fată! Ia ieși oleacă, că iote ce 

oaspete de seamă a venit la noi! 
- Iaca, na! Ce mare oaspete?... Silică! Iar ai vinit, 

mă? Așa dimineață. arză-te-ar pă mațe de bețiv! Ai venit 

să-l îmbeți și p-ăsta al meu, acuma? 
- Floareo, floricica mea! Ia nu te mai supăra și adu 

țuica colea! Pune și piper în ea!... 

- Da, da, da! Altceva mai știi?... Da` de când tu te-ai 

sculat, de mâncare nu le-ai dat, gunoiul nu l-ai luat de-a 
ajuns așa... suhat! 

- Hai, lasă, lasă! Pune tu țuica aia, că ne facem de 

mai mare rușinea la omu` ăsta! Vine și el la noi prima 
dată pă ziua asta și... E așa, măi, Silică? 

- E, bre! E! râse el cu gura până la urechile căciulii 

rusești pe care o avea. 
- Mă, Silică! Stai aci, na, pă scaunu` ăsta, să nu cazi 

din chicioare când ți-oi spune ce-am auzit! 

- Aoleu, nea Vasile! Da` ce-ai auzit? 

- Mă, ai auzit, mă, că p-ăla al lu` Năsălie, l-a otrăvit 

nevastă-sa? 
- Aoleu? Când, bre? Că acu` două zile am băut cu el 

la Fane Bogatu la bar! 

- Pi... ieri, mă! Ieri! 
- Și cum l-a otrăvit, bre? Ce i-a dat? 

- Bă, cică i-a pus apă-n vin! Auzi tu!  

- Pfoooai! Nevastă-sa?!... Bree! Îți spui io! Muierile 

e cele mai ale dracu` de pe pământ! Îți mănâncă zilili și 
după aia te și otrăvește! Știu, c-am avut și io de-astea! 

Săracu`!... 

- Da, mă! Și după aia cică i-a pus clorură de sodiu în 
mâncare, de să perpelea ăla de durere!  

- Ce otravă-i aia bre? 

- Nu știu, bă, nici io, da` am auzit că-i de-aia rea!  
- Pfoooai dă capu` meu!... `Ai, bre, zi, că matale ai 

mai multă școală ca mine! Vorba-aia... te știe satu` că 

ești diștept!... 

- Floareo, floricica mea? Mai vii azi cu țuica mea?... 
- Aoleeeu, nu-ți mai tace gura aia!... Ho, că viu! Na! 

Silică, tu... mai ușor, că io nu mai vreau să te culc iar cu 

câinele-n cușcă, da? 
- `Ai, bre, tanti Floareo! Și matale, acuma... Am 

dormit și io odată și-mi scoți ochii toată veața!... 

- Io nu-ți scoț ochii, mă, da` de data asta, Băse al 

nostru ți-i scoate, dacă n-o mai avea loc de tine-n cușcă! 
Ha, ha, ha!... 

- Floare, floricica mea, ia vezi tu de treaba ta, că noi 

am cam discuta... 
- Mda! Discutați, discutați, până vă-mbătați! Ia, 

lăsați că vă știu eu, c-așa ați făcut mereu!...  

- `Ai noroc, mă, Silică! zise nea Vasile, dând peste 
cap păhărelul aburind. 

- Phiii! Noroc, nea Vasile! zise și Silică făcând la fel 

și ștergându-se cu mâneca jegoasă a hainei. Bre, bună o 

ai, da` rar o dai! Hă, hă, hă!... Și, ia mai zi, bre, cu ce l-a 
otrăvit aia p-ăla? 

- Nu ți-am zis, mă? Cu clorură de sodiu! Otravă 

grea!  
- Phiii!... Și-a murit, bre?  

- Pi, n-a murit din prima și de-aia i-a dat cu acid 

acetic pă el!  
- Phiii!... I-auzi, a dracu` muiere! Și accidu` ăla de 

care zici, ce face, bre? 

- Păi, face, bă! Încheagă sângele și să umflă toate 

alea-n tine și plesnești ca cum plesnește bășica porcului 
când o ții la soare! 

Silică își face trei cruci mari și mai dă pe gât un 

pahar. 
- Aia e, bă, Silică! Ghine de tine că ți-ai dat seama 

la timp și te-ai devorțat. că iote ce pățeai! 

- Să știi, bre! Dumnezeu mi-a dat gându` ăl bun! Și 

face o cruce mare, cu ochii spre cer. 
- Nea Vasilee! Ești acasă, bre?... 

- Care ești, bă, că nu văz pân-acoloșa? Îs acasă, tu 

nu mă vezi? `Ai încoa`! zise el ștergându-și mustața și 
abia ținându-se să nu râdă. 
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- Cine-i bre? întrebă Silică grăbindu-se să mai bea 

un pahar și care nu vedea cine-i la poartă, că stătea cu 
spatele... 

- `Ai noroc, nea Vasile! Noroc, mă, Silică! Iar bei? 

Hă! Hă! 
Când ridică ochii din pahar, Silică rămase înțepenit, 

cu ochii mari cât fundu` paharului și cu gura căscată de 

zici că era peștera Muierii. 

- Ce-ai, mă?! Ce-ai rămas așa?... Zici că dai o țuică, 
nea Vasile? 

- Dau, mă! Că dacă nici la morți... râdea nea Vasile 

ținându-se cu mâna de curea. 
- Bre... bre... nea Vasile! îngaimă Silică. Bă, 

Năsălie, tu nu erai mort, bă?! 

- Hă! Hă! Eram, bă! Da` ieri! Azi îs viu, tu nu 
vezi?! râde Năsălie. 

- Pi, văz, bă, văz, da` nu crez! Că, nea Vasile a zis 

că ești mort... că te-a otrăvit nevasta!... 

- Da, bă! Așa e! Am murit oleacă, da` tot ea m-a 
înviat! Hă! Hă! 

- Ei, draci! Cum?  

- Iete-așa! Cu zeamă de varză!  
- Hă! Hă! Hă! râse nea Vasile. Vezi, bă, Silică?! 

Femeia te omoară, da` tot ea te și-nviază, bă! Da` tu nu 

știi, că nici n-ai apucat să mori până te-ai devorțat de 

Anișoara ta!... 
- `Ai, bre, nea Vasile! Faci sanchi de mine și io era 

să-mi crape inima de sperietură! Bă, Năsălie, mai du-te 

dracu` cu otrava ta cu tot!... Bre, ia vezi că s-a terminat 
hiarta asta! Mai adu una să mă omor și io acilea!  

- Floareo, floricica mea! Țuică hiartă ca a ta, nu mai 

face niminea! Ia mai adă una-ncoa`!... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul SPIRESCU  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Țara aceea din suflet 

 
Nu mă mai interesează gropile din asfalt, nici câinii 

containieri, 

nici țigăncile din piața municipală, cu minunatul lor 

refren „țigări - țigări”, 
nici micile găinării ale marilor șmecheri locali, 

nici marile găinării ale micilor șmecheri naționali, 

nici golăniile milițienilor preschimbați subit în 
polițiști, 

ale medicilor și profesorilor stagiari și ale 

vânzătorilor de cai verzi pe pereți, 

mi-e lehamite de mesajele de felicitare, de 
diplomele de excelență și de apelativul „maestre”, 

mă dor  rădăcinile ochilor de priveliștile obsesive cu  

lichele și curve de ambe sexe, 
m-am săturat de patronii care mă fură, de liderii 

sindicali care vor să-mi cumpere libertatea 

doar pentru trei poli, 
am uitat, pur și simplu, să-i mai înjur pe toți aceia 

care mi-au falsificat copilăria, 

tinerețea și întreagă biografia mea, 

am uitat să mai arunc cu pietre în geamurile caselor 
nimănui, înalte și cu paznici la poartă,  

încep să învăț, buchisind literele alfabetului și 

numărând pe degete cifrele, 
că singura țară în care poți trăi cu adevărat 

e țara aceea cu râuri cristaline, în care se vede înotul 

peștilor printre pești 
și zborul păsărilor printre păsări, 

țara aceea cu munți împodobiți de zăpada aducerilor 

aminte, 

țara aceea adânc scufundată în suflet 
 

 

 
 

 

 

ÎNŢELEPCIUNE PRIMORDIALĂ 

 

Sunt o filă ruptă 
din veşnicie 

pe acest tărâm 

veşnic nearat, nesemănat, 
necultivat de poezie 

 

(patrie, moşie, împărăţie de poezie  
în care trăiesc tot mai adânc) 

 

patrie, moşie, poezie 

unde mă simt 
în siguranţă şi statornicie 

căci şi eu, Doamne, sunt 

o fila ruptă din veşnicie 
 

 

 

                       Leons BRIEDIS 
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Cărți prezentate de: 

 

Petre ISACHI 

 
Imaginația nu exclude Rațiunea 

      sau 

esența poeziei este (in)actuală 
 

             MOTO:  „Ce sunt mă face să trăiesc”  (Shakespeare) 

      
 Titlul - sublinia cândva, Schopenhauer – trebuie 

să fie pentru o carte, ceea ce este adresa pentru o 

scrisoare. Și pe vremea celebrului filosof german, poeții, 
romancierii, prozatorii, criticii etc. scriau cărți fără 

adresă. Ei – expeditorii. Tot ei – destinatarii! Egoismul 

absolut al creatorului? Egolatria? Egocentrismul…? 
Poeta Rodica Dascălu se desprinde tranșant de această 

pierdere irecuperabilă, pe care și-o pricinuiește însuși 

autorul, adresându-se direct, fratelui ei, Cititorul, cu 

imperativul titlu: Imaginează-ți o grădină? Este modul 
elegant al scriitoarei, de a ne invita să-i parcurgem o 

scriitură, aparent accesibilă, în care esteticul se 

întâlnește fericit cu sacrul, configurând o frumusețe 
sofianică, neostentativă, plină de smerenie, asemenea 

celei din Cumințenia pământului a lui Constantin 

Brâncuși. 
 Poeta își dorește un lector cu imaginație 

personală, autonom implicat în decodificarea celor 120 

de poeme, capabil să-și asume „nebunia de a gândi cu 

mintea” sa – am folosit titlul unei cărți de referință în 
acest sens, autor Gabriel Liiceanu - , adică de a-și recrea 

o mică „grădină a lui Adonis” modelată după dorințele 

sale de multitudine, armonie și pluralitate estetică . 
Nucleul simbolic al volumului trimite la identificarea 

grădinii cu o carte deschisă, cu un mare poem creat întru 

glorificarea înțelepciunii lui Dumnezeu și implicit a 

soartei Omului ce se pare că retrăiește angoasa 
amintirilor dintr-un paradis pierdut pentru totdeauna. 

 „Nebunia de a gândi cu mintea ta” 

condiționează modul de a fi al cititorului „ales”, adică al 
celui ce se dorește/ vrea să fie – folosesc expresia lui 

Kierkegaard – mai mult „decât un exemplar într-un banc 

cu heringi”. Prin urmare – un lector capabil, cu voință 
sisifică, care intenționează să-și vadă în scriitură doar 

figura propriului spirit! Act clar de narcisism. Adică 

desprins – desigur, cât este omenește posibil – de 

intenția autorului și de intenția operei.  
 De fapt, autoarea ne cere (semn al unui respect 

absolut – cine își respectă cititorul se respectă pe sine –, 

mai curând ne sugerează să ne împrietenim cu neputința 
(„înseninare”), cu spaima de a porni la drum („temeri”), 

cu voința de a ne regăsi în labirintul lumii și de a trăi 

intensitatea maximă a unui ciclon („schimbare”), de a 
decide să alegem să-l vedem pe Dumnezeu 

(„smerenie”), să devenim conștienți de puterea 

cuvântului („echilibru”), să nu oprim niciodată roata 
iubirii („rugăminte), să acceptăm că drumul care începe 

e fără întoarcere („dublă oglindire”), să înțelegem cum 

un suflet își câștigă libertatea/ grație creației („ritual”) 
etc. Pe scurt: să ne pătrundem de ideea că exilul interior 

este o necesitate pentru un scriitor ce vede realitatea mai 

întâi cu ochii sufletului și apoi cu ochii minții, așa cum 

credem noi că procedează Rodica Dascălu. 
 Imperativul din titlul Imaginează-ți…, ne obligă 

să reamintim precizarea că ficțiunea/ imaginația/ 

fantezia (nu cred în sinonimia totală) nu exclud rațiunea. 
Dintre numeroasele definiții date imaginației, care se 

potrivește ca o mănușă, prezentului volum, este cea dată 

de filosoful existențialist, J. P. Sartre: „reprezentare 
rațională a unei realități absente.” Pentru a putea 

reprezenta realitatea care nu se vede/ absentă și totuși 

prezentă, cele două instanțe ale comunicării lirice 

(autorul și lectorul) trebuie să folosească simultan atât 
rațiunea Rațiunii, cât și rațiunea Inimii: „nu avem 

puterea de a ne schimba/ sau de a inspira în bine viața 

altcuiva./ frica ne ține captivi./ lanțurile ei trainice lasă 
urme/ de neșters, dacă aflăm cheia cu/ ajutorul căreia 

deschidem lacătul,/ vom păși pe un țărm unde vălul 

orbirii/ se desprinde, ne ridicăm din umbra durerii,/ la 

orizont răsar primele raze, aspirația rămâne.”                  
(„aspirația”).  

 În transfigurarea realităților absente (angoasa, 

durerea, frica, singurătatea, neliniștea, dorința, fericirea, 
zădărnicia, revolta, farmecul, contemplația etc.) 

autoarea folosește mai puțin fantezia descriptivă 

(perceptibilă sau plastică), ci - cu predilecție - fantezia 
creatoare sau liberă, specifică arhitecturii grădinilor 

suspendate în toate colțurile ființei și neființei. Iată sub 

agonia și extazul lui „Eu este altul”, (auto)portretul 

nevăzut al autoarei: „frumusețea interioară o întâlnești/ 
la oamenii fericiți în solitudine./ ei nu aleargă în 

exterior,/ nu sunt tânguitori./ doar dăruiesc din 

preaplinul armoniei,/ fără a fi conștienți de acest fapt.” 
(„dincolo de chip”).  

Volumul în sine poate fi considerat un autoportret în 

palimpsest și,  în același timp, „grădina” Eului auctorial, 
spațiu estetic întru glorificarea înțelepciunii divine, a 

simbolisticii creștine și a măreției misterului creației: 

„scrisul, asumata povară, / precum un vehicul nevăzut/ 

mă poartă în tainice pliuri de timp./ neacceptarea, 
durerea, prin transfigurare,/ devin motive florale în 

delicata simfonie.// sub bagheta marelui dirijor trăiesc 

starea/ de a fi parte dintr-un întreg, unde doar El/ vede și 
poate răspunde întrebărilor.” („marele dirijor”). 

Imprevizibil interferate poietic sunt cele trei forme ale 

potențialului conștiinței introvertite (mistică, religioasă, 

poetică) în orientarea sau elanul lor; extranoetice - în 
esența lor; superior senzoriale - în natura lor; și 

unificatoare - în funcția lor. 

 Se știe de la romanticul Novalis, drumul ascuns 
merge spre cele interioare. Aici în clipele de inspirație 
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sublimă, conștiința estetică caută în adâncul propriului 

Eu, lumina celui pe care omul trebuie să închidă ochii 
ca să-l vadă: „în fața unei uși închise rămân/ împietrită, 

în mine s-a făcut întuneric./ e ora stingerii, întoarcerea 

în locul unde/ nu ești îmbrățișat e chiar drumul spre 
risipire.// spre alte spații ce așteaptă să fie explorate./ 

timpul rămas e tot mai scurt, până-i descopăr/ sensul, 

trăiesc provocări, reverii, etape./ treptat mi se dezvăluie 

însorita alee.” („naștere”). În ansamblul „grădinii” 
configurate de Rodica Dascălu se revelă simfonic, într-o 

cromatică rogvaiv, problematica omului etern: 

acceptarea destinului labirintic, nostalgia armoniei, fugit 
tempus, tirania singurătății, posibilitatea dialogului cu 

Dumnezeu, nevoia de iubire, voința supraviețuirii, 

nevoia exilului interior, frica, înstrăinarea de sine, 
vanitas vanitatum, empatia etc.  

Deși timpul este cea dintâi cauză a tuturor 

lucrurilor: „ard intens zestrea divină/ irosind-o în zbateri 

fără rost./ procesul continuă, este lent dar/ ireversibil, 
creativitatea încetinește/ dispersia, construim împreună 

o sferă/ magică, un organism viu.// cine dă cine 

primește/ nu se poate aprecia./ cu atât mai mult/ rodul 
inspirației este de neprețuit.// în situații limită când totul 

pare/ fără soluție atenuăm dezechilibre.” 

(„dezechilibre”), poeta este deschisă atemporalului. 

Esența poeziei volumului este (in)actuală. Memoria și 
fantezia cele două surse fundamentale ale cărții 

Imaginează-ți o grădină au tendința, prima să anuleze 

distanța față de trecut, iar a doua față de prezent și 
viitor, încât să-i permită cititorului să recreeze într-o 

libertate absolută, poemul.  

Scriitura și inspirația plasează cititorul într-un 
prezent atemporal, într-o altă „distanță” de timp și 

spațiu, necesară pentru efectul estetic al receptării. 

Experiența poetică este pentru R. D. și cititorii ei, a-

temporală. Transfigurat timpul nu este atât „măsură”, 
cât mai ales „durată”- durata oricărei mișcări, ar spune 

Zenon. Poezia „grădinei” transfigurate trans-temporal, 

privește direct spre Dumnezeu și este fragmentată de 
efemeritate, devenire și fior: „sunt luminițe 

pretutindeni,/ în oraș, în casă, totul este o feerie./ natura 

își alege atent veșmântul, pe/ cerul sângeriu copacii goi 
scriu poeme.// văd steaua ce răsare mai sus/ de vârful 

bradului împodobit./ întrezăresc marea taină/ a 

Începutului.// oare peștera inimii, unde Tu,/ Doamne, 

din prea multă Iubire,/ ai ales să te naști în trup, e 
pregătită/ pentru a primi lumina Ta cum fulgerul?// 

fiorul Creației preschimbă,/ restaurează, dă sens, acum 

știu:/ fără a-l ține de mână pe celălalt nu/ pot fi ieslea 
din Bethleem pentru Tine,/ Cel ce ești bucurie în toți și 

în toate.” („fiorul începutului”). Lirismul volumului este 

prin excelență fenomen și expresie a libertății de gândire 

poetică: pe cerul sângeriu copacii goi scriu poeme 
despre utopia culturală a prezentului… 

Și pentru lectorul care-și imaginează propria-i 

„grădină”, starea poetică care-i vizualizează farmecul și 
beatitudinea sunt fiice ale libertății. El trebuie să devină 

poet în sensul cunoscutului erou dostoievskian, atunci 

când spune „doi si cu doi fac cinci”. Doar beția libertății 
poetice face posibilă unitatea contrariilor, adică - aici și 

acolo, odinioară și acum, eu și tu și el să coexiste și să 

devină una. Rodica Dascălu este fericit contaminată de 
poetica începutului continuu și de poetica tainei:  

„obsesia de a începe etape este/ foamea ireală de a 

exista/ într-o comuniune/ lipsită de profunzimi.// eternul 

cântec al adevărului îl auzi/ în tăcere uneori, în 
zgomotul lumii/ o fantă se deschide, prin ea pătrunde 

viul,/ o speranță timidă ce piere apoi sporește, un/ fluid 

al cărui drum, pornind din întuneric, trece/ prin inimi 
aprinse, construind lucid pe vechile ruine.” („obsesia 

începutului”).  

Vă rog să observați, trăsătura principală a fanteziei 
autoarei contaminată – estetic vorbind - de 

expresionismul blagian, pe care-l transgresează 

bacoviano-eminescian, este dispariția oricărui parametru 

de spațiu și de timp, ce-i permite distanța estetică, de 
unde se vede/ aude convenabil, eternul cântec al 

adevărului. Autoarea, un autentic colecționar de trăiri îi 

sugerează cititorului, desigur, o grădină de vis, o 
expresie utopică a unei dorințe eliberate de orice tip de 

anxietate. Imaginează-ți o grădină - ca loc ideal al 

cultivării fenomenelor/ gândurilor vitale, interioare. O 

grădină sinonimă cu exilul interior al fiecărui cititor, 
adică o „gură de rai” bogată în simboluri, precum 

eternitatea și în care, cum spune poeta, aspirația rămâne! 

Starea de cumințenie a pământului/ smerenia, 
simfonismul problematicii transfigurate, universalitatea 

poeziei (trecerea de la Eu la Noi), prezentul atemporal, 

poetica începutului continuu, suflul divin etc. din 
scriitură pot provoca cititorului de elită, admirație. Se 

zice că Wagner definea admirația drept o „putere a 

posibilității de receptare”. Lucrul cel mai grav însă – 

scria în Jurnalul de la Tescani,  Andrei Pleșu – care i se 
poate întâmpla unui cititor/ receptor de arte, este să fie 

lipsit de capacitatea de a admira, adică să se nască cu 

fatalitatea „ochiului rău”.  
Pentru a preîntâmpina, probabil, „ochiul rău”, poeta 

Rodica Dascălu îi propune lectorului o cheie de lectură 

liberă: Imaginează-ți… Altfel spus, cum este „grădina” 
pe care ți-ai imaginat-o/ reprezentat-o, așa ești și Tu…! 

Eu, autorul, sunt o instanță neutră, care încă mai crede 

în admirația ce înalță sufletul capabil să se lase cuprins 

de farmecul și de întrebările lumii, de poetica tainei, de 
frumusețea inefabilă a gândului. Autoarea care-i face 

indirect o odă cititorului nu trebuie să uite avertismentul 

lui Cioran: „Le dăruim prietenilor noștri cărțile noastre, 
le scriem dedicații afectuoase, credem că ne vor citi, că 

se vor înduioșa pentru noi sau ne vor admira. Eroare. Nu 

facem decât să-i indispunem. Pe scurt, exemplare 

sacrificate.” Acesta nu-i decât începutul…  
Poate că au dreptate frumoșii noștri cititori, care văd 

lucrurile exact invers: viața ca pe o Ficțiune și Poezia ca 

pe o realitate supremă inaccesibilă! Să ai darul Verbului 
rămâne un blestem chiar și după terminarea unei cărți… 
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Poate că a venit vremea să ne lăudăm singuri?  Da. Dar 

numai în gând! Nu în gura mare, cum mai vedem și 
auzim tot mai des în ultimul timp… Ca să închei totuși 

optimist, nu cred în sloganul: Literatura a murit, trăiască 

smartphon-ul. Le smartphone va trăi doar ca motiv 
literar. 

*Rodica Dascălu, „Imaginează-ți o grădină”, 

ArtBook, 2020 

 

 

Ionel POPA  
 
 

VIAȚA DE FIECARE ZI DIN 

ROMÂNIA COMUNISTĂ 

 
După un solfegiu pregătitor urmează  concertul unui 

cvartet: În așteptare de Mihai Zamfir (Ed. Polirom, 

2020). 
În primăvara timpurie a anului 1929, tinerii prieteni, 

avocatul Dissescu și bancherul Reiss, au hotărât să-și 

construiască casă nouă, pe Intrarea Vergului nr.6. 

Îmbinând arhitectura florentină cu elemente moderne. 
Maestrul arhitect Antonescu le-a construit un „bloc-

vilă” cu două apartamente. Celebrul arhitect a îmbinat 

în mod armonios frumosul artistic cu utilul. Din vechile 
case în care au crescut, cei doi au adus doar mobilă de 

stil. Și anii au trecut. 

În vremurile cumplite care au urmat, locuitorii 

imobilului l-au păstrat cum au putut, în funcțiune. A 
suferit cutremure și alte pericole și datorită unei 

verișoare a lui Reiss, cu o funcție înaltă în partidul 

comunist și datorită faptului că acolo a locuit câtva 
timp, clandestin, comunistul Lucrețiu Pătrășcanu, vila 

burgheză a scăpat în două rânduri de naționalizare. 

Apartamentul de la etajul II a fost cumpărat (salvat) de 
Matei Zippa, șef de secție la Academie, dar n-a locuit 

acolo. Mai târziu a locuit fiul său, Christi. După moartea 

bătrânilor Reiss și emigrarea fiului lor Mili în Israel, 

apartamentul a fost repartizat politrucului Nicolae 
Airinei și soției, „tovarășa Ana”. Christi a fost nevoit să 

se retragă la mansardă. De la sfârșitul anilor ’80, dintre 

participanții la inaugurarea din 1930 a vilei mai 
supraviețuia fiul bătrânului Dissescu, Gheorghe cu soția 

Lilica. Istoria vilei Dissescu-Reiss face din ea un 

personaj simbolic al romanului. Sub mersul de tanc-
buldozer al comunismului, vila „burgheză” și-a pierdut 

din frumusețea inițială, dar și-a păstrat statutul de 

martor al veacului… de suferințe care au urmat, casele 

dărâmate de dictator au lăsat numai amintiri. „Casele” 
comuniste erau blocuri, toate identice, fără 

personalitate, construite pentru „măcinarea sufletelor” 

prin frig, foame, frică. 
Din paginile solfegiului, de dinaintea cutremurului 

comunist, sunt de reținut următoarele acorduri: 

„Instalați în noua locuință, tinerii Dissescu și Reiss, 

fiecare cu nevastă și câte un băiețel, s-au simțit acasă 
încă din prima zi. Bărbații doreau de multă vreme să 

plece din casele vechi unde se născuseră, iar vila-bloc 

însemna și începutul unei noi vieți. În 1930, totul era 
nou și promițător. În ritmul în care răsăreau în București 

blocuri cu două, trei sau mai multe etaje, în care se 

deschideau restaurante, bodegi de lux ori grădini de vară 

în parcuri, ai fi zis că lumea se pregătea pentru un veac 
de pace și fericire în orașul ce semăna tot mai mult cu 

unul european, așa cum îl visau părinții tinerilor de la 

1930.” 
No comment! 

Planul/topografia blocului-vilă i-a inspirat 

scriitorului structura romanului. Primele pagini fără 
titlu, pe care le-am numit solfegiu, spun istoria, în mod 

esențializat, istoria țării din perioada interbelică. 

Perioada respectivă devine termen de referință și 

comparație pentru istoria comunista, în speță, ultimul 
deceniu al dictaturii ceaușiste. După acest solfegiu, 

urmează cele zece capitole, fiecare cu titlu imobiliar și 

notarea datei calendaristice: Capitolul I Etajul I 
Noiembrie 1987; Capitolul II -Mansarda - Decembrie 

1987; Capitolul III – Parterul - Aprilie 1988; Capitolul 

IV Mansarda - 1988; Capitolul V- Parterul - Septembrie 

1988; Capitolul VI - Etajul II - Decembrie 1988; 
Capitolul VII -Etajul I - Martie 1989; Capitolul VIII - 

Etajul II și Mansarda - 1989; Capitolul IX - Decembrie 

1989; Capitolul X – Februarie - 1990. Primele opt 
capitole sun relaționate după cum urmează: capitolul 1 

cu 7; capitolul 2 cu 4; capitolul 3 cu 5; capitolul 6 cu 8. 

Deci un cvartet. În cele opt capitole, fiecare 
instrument/personaj își execută partitura. În ultimele 

două capitole cele patru instrumente/personaje  execută 

împreună partitura, de fapt ultima parte: evenimentul 

revoluționar din zilele Crăciunului 1989. Interpretarea 
ultimei părți se face pe două voci: a vocilor cărora 

așteptarea s-a împlinit și vocea căreia așteptarea i s-a 

năruit. 
Pensionarul Dissescu, Christi, Veronica, Ileana 

așteptau/visau o casă ocrotitoare, pe care s-o iubească; 

Airinei așteaptă salvarea casei sale – comunismul. 
În capitolul 1, în cea mai mare parte – monologul 

bătrânului Dissescu -, sunt trei detalii de maximă 

semnificație: „[…] numai frig […]”; „[…] când s-au 

golit rafturile magazinelor, a apărut și frigul […]”; „Mă 
trec răcori închipuindu-mi ce-ar zice un tip, cu ochi 

albaștri, dacă s-ar apuca să le cerceteze atent (dosarul de 

la cadre și filele jurnalului său secret), cu gândul de a te 
scoate oricum vinovat.” Sunt consemnați cei trei F: 

Frigul, Foamea, Frica. Cu ei, regimul comunist a 

subjugat poporul. 

Capitolul 2, care ne duce la Iași, relatează „ora de 
iubire” dintre Christi și Veronica. Iubirea lor în orașul 

cu „vechi și dulci” amintiri e o încercare de ieșire din 

urâțenia lumii comuniste. 
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Capitolul 3 e despre viața dramatică a Ilenei, sora 

vitregă a lui Christi. Rezumându-I viața de așteptări și 
neîmpliniri, naratorul lărgește aria de cuprindere socio-

politică a romanului. Prin intermediul gândurilor și 

observațiilor personajului, scriitorul aduce în atenția 
cititorului pe ceilalți locatari ai vilei, în primul rând pe 

politrucul Airinei. În acest mod, naratorul transferă 

sarcina sa de psiholog Ilenei. 

Capitolul 4 e despre neliniștile, frământările și 
incertitudinile lui Christi, legate de iubirea lui pentru 

Veronica. În această stare tensionată, gândurile lui 

Christi încep să graviteze în jurul sorei sale vitrege, care 
îi este aproape o străină. 

În capitolul 5 sunt relatate alte momente temporale 

din viața Ilenei. În gândurile și neliniștile ei apare tot 
mai des fratele ei vitreg. 

Capitolul 6 e despre profesorul Airinei, politrucul 

care predă la Universitate „filosofia”. În  relatarea 

biografiei acestuia sunt punctate câteva aspecte care îi 
definesc caracterul și ascensiunea profesională: 

originea, căsătoria cu „tovarășa Ana”, fiica comunistului 

ilegalist Gavrilovici, activitatea de turnător la Secu, și 
iubirea târzie, ridicolă, pentru studenta Maria Zmău 

(Mașa), venită din Basarabia. Pe fundalul vieții lui 

Airinei se conturează imaginea malefică a securității.  

Capitolul 7 continuă capitolul 1, iar capitolul 8 
continuă în tandem capitolul 4 și 6. Capitolele 9 și 10 

strâng la un loc firele narative și personajele, 

raportându-le la momentul revoluționar din decembrie 
’89, care pune capăt dictaturii comuniste și lasă deschisă 

calea unor noi așteptări. 

Evenimențial, așteptarea personajelor are două 
paliere: unul social-politic, celălalt intim. Palierul socio-

politic e ilustrat prin tipologia personajelor (pensionar, 

intelectual activ, activist; bătrân, matur, tânăr; bărbat, 

femeie), prin caracterul lor și prin atitudinea față de 
dictatura comunistă. Acest palier dă romanului 

dimensiunea politică.  

Al doilea palier are două intrări: cea familială a 
cuplurilor: Dissescu - Lilica și Airinei - „tovarășa Ana”;  

și cea erotică a triunghiului Veronica-Christi-Ileana. 

Regimul comunist, prin diferite metode,  a perturbat 
și deviat viața intimă a oamenilor. În aceste condiții, 

când găsește o breșă, Erosul izbucnește impetuos, 

încălcând toate tabuurile și restricțiile. Și în acest caz, 

romancierul se dovedește echilibrat și subtil analist. El 
nu face din povestea erotică a trioului Veronica-Christi-

Ileana un caz de cazuistică morală. Lasă cazul în seama 

psihanalizei, pe el îl preocupă descrierea modului cum 
erosul se opune traumelor pricinuite de comunism. 

Scriitorul are și inspirația de a învălui povestea celor trei 

în reminiscențe poetice eminesciene (numai ele ar 

merita o pagină de comentariu). 
Romancierul e un fin analist al triunghiului erotic, al 

relației celor două femei, care numai în treacăt s-au 

văzut, dar tot timpul și-au fost ostile. Christi nu va 
înțelege conștient, ci numai va simți ostilitatea dintre 

Veronica și Ileana. Iubirea lui pentru Veronica rămâne 

neîmplinită, dar iubirea se va împlini în relația sa cu 
Ileana, și tocmai în zilele revoluției. Iată un subiect pe 

care scriitorul, după cum spuneam, îl lasă în seama 

psihanalizei. 
Paginile care relatează suferințele, neliniștile, 

întrebările născute în sufletul și mintea bărbatului 

îndrăgostit ne trimit spre paginile analitice din romanul 

lui Camil Petrescu și Anton Holban. Personajul lui 
Mihai Zamfir face parte din familia lui Ștefan 

Gheorghidiu și Sandu. Povestea de iubire dintre Christi 

și Veronica, având ca spațiu Iașul, este un excelent 
exemplu de intertextualitate. Sunt abil folosite modelele 

oferite de Ibrăileanu (Adela), Lovinescu (Bălăuca), 

Camil Petrescu (Ultima noapte de dragoste…), Anton 
Holban (O moarte care nu dovedește nimic) și nu în 

ultimul rând ecourile din poezia erotică a lui Eminescu 

și cea a Veronicăi Miclea. Și din corespondența celor 

doi. 
Cu privire la cele două paliere narative mai trebuie 

subliniată întrepătrunderea celor două paliere, ele nu rup 

în două părți romanul. 
Din puzzle-urile biografiei personajelor este 

reconstituită istoria țării din perioada dictaturii 

ceaușiste. 

Gheorghe Dissescu, inginer pensionar, fiul celui 
care în 1929 a construit vila florentină, a trăit tot timpul 

cu frica dosarului. El ține un jurnal secret în care 

notează evenimentele la care e martor și le comentează. 
Din prezent, prin numeroase rememorări, se întoarce la 

nii adolescenței și tinereții din perioada interbelică. 

Acum, în prezent, toate așteptările și speranțele îi sunt 
agresate de frigul, foamea și frica impuse oamenilor de 

dictatura ceaușistă. Dissescu urăște pe comuniști.. 

Cel care își afișează cu mândrie grosolană cartea de 

vizită, Nicolae Airinei, conferențiar universitar doctor, 
Universitatea București, este un vajnic apărător și 

apologet al comunismului. Urăște pe Gorbaciov, a cărui 

politică a deschis cale prăbușirii comunismului. Airinei 
e căsătorit cu „tovarășa Ana”, cu funcție importantă în 

MAE. E lipsită de feminitate, sau altfel spus, asexuată. 

Caracterial, Airinei este un carierist și un delator. Crede 
în comunism și suferă pentru el. Toată viața a urmărit 

parvenirea social-politică și științifică, așa că e greu de 

crezut în sinceritatea lui. Un singur lucru e cert: regretă 

cu lacrimi prăbușirea comunismului, cu toate că 
ideologia comunistă i-a distrus omenia și l-a frustrat de 

toate drepturile firești ale vieții personale. Când 

descoperă acest adevăr, este prea târziu și încercarea  de 
salvare prin iubirea pentru Mașa, în loc să-l umanizeze 

și salveze, îl aruncă în ridicol. Ultima clipă, când gustă 

din fructul oprit și Mașa, foarte elegant, îl obligă să 

plece definitiv, este una de mare umilință, consfințește 
sfârșitul lui și a ceea ce a reprezentat. Meritul 

scriitorului este, că în portretizarea personajului, nu a 

căzut în capcana caricaturizării, care nu și-ar fi avut 
locul în dramatismul din roman. 
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Christi Zippa, cel care locuiește la mansardă, deși 

pare un tânăr prins în mrejele iubirii, e cercetător literar, 
pasionat de munca sa, și un anticomunist convins. În 

final, aflăm că este unul dintre semnatarii scrisorii de 

protest citită la postul de radio Europa liberă. Christi e 
un personaj cu o viață interioară complexă și intensă. 

Ileana, cea care locuiește la parter, pare o ființă 

ștearsă, anonimă. Ea ilustrează cenușiul și nesiguranța 

vieții în comunism. Sub această înfățișare se ascunde o 
ființă sensibilă, cu o viață interioară intensă. E făcută 

din același aluat din care e făcut și Christi. 

Toate personajele sunt în așteptare: Dissescu 
așteaptă prăbușirea dictaturii comuniste a lui Ceaușescu; 

Airinei, tancurile care să salveze comunismul; Christi e 

în așteptarea împlinirii iubirii și eliberarea din chingile 
comuniste; Ileana așteaptă o schimbare radicală a vieții 

sale de anonimă. Până și TIMPUL așteaptă: fiecare an 

așteaptă viitorul an. Foarte subtil, scriitorul sugerează 

sinonimia între așteptare și acumulare, care se realizează 
în punctul critic: izbucnirea revoltei. Revolta izbucnită 

în zilele Crăciunului lui ’89 îi îmbrățișează pe toți. 

Narațiunea romanului În așteptare este un aliaj 
prețios de relatare neutră la persoana a treia singular, de 

stil indirect liber, de monolog interior și rememorări. 

 

*Mihai Zamfir, „În așteptare”, Ed. Polirom, 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octavian MIHALCEA  

 

VIBRAȚII INCANDESCENTE 

 
    Cartea de versuri a lui Ionuț Calotă, Cum să 

supraviețuiești în dragoste (Editura Art Creativ, 
București, 2018), poate fi privită drept o celebrare a 

pasiunii, a perenității valorilor inimii. În acest joc 

apropiat miraculosului se petrec fenomene posibile doar 
în doi. Metamorfozele invită la poetizări accentuate, 

stări interioare greu de uitat. Aici, regenerarea este 

primordială. Situările spațio-temporale au conotații 
speciale. Statura poemelor e încadrabilă unor perpetue 

transfigurări: „un poem în lucru/ răsturnat pe podea/ un 

scaun biped/ urmărindu-mă mirat/ un mic desen 

revoltat/ căruia îi plac formele rotunde/ și cu vârfuri/ 
nimicuri/ în orele când te aștept să apari/ toate astea nu 

sunt decât/ tăieturi cu oglinda/ prin camera mea/ pustie” 

(tăieturi cu oglinda). Binomul trup-suflet potențează și 
vibrațiile celor exterioare. Poetul este profund conștient 

de funcția soteriologică a iubirii. Misterele „oglinzilor” 

și „fotografiilor” particularizează prezentul elan amoros. 

Fructele iubirii respiră la mari adâncimi. Predomină 
ipostazierile nocturne, atinse câteodată de fluidizări 

angelice: „ți-am spus/ ești caldă/ probabil ai sânge de 

pasăre/ cu pleoapele basculezi noaptea/ lovești între 
genunchi/ ochii mult prea deschiși ai apelor/ jarul 

luminii de pe flori/ e părul tău/ atât de ușor/ precum 

aerul/ în care zboară un înger” (floare de pasăre). 
Poeziile lui Ionuț Calotă expun stări devoționale majore. 

Acorduri muzicale enigmatice participă la acest veritabil 

ritual, fiind preconizate deschideri spre orizonturi 

inedite. Lumina interferează cu întunericul pentru a 
genera versuri situate cumva în siaj plutonic. De multe 

ori putem remarca evocarea fascinată a nudului, 

nostalgie primordială. Ființa iubită ia valențe de alter 
ego. Fluturii, entități diafane, întregesc evanescențele 

ambientului sufletesc. Incandescențe tainice animă 

textele din volumul Cum să supraviețuiești în dragoste. 
Gesturi aparent insignifiante au parte de redimensionări 

lirice notabile. Interiorizându-se, poetul descoperă 

focuri de mult căutate. Numeroase antropomorfizări 

însoțesc acest discurs îndrăgostit. Nu suntem departe 
nici de fascinația tușei crepusculare: „locul unde adorm 

oglinzile/ unde umbrele se sălbăticesc/ și sângele trece 

clandestin/ dintr-o inimă în alta/ unde rătăcim/ cerșetori 
fumegânzi/ umbrele noastre/ doar palide imagini/ 

fotografii aburinde” (imaginesc). Elementele cromatice 

sunt încadrabile unui fior supramundan. Lumina, sub 

orice formă s-ar înfățișa, va avea întotdeauna întâietate. 
Din trecut se materializează personaje foarte apropiate, 

voci ale sângelui care îmbogățesc realitatea. Tentația 

evadării este prezentă și ea în acest consistent volum de 
versuri al lui Ionuț Calotă, vestind incitante propensiuni 

spre inefabil: „îmi place să călătoresc spre sud/ unde 

soarele nu apune niciodată/ știu că acolo nu se schimbă 

mirare 

 

m-am mirat tare mult, după ce 
dimineața te-a scăpat în brațele mele 

ca pe o pisică-iubire infinită de tors, 

amintire de ceai și mic dejun frugal, 

oameni pe care îi îmbrățișai cu dor 
pisică-rea uitată în gândul meu, 

atât de singură, atât de tigrată, 

atât de cuminte, că nu mai vreau 
să îți dau drumul din vise! 

 

ora albastră 

 

ora albastră îmbracă amurgul 

într-o rochie colorată ca minutele ei! 

turnul cenușiu în care urcam pentru 
a sări pe cadranul roman, 

antică jucărie a unei iubiri prizoniere 

unui exercițiu de capă și spadă. 
pisicile exersează pe un pervaz, 

speranța zilei de mâine. 

am înnebunit de dorul tău, poezie! 
și aștept să te strâng la piept, 

după ce ei vor spune 

că nu mai am voie să te întâlnesc! 

 

          Ștefan Costache ANDREI 
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nimic/ totul este la întâmplare/ doar apa e din cuvinte/ 

restul lucrurilor sunt din nisip” (clepsidră). 
 

 

 

Mihai VINTILĂ 
 

Utopia Bis – multiuniversul reușit al 

Ilincăi Stroe 
 
Am pornit pe căile Utopiei Bis mânat de iubirea 

pentru universul imaginației creat de mai mulți autori de 

science fiction. Am sperat că voi descoperi și în acest 
volum ceva asemănător iar așteptările mele nu au fost 

zadarnice. Ilinca Stroe este un nume care cred că în 

viitor se va impune prin proza sa scurtă. Apariția cărții a 
fost prilejuită de câștigarea premiului Dumitru Pricop în 

cadrul Festivalului Internațional de Creație Literară 

Titel Constantinescu în 2020. Cu alte cuvinte avem 

înainte de citirea cărții o confirmare asupra valorii, dar 
nu era confirmarea mea.  

Cu studii în domeniul literelor, specializată în 

literatura australiană, Ilinca Stroe scrie precum autorii 
buni. Eu am văzut mai ales o influență a temelor lui Ray 

Bradbury cu urme de Arthur C. Clark și chiar de A.E 

van Vogt. Suntem aruncați în lumi imposibile, distopice, 
nebănuite și uneori chiar utopice. Din acest motiv cred 

că titlul povestirii Utopia Bis, cel care dă și titlul 

volumului, este bine ales. Am mai găsit acest titlu la 

Marlon Thorjussen care creează un univers utopic, al 
clonării cu implicații asupra moralității, vieții și asupra 

însăși condiției umane. Ilinca Stroe nu merge chiar în 

această direcție ci se lasă purtată într-un univers la 
gândului, al forței imaginației, al unei lumi ideale unde 

răul nu poate fi decât o poveste. Asta este esența 

povestirii Utopia Bis. Ea poate fi o lume paralelă, un 

viitor posibil sau chiar probabil. Important este că poate 
fi.  

Celelalte povestiri nu au lungimea Utopiei, dar sunt 

bine conturate, rotunde și atrăgătoare din punct de 
vedere literar. Prima, intitulată La piață, aduce în atenție 

paradoxul existenței în condiția nonexistenței. Un fapt 

banal este dus spre direcții nebănuite, iar vocea, 
zgomotul de fond al discuțiilor nu fac decât să încerce 

să acopere esența a ceva ce există dar care, în fapt, nu ar 

fi trebuit să existe. Este povestea unui om fără buric 

care se prăbușește în piață. Acum nu știm, cât timp 
așteptăm ambulanța și suntem bombardați de vorbele 

martorilor, dacă persoana în cauză este un pământean 

sau nu, dacă a murit sau doar este o persoană căreia i s-a 
făcut rău. Sunt ambiguități pe care autoarea le plantează, 

le presară în povestire asemenea cristalelor de sare în 

bucate. Faptul banal devine astfel doar o posibilitate iar 
universul cunoscut se extinde. 

Epidemie  mi s-a părut interesantă prin răsturnarea 

realității, a lumilor. Întâmplarea descrisă pleacă tot din 

banal. Un personaj face un comentariu asupra unui 

monument care reprezenta un leu. Monumentul aflat în 
fața primăriei, de o vechime relativ mare, construit în 

anii 20, este văzut diferit. Prima oară o persoană vede în 

leu un pui. Apoi totul devine o nebunie colectivă pentru 
ca la finalul povestirii ceea ce era doar o vedenie, o 

posibilitate devine certitudine iar vechea certitudine 

devine doar o posibilitate. Povestirea urmărește și 

difuzarea ideii și substituirii adevărului în cadrul 
locuitorilor prin intervențiile lor dar si prin falsele 

rapoarte oficiale. Avem astfel redat universul în 

schimbare atât dintr-o relatare directă cât și pe o cale 
aparent legală. Astfel autoarea se joacă construind pas 

cu pas irealitatea. Răsturnarea adevărului este 

conflictuală doar în lumea nebunilor de la sanatoriul din 
localitate deoarece sunt singurii capabili a vedea 

răsturnarea sau adevărata lume. Translația normal – 

nebunie, adevăr – neadevăr este foarte interesant 

construită.   
4’33 este o povestire a lumilor paralele care se pot 

intersecta într-un punct, ca o aberație a matematicii sau 

ca un paradox al destinului. Astfel, apare posibilitatea 
cunoașterii celuilalt și desigur șocul inerent al 

contactului cu acea lume.  

Ilinca Stroe scrie curat, cu un limbaj aparent simplu, 

construind poveștile direct sau prin flashuri. Construcția 
directă cu o curgere normală a povestirii este cea care îi 

reușește, varianta cu flashuri, cu decupaje, nu. Am ca 

exemplu aici ultima povestire intitulată Tabăra, prea 
spartă și prea confuză față de restul volumului. 

Privit ca un total acest volum de proză scurtă este 

unul reușit și meritoriu pentru autoare. Cred că juriul 
festivalului amintit la începutul materialului nu s-a 

înșelat. A văzut esența și anume talentul. Este adevărat 

că pe lângă acesta se observă și cultura, dar și tehnicile 

de construcție narativă, trimiterile la diversele metode 
de scriere neavându-și locul în acest scurt material. 

Poate ați observat că de mai multe ori am numit prozele 

drept povestiri. Le consider așa pentru că eu cred că 
tehnic este asta și sunt. Avem de cele mai multe ori un 

narator, martor și o puținătate a personajelor. Ce avem 

din plin este probabilul, cultivat cu acribie, și straturile 
de percepție ale realității. Multiuniversul este zona unde 

Ilinca Stroe își duce cititorii.  

 

*Ilinca Stroe, Utopia Bis, Rm. Sărat, editura Rafet, 
2020, 132 pagini. 
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Ion HAINEȘ  
 

FLORENTIN POPESCU, CONVORBIRI CU 

THEODOR DAMIAN 

 

   Doi scriitori, doi jurnaliști, doi oameni de cultură, 

doi prieteni, două personalități importante ale literaturii 
române actuale ne oferă bucuria de a-i descoperi într-un 

dialog sincer, deschis, într-un lung interviu, nesupus 

niciunei rigori formale, un dialog spumos, fascinant, de 
o înaltă ținută etică și estetică.  

   Este vorba despre Florentin Popescu și Theodor 

Damian și cartea Convorbiri cu Theodor Damian, 

apărută de curând la Editura Rawex Coms, București, 
2020. 

   De fapt, Convorbiri este mai mult decât un 

interviu, este o conversație liberă pe diverse teme, de la 
egal la egal. Ideea acestei cărți îi aparține, așa cum 

mărturisește, lui Florentin Popescu, care, inițial, a stat în 

cumpănă, neputându-se hotărî la ce formulă să se 

oprească, din atâtea posibilități virtuale. În cele din 
urmă, el a ales una care iese din tipare, ca și personajul 

cărții sale-un „uomo universale”, „cunoscut, apreciat și 

iubit în foarte multe locuri de pe mapamond”. „Un 
dialog viu, spontan și sincer dintre doi prieteni” 

evidențiază laturi noi ale personalității lor, ale 

fenomenului cultural și literar din România acestor ani.  
   La rândul lui, Theodor Damian, printr-o adresare 

epistolară, prietenească, mărturisește că acum a sosit 

momentul acestei lungi convorbiri, pentru că, așa cum 

spune Eclesiastul, există un timp pentru fiecare lucru de 
sub cer. Pentru el, este o bucurie de a se plimba prin 

viața sa, călăuzit de întrebările ziaristului, pentru că 

astfel are posibilitatea de a se cunoaște mai bine pe sine 
însuși, așa cum recomanda Oracolul de la Delphi sau 

Socrate.  

   Prima întrebare se referă la pensionarea lui 
Theodor Damian. Acesta răspunde că s-a pensionat  

(pentru anii de lucru din România) mai devreme (la 62 

de ani și nu la 65) pe caz de boală (probleme cu inima), 

după ce povestește avatarurile/coșmarul birocratic prin 
care a trecut. În septembrie 2019, prof. univ. dr. 

Theodor Damian a ieșit la pensie de la Facultatea de 

Științe Sociale de la Metropolitan College din New 
York, după 27 de ani de predare a cursurilor de 

Filosofie și Etică și de Sociologie. Bucuria lui este 

acordarea titlului de profesor emerit, ca o răsplată 

pentru îndelungata activitate la catedră.  
   Theodor Damian își continuă activitatea la parohia 

„Sf. Ap. Petru și Pavel”, înființată de el în 1993, la New 

York, precum  și la Institutul Român de Teologie și 
Spiritualitate Ortodoxă, la Cenaclul literar „Mihai 

Eminescu” și la revistele Lumină Lină și Symposium.  

   Privind înapoi cu bucurie, el privește și înainte cu 
drag și speranță, cu dorința desăvârșirii propriei sale 

forme, scopul final al existenței.  

   În ceea ce privește pensionarea din preoție, 

părintele spune că acest lucru nu e posibil. „Preot voi 
rămâne cât îmi va da Dumnezeu zile, chiar pensionat de 

la parohie tot voi putea participa și oficia slujbe 

religioase”. Pentru el, enoriașii reprezintă „familia de 
duminică”.  

   În plan cultural și literar, Cenaclul literar „Mihai 

Eminescu” și revista de cultură și spiritualitate 

românească Lumină Lină, unicat în America, 
promovează valorile culturii și spiritualității românești 

în conștiința și sufletele românilor din America. De 

aceea, el este la ora actuală „cea mai populară figură a 
diasporei românești din America. Și cea mai 

importantă”, după cum spune Florentin Popescu.  

   Personaj ubicuu, Theodor Damian este peste tot, 
atât în țară, cât și în străinătate. el este un călător, „un 

neastâmpărat al Duhului Sfânt”, cum l-a caracterizat 

Bartolomeu Anania. „Te miri în care universitate nu a 

studiat, în care facultate nu are un curs, cărei biblioteci 
nu i-a răvășit rafturile și pe care meridian nu i se aude 

vocea”, spune acesta.  

   Evocarea nostalgică a copilăriei, cu jocurile ei 
nevinovate, a prietenilor, a părinților, a locurilor natale 

(Botoșani) e făcută cu dragoste și dor. „Toată copilăria 

mea, faza „botoșăneană” e-n mine. Vie și neștirbită”, 

spune scriitorul. Contactul cu Botoșanii se desfășoară ca 
un ritual. Acolo are familia, prietenii din copilărie, 

cimitirul. „Toate întâmplările copilăriei au fost niște 

porți, porți spre lumi fantastice, nebănuite, închipuite în 
mintea mea de copil, porți spre alte țări, universuri”. 

Metafora porții îmbină filozofia cu teologia. Nu 

întâmplător, Theodor Damian este mândru și bucuros că 
a primit titlul de Cetățean de onoare al urbei sale natale. 

   La o întrebare a lui Florentin Popescu privind 

chemarea către studiile teologice, Theodor Damian 

răspunde că datele nașterii sale (28  dec. 1951) „au 
reprezentat o matematică a divinității favorabilă de la 

început”. Născut din gemeni odată cu sora sa, Dorina, 

care a murit de pneumonie, el a fost hărăzit de mama 
lui, Dora, să i-l închine lui Dumnezeu, care i-a ascultat 

ruga de a-l ține în viață. „Toată copilăria mama mi-a 

vorbit de Dumnezeu, m-a dus la Biserică și a încercat 
tot timpul să-mi cultive ideea de a merge la seminarul 

teologic după terminarea primelor opt clase ale școlii 

generale.”. Așa s-a și întâmplat. La admiterea la 

Seminarul de la Mânăstirea Neamț a intrat al doilea (din 
opt pe un loc). Interesant, adolescentul nu voia să 

urmeze seminarul și chiar și mai târziu fuge, refuzând să 

se tundă zero, „oală”, așa cum cereau canoanele 
Seminarului. După o peripeție pe la Brașov, la un unchi 

al său, se întoarce la Tg. Neamț, unde o găsește pe 

mama lui, îngenunchiată în fața icoanei Maicii 

Domnului, rugându-se pentru el.  
   Un amănunt important: pasiunea lecturii. „Toți 

acești ani n-am făcut decât să citesc și iar să citesc”. 

„Filozofia și literatura m-au convertit la teologie. Pe 
veci”.  
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   Theodor Damian povestește apoi cum a ajuns în 

America, la New York. El spune că a ajuns în America 
din întâmplare. Mai întâi, a avut șansa să obțină o bursă 

pentru studii de doctorat în Elveția. Apoi, la invitația 

unui prieten american, a cerut să plece în America și a 
obținut viza turistică pentru SUA. Pe 15 august 1988, a 

sosit în America. A obținut o bursă de studii la 

Princeton University în New Jersey. În 1993, după ce a 

obținut un doctorat la Fordham University din New 
York, a înființat Institutul Român de Teologie și 

Spiritualitate Ortodoxă, Biserica „Sf. Ap. Petru și 

Pavel” și Cenaclul literar „Mihai Eminescu”, în acest 
oraș. Tot în 1993, a fost numit, prin concurs, titular al 

Catedrei de filozofie și etică.  

   O problemă importantă pusă în discuție este 
diaspora românească din America. Unii spun că ea este 

divizată, alții, dimpotrivă. Theodor Damian vorbește 

despre păstrarea identității cu care românii au venit, 

despre nevoia ca ei s-o cultive, să vorbească limba de 
baștină, să cultive religia, portul, tradițiile, muzica, 

bucătăria de origine. O problemă delicată este aceea a 

copiilor persoanelor din emigrație. Un exemplu concret 
este chiar cel al copiilor lui Theodor Damian. Acum, 

băiatul  său, Andrei, de 21 de ani, vorbește fluent trei 

limbi - germană, engleză și română, pentru că mama lui, 

Claudia, nemțoaică, i-a vorbit copilului din prima zi 
exclusiv în germană, iar Theodor Damian i-a vorbit 

exclusiv în română. În casă au vorbit românește. De 

abia la grădiniță copilul a învățat engleza.  
„Păstrarea și transmiterea limbii române la urmași 

este o datorie morală de cea mai mare importanță”, 

spune el.  
   Editorul Theodor Damian vorbește apoi despre 

Cenaclul literar „Mihai Eminescu” și despre revista 

Lumină Lină, revistă de prestigiu internațional, înființată 

de el în 1996, despre colaboratorii și structura ei.  
   Theodor Damian răspunde și la o întrebare care îl 

privește direct:  Cum trebuie să fie un preot, ce calități 

trebuie să aibă un preot pentru a-și cuceri enoriașii? El 
vorbește despre caracter și smerenie, despre respectul 

pentru ceilalți. El nu trebuie să fie un funcționar 

bisericesc. El trebuie să inspire încredere, deschidere. 
Preotul este un om ca toți ceilalți. În plus, el are harul 

primit la hirotonie. El trebuie să fie un model de 

credință, de duhovnicie, de comportament creștin.  

Recunoaștem aici un excelent autoportret.  
   În încheierea convorbirilor, Florentin Popescu 

mărturisește că a trăit o clipă astrală atunci când l-a 

cunoscut pe Theodor Damian, demn descendent al 
marilor figuri descinse de pe meleagurile mirifice ale 

Moldovei de Nord: Eminescu, Iorga, George Enescu, 

Ciprian Porumbescu.  

   Cartea se încheie cu o bogată, fascinantă 
biobibliografie a luii Theodor Damian și cu un excelent 

album foto, prezentat cronologic.  

 
 

 

Tudor CICU  
 

Tânărul Voiculescu – un portret într-o 

carte 
 

   După Viața și opera lui Vasile Voiculescu, o 

monografie despre lumea, viața și opera poetului și 

scriitorului V. Voiculescu, născut la Pârscov la 27 

noiembrie 1884 din părinți munteni (Costache și 
Sultana), scriitorul pârscovean Gheorghe Postelnicu, în 

romanul documentar (conceput „beletristic”) Tânărul 

Voiculescu între medicină și literatură (ed. Teocora, 
2020), sondează viața sufletească a lui V. Voiculescu, 

cu observația de analiză psihologică a momentului 

istoric în care s-a petrecut destinul acestui mare poet al 
neamului nostru, urmărit (ca un blestem) de acele 

dezlănțuiri brutale ale unei epoci haotice și întunecate 

instaurate după cel de Al Doilea Război Mondial. 

Această carte, scrisă în formula marilor construcții 
epice, a fost concepută (spuneam), beletristic, dintr-o 

dorință de reflectare a unui labirint de lumină prin viața 

marelui creator pârscovean, urmărind firul tragic al unui 
destin de poet, nu oricare, ci acel „spirit românesc de o 

finețe desăvârșită, de o elevație spirituală încărcată cu 

substanță lirică și rafinament artistic”. 
     Prozator critic, monografist al lui V. Voiculescu, 

redactor de revistă, istoric literar „fără un cod estetic”, 

Gheorghe Postelnicu, într-o narațiune romanescă, care 

are toate perspectivele unui roman modern documentar, 
urmărește de această dată viața tânărului poet 

pârscovean și, în detaliu, portretul aflat la granițele 

dintre real și fantasticul zugrăvit în scrierile magice ale 
idolului pârscovean. Iată cum își argumentează autorul 

ei, scrierea: „Acolo unde nu vorbește documentul, acolo 

unde nu probează informația, imaginația critică 

legitimează. Narațiunea, ca discurs istoriografic, și 
subiectivitatea, ca manieră inerentă, pot reconstitui 

trecutul, îl pot conduce în mod direct la obiectivul 

cercetării” (din cuvânt înainte). Spațiul epic al cărții 
reconfigurează atmosfera de atunci din copilăria 

poetului pârscovean și prezintă odiseea unei vieți în 

toată complexitatea ei socială și psihologică, în fapt, un 
scenariu întrezărit și dibuit din trăirile fragmentate 

surprinse de V. Voiculescu în scrierile sale. Totodată, 

bazat pe documente de arhivă, având și vocația sintezei, 

nu avem cum a nu observa aplecarea autorului cărții 
spre expertiză a elementelor magice din prozele 

voiculesciene, intuind un traseu de martir al portretului 

pe care îl descrie. 
    Cartea este structurată în 20 de capitole, toate la 

fel de incitante, iar ochiul său atent la contextul istoric 

al trăirilor voiculesciene unește fragmentarismul 
documentar cu regia ordonării argumentelor aduse din 

interpretarea datelor reale găsite în opera scrisă. Încă din 

primele capitole: „Ascendenții”; „Hanul cu urși: legendă 
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și realitate”; „Un copil fericit”; „Elevul Voicu C. 

Vasile”; „Ambianța plaiurilor natale”, autorul cărții nu 
renunță la aura de poveste a vieții lui V. Voiculescu, 

doar că o prefigurează din secvențe autobiografice 

ancorate în prozele sale magice, recompunând-o din 
secvențe reale din viața prozatorului pârscovean și 

trăirile ficționale, intersectând realul cu fantasticul. Nu 

ne îndoim că zona Pârscovului, cu împrejurimile sale, 

era un ținut acaparat atât mental, dar și în realitate, de 
diversitatea legendelor și miturilor, cu locuri magice 

însemnate de Dumnezeu. Dar e un fantastic magic, 

reieșit din prozele ce mustesc de miracolul lumii (intuit 
de copil); și prin care a rătăcit mai târziu, ca adolescent, 

în labirintul vremurilor. Acesta e argumentul cu care, 

hamletian, Gheorghe Postelnicu, mereu în căutare de 
documente inedite prin cufărul cu amintiri ale celor care 

l-au cunoscut pe poet în cursul vieții, se înrolează în 

această golgotă voiculesciană, navigând într-o ramă 

realist pârscoveană, printre naratorii îndreptățiți să ne 
dea efigia unui V. Voiculescu al Pârscovului 

dintotdeauna. Spune autorul: „Voiculeștii, ca și alți 

pârscoveni, aveau în casă cartea lui Vasile Alecsandri 
„Poezii populare ale românilor”, în ediția din 1866, cu 

piese culese din toate regiunile locuite de români. 

Cititorii din sat erau impresionați de frumusețea 

baladelor „Miorița”, „Toma Alimoș”, de cântecele 
bătrânești „Movila lui Burcel”, „Cântecul lui Mihai 

Viteazul”...(care) treceau din mână în mână”, iar 

„patima cititului unor lucrări dificile a fost dublată de 
lungi colocvii susținute cu inteligenții colegi 

bucureșteni”. De reținut că, la mânăstirile buzoiene și 

vrâncene vizitate, a avut și revelația cărților și 
tipăriturilor vechi. Dar „copilul era înclinat spre reverie 

și spre viața simplă, ferită de confort. Avea un suflet 

duios, era generos și apropiat de cei dragi”. Într-un 

cuvânt, atmosfera copilăriei pârscovene este una a 
basmelor în mijlocul cărora a copilărit, de aici și 

tendința lui Gheorghe Postelnicu în a-și revendica 

mediul rural și fructifica „straiele” unui mediu țărănesc 
pe care îl cunoaște foarte bine și în care și V. 

Voiculescu a trăit.   

     Mai trebuie adăugat că arhiva orală pârscoveană 
este încă activă, dar până când? Satele noastre 

îmbătrânesc și pier, odată cu ele, legendele. Este oare V. 

Voiculescu, omul pe care îl prezintă Gheorghe 

Postelnicu? Pentru a ilustra puterea pe care a avut-o 
știința, creația și credința asupra poetului pârscovean, 

autorul face largi trimiteri la arborele genealogic al 

familiei V. Voiculescu (Voicu Băcanu și Ion Hagiu – 
bunicii după tată și mamă ai poetului, veniseră pe Valea 

Buzăului, dinspre Săliștea Sibiului și Țara Pădurilor de 

dincolo de curbura munților Carpați) - apoi ne 

povestește câte ceva despre copilăria feciorului de băcan 
petrecută în valea Pârscovului. De mic copil, Vasile 

Voiculescu a fost atras de mirajul râului Buzău, cu 

desișurile sălciilor și arbuștilor ce adăposteau mari 
ochiuri de apă, așa numitele bălți ori lacuri. Când a mai 

crescut, era neîntrecut la înot. Alteori (povestește 

autorul), îl găsim atras de lumea cărților iar locul 
preferat era: „în fundul grădinii sau ascuns între 

ramurile nucului bătrân” - unde dialoga cu personajele 

și cerul de deasupra sa. Urmează anii petrecuți prin 
școlile urmate, educația creștină căpătată și asumată 

încă de la 18 ani când „simțea o mare tragere de inimă 

pentru literatură și filozofie”, căpătată și prin înscrierea 

la „Litere”, pe care n-o termină, întrucât „în vara lui 
1903, inginerul Șerbănescu i-a luat dosarul de la Litere 

și l-a dus la Medicină”. Un critic spunea odată că unul 

dintre efectele unei cărți monografice beletristice trebuie 
să fie acela de a ne da impresia că nu descoperim, 

neapărat, ceva nou, ci că ne amintim de ceva uitat. 

Istoria lumii în care a trăit un mit ca V. Voiculescu, e 
memoria generațiilor ulterioare, care nu exclude erori 

ale unui întreg sistem, dar ne așteptăm ca autorul să 

deschidă porțile încâlcitelor labirinturi care l-au împins 

de colo-colo pe omul V. Voiculescu. Observăm că 
aceste trimiteri la textele voiculesciene par a intenționa 

să-i ofere cititorului un indiciu de acceptare a 

necunoscutului metafizic din viața poetului, pentru a-l 
călăuzi în acest labirint al unei realități în care a și trăit. 

Această intruziune a fantasticului din atmosfera prozelor 

voiculesciene, cu realitatea zugrăvită în documentele 

cercetate, transformă scrierea lui Gheorghe Postelnicu 
într-o narațiune romanescă și-i dă o tentă de poveste. O 

poveste, de dragoste, este și evocarea primei iubiri a 

poetului, din paginile în care Gheorghe Postelnicu 
descrie idila tânărului student Voiculescu, urmată, mai 

apoi, de căsătoria cu Marioara Florioara C. Mitescu, în 

1910. Căsătoria celor doi s-a petrecut la Pârscov, 
respectiv la Mânăstirea Ciolanu. Anii 1915-1916 au fost 

anii dublei ucenicii, medicală și literară, ca în 1933 să-l 

găsim pe V. Voiculescu numit referent literar la 

Societatea de Difuziune Radiotelefonică, inițiind 
emisiuni pentru săteni, gen „Sfatul Medicului”. Cităm 

pe autor: „Voiculescu și-a asumat activitatea de 

misionar social, crezând cu tărie în îmbunătățirea vieții 
țăranului, cu ajutorul medicinii, al școlii și al culturii”. 

Odată cu trecerea sa către maturitate, din ce au scris alții 

despre el, reiese că avea și un simț al profeției, părând a-
și întrezări destinul: „S-ar putea ca pe toți să ne aștepte 

odată, la mal, aceeași singurătate glacială, același astru 

mut și nepăsător”, profeție devenită și realitate prin 

închisorile în care fusese aruncat, fără milă, de un regim 
nerecunoscător și excesiv oprimant, după care îi va 

urma moartea, petrecută în condiții groaznice.  

     Efigia omului V. Voiculescu, după cum 
sintetizează criticul, ca însușire dominantă, generatoare 

de fapte și atitudini, este omenia. O anumită nostalgie 

am avut pe tot parcursul lecturii, având în imagine 

chipul poetului pârscovean din tabloul misterios al 
sfântului ținut la loc de cinste, pe un perete, în holul de 

intrare al Bibliotecii buzoiene, cât și în epitaful scris de 

poet pe un portret realizat de artistul Velisaratu:  
„Lăsați-l, nimeni să nu-l știe,/Un biet bătrân mocnind 
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sub praf,/O biată umbră pe hârtie,/Mai tristă ca un 

epitaf...”.  Cartea concentrează în cele 20 de capitole 
„întreaga și tragica poveste” a unui poet numit V. 

Voiculescu. O carte care se adaugă patrimoniului 

voiculescian de la Casa Memorială a poetului, din 
Pârscov.  

 

 

 

Valeria MANTA TĂICUȚU 

 
Un prizonier în lumi imaginare 

 
Recentul roman publicat de Janine Vadislav este o 

subtilă împletire de poezie și proză, modurile de 
expunere tradiționale fuzionând în scopul obținerii unei 

situări pe o linie discontinuă a timpului narativ. Este 

foarte greu să separi narațiunile care aduc la suprafață 
secvențe din copilărie și adolescență de cele care apar ca 

halucinații/ coșmaruri provocate de boală, planul real 

fiind întotdeauna intersectat de cel oniric. Cartea devine 

„teritoriu labirintic”: „Și eu creez evenimente într-o 
distribuție uniformă, zice Adam, gândite treptat, astfel 

încât cele din urmă, tocmai suma evenimentelor gândite 

constituie timpul de coordonare al acestora și, ca atare, 
entitatea fictivă care le-ar fi gândit. Adică biata ființă, 

lipsită de orice putere de înțelegere, prin sugestie se 

folosește de acel <<cifru>> care o menține tot timpul în 

interiorul cărții devenit teritoriu labirintic” (pag. 237). 
Actorul-personaj se situează în lipsa de logică a 

lumilor fictive prin care trece, fie datorită rolurilor pe 

care le interpretează pe scenă, fie datorită propriei 
imaginații, uneori de tip maladiv, care-i permite 

ubicuitatea, delirul, pierderea capacității de a discerne 

între vis și realitate: „„Liniștea declanșează un mic 
cutremur care-i răvășește ziua. Nu știe cum să-i spună 

Drăguței că o iubește. <<Sunt în trei locuri diferite >> , 

se miră el”. (pag. 214). De fapt, Drăguța, personaj 

inventat, pe care doar Adam Nour îl vede, reprezintă o 
proiecție imaginară, idealul feminin, niciodată întâlnit în 

aventuroasă viață reală, în ciuda renumelui de bărbat 

frumos și cu succes la femei. Mia (soția lui Adam), 
Brigida ori Thea sunt copii imperfecte ale idealului, de 

aceea despărțirea de ele se face cu ușurință. Drăguța, în 

schimb, apare obsesiv, în timpul și spațiul ficțional al 
romanului: „Ea e vântul, ploaia de după-amiază, 

fluturele care te poate năuci cu splendoarea lui, 

împrăștiind deasupra lumii pulberea stelară. Eu, da, am 

ratat ocazia, dar viermele care roade, crește și puiește în 
carnea mea, în mintea mea, veghează. Drăguța este 

scrisă în inimă, în creier, în carnea mea…” (pag. 215). 

Există, desigur, o trimitere la mitul protopărinților, 
în primul rând prin numele personajului (Adam), apoi 

prin ritualul magic al creației: Drăguța este plăsmuită de 

personajul-demiurg al propriei lumi, dar nu carnal/fizic 

din coasta/sângele/carnea sa, ci mental, asocierea cu ei, 
într-un paradis imaginar, accentuând imposibilitatea 

întoarcerii și a vindecării: „Adam nu-și mai amintea 

când l-a primit în viața ei, să se bucure de parfumul ei, 
de zâmbetul ei, de trupul plin de viață cum nu mai 

simțise la nimeni altcineva. Ar fi putut înnebuni pe loc 

de atâta fericire. Singura imagine clară, Drăguța în 

lumina lunii, căldura care roia în jurul ei, parfumul 
având consistența focului, așa cum se reflecta pe umerii 

dezgoliți. O ciudată statuetă tanagra, în rochia roz 

prăfuit, aproape de negru, când aerul se-ntunecă brusc 
deasupra lacului cu apă tulbure. Mlaștina, printre șiruri 

compacte de levănțică, ridică la suprafață balonașe cu 

miros de petrol, care plutesc în slava orașului mitic. 
Aerul care-l înconjoară, anvelopa de lumină care-o pune 

în evidență, face din ea ființa divină pe care o adoră 

uimit de cât noroc i-a dat Dumnezeu când i-a scos-o în 

cale” (pag.203). Niciuna dintre femeile lui Adam, nici 
măcar Drăguța, deci femeia  lui ideală, nu-l salvează, 

nu-i vindecă sufletul și mintea, ci îi acutizează 

suferințele moral/psihice: „I se întâmpla tot mai des, se 
trezea noaptea și nu știa unde e, nu recunoștea locul și-i 

era teamă. Încet, încet, apăreau din neantul moale ca un 

gălbenuș, conturele tablourilor în ramele lor late. Nu-l 

liniștea să afle dintr-odată că este în dormitor, în patul 
Brigidei, care dormea cu fața la perete. Treceau minute 

bune până recunoștea în femeia adormită pe cea la care 

se mutase de câteva luni…” (pag. 150). 
Adam Nour trăiește drama celui care-și caută 

identitatea, întoarcerea în timp și spațiu reflectând 

încercările sale de a se legitima prin invocarea familiei, 
a bunicilor, a rudelor apropiate, a vecinilor cu apucături 

nu întotdeauna ortodoxe (beția, jocul de cărți, 

scandalurile apar frecvent în amintirile din copilărie ale 

personajului), dar, mai ales, a părinților: mama, Coca, 
fragilă, frumoasă, întotdeauna pradă pentru bărbații 

fascinați de incapacitatea ei de a rezista la tentații, și 

tatăl, Gică, un fel de trubadur/ amorez de mahala, mare 
crai și jucător, care-și trădează familia și alege să fie 

odios pentru toată lumea. Adam va rămâne, până la 

finalul romanului, confuz în privința sentimentelor pe 
care le nutrește pentru tatăl său, oscilând între dor și 

repulsie, furie comprimată și dragoste lipsită de logică. 

Romanul scris de Janine Vadislav este unul al 

dramei prin care trece intelectualul, incapabil de 
integrare/ adecvare la realitate, în permanent conflict cu 

sine și cu lumea. Cumva situat înafara timpului și a 

spațiului în care figurează ca persoană înscrisă în 
registrul civil, Adam este unul dintre acei condamnați la 

singurătate pe care nici sexul, nici banii, nici succesul la 

public nu-l pot transforma în om obișnuit. 

 
*Janine Vadislav, „Adam Nor cel bun”, Ed. Terra, 

Focșani, 2020 
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Stan BREBENEL 

 
O zi cât o viață 

 
 Există într-un proverb românesc nu numai un 

mare adevăr, dar și o afirmație cu multă încărcătură 

filosofică: „Nu-i da, Doamne, omului cât poate duce!”. 
Acest aspect, se pare că numai aparent, l-a avut în 

vedere Viorel Savin în romanul său „O zi din viața lui 

Teofil Avram” (Ed. Paralela 45, 2020). Problematica e 
cu mult mai adâncă și dureros de reală. Maria Fărîmă 

nota, în completarea proverbului, niște gânduri pe care 

nu le-a lăsat nerostite: „Câte nenorociri poți duce? Câte 

neliniști, nemulțumiri, dureri, mizerii și trădări poți 
suporta într-o singură zi cât o viață de om?”. Fiecare 

dintre noi a avut câte o zi urâtă pe care a dorit să o uite 

cât mai repede și să nu se mai repete. Să vedem cu ce 
probleme grave se confruntă Teofil Avram, un pictor 

important dintr-un mare oraș de provincie, ajuns la o 

vârstă (72 se ani) când greșelile voluntare nu-i mai sunt 

permise, având în vedere experiența sa de viață. Însă 
este nevoie de o mică aducere în atenție a unor lucruri 

din Biblie care pot explica multe din cele care i s-au 

întâmplat lui Teofil Avram sau fiecăruia dintre noi în 
alte împrejurări.  

După ce Dumnezeu în ziua a șasea a făcut om „după 

chipul și asemănarea Noastră… Și a făcut Dumnezeu pe 
om după chipul său, a făcut bărbat și femeie… Și a 

privit Dumnezeu toate cele făcute și iată erau bune 

toate” (Facerea 1, 24 – 31). O întrebare se naște: de ce 

sunt atât de mulți oameni care nu se comportă, în raport 
cu celelalte ființe, după chipul și asemănarea lui 

Dumnezeu? Răspunsul îl găsim tot în Biblie: „Afară de 

lumea văzută, Dumnezeu a mai făcut o lume nevăzută, 
lumea duhurilor nenumărate, care se numesc îngeri. 

Duhurile acestea la început erau toate bune și fericite. 

Mai pe urmă, însă, multe din ele au păcătuit căzând în 
mândrie și au fost aruncate în iad. Acestea sunt duhurile 

rele sau diavolii. Lumea aceasta nevăzută a fost făcută 

înaintea celei văzute”. Se cunoaște faptul că oamenii, 

funcție de duhurile sub influența cărora viețuiesc, 
înfăptuiesc lucruri bune și mai puțin bune. Nu 

întotdeauna duhurile personale îți dirijează viața. Poți 

intra în relații cu oameni diferiți care sunt stăpâniți, în 
cel mai rău caz, de demoni. Acest lucru îl pățește eroul 

principal, Teofil Avram, care, numai într-o singură zi, 

are parte de cele mai grele și grave momente din viața 

sa. În această unică zi ajung la apogeu relațiile pe care le 
are cu trei femei,  niciuna neavând legături cu celelalte 

două. 

Mai întâi este vorba despre deteriorarea relațiilor pe 
care le are cu fiica sa, Melania, căsătorită cu un 

maghiar, Morko. Aceștia locuiesc în casa lui Avram, în 

camerele de la etaj, și îi fac viața un calvar. Este 
conștient că Melania este manipulată împotriva lui chiar 

de soțul său. Se pare că ea nu conștientizează acest 

lucru. O a doua femeie este subinspectorul de poliție 
Olga Oliniuc, iar a treia, cea care generează întreg 

scandalul, este Miruna Dihoreanu, directoarea Casei de 

Asigurări de Sănătate. 
 Vom vedea că Teofil Avram este o victimă, 

victima perfectă a societății în care trăim și în care 

valori precum moralitatea, cinstea, profesionalismul, 

adevărul nu mai reprezintă absolut nimic. Adică este 
vorba despre criterii absolut firești pentru orice societate 

normală. Studia cu sârg Codul de procedură penală pe 

care îl împrumutase de la bibliotecă în urma conflictului 
cu Miruna Dihorean. Tot răsfoindu-l, a ajuns la 

concluzia că legiuitorul are o grijă deosebită față de 

răufăcători, mai ales de cei  „cu gulere albe”. „Capitole 
și articole fuseseră redactate cu atâta băgare de seamă 

vizavi de respectarea drepturilor infractorilor, de parcă 

cineva, prevăzător, s-ar fi temut că aceștia vor fi prinși 

mult prea lesne, că vor sta prea mult închiși și că li se 
vor confisca prea ușor averile dobândite ilicit, în cazul 

în care unii judecători, lipsiți de ambiție și mulțumiți 

doar cu salariul, i-ar fi condamnat”. De aici concluzia că 
la noi este bine, chiar perfect să fii infractor. 

 Ziua a început pentru Teofil cum nu se poate 

mai rău. Era un semn și acesta. Una din legile lui 

Murphy era edificatoare. De dimineață, a observat că 
starea de sănătate a câinelui său se deteriorează pe zi ce 

trece. Când încerca să-l hrănească, îl sună avocatul 

Cătină, reproșându-i că nu răspunde la citațiile pe care i 
le trimite poliția și pentru acest lucru i s-a deschis dosar 

penal și pentru șantaj. Teofil îi expune situația reală. Pe 

data de 3 decembrie, într-un memoriu adresat organelor 
abilitate, arată că a executat o lucrare de pictură pe 

fațada clădirii Casei de Asigurări de Sănătate și care nu 

a fost plătită în baza legii și nici contract între părți nu a 

existat. A fost plătit la negru cu o sumă cu mult mai 
mică decât s-au înțeles. După patru zile, Miruna 

Dihorean depune plângere penală pe numele pictorului 

pentru șantaj. Aceasta era, în mare, situația. Teofil 
hotărăște să meargă la poliție și, după câteva peripeții, 

se află în fața subinspectorului Olga Oliniuc. Are loc o 

discuție, când amicală, când profesională, în care Teofil, 
în pofida situației inconfortabile, conduce dialogul, ca 

să nu-i spun anchetă, în favoarea sa. Problemele nu sunt 

nici pe departe soluționate și Teofil merge la 

președintele Palatului Administrativ. După lungi 
discuții, președintele, care este finul Mirunei, trage 

concluzia: „Adevărul dumneavoastră e că toanta v-a tras 

în țeapă, iar adevărul ei e că ați făcut-o de basm”, 
propunându-i compromisuri împăciuitoare cu care nu a 

fost de acord. S-a despărțit de președinte cu promisiunea 

că îi va da un răspuns ferm a doua zi. Bineînțeles că 

răspunsul nu a venit și romanul se încheie lăsându-i pe 
cititori să-i dea ce final doresc.  

 Miruna Dihorean, personajul malefic, nu apare 

fizic în roman, însă în jurul ei se țese întreaga intrigă. Ea 
este prototipul perfect al societății actuale: fără caracter, 
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fără morală și fără pregătire profesională. Este un 

exemplar tipic de parvenit, așa cum după revoluție au 
apărut cu zecile de mii. Însă ea nu ar exista dacă nu ar fi 

susținută de mărimile din vârful societății, ea însăși 

aflată în vârf prin soțul său, deputat în Parlamentul 
României, prin poliție și justiție. Ea este un exemplar al 

„gulerelor albe” despre care vorbea Viorel Savin la 

începutul romanului. Fără prea mari eforturi, vom 

observa că Viorel Savin nu face nicio afirmație explicită 
despre corupție, însă ea este subînțeleasă. Că, la urma 

urmei, pecinginea care stă la baza societății românești și 

care a acaparat-o la toate nivelurile este corupția. 
 Prin acest roman, Viorel Savin compune un 

tablou semnificativ a ceea ce înseamnă societatea 

noastră actuală și care nu dă semne că s-ar însănătoși. 
Personaje precum Miruna, Melania, Președintele le 

întâlnim la tot pasul. Toate formațiunile politice sunt 

pline de asemenea indivizi și afli în fiecare zi că amanta, 

fiica, nepoții sau finii unui mare mahăr au ajuns în 
funcții foarte înalte, fără să-i recomande pregătirea 

profesională și calitățile morale. Și sunt destui mahări, 

iar progeniturile și mai multe. Este o consecință a 
modului în care votăm și, mai ales, al absenteismului, 

ceea ce le convine tuturor participanților la „competiția” 

electorală. Este meritul autorului că, pornind de la un 

fapt aproape banal, demonstrează hidoșenia unor 
„semeni” ajunși în posturi înalte și strâmbătatea unei 

societăți fără principii corecte, în care instituțiile ce 

constituie puterile din stat sunt la cheremul interlopilor 
ajunși în funcțiile cheie ale societății. Ce este mai trist 

este faptul că mulți semeni de-ai noștri nu realizează 

acest lucru, iar cei care îl realizează dau din umeri. Atât 
le-a rămas. 

 
La Bacău, „ședință de lectură” cu Viorel Savin, Stan 

Brebenel și Nicolai Tăicuțu. 

 

 

 

Silvia Ioana SOFINETI 

 
Jurnalul unei lumi bolnave 
 

Recentul volum al lui Ion Scorobete cuprinde 80 de 

poeme care ar putea fi considerate tot atâtea pagini de 

jurnal din vremea Covidului, perceput nu atât în 
dimensiunea lui pandemică, cât, mai curând, ca un 

îngheț existențial: „în casă e frig/ tot mai frig pentru 

soldatul neinstruit pe frontul derutei/ cu un dușman 
invizibil” (pag. 11). 

Sunt câteva motive poetice recurente: nevralgia, 

tensiunea, frustrarea de a fi izolat fără voie, într-un 

perimetru domestic ostil („telefonul în furcă și toaleta 
defectă/ aduni ideile în coșul de gunoi alături de 

celelalte tâmpenii/ vestejite prin neuz” – pag. 12), a 

căror prezență denotă starea de marasm a poetului, 
inadaptabilitatea lui la un prezent prin care treci „cu 

botnița peste rât și mănuși de scobit în vaginul timpului” 

(pag.14). Limbajul violent, care dă textului poetic 
cadență de blestem, se justifică, afectiv, prin faptul că 

boala – reală sau doar fabricată în marile laboratoare 

experimentale ale lumii -, produce schimbări nu numai 

la nivelul comunicării/ al relațiilor interpersonale, ci și 
la nivelul imaginii de sine a poetului, tot mai revoltat și 

incapabil să-și domolească furia și să găsească o ieșire 

din spațiul concentraționar: „sperând că tirania nu-i 
decât o răceală viageră/ pe care și tu o detești” (pag. 19). 

La nivel ideatic, se observă că nu boala în sine 

alterează armonia și echilibrul ființei, ci raportul dintre 
libertate și „starea de deținut”, dintre adevăr și 

manipulare; scepticismul este dublat de o teamă 

superstițioasă, care pune în alertă toate simțurile și 

modifică modul de raportare la lume și la mecanismele 
ei de funcționare: „rătăcit nu mai știi în ce zi ești după 

calendar/ ai vrea să alergi/(…)/ să privești teiul din 

dreptul ferestrei/ să te înverșunezi pe covidul său/ mai 
lipsit de abjecție/ (…)/ să înlături distanța dintre sângele 

tău și sângele lui/ unul și celălalt ritm/ mlădiere și fără 

scop belicos/ de circotecă” (pag. 22). 

Uneori patetic și discursiv, jurnalul din vremea 
covidului formulează un punct de vedere (desigur, de 

interes personal, dar și public) și, ca orice manifest, pare 

nu atât un strigăt al omului revoltat, cât o chemare la 
luptă sub stindardul neîncrederii în puterile oculte care 

vor să distrugă umanitatea: „Sub nicio acuză nu te 

retragi de pe poziție/ în genunchi citești sub chiuvetă/ 
apometrul pentru formularul/ administratorului/ mai sus/ 

templul informației răspândește cutume cu masca din 

fibră acustică/ albastră ca o fâșie de cer/ și sârma la 

încheietura ochilor cu nasul// un capac pe gură/ agățat 
de urechi cu elastic de prima necesitate încât/ te poartă 

gândul la zborul păsării din colivie” (pag. 46). 

Patetismul la care ne refeream mai sus nu are sens 
peiorativ, ci face trimitere la acea calitate a textului de a 

mișca, de a provoca, la lectură, emoții puternice, în 
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consonanță cu cele experimentate de autor. Desigur, 

egocentrismul – justificat de ruperea legăturii cu ceilalți, 
de claustrarea forțată/ legiferată prin ordonanțe de 

urgență – face pereche cu narcisismul, dar nu în situații-

limită. Este interesant modul în care poetul înregistrează 
deteriorarea raportului eu/ceilalți, eu/lumea 

înconjurătoare, punând în ecuație nu libertatea opțiunii, 

ci constrângerea: „cât de curând văzduhul coboară-n 

cetate/ peste bulevardul circumvalațiunii scheletul 
noului turn G5/ proaspăt vopsit/ proferează un râs 

schizofrenic/ de oboseală prielnică instalată fără zarvă/ 

de care nu se face caz/ în acest sezon al insultei 
pandemice// cât de curând îți scoți ciorapii înnegriți de 

statutul de prizonier/ arunci în mașina de spălat rufele 

de culoarea nopții/ batistele în care ai strănutat/ la 
vedere/ câteva idei roase la guler/ încerci priza electrică 

de la căpătâi și desparți cu o linie timpul” (pag. 48). Silit 

să privească în sine, în abisul lăuntric, poetul nu face 

exerciții de autoadmirație, nici de autocompătimire și 
nici nu se ferește de încărcătura semantică negativă a 

cuvintelor, folosite pentru a da expresie mizeriei 

fiziologice provocate de virusul scăpat de sub control. 
Pierderea sănătății fizice, pare a spune poetul, este mai 

puțin periculoasă dacă o raportăm la cealaltă pierdere, a 

integrității psihice, pusă în pericol de „atâta dezviețuire” 

(pag. 90): „în oglindă chipul schizoid caută un sens/ 
cum alergi după o realitate care ți-a scăpat/ pentru ceva 

vreme sau/ pentru totdeauna” (pag. 67).  

Câmpul semantic al bolii include o multitudine de 
termeni: comă, masacre, nebuni, putreziciune, pierzanie, 

toxicitate, „lepra asta de covid” (pag. 39), „sughiț 

grosolan”, „aria cenușie a stresului” (pag. 40), horcăie, 
vomă, „coșciug pandemic”, demență, comorbidități 

ș.a.m.d., de această aglomerare fiind răspunzătoare 

anxietatea pe care o experimentează poetul, silit să 

constate nu numai „incredibila ușurătate a ființei” (cum 
spunea Kundera), ci și devalorizarea actului de creație: 

„În ascunzișul obligatoriu/ lumea asimptotică se 

nerușinează-n derizoriu/ că ar face toată poezia” (pag. 
43). 

Deloc bacovian, Ion Scorobete se proiectează     

într-un imaginar în care boala, moartea și somnul 
rațiunii creează o nouă religie: „să ungi cât se mai poate 

osiile mecanismului/ în această nouă religie de natură/ 

covidică/ în car ochii văd zilele goale” (pag. 31). 

 
*Ion Scorobete, „Bagaj de mână cu sau fără 

izoletă”, Ed. Eikon, 2020 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Ana BALAN 
 

 

…Și deasupra tuturora, poezia! 
 
     În fața Sorinelei, printr-un simplu hocus-pocus,  

oglinda s-a răsucit și 15, numărul anilor primelor 

publicări în reviste s-a transformat, magic, în 51! 
Debutul editorial la această vârstă matură este de bun 

augur, poeta chiar are un cuvânt de spus în poezie.  

Nu voi vorbi prea mult despre trecutul ei poetic la 

care am fost martoră. Voi trece în revistă faptul că de la 
primele sale versuri poeta impresiona prin iscusința cu 

care își urca pe scena poeziei cuvintele și le ardea pe rug 

până când pasărea Phoenix își lua zborul din propria 
cenușă. Îmi voi limpezi gândul și poate voi reuși să 

impresionez, citând din memorie una din primele sale 

poezii pe care în martie 1990 am avut bucuria să o 
public în prima pagină culturală pe care am realizat-o 

într-un cunoscut cotidian sibian, la acea vreme se numea 

,,Dimineața”: ,,Așteptam o păpădie/ mă durea absența ei 

din gară/ singurătatea cui?/ între drum și copită/ cerul 
mirosea/ a păpădie strivită” 

In mod fericit, poeta reușește să îndeplinească 

porunca ,,ia-ți omule, drumul și umblă!” dintr-un poem 
,,Partaj”. Și umblă prin poezie pe toate cărările, când pe 

pământul de sub copită, când pe cerul de deasupra fără 

să privească nici înapoi nici înainte ci doar la prezentul 

care o învăluie în versul din care își țese cămașa de 
urzici, se transformă în lebădă și încearcă, prin acest 

volum, să își compună cântecul. Sper din suflet să i se 

deschidă o cale lungă și să o străbată fredonând cu 
bucurie! 

Vom observa din start că poeta noastră nu se supune 

niciunei mode trecătoare, este pur și simplu prezentă în 
carte așa cum vrea ea să fie, și nu cum ar dicta ,,domnii 

cu principii”! Este partea ei de suflet întors spre ochiul 

cititorului ca floarea soarelui înspre soare. Este urma ei 

de lacrimă și sânge pe coala albă. Este simplitatea de a 
rostui poezie în cea mai pură formă posibilă, cea a 

cuvântului zidit în nemurire. Este expresivitatea mâinii 

care scrie și șterge, șterge și scrie până când din aripă se 
face zbor, din șoaptă cântec și din viață, dor. Și doare! 

Până vine cuvântul visat care vindecă răni: ,,Am șezut la 

răspântie/ Mi-am numărat visele/ Înțeleg că unele intră 
în realitate/ Unele se pierd în văzduh/ Cele mai multe se 

fac grele de tot/ Ca pământul, ca piatra se fac/ Tocmai 

pe acestea le port veșnic în spate”(,,Greutatea viselor”) 

Poeta hărăzește lumina tiparului poeziei la o grea 
cumpănă a destinului, și tot el, destinul, a vrut să ne 

întâlnim în această carte deși acum, când scriem, 

geografic, ne despart mii de kilometri. Doar ea, poezia, 
leagă punți magice între toate lumile posibile și 

imposibile, deasupra și dedesubtul lor numele singur 

pleacă în recunoaștere: ,,Numele tău/ Se duce în lume/ 

Să te reprezinte/ Nu se întoarce înapoi/ Să spună ce a 
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deres și a făcut/ Numele tău pentru alții vorbește/ Pentru 

tine el rămâne mut”(,,Numele tău”).      
Pseudonimul de pe coperta volumului trădează 

zborul serafic al unei porumbițe. Sorinela este legătura 

pământeană, prenumele din buletin. Filomena e sacra 
atingere a sublimului.  Peste toate, poeta duce pe umeri 

și povara scriitorului român plecat peste mări și țări, fără 

să uite că acasă e acolo unde te-ai născut și unde sunt 

rădăcinile: ,,Amară străinătate/ De plecat tot ai să pleci/ 
Tu îți iei drumul/ El te poartă/ Tu n-ai stare, el hotar/ Pe 

amândoi vă suflă vântul/ Gustul lui e amar-amar” 

(,,Amar”) Sorinela reușește să ducă acolo, departe, unde 
cresc cele mai frumoase lalele, petale de suflet 

românesc! Datorită ,,profei” de istorie, elevii din clasa 

ei, crescuți cu mitul olandezului zburător, au vizionat 
filmul istoric românesc ,,Horea”. Dacă tot am revenit la 

mărturisiri, amintesc prețuirea ei pentru actorul 

principal din film, regretatul Ovidiu Iuliu Moldovan, 

autenticul ,,spuitor de poezie”. Datorită interpretării 
magistrale a actorului, poeta și-a apropiat timpuriu 

poezia românească valoroasă de suflet. În definițiile ei 

poetice regăsim o bizară împletire de expresie 
eminesciană, blagiană, soresciană și nichitastănesciană. 

Acolo, în diaspora, ea ține aprinsă flacăra limbii române 

și promovează valori culturale autentice. Este la curent 

cu tot ce apare sub frontispiciul librăriilor online de 
unde își comandă cărțile autorilor contemporani. 

Simplu dar nu banal, poeta reușește, în spiritul 

optzecist, să închidă esențele tari în sticluțe mici: ,,Peștii 
străvezii preistorici/ Cară marea în spinare/ O aduc cu 

trudă la mal/ Și visează să le crească picioare” (,,Vise 

preistorice”). În mod fericit poate, versul Sorinelei a 
ratat marea întâlnire cu fenomenul actual ,,feisbucist” 

care poartă poezia pe coclauri și o uită acolo de cele mai 

multe ori. Poezia ei nu se contaminează cu vulgaritățile 

de senzație, nu stârnește furtuni în paharul cu apă nici 
nu toarnă sirop de trandafiri peste zahăr iar noi am 

scăpat de marea dezbatere – ce bine! – despre poezia 

feminină sau feministă. Avem în paginile acestei cărți o 
poezie feminină de bună calitate. Poeta scrie trăgând de 

un punct pe care cândva îl credea final și încearcă să 

facă din el cărare spre luminița de la capătul tunelului 
întrebărilor care o macină. Este limpede exprimată în 

volum starea poetică aromată cu parfum de amintiri pe 

urmele pașilor iubitului urcat timpuriu pe Golgotă cu 

crucea iubirii pe umeri: ,,drumul l-ai făcut ghem/ l-ai 
împachetat frumos/ amintirile trecute și viitoare deja   

le-ai uitat”, dar, în final, ,,doar iubirea nu se lasă 

împărțită/ și nici să moară nu poate (,,Partaj”).  
Între oglinzi paralele, drama personală de pe tapet 

întâlnește axa marii drame universale exact în punctul 

pandemiei care macină omenirea în anul de grație 2020. 

Poezia prezentului continuă ritmul scriiturii în stil 
modern: ,,De la Pilat încoace/ Se tot spală omenirea/ pe 

mâini/ Se săpunește bine/ Se dezinfectează/ Din țesătura 

istoriei/ Își face ștergare/ Să șteargă bine toată vinovăția/ 
Din când în când se ivește câte un virus/ Și strigă/ Nu 

te-ai spălat bine/ mai spală-te o dată!” (,,Pontius 

Pilatus”). Dacă nu v-ați regăsit în acest volum, mai citiți 
o dată! Sigur ați pierdut ceva – ani, prieteni, amintiri, 

poate chiar poezia din suflet - pe drum! 

 
*Sorinela Filomena, ,,Rădăcini înnodate”, editura 

Art Creativ, 2020 

 

 

Emil NICULESCU 

 
ULTIMA VERBA 
 
 

 Lucian Mănăilescu învățase a muri (pe felii), 

încă înainte de pandemie, astfel cum atestă primul ciclu, 

nedenominat, al volumului, dar care s-ar putea boteza, 
la rigoare, după titlul uneia dintre piese, „Spre Paradis”. 

 E o călătorie reverberând biblic, prin asumarea 

spaimei unuia dintre fugarii din puterea Faraonului: În 
asfințit marea e roșie...// Nu-i așa că aici/ și-a aruncat 

Moise toiagul?// Nu-i așa că se surpă peste noi peretele 

mării? (Peretele mării). Constantin Noica, în „Jurnal 

filozofic”, glosa asupra acestui moment: „Consolarea  
conducătorilor de state: cât au cârtit Evreii împotriva lui 

Moise. Egiptenii se iau după ei și îi ajung din urmă, 

Evreii se înspăimântă: <Mai bine robi în Egipt decât să 
murim în pustie>. Sufletul de sclav al gloatelor.” Cu atât 

mai mult puteau suspiciona că nu mai există salvare. 

 Este invocat, în perspectiva aceleiași finale 
călătorii, numărul Fiarei: Stimați călători,/ trenul 

interregio 666/ pleacă peste 5 minute/se la linia vieții/ 

spre Paradis! // Trenul circulă fără oprire/ Până în iad! 

(Spre Paradis). 
 Evocarea unui poet și prieten buzoian petrecut 

din viață dă la iveală fotograful suprarealist, sensibil, 

vânător de metafore în imagini: Așteptăm trenul pe 
peronul pustiu...// (...) și brusc apare dimineața/ 

desculță, în rochie străvezie,/ pășind în echilibru/ pe o 

singură șină/ și privind mirată umbrele palide/ 
îmbătrânite în ruinele gării – De-a trenul (memoriei lui 

Gheorghe Istrate).  

 Vanitățile lumești găsesc ilustrare în vechi 

istorii parabolice: „Acum vom cuceri  lumea!”,/ le-a 
spus Alexandru generalilor săi/ desenând în nisip 

conturul/ noului imperiu.?? Și oștile Mărșăluiau și 

falanga amenința cerul...// Piciorul desculț al unui sclav 
și vântul/ au risipit harta Macedoneanului (Imperiul 

nisipului); acel „noli tangere”, o tangentă, poate,  a 

acelui „Hanibal” al lui Eugen Jebeleanu. 

 Cazarea de după ultima călătorie, în pofida a 
ceea presupune o anume păcătoșenie, nu exclude o 

anume negociere în numele breslei: Mă bucur, cum 

naiba să nu mă bucur,/ când iadul poeților/ e cea mai 
sclipitoare bucată de rai...// Și zic:/ „Lasă Doamne, mai 
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lasă și tu/ de la tine, că uite ce frumoși sunt/ derbedeii 

cuvintelor!” (Poetul în Babilon). 
 Redevelopează un timp ce stă sub inexorabilul 

fugit: să adormi, cu capul pe umărul imaginar/ al iubitei 

tale din adolescență (Umărul  imaginar); sau: Amintirea 
e un fel de Alzheimer -/ ai iubit o fată cu ochii albaștri,/ 

care visa fericirea într-un/ spital de urgență./ adormind 

cu capul pe umărul tău.// Toate astea au fost cândva și 

a rămas doar singurătatea peretelui orb/ și fotografia ei 
în care cântă greierii (Cântecul greierilor). 

 O altă lume, în care timpul avea o altă răbdare, 

vizează alte petrecute generații: Vezi tu măi nepoate, îmi 
spunea,/ privind în oglinda retrovizoare/ căruța lui cu 

coviltir rămasă în urmă,/ eu făceam drumul ăsta în trei-

patru zile;/ mai vorbeam cu un om, mai ascultam/ o 
mierlă și mă gândeam cât porumb/ o să iau pe butoiul 

de țuică și ce o/ să-i/ Cumpăr Mariei din târg când m-oi 

întoarce (Viermele dulce din măr). Versurile citate 

amintesc un capitol al protocomerțului, trocul practicat, 
până în secolul trecut, de cei de la munte,  cu acei de la 

câmp, cum la ziceau atunci, cojanii. 

  În „Desmemoriada”, dedicată Magdei Ursache, 
revine ravelian la o mâhnire exprimată și în volumul 

„Patria amară” (2018): Țara mea și-a pierdut memoria/ 

își numără morții pe degete, aplaudă și înjură/ într-un 

amalgam de sentimente comunitare, intră în galeriile 
orbirii și aude/ vuietul mărilor din abisul ocnelor de 

sare! 

  Cel de al doilea ciclu, Pandemii de ocazie, ceva 
mai sumar în pagini, include precepte și ele amare: 

Feriți-vă de molima timpului!/ Stați la distanță de voi!/ 

Baricadați-vă inima și sentimentele!/ Fiți singuri și 
fericiți (Distanțarea de sine). 

  Bejeniile economice, pe care le știa din proprie 

experiență, măresc efectul de depresie: Copiii ne-au 

plecat, vânați de soartă/ pe hărțile din noua geografie,/ 
singurătatea ne așteaptă-n poartă/ de-o zi, de-un veac, 

de-o veșnicie (Pandemia de cenușă). 

 Efemeritatea, instinctuala sete de lumină, cu cât 
se apropie mai mult întunericul ce ne vămuiește, se 

amplifică prin empatie cu alte forme ale vieții salvate de 

arca lui Noe: Iar  seara la lumina lămpii,/ în strâmtul 
vieții infinit,/ pluteai pe aripa ta șchioapă/  Murind, în 

flăcări, fericit (Fluturele șchiop). 

 N-ar rezulta că, încremenit în datul inițial al 

Creatorului, n-ar anchiesa la unele revizuiri: Doamne, 
când te duci la piață/ ia-mi și mie altă viață (Viață de 

meduză). 

 Încearcă, cu incumbată autoironie, să gândească 
„pozitiv”, în condițiile bilanțurilor tot mai tragice ale 

crizei sanitare: Desigur mâine va fi bine,/ chiar dacă 

mâine va veni/ tot mai rar și mai imprevizibil (Viața de 

urgență). 
 Dincolo de profețiile lui Nostradamus, de 

predicțiile calendarelor de sfoară aztece, acum, când s-a 

apropiat funia de par, unii beneficiază de o apocaliptică 
vizionare: „Vai celor longevivi – spunea cineva -/ am 

apucat să asistăm/ la moartea lumii noastre!”  

(Înserare pe țărmul oceanului). 
 Brambureala administrativă creează ceea ce s-ar 

numi policalificări, între care aceea de cioclu ține vârful 

listei, fiindcă doctori cu miros de iasomie/ împachetează 
morții în sicrie.// Precum s-a hotărât la Primărie  

(Pandemie locală). „Grija față de om”, un slogan al 

propagandei comuniste, capătă valențe și mai, să le 

zicem, revoluționare, cu atât mai mult cu cât moartea 
devine internațională. 

 Propaganda electorală, proiecțiile de viitor față 

cu pretenția de oraș european al urbei, nasc cocteiluri de 
un grotesc exploziv: E o pandemie ciudată./ orașul 

cântă, televizoarele/ exersează prin mahalale,/ polițiștii 

pândesc înserarea, primarul/ ține discursuri despre 
proiectele sale/ asfaltate, măturătorii/ au primit utilaje 

noi de răchită/ și fac praf și pulbere totul... (Distanțare 

socială). 

  În prefața lui Marius Manta, ce pare o recenzie 
/ prefață a unui volum anterior al scriitorului (ce conține 

și câteva eșantioane reselectate în această ultimă 

apariție, între care aș aminti pe cea mai târzie – 
„Rambo”), se conchidea că poezia lui Lucian 

Mănăilescu poate fi privită drept expresia unei 

conștiințe de ludic asumat, închegat din punct de vedere 

estetic. Urgențele editoriale vor fi avut un cuvânt de 
spus în alegerea acestei maniere. „Ludicului asumat”, 

având în față și ultimele texte, i-am adăuga un important 

filon al tragismului subsumat. Cu luciditate. 
 

*Lucian Mănăilescu, Acrobații la zidul morții, 

prefață de Marius Manta, Editgraph, Buzău, 2020, 114 
p. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



SPAȚII CULTURALE nr. 74, ian./febr. 2021 

68 
 

Nicolai TĂICUȚU 

 
RAFTUL CU CĂRȚI 
 

Lucian Mănăilescu, „Acrobații la zidul morții”, 

Editura Editgraph, Buzău, 2020, 

114 p. Despre acest ultim volum al 
regretatului poet Lucian 

Mănăilescu (înaintat la editură/ 

tipografie de autor, dar apărut 
postum), în prefața „Lucian 

Mănăilescu, printre semne de 

cultură”, Marius Manta apreciază: 

Spuneam cu un alt prilej, în cadrul 
unei prezentări destinate Revistei 

„Ateneu”, că Lucian Mănăilescu are știința de a recrea 

partituri în cheie nostalgică; un rol de vizionar, acesta 
are darul de a aduce într-același loc trecutul și viitorul, 

ca interfețe ce dijmuiesc prezentul pe care el, creatorul, 

îl vrea mărturisit...   
 

Viorel Savin, „De-ale revoluției – teatru”, Editura 

Ateneul scriitorilor, Bacău, 2020, 

319 p. Constantin Ciopraga 
remarca: ...Descopăr un autor 

dramatic remarcabil, cu antene 

fine în contemporaneitate. Viorel 
Savin e, în același timp, un 

observator, un moralist și un 

glosator cu surâs amar. Cartea de 
față cuprinde piesele: „Funia sau 

Comédia supunerii” – un alt 

rezumat al secolului XX scris cu mare tristețe de Viorel 

Savin (Jucată la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” – 
Iași, stagiunile 2001-2003), „Greșeala” (Diploma 

Ministerului Culturii, Concursul Național de 

Dramaturgie „Camil Petrescu”, 1995; Difuzată de 
Teatrul Național al Radiodifuziunii Române, 1999), 

„Închisoarea de  sunete – Clopotul” și „Bustul – Politică 

și mahala” Premiul „I.L. Caragiale” al Uniunii 

Scriitorilor din România – Colocviile Naționale de 
Dramaturgie -, 2003).  

 

Marcel Mureșeanu, „Monede și 
monade” – antologie 2001-2019, 

Editura Avalon, Cluj-Napoca, 2019, 

785 p. În Prefață, Petru Poantă 
precizează: Cartea lui Marcel 

Mureșeanu, Monede și monade, este o 

provocare. În manieră neo-

avangardistă, autorul insolitează un 
cod tradițional, cu referință precisă 

la unul dintre cele mai rezistente și 

mai conservatoare, cel al retoricii. Iată proiectul în 
expresia sa radicală: „În premieră absolută, propun 

oximoronul, ca specie literară”. Pe scurt, asta ar 

însemna transformarea unei figuri de stil într-o specie 

literară... (...) Universul este o țesătură de monade 
aflate într-o continuă semioză: iată semnificația de 

adâncime a volumului. 

 
Doina Cernica, „Hänsel și Gretel în Pădurea 

Luminoasă”, Editura Mușatinii, Suceava, 2020, 103 p. 

Angela Martin apreciază: 

Sunt cât se poate de 
incitante aceste povestiri 

de călătorie ale Doinei 

Cernica, nu mai lași 
cartea din mână odată ce 

ai început să le citești. 

Sunt scrise cu un puternic 
suflu emoțional, energiile 

lui sclipitoare împungând 

deseori hârtia cam cum împung cioburile de sticlă 

mozaicurile lui Antoni Gaudi. 
 

Florentin Popescu, „Unsprezece povestiri și o 

ficțiune”, Rawex Coms, București, 
2020, 175 p. Ion Dodu Bălan 

constata, în anul 2017: Proza lui 

Florentin Popescu este fluentă, 

scrisă într-un stil simplu, atractiv, 
cuceritor (...) Prin toată opera sa 

Florentin Popescu ni se înfățișează 

ca un intelectual adevărat, cu 
formație plurivalentă, prozator 

talentat, poet inspirat, sociolog, 

etnopsiholog, critic literar și de prestigiu, jurnalist 
curajos, implicat plenar, cu decență, deloc gălăgios, în 

viața culturală a societății noastre.  

 

Gheorghe Andrei Neagu, 
„Tristețea lui Dumnezeu” – 

Antologie de proză scurtă, 

Editura UZP, București, 2019, 
279 p. Pe coperta a patra a cărții, 

Lucian Strochi menționează: Un 

autor mai mult decât talentat, 
histrionic, șotios, pendulând între 

un naturalism bine temperat și un 

fantastic cu origini livrești, dar 

cu deschideri fertile, insolite și insolente în imaginar 
este Gheorghe Andrei Neagu, revendicat, ca orice autor 

ce se respectă, de mai multe zone culturale și  

revendicându-și la rându-i, îngândurat ca o lebădă și 
intransigent ca un condotier, teritorii doar ale sale, pe 

care, odată botezate, le restituie cu generozitate 

semenilor. 

 
Paul Blaj, „Opera Poetică”, Editura Napoca Star, 

Cluj-Napoca, 2020, 672 p. Astfel începe Dinu Virgil 

prefața, „Născut pentru Poezie”, la această antologie: 
Paul Blaj s-a născut pentru Poezie. E singur(ul), e 
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trist(ul), e menestrel(ul) lui 

Dumnezeu. Însă găsește, prin forța 
lirică a verbului său, evadarea din 

lume în frumos și iubire. Ochiul lui 

sapă și pătrunde realitatea, este ca 
o umbră plutind peste flashuri de 

secunde, nu scapă nici zborul, nici 

mirosul, nici cântecul inimii lumii, 

ascuns, ca un demiurg protector, 
savurând înțelesurile...  

 

Passionaria Stoicescu, „Plusființa” - versuri, 
eLiteratura, București, 2019, 133 

p. În partea finală a cărții sunt 

redate, selectiv, repere critice 
semnate de Ion Caraion 

(Passionaria Stoicescu e o poetă 

evident cutezătoare...), Ion Bănuță, 

Laurențiu Ulici, Emil Manu, Ileana 
Ciocârlie, Radu Cârneci, Alex. 

Ștefănescu (Passionaria Stoicescu 

are o mare dexteritate a scrisului – 
seamănă cu un pianist care se joacă plimbându-și 

degetele pe clape.), Ioan Holban, Ion Arieșanu, 

Gheorghe Istrate, Mariana Ionescu, Florentin Popescu, 

Dumitru Ion Dincă, Dionisie Duma, Mihai Antonescu, 
Titi Damian, Zaira Samharadze, Radu Voinescu, 

Victoria Milescu, Marin Ifrim, Antonia Bodea, Aureliu 

Goci, Muguraș Maria Petrescu, Paul Androne. 
  

Camelia Iuliana Radu, 

„Toluen”, Editura Creator, Brașov, 
2020, 121 p. Angela Nache Mamier 

se destăinuie: Am citit „Toluen”; 

carte puternică; la fel ca în 

Strigătul lui Munch. Camelia 
Iuliana Radu traversează o 

tragedie imensă. Voce curajoasă, 

eroică, inedită: motto ironic, 
metafore acute; timbru ecologic; 

civic; cazuri concrete, portrete tragice, oraș 

transfigurat în arena unei imense tragedii recitată de o 
Casandră vizionară, muribundă, asfixiată, care denunță 

dezumanizarea generalizată, dragostea cu miros de 

benzen. Ființele sunt deșeuri; în același timp, portretele 

părinților sunt deosebite. Toluen letal!... Lasă pe 
gânduri... 

  

Teodor Dume, „Dumnezeu 
tăcut ca o lacrimă”, Editura PIM, 

Iași,, 2020, 150 p. Fragmente din 

referințele critice încheie acest 

volum. Ele sunt date de Gheorghe 
Grigurcu (... Te socotesc unul dintre 

cei mai de bună calitate din 

îndeajuns de numeroși tineri literați 
pe care, de-a lungul anilor, am avut 

prilejul a-i întâlni...), Florin Mugur, Nicolae Mareș, 

Ana Urma, Daniel Corbu (Unul dintre poeții adevărați 
și profunzi din peisajul liric românesc de azi este 

Teodor Dume...), Cezarina Adamescu, Ionel Bota, 

Maria-Ana Tupan, Ionuț Caragea, Angela Nache 
Mamier, Cristina Ștefan, Daniel Luca, Mioara Bahna, 

Mioara Băluță, Veronica Pavel Lerner, Marius Chelaru, 

Jean-Paul Gavard-Perret, Radu Cătălin Melinte, 

Gheorghe Apetroae, Gheorghe Pașa, Călin Sămărghițan, 
Liviu Ioan Mureșan, Viorel Horj, Sorin Cerin, Liviu 

Ofileanu, Atila Racz, Lucian Velea, Ion Lazăr da Coza, 

Viorel Boldiș. 
 

Mihai Merticaru, „Rondeluri”, Editura Ateneul 

Scriitorilor, Bacău, 2020, 117 p. 
Partea finală a volumului este 

constituită din referințele critice 

de care s-a bucurat poetul Mihai 

Merticaru, redate selectiv și 
fragmentar. Au dat referințe: 

Ioan Holban, Lucian Strochi, 

Vasile Spiridon, Petre Isachi, Ion 
Rotaru, Cristian Livescu, 

Constantin Tomșa, Adrian Alui 

Gheorghe Emil Nicolae, Monica I. Costea, George 

Mihalcea, Petruș Andrei, Cornel Galben, Victor Sterom, 
Emilian Marcu, Victoria Milescu, Nicolae Busuioc, 

Marius Chelaru, Mircea Petean, Remus V. Giorgioni, 

Gabriel Basarabescu, Leonard Gavriliu, Emanuela Ilie, 
Constantin Mănuță, Corin Bianu, Ștefan Mitroi, Petre 

Rău, Adrian Dinu Rachieru, Eugenia Țarălungă, 

Domnița Neaga, Elisabeta Bogățan, Geo Vasile, Diana-
Dobrița Bîlea, Paul Aretzu, Delia Muntean. 

 

Florin Ciocea, „Privește-mă 

prin lentila uriașă a unei lacrimi”, 
Editura Helis, Slobozia, 2019, 78 p. 

Referitor la acest volum, Daniel 

Marian aprecia: Ipostaze inedite, 
desigur credibile doar sub aspectul 

accepțiunii inițiatice, aceea în care 

poetul stă la masa îmbelșugată cu 
înțelesuri, de unde însă alege doar 

sarea piperul și ardeiul iute. Un 

regal al conceptelor despre ființă și justificarea și 

libertatea acesteia; fiind ocheanul pentru măsurarea 
realității, aceea care nici măcar c-ar conta în prezența 

imaginației libere... 

   
Gheorghe Postelnicu, 

„Tânărul Voiculescu între 

medicină și literatură”, Editura 

Teocora, Buzău, 2020, 228 p. În 
Cuvânt înainte, Gheorghe 

Postelnicu precizează: ... În 

această a patra lucrare despre 
Vasile Voiculescu continuăm să 
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consolidăm momentele veridice din viață și din operă, 

să combatem cu strictețe afirmațiile dubioase ale unor 
plăsmuitori exaltați din anii  ̉70 și să umplem golurile, 

cu speranța că alții, mai puțin romanțioși, o vor face cu 

mai mult noroc... 
 

 Constantin Stancu, „Migranți 

fără bagaje”, Editura Limes, 

Florești, 2019, 232 p. Zenovie 
Cârlugea aprecia: Autorul 

surprinde nu numai aspectul de 

viață crudă, autentică, suculentă, 
dar, conștiință-oglindă a epocii 

sale, scrie și într-o perspectivă a 

indicării/ numirii Răului, relevând, 
dincolo de iubirea profundă și 

pasiunea înălțătoare (Ana Nor, Toma Bucur, Radu 

Costin), o gamă variată de sentimente, de la atitudini de 

căpătuială, arivism, egoism, aroganță, insolență, 
insațietate patronală, falsitate, cinism, manipulare, 

imoralitate, snobism, compromis politic, meschinării 

financiare, tertipuri ale parvenirii, abuzuri, la 
demagogia conducătorilor din diferite sectoare de 

activitate, cârdășia politică și afaceristă, moravuri 

ușoare, sclavizarea țigănească...  

  
Stanomir Petrovici, „Arcade 

din alb”, Antologie de autor, 

Editura Rovimed Publishers, Bacău, 
2019, 305 p. Despre precedentele 

volume de poezie ale lui Stanomir 

Petrovici au formulat considerente 
critice; Ioan Dănilă, Daniel 

Nicolescu, Grigore Codrescu, 

Valentina Becart Bișog. Din 

referințele date la această antologie 
de Theodor George Calcan cităm: ... Sincer vorbind, 

lecturând volumul său de versuri, am rămas cu senzația 

filmică a Omului lui Rodin ca fiind o sculptură în plină 
mișcare...  

 

„Festivalul Internațional al 

Aforismului pentru românii de 

pretutindeni, Ediția a IV-a, 

Tecuci 2020, Antologie”, Editura 

StudIS, Iași, 2020, 224 p. 
Desfășurată în vremuri de 

pandemie, cea de-a  IV-a ediție a 

Festivalului Internațional al 
Aforismului pentru românii de 

pretutindeni, Tecuci 2020, sub 

auspiciile Fundației PELIN și ale neobositului Vasile 

Ghica, a avut ca palmares: Premiul I – Gina Zaharia și 
Gabriel Petru Băețan, Premiul al II-lea – George 

Drăghescu și Ioan Marta, Premiul al III-lea - Any 

Drăgoianu, și premii speciale: Ms. Koan, Adrian 
Răcaru, Liviu Zanfirescu, Ion Cuzuioc, Elena Stan, N. 

Schițco. La Ancheta literară propusă cu acest prilej 

(șapte întrebări) au răspuns: Petre Isachi, Dumitru 
Brăneanu, Firiță Carp, Gina Zaharia, Traian D. Lazăr, 

Emil Dinga, Petruș Andrei, Constantin Tudorache.  

  
 

Reviste literare 
 

A c o l a d a, anul XIV, nr. 12 (157), decembrie, 

2020, Satu Mare. Eseurile și comentariile sunt realizate 
de Radu Ulmeanu, Dan Barna – imaginea în oglindă a 

Dianei Șoșoacă?, C.D. Zeletin, A zecea fericire. 

Prietenului Ovidiu Drimba, Constantin Trandafir, O 

sută și una de poezii (Viorel Dinescu), Constantin Călin, 
Marginalii la Alecsandri (III), Magda Ursache, Jurnal 

de bord 2, Isabela Vasiliu-Scraba, Harismele Duhului 

Sfânt și fotografia „de 14 ani”, Ștefan Ion Ghilimescu, 
Pe conturul unei conferințe, Mircea Popa, Un canadian 

ofensiv: Alexandru (Alex) Cetățeanu, Pavel Șușară, 

Aurel Jiquidi: Cârciuma, bordelul, fuga de sine și 

eșecul metafizic. Critica literară este făcută de Gheorghe 
Grigurcu (Lucia Negoiță, Povești de trecut vămile), 

Tudorel Urian (Silvia Cinca, Memoria verde), Daniel 

Marian (Lucia Bibarț, Poetizări tactile, Corina 
Dașoveanu, sânge-mă, Daniela Toma, Splendida rochie 

neagră a umbrei mele), Șerban Codrin (Magda 

Ursache, Bursa de iluzii), Diana Dobrița Bîlea (Carmen 
Tania Grigore, Un sezon cât o viață). Memorialistică 

scrie Alex. Ștefănescu (Cu Gabriel Dimisianu). Din 

Spuma zilelor și nopților de lectură: O lume albastră și 

din Jurnal („Mijloc de aprilie”) ne oferă pagini Dumitru 
Augustin Doman, respectiv, Gheorghe Grigurcu, iar Din 

Jurnalul unui vulcanolog (X), Dan Culcer. Interviul este 

realizat de Lucia Negoiță cu Ștefan Dimitriu. Semnează 
poezie: Gheorghe Grigurcu, Nyla Matuk (traducere și 

prezentare de Olimpia Iacob), parodie: Lucian Perța, 

pamflet: Florica Bud (Povești frumoase de Crăciun).     
 

Actualitatea literară, nr. 106, anul XI, noiembrie-

decembrie 2020, Lugoj. Eseurile și comentariile sunt 

realizate de Nicolae Silade, Despre debuturi și rebuturi, 
despre cenzură și autocenzură (editorial), Remus V. 

Giorgioni, Comunitatea artistică, o colonie de scribi 

postmoderni, Costin Brăteanu, Ecaterina Schiwago, 
creatorul autentic inspirat de natură și suferința umană, 

Radu Ciobanu, Străin și buimac, Adrian Dinu Rachieru, 

Un „marginal” despre „hazotragic”, Virgil Diaconu, 

Criza criticii de poezie și rătăcirile ei, Ovidiu Pecican, 
„Napoleonism” cioranian? Maria Nițu, Virgil Ierunca – 

poetul din exil, Cornel Ungureanu, Itinerare europene: 

România – Luxemburg (sau Timișoara - Luxemburg), 
Magda Ursache, Trofeul singurătății. Scriu critică 

literară: Cornel Ungureanu (Gheorghe Glodeanu, Între 

real și imaginar), Romeo Adrian Ilie (Vlad Drăgoi, Aer 
păsări bere și Monica Stoica, Fetele visează electric), 

Daniel Marian (Miruna Mureșanu, Psalmi fără titlu,  

Daniela Mărginean, Agapi mou, Nicolae Toma & 
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Mihaela Huțanu, NICIODATĂ nu vine prea târziu, iar 

cronică teatrală, Nicolae Havriliuc (Spectacolul de 
teatru în dialog cu istoria). Dintre cărțile sosite la 

Cristian Ghinea amintim: Ridică-te, Gyr, ridică-te, 

Crainic! de Magda Ursache, Prin lumea largă: Ilustrate 
din Orientul îndepărtat, Alte meridiane, de Constantin 

Arcu, Obiecte și voci, de Alexandru Sfârlea. Poezie 

semnează: Nicolae Silade, Antonia Mihăilescu, 

Constantin Stancu, Cosmin Perța, Emilia Amariei, 
Aurelian Sârbu, Kaiser László (prezentare și traducere 

de Balázs F. Attila) Alejandro López (prezentare și 

traducere de Costel Drejoi) și proză: Codruța Perșa, 
Angela Burtea, Gheorghe Cârstoiu, Dumitru Oprișor, 

Gheorghe Alexandru Iancovici.  

 

A r c a, nr. 4 (361), 2020, Arad. Eseurile acestui 

număr sunt realizate de Vasile Dan, Amurgul 

manuscriselor (editorial), Horia Al. Căbuți, Postulatul 

disimulării (II), Cosmin Victor Lotreanu, Alegerile  
Franței: De la Valéry Giscard dʹEstaing la François 

Mitterrand, Dalina Bădescu, Aurel Dumitru – structuri, 

efigii, axiome, Călin Chendea, „O bucurie de nicăieri”, 
Florea Lucaci, Semnificația pâinii în rugăciunea Tatăl 

nostru, Lucia Cuciureanu, „Din satul meu munții mă 

strigă prin oase”, Iulian Negrilă, Gheorghe din 

Moldova (1863-1909), iar critica literară, de Radu 
Ciobanu (Matei Călinescu și Ion Vianu, Scrisori din 

exil), Constantin Dehelean (Gabriel Chifu, O viață. 

Pagini dintr-o epopee efemeră), Andrei Mocuța 
(Smaranda Vultur – coordonator, Germanii din Banat 

prin povestirile lor, Ramona Băluțescu, Rumeguș de 

miez, Lazăr Magu, Călător pe scări interioare), 
Romulus Bucur (Mircea Cărtărescu, nu striga niciodată 

ajutor și Mihók Tamás, Biocharia), Carmen Neamțu (F. 

Brunea-Fox, Reportajele mele. 1927-1938), Felix 

Nicolau (Maria Dobrescu, Poeme cu Filip), Lucian 
Scurtu (Robert Șerban, Tehnici de camuflaj), Liliana 

Danciu (Sonia Elvireanu, Ceața), Petru M. Haș (Petre 

Don, Povestiri din Cotidian), Geo Vasile (Marian Drog, 
există patria roz), Lucian-Vasile Szabo (Cornel Robu, 

Scriitori români de science-fiction). Apoi, interviul lui 

Titus Crișciu cu Sabin Păutza și două portrete scrise de 
Dagmar Maria Anoca: Ondrej Zetocha (1940) la ceas 

aniversar și Štefan Dováľ – aduceri aminte în ceas de 

întristare. Semnează poezie: Ștefan Damian, 

Lăcrimioara Iva, Ioan Barb, Denisa Păun, Daniela 
Marchetti, Dan Domșea, Yves Namur (traducere de 

Sonia Elvireanu).  

 

ARGEȘ, Anul XXI (LV), nr. 1 (463), ianuarie 

2021. Remarcăm: textele aforistice scrise de Calinic 

Argeșeanul (Din frumusețea lumii văzute) și Grigore 

Grigurcu (Jurnal), eseurile și comentariile realizate de 
Horia Vicențiu Pătrașcu, Adevăr sau libertate? C. 

Voinescu, Din vorbă-n vorbă, Ninel Ganea, 

Evoluționism pe înțelesul tuturor, Dan Ciachir, O rază 
din norocul românesc și Nunți în protipendadă, Leonid 

Dragomir, Modernismul antimodern al lui Baudelaire, 

Romeo Lefter, Hiper-lumea nouă (3), Petru Pistol, 
Cuvânt de întâmpinare (III), Radu Aldulescu, Trista și 

pilduitoarea istorie a unui roman reeditat în apogeul 

pandemiei, Cosmin Victor Lotreanu, François 
Mitterand și criza din Algeria (I), Cristian Cocea, Cum 

să te înțelegi cu păianjenii – Ghidul Primului Contact, 

critica literară făcută de Nicolae Oprea (Leonid Dimov - 

95), Mircea Bârsilă (Gelu Ungureanu, Clipe 
recompuse), Adrian Alui Gheorghe (Remus Valeriu 

Giorgioni, Scandal în colonia de scribi, Virgil Todeasă, 

Omul presupus, Lucian Mănăilescu, Amurg în șoaptă, 
Mirela Orban, Buzunare pentru răvașe netrimise, Petre 

Ioan Crețu, Recviem pentru o roată bolnavă mintal), 

Dan Laurențiu Pătrașcu (Delphine de Vigan, 
Recunoștință), Lucian Sârbu (Alexandru Mamina, 

Cenaclul Flacăra), Daniel Marian (Lucia Bibarț, 

Poetizări tactile), Aureliu Goci (Ion Dulugeac, 

Carantină in iad. Apoi, Jurnal 2009. Pagini răzlețe 
(IV), de Mariana Șenilă-Vasiliu și reportajul, O 

călătorie, între postul Crăciunului și Anul cel Nou, prin 

lumea din interiorul camerei mele de Mihai Barbu. 
Poezia este semnată de Magda Grigore, Geo Vasile, 

Gelu Ungureanu, Bojidar (Bogdan Gordeev) (1894-

1914) (prezentare și traducere de Leo Butnaru), Aurel 

Sibiceanu, iar proza, de Valentin Iacob, Nicolae-
Florentin Petrișor și Leon-Iosif Grapini. 

 

Ateneu, Anul 57 (serie nouă), nr. 615-616, 
noiembrie-decembrie 2020, Bacău. Eseurile și 

comentariile sunt realizate de, Al. Ioanid, 

Fragmentarium, Șt. Radu, Ion Fercu și prietenul său, 
Dostoievski, Marcela Gavrilă, Muzeul de Artă din 

Bacău, la aniversare, Cecilia Moldovan, Iubire și 

alteritate, Ioan Dănilă, Bacăul (pre)primar (XXVIII) și 

Metoda iconică în abordarea textului literar, Marius 
Manta, La pas cu cartea și Tescani, 2020, Elena 

Ciobanu, Bătălia pentru sufletul Americii, Marian-Sorin 

Rădulescu, Remember Draga Olteanu-Matei, Ozana 
Kalmuski-Zarea, Sărbătoare muzicală, Gheorghe Iorga, 

Un discurs al ambivalențelor modernității, Vasile 

Spiridon, Sprânceana coborâtă, Dan Petrușcă, Mitul 
orfic. Câteva cuvinte despre sexualitate, Ana 

Paraschivescu, Un căluț care a devenit bărbat, Ion 

Buzași, O temă a literaturii pentru copii: învățătorul, 

Carmen Mihalache, Teatrul, ca spațiu al memoriei, 
Constantin Țînteanu, Tămăduitorul, Des-cântece, 

Gheorghe Simon, Theodor-George Calcan și arta 

compunerii evanescente, Ion Fercu, Prejudecățile: 
infern și provocare eternă (13), Theodor-George 

Calcan, Un proprietar autentic de sensibilitate 

profundă, Cornel Galben, Personalități băcăuane – 

Alexandru Brăescu, Pavel Nedelcu, Louise Glück, o 
laureată Nobel aproape necunoscută. Istorie literară 

scrie Constantin Călin, Scrisori către un redactor, 

reportaj, Elena Petriman-Țarălungă, Calypso – mister 
nedezlegat. La Colocviul Revistei Ateneu – Lectura, în 
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vremuri de pandemie, au participat: Emanuela Ilie, 

Cassian Maria Spiridon, Liviu Franga, Lavinia Braniște, 
Alexandru Ovidiu Vintilă, Nicoleta Popa Blanariu și 

Lucian Vasiliu. Critica literară este făcută de Adrian 

Jicu (Emanuela Ilie, Corpuri, exiluri, terapii), Dan 
Perșa (Gellu Dorian, Gramote și Lavinia Braniște, 

Sonia ne face cu mâna), Evelyne-Maria Croitoru 

(Andrea H. Hedeș, O întâlnire pe strada Hazard), Ionel 

Savitescu (Gheorghi Jukov, Mareșalul lui Stalin). 
Poezia este semnată de Cassian Maria Spiridon, 

Valentin Talpalaru, Cornel Galben, Liviu Franga și 

proza, de Constantin Gherasim.  
 

Bucovina Literară, serie nouă, anul XXXI, nr. 10-

11-12 (356-357-358)/ 2020, Suceava. Remarcăm 
poeziile semnate de Dan Coman (autograf), Horia 

Dulvac, Gabriela Feceoru, Marcel Mureșeanu, Adrian 

Popescu, Constantin Severin, George Vulturescu, 

Carino Bucciarelli (traducere, prezentare și ilustrații de 
Constantin Abăluță), Lena Chilari, Elena Bălășanu, 

proza, de Matei Vișniec, Elena Brândușa Steiciuc, Liviu 

G. Stan, Radu Sergiu Ruba, Constantin Grigoruț, Leo 
Butnaru și teatru, de Matei Vișniec, eseurile și 

comentariile realizate de Liviu Ioan Stoiciu, N-ar strica 

să apară o direcție nouă în literatura română în aceste 

vremuri de „pandemie”, Adrian Dinu Rachieru, Nicolae 
Labiș și Școala de Literatură (II), Isabel Vintilă, Gellu 

Naum. Libertatea ca definire a conștiinței de sine, 

Nicolae Cârlan, La obârșiile teoriei literare românești, 
Anca Șerban, Andrei Corbea – alchimia scriiturii 

celaniene, Mihail Iordache, Bucovina – subspațiu 

cultural românesc. Reevaluări necesare, Theodor 
Codreanu, Moda evangheliilor apocrife, Adrian Alui 

Gheorghe, Misterul credinței, Doina Cernica, Vernisaj 

cu șase priviri, Niadi-Corina Cernica, Mirarea 

metafizică, Mihai Botez, Theodor George Calcan, 
herald statornic al Poeziei, Adi G. Secară, Scriitorii și 

Actualitatea. Între Responsabilitatea și Inocența 

Supremă a Divinității, Gina Puică, Poetica rece și 
incandescentă a lui Ioan Mateiciuc, Magda Ursache, 

Viața ca literatură și literatura ca viață, Petru Ursache, 

Utopie și politică, Marius Chelaru, Din Kyoto, spre 
inima Japoniei (XIV), aforisme de Gheorghe Grigurcu 

și Jurnal sincopat al Elenei Brândușa Steiciuc, critica 

literară făcută de  Alexandru Ovidiu Vintilă (Constantin 

Severin, Bibliotecarul infernului), Ioan Holban (Ion 
Enache – 70 de ani de la naștere. S-a apropiat de mine 

o stea), Valeria Manta Tăicuțu (Doina Cernica, Hänsel 

și Gretel în Pădurea Luminoasă), Constantin Cubleșan 
(Constantin Virgil Gheorghiu, Dumnezeu la Paris), 

Adrian Alui Gheorghe (Mihai Zamfir & Gheorghe 

Simon, Dialoguri la Agapia), Felix Nicolau (Ioan 

Matiuț, Contraatacul de panică), Gheorghe Simon 
(Nicolae Panaite. Vestire a luminii interioare și 

cunoaștere poetică a Logosului divin).     

 

Cadran cultural, Anul III, nr. 6 (16), noiembrie-

decembrie, 2020, Bacău. Eseurile si comentariile sunt 
realizate de Cornel Galben, Semne bune? G. C. Simion, 

Eugen Vaian - 150, Actorul Gheorghe Doroftei, 

Generalul Nicolae Șova, C.G., Ion Fercu – premiat de 
Academia Română, Reviste moldovalahe – Școala 

gălățeană și Literatura și Arta, CSG, Ziua 

Dramaturgiei Românești, Reviste moldovalahe – 

Credința ortodoxă,  Ștefan Munteanu, Tudor Ghideanu 
despre filosofia lui Eminescu (IX), Grigore Codrescu, 

Harold Bloom ignoră, în Canonul occidental, românii, 

Ion Dinvale, Revoluție, Constantin Călin, Reabilitarea 
lui Giorge Pascu și Agende (1V), Radu Ciobanu, Ion 

Văsâi, triumful seriozității creatoare, Ozana Kalmuski 

Zarea, Caleidoscop muzical, Vasile Rușeți și Mariana 
Bendou, Tradiția colindeților în satul Corobăi, județul 

Gorj, Valeriu Tănase, Denaturarea Sărbătorilor 

ortodoxe. Critica literară este scrisă de Daniel Nicolescu 

(Tatiana Scorțanu, Psalmi de taină). Întâlnim poezie de 
Dumitru Ichim, Simona Nicoleta Lazăr, Cornel Galben, 

Gabriela Hurezean, Dan Sandu, colinde din colecția 

Constantin Donea și proză de Irene Postolache.  
 

Cafeneaua literară, Anul XVIII, nr. 12/ 214, 

decembrie 2020 și nr.1/ 215, ianuarie 2021, Pitești. 

Remarcăm eseurile realizate de Ionel Bota, À rebours. 
Despre barocul primei etape europene, Coca Popescu, 

Copiii nevoiași din Maliuc vă așteptă! Mihaela Albu, 

Societatea europeană de la sfârșitul secolului al XX-lea 
în viziunea scriitorului-gânditor Horia Vintilă, 

Alexandru Jurcan, Jocker și câinele mătușii, prezentarea 

de carte: Paul Aretzu (Virgil Diaconu, Biblia literară) și 
Alexandru Jurcan (Shusaku Endo, Tăceri), critica 

literară făcută de Gheorghe Grigurcu (Angela 

Marcovici, Jurnal scris în a treia parte a zilei & Soldat. 

Umbre ale trecutului pe câmpul de luptă și Barbu 
Cioculescu, La Steaua Păstorului), Dumitru Dumitrescu 

(Miron Țic, La taifas cu oameni dragi sufletului meu), 

Liliana Rus (Denisa Popescu, Îngerul meu antiglonț, 
Veronica D. Niculescu, Toți copiii librăresei, Valeria 

Manta Tăicuțu, Biblioteca subiectivă, Lucian Gruia, 

Poeme putrede), Virgil Diaconu (Gelu Ungureanu, 
Întrebându-l pe Orfeu), Paraschiva Buciumanu (Remus 

Valeriu Giorgioni, Insomnia lui Dumnezeu), Ionel Bota 

(Ițic Mangher, Cartea raiului), Valeria Manta Tăicuțu 

(Doina Cernica, Hänsel și Gretel în Pădurea 
Luminoasă), Ana Dobre (Leo Butnaru, Vederea dinspre 

alții, vedere spre alții), R. V. Giorgioni (Nicolae Silade, 

iubirea nu bate la ușă și everest), Aureliu Goci 
(Victoria Furcoiu, Scrieri pentru copii, de la bunica), 

Ion Lazu (Tudor Cicu, Nu ești în povestea aceasta), 

Marian Ilea (Marius Dumitrescu, Moarte cu 

suspendare) și două scurte aprecieri critice, la Biblia 
literară a lui Virgil Diaconu, făcute de Gheorghe 

Grigurcu și Ioan N. Roșca,  Arte poetice: Luis Alonso 

Schökel, Manual de poetică ebraică (traduceri de Liana 
Alecu). Poezia este semnată de Louise Elisabeth Glüke 
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(prezentare și traducere de Emil Nicolae), Virgil 

Diaconu, Andrei Zanca, Lawrence Ferlinghetti 
(prezentare și traducere de Senida Poenariu), Crenguța 

Mălăiaș, Jaroslaw Iwaszkiewicz, Karol Wojtyla, 

Tadeusz Róźewicz, Wisława Szymborska (traduceri de 
Nicolae Mareș), Costel Simedrea, Kamal Dhungana 

(prezentare și traducere de Denisa Popescu) și proza, de 

Ion Toma Ionescu, Helmfried Hockl (prezentare și 

traducere de Alexandru Mălăescu).  
 

Cahulul literar și artistic, nr. 4 (8), octombrie-

decembrie 2020. În deschiderea ediției, Rotilă Ilie 
Croitoru consemnează evenimentul – Filarmonica 

Municipală Cahul: inaugurarea primei stagiuni 

concertistice, iar Ion Ghelețchi vine cu pagini de istorie 
– De la „seliștea” Frumoasa la orașul Cahul. Despre 

State Dragomir: 150 de ani de la naștere scrie 

Alexandru Manoil -  „... o icoană vie a cultului ce-l 

avea pentru lărgirea câmpului literaturii dramatice”, 
despre Andrei Ciurunga: 100 de ani de la naștere scriu 

scurte aprecieri: Pan Izverna, Gheorghe Gheorghiu, 

Anatol Moraru și eseuri: Alexandru Burlacu – Poetul 
cumplitului canal, Veronica Popa – Un fir de verticală 

rugăciune, Ionel Novac – Restituire: corespondența 

Andrei Ciurunga – Constantin Reabțov, Valentin 

Reabțov – Prietenul drag al tatălui meu, Rodica 
Dermengi – Talent răstignit pentru Basarabia, despre 

Vasile Conta: 175 de ani de la naștere scrie Alexandru 

Manoil – La Cahul, „juca teatru în grădina lui 
Zuliano!”, despre Paul Goma: 85 de ani de la naștere 

scrie Liliana Grosu – În calidorul existenței, despre 

Nicolae Todosă – 85 de ani, scriu scurte referințe: 
Mihail Gh. Cibotaru, Nicolae Dabija și Alexandru 

Tecuci. De asemenea, remarcăm eseurile și comentariile 

realizate de V. Axenti, Clișeul, formulă banalizată și 

obscură, Petru Butuc, Semnificativă monografie de 
toponimie, cu lumină asupra istoriei naționale, 

Alexandru Manoil, Teatrul „B.P. Hasdeu”: tenacitatea 

speranțelor, Svetlana Mihnea, Capriccio nu-i un 
capriciu, ca și interviurile: Agripina Manoil-Hioară – 

Nicolae Todosă, Victoria Șevcenco – Max Cîrlan și 

Marina Porumb – Sava Calabadău. Poezia este semnată 
de Andrei Ciurunga, Nicolae Todosă și Theodor Răpan, 

iar proza de Andrei Ciurunga și Nicolae Todosă.     

 

C a l i g r a f, Anul XXI, nr. 224, ianuarie 2021, 
Alexandria. Eseurile și comentariile sunt realizate de 

Florea Burtan, Gânduri la început de an (editorial) și 

(Stan V. Cristea, Călușul în Teleorman, Stan V. Cristea 
(Cassian Maria Spiridon, Eminescu, ziarist politic), Ana 

Dobre (Nicolae Georgescu, Nodul gordian), Dana 

Heuberger, O altă viză, Marian Nazat, La început de an 

nou, Cristian Gabriel Moraru, Eminescu, jurnalist 
cultural complet. Cu restituiri vine Nicolae Scurtu, 

Câteva epistole necunoscute ale lui Zaharia Stancu, iar 

Iulian Talianu este în dialog cu Gabriela Adameșteanu. 
Critică literară fac: Nicoleta Milea (Theodor Răpan, 

Neasemuita psaltire a dezdurerării și Maria Calciu, 

Sunet mut), Valeria Manta Tăicuțu (Mălina Romița 
Constantin, Totem), Tudor Cicu (Any Drăgoianu, 

Femeie jucându-se cu focul), Elena Stroe Otavă 

(Victoria Milescu, Lecturi diurne), Aureliu Goci (Marin 
Cristian, Vlăscenii), Lucian Gruia (Ramona Müller, 

Dumnezeu în vocativ), Nicolae Dina (Claudia 

Voiculescu, Sinele ca un rondel). Poezia este semnată 

de Mircea Ciobanu, Marian Raicu, Doina Zărnoianu, 
Cristian Ovidiu Dinică, Simion Felix Marțian, Héctor 

Martínez Sanz (prezentare și traducere de Theo 

Șerbănescu), iar proza, de Mariana-Florentina Drăghici 
și Ștefan Mitroi.   

 

Constelații diamantine, Anul XII, nr 1 (125), 
ianuarie 2021, Craiova. Remarcăm eseurile și 

comentariile realizate de Constantin Miu, Mistica lumii 

lui Blaga, Mihai Caba, Într-o nemeritată uitare – Aron 

Cotruș, Ion Pătrașcu, Acad, Mircea Malița și strategiile 
asimetrice, Livia Ciupercă, Un nou an calendaristic 

întru „altoire”, Janet Nică, „Eroarea” lui George 

Călinescu, Dragoș Niculescu, Nae Ionescu și Școala sa 
(X), Al. Florin Țene, Cavalerul nebuniei străbate 

literatura Europei, Ion Popescu-Brădiceni, Cuvinte de 

reazem și uimirea de a fi în opera poetică a lui Coman 

Șova, Vavila Popovici, Filozofia, Religia, Știința, 
Politica – Immanuel Kant  (XX), Tudor Nedelcea, 

Emanuil Gojdu – un filantrop și patriot autentic, Florian 

Roatiș, Sub semnul credinței: Serafim Man și N. 
Steinhardt, Ion N. Oprea, Sănătatea mentală a marilor 

conducători, Florentin Smarandache, Pe contra sensul 

vieții comune, George Petrovai, Semnal de alarmă tras 
de Mordecai Roshwald în romanul Ultimatum, Ion 

Iancu-Vale, Plăcerea, dușmanul omului, Nelu Vasile, 

România pitorească – pe urmele lui Al. Vlahuță în Gorj, 

Nicolae Rotaru, Neputincioșii, Filip Tudora, Louis Apol, 
aforismele lui Nicolae Mareș, critica literară făcută de 

Ionel Popa (Mihai Zamfir, În așteptare), Liviu Chiscop 

(Ligia Stan, Macii râd în hohote de soare), Mihai Batog 
Bujeniță (Sorin Finchelstein, Covid 19, 2020 – Jurnal 

de front), Galina Martea (Alensis de Nobilis, Respirații 

în dar), Daniel Marian (Valeriu Barbu, Bă, țărane!), 
Livia Ciupercă (Emil Isac, O sută și una de poezii), 

Tudor Nedelcea (Cristian Andrei Scăiceanu, Craiova de 

altădată), Olimpia Mureșan (Ioan Astalus, Ticăloșii), 

Mioara Bahna (Gheorghe Andrei Neagu, Tristețea lui 
Dumnezeu), poezia semnată de Doina Drăguț, George 

Filip, Boris Mehr, Ștefan Radu Mușat, Yehuda Ainichai 

(traducere de Cristina Botîlcă), Silviu Doinaș Popescu, 
Marian Hotca, Victor Albu, Ionuț Țene, Sebastian 

Golomoz, Walt Whitman (traducere de Marian 

Mihalache).  

 

Dunărea de Jos, Nr. 225, decembrie 2020, Galați. 

Tematica acestui număr al revistei este Ziua națională, 

despre care scriu: Costel Fotea, Ștefan Pascu, Finalul 
apoteotic: Alba Iulia, 1 Decembrie 1918, Gheorghe Pop 
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de Băsești, Prea iubiții mei! Onorată adunare a tuturor 

Românilor din Transilvania, Ungaria și Banat! 
Corneliu Radeș, București 3 noiembrie – 1 Decembrie 

1918, Dorin Stănescu, Sacralitatea Marii Adunări 

Naționale de la Alba Iulia, Gheorghe Platon, 
Desăvârșirea unității naționale, Jaques de Launay, 

Opțiunea păcii și Intrarea în război a României, Ion 

Bitoleanu, „Șefi de partide”. Eseurile sunt realizate de 

Dan Horgan, Sărbătorile de iarnă la români, Ion 
Ghivoiu, Datini și obiceiuri, Ioan Horujenco, Petru 

Caraman și datina descolindatului. La Scrisoteca – 

proiect inițiat de Florina Zaharia, invitați sunt: Luminița 
Amarie și Ramona Sandrina Ilie, Critica literară este 

făcută de Octavian Mihalcea (Nicolai Tăicuțu, 70 – o 

biodiversitate în gri). In memoriam Cornel Regman este 
redat interviul realizat cu acesta de Angela Baciu, iar 

Corneliu Stoica este prezent cu Dicționar – Artiști 

plastici gălățeni (160) și eseul, Morphochroma.   

 
Ex Ponto, Anul XVIII, nr. 3-4 (66-67), iulie-

septembrie*octombrie-decembrie 2020, Constanța. 

Remarcăm eseurile și studiile realizate de Angelo 
Mitchievici, Elegie pentru prietenul meu (editorial), 

Ioan Adam, Duiliu Zamfirescu: la Hârșova. Un episod 

de tinerețe, Viorel Coman, Miracolul provinciei, Ovidiu 

Dunăreanu, Prospețime și diafanitate. Consemnări 
despre noile lucrări ale pictorului Adrian Pal, Gica 

Nicula, Dimensiunea artistului, de la modernism la 

postmodernism în opera lui Mario Vargas Llosa, 
Adriana Moraru, Construcția feminității interbelice – 

opinii în dialog, Titi Damian, Stan V. Cristea, Eminescu 

și Teleormanul. Un caz pentru istoria literară, Alex. 
Ștefănescu în dialog cu Iulian Talianu, critica literară 

făcută de Ștefania Mincu (Nicolae Grigore Mărășanu, 

Comedia valahă), Gabriel Rusu (Antologie de proză, Ex 

Ponto Epic Orchestra), Anastasia Dumitru (Gheorghe 
Glodeanu, Între real și imaginar. Incursiuni în proza 

fantastică franceză din secolul al XIX-lea), Nastasia 

Savin (Marian Drăghici, Păhăruțul), Aureliu Goci (Paul 
Sârbu, Noi povestiri din Delta Dunării), Ion Fercu 

(Diana Dobrița Bîlea, Fântână în cer), Constantin Dram 

(Daniela Ouatu, Jumătate amurg), Ana Dobre (Elena 
Netcu, Pași prin infern și Exilații), Ion Roșioru (Any 

Drăgoianu, Setea învingătorilor), Marina Cușa (Guner 

Akmolla, Tătarii), Tudor Cicu (Mihaela Meravei, 

Colivia de sticlă), Passionaria Stoicescu (Mihai 
Păcuraru, Verde traversând amiaza), Ioan Florin 

Stanciu (Mihai Păcuraru, Verde traversând amiaza), 

Lucian Gruia (Dumitru Augustin Doman, Moartea de 
după moarte), poezie semnată de Liviu Ioan Stoiciu, 

Iustin Moraru, Passionaria Stoicescu, Iulian Talianu, 

Virgil Diaconu, Marian Dopcea, Lucian Alexiu, George 

Vulturescu, Simona-Grazia Dima, Tiberiu Tudor, Ioan 
Dogaru Arsene Augustin, Octavian Dumitru Unc, 

Denisa Paula Arcip, iar proză, de Mircea Ioan 

Casimcea, Diana Dobrița Bîlea, Florentin Popescu, 
Valeria Hogea, Codruța Perșa. In memoriam Octavian 

Dumitru Unc scriu: Ovidiu Dunăreanu, Angelo 

Mitchievici, Daniele Varvara, Nastasia Savin, Diana 
Dobrița Bîlea.   

 

Expres cultural, Anul VI, nr. 12 (48), decembrie 
2020, Iași. Eseurile și comentariile sunt realizate de 

Liviu Ioan Stoiciu, De parcă am fi trăit într-o ficțiune în 

2020, Nicolae Panaite, Semne și înfățișări...de Crăciun, 

Constantin Coroiu, Un nou volum din seria; 
Personalități ieșene, Cosmin Andrei Tudor, Despre 

destin în „spațiul mioritic”, Iulian Marcel Ciubotaru, 

Prolegomene la istoria unei familii uitate: Zipa (VII), 
Eugen Munteanu, Jurnal heidelberghez 1994 (V),  Dan 

Bogdan Hanu, Suburbii subterane. Post(st)ări (secțiuni 

contemplative prin actualitatea de proximitate), Ioan C. 
Teșu, Însingurarea digitală sau de la alinare la alienare 

(I), Ioan Țicalo, Nicolae Labiș. 85 de ani de la naștere, 

Grigore Ilisei, Nostalgia enesciană a pământului 

românesc, Adrian Dinu Rachieru, Mihai Sin și ispita 
romanului total, Remus Valeriu Giorgioni, Adevăratul 

Crăciun sau Balada hanului lui Chimhan, Constantin 

Pricop, Direcția critică (XLI). Critica literară este făcută 
de Laurențiu Istrate (Lucian Dan Teodorovici, Matei 

Brunul), Adrian Alui Gheorghe (Dinu Olărașu, Freamăt 

și Adrian Lesenciuc, Balada), Al, Cistelecan (Voichița 

Cercel, Soare de toamnă), Ovidiu Pecican (Marcel 
Mureșeanu, O sută și una de poezii), Diana Vrabie (Adi 

Cristi, Rugăciuni la marginea patului), Traian D. Lazăr 

(Maria Gh. Moraru, Răzvan și Sabinuța), Virgil Nistru 
Țigănuș (Grigore Ilisei, La gurile Africii), Flavius 

Paraschiv (Michael Crichton, Germenul Andromeda), 

Sorin Bălănescu (Evgheni Zamiatin, Biciul lui 
Dumnezeu), cronica teatrală, Poetul orb care a văzut 

bine, de Adina Bardaș, cronică de artă plastică, Idealism 

în Barbizon, de Ioan Răducea și cronica muzicală, De la 

musique avant toute chose. VI. „Atunci Moise și fiii lui 
Israel au cântat Domnului...” Poezia poartă 

semnăturile: Nichita Stănescu, Petruț Pârvescu, Liviu 

Antonesei, Friedrich Michael, Victoria Milescu, Nina 
Viciriuc. 

 

FEED BACK, Anul XVII, nr. 11-12, noiembrie-
decembrie 2020, Iași. Remarcăm eseurile realizate de 

Daniel Corbu, Arta cotidiană sau despre instabilitatea 

omului postmodern (editorial), Ioan Aurel Pop, Școala 

Ardeleană, Theodor Damian, Relativism: Erodarea 
obiectivității. Adevărul se află în „ochiul” privitorului, 

Valentin Ciucă, Mircea Eliade. Artă și sacralitate, 

Mihai Cimpoi, O previziune științifică eminesciană: 
cuanta, Virgil Diaconu, Poezia în versiunea lui B. 

Fundoianu, Cassandra Corbu, Metamorfoze literare de 

la romantism la postmodernism. Poezia de dragoste, 

Mircea Bârsilă, Diversitatea stilurilor în poezia lui 
George Stanca, Lucian Gruia, Cezar Ivănescu – „O 

reprezentație sacră pe o scenă platonică”, Constantin 

Cubleșan, Poveștile corozive, Marioara Vișan, Doi mari 
poeți ai copilăriei: Gianni Rodari și Grigore Vieru, 
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Octavian Paler, Scrisoare domnului Wells, Mioara 

Bahna, Milan Kundera – Cartea râsului și a uitării, 
document: Nicolae Dabija, Întâmplări cu Grigore Vieru 

și Gheorghe Simon, Colocviile de poezie de la Târgu 

Neamț, portret critic făcut de Daniel Corbu lui Gellu 
Dorian, critica literară scrisă de Lucian Gruia (Dumitru 

Augustin Doman, Moartea de după moarte), Ladislau 

Daradici (Ion P. Iacob, Patria ireală), Ionel Necula 

(Mirela Ianuș Dinga, Zodia fluturilor), Aurelian 
Silvestru (Daniel Corbu, Januvia, romanul ascezei), 

Cezarina Adamescu (Alensis de Nobilis, Omul poliflor), 

Constantin Stancu (Liviu Ofileanu, Manualul 
inginerului de drumuri și poduri), poezia semnată de 

Alexandru Cazacu, Denisa Lepădatu, Monica Râpeanu, 

Christian Shenk, Ionuț Caragea, Florin Caragiu, Liviu 
Țiplica, Benjamin Fondane (traducere de Ștefania 

Mincu), Diana Trandafir, Dumitru Ichim, Leonid 

Dimov (inedite), Horia Zilieru, Virgil Diaconu, 

Florentin Palaghia, Valentina Becart Bisog, Eugen Barz, 
Ion Stratan, Nichita Stănescu, Gellu Dorian, Paolo 

Ruffilli (traducere și prezentare de Geo Vasile) și proza, 

de Yasunari Kawabata (traducere de Pericle 
Martinescu). 

 

H e l i s, Anul  XVII, nr. 10-11-12, octombrie-

noiembrie-decembrie 2020, Slobozia. Icea, Doamne, 
cestor curți este colindul de casă care deschide această 

ediție a revistei (cules de Răzvan Ciucă de la Marian 

Dima din Ostrov-Dobrogea). Pagina lui Dan 
Simionescu cuprinde retrospectiva Helis – iulie-august-

septembrie, 2020 și prezentarea a două cărți: Florin 

Dochia, Poeme din carantină și Răzvan Ciucă, Între 
oglinzi și amintiri. Eseurile sunt realizate de Șerban 

Codrin, Ion Budai-Deleanu, două veacuri de rătăcire 

sau de recunoaștere, Victor Nicolae, Mistică 

eufemistică, Alexandru Bulandra, Mărturisirile unui 
detectiv literar, iar critica literară este făcută de Ică 

Sălișteanu (Ștefan Olaru, Pietre și roze și Ștefan Mitroi, 

Pregătiri de înviere), Elena Ruxandra Petre (Despre 
esența sacră a lumii), Titi Damian (Gala Galaction, 

Gratie și Palamon), Ciprian Paleologu (Răzvan Ciucă, 

Între oglinzi și amintiri. Conspecte din cărțile de joc). 
Semnează poezie: Gheorghe Dobre, Petre Ioan Crețu, 

Paul Spirescu, Adrian Bucurescu, Marius Stan, 

Loredana Stan, Florin Dochia, F.M. Ciocea, Iuliana 

Pașca, Costel Stancu, Ștefan Olaru, Borce Panov 
(prezentare și traducere Tatjana Betoska, stilizare: 

Gheorghe Dobre), Tudor Cicu, Dimitrie Bolintineanu 

tradus în aromână de Dina Cuvata, Gabriel Gherbăluță, 
Ștefan Neagu, Nicolae Teoharie, iar proză: Răzvan 

Ciucă, Leonard Voicu, Nicolae Marinescu, Adrian 

Florin Duță și Florentina Loredana Dalian. 

 

L i t e r a  13, Anul VII, nr. 25, trim. I, 2021, 

Siliștea-Brăila. Eseurile și comentariile din acest număr 

sunt realizate de Mihai Vintilă, Pandemia și literatura și 
Zigzag brăilean, Virgil Andronescu, Semănând scaieți, 

Valentin Popa, Vasile Băncilă despre spațiul apelor, 

Petre Crăciun, Colecția mea de stilouri și alte 
instrumente de scris a ajuns la 300 de piese, cele mai 

vechi din secolul I d. Hr., Vasile Mandric, Drumul fără 

de sfârșit al inspirației (eseu profan). Critică literară 
fac: Dumitru Anghel (Coriolan Păunescu, Eterna 

Mirare), Mihai Vintilă (George Apostoiu, Charles de 

Gaulle – Monarhul celei de a V-a Republici), Carina 

Anca Ienășel (Ioan Avădanei, Amintiri), Jenică Chiriac 
(Ghinea Mitrea, Între două femei), Adrian Simeanu (C. 

Voinescu, Mai mult ca trecutul). Poezia este semnată de 

Stere Bucovală (in memoriam), Alexandru Halupa, 
Bogdan Boeru, Stela Șerbu Răducan (epigrame), iar 

proza, de Ștefan Negrișan. Aricuil literar înțeapă pe 

Roberto Bolano (Căinii romantici), pe Ioan Întorsură-
Moldoveanu (Pe creste de valuri) și pe Doina Vodă 

(Dungi și pete). Pe coperta a patra a revistei sunt 

reproduse cărți poștale cu Brăila din colecția Nelu 

Covașă.   
 

L i t e r e, Anul XXI, nr. 11-12 (248-249), 

noiembrie- decembrie, 2020, Târgoviște. Remarcăm 
eseurile și comentariile realizate de Mihai Stan, De la 

Caragea la Covid 19 (editorial) și Autografe, Barbu 

Cioculescu, Conceptul de generație la Mircea 

Vulcănescu, Mihai Cimpoi, Minima Moralia, Alex 
Ștefănescu, Bătrâni de Octavian Goga, Mircea Horia 

Simionescu, Florența valahă, Mircea Coloșenco, 

Crăișorul lui Liviu Rebreanu, un roman controversat 
(1), Marin Iancu, Un alt fel de a face politică, Vasile 

Bardan, Un poem genial și umbrele lui, Titi Damian, 

Scriitori români despre monahism: Tudor Arghezi, 
Icoane pe lemn Alexandru Bulandra, Pe urmele 

autorului. Mărturisirile unui detectiv literar, Florentin 

Popescu, Antologiile ca repere istorico-literare (X), 

Victor Petrescu, Petre Gheorghe Bârlea. Lingvistică și 
literatură, Dumitru Copilu-Copillin, Predicții adeverite, 

Magda Ursache, Viața ca literatură și literatura ca 

viață, Dan Anghelescu, Vintilă Horia, O poetică 
singulară..., critica literară făcută de Constantin 

Eretescu (Lecturi târzii: poezia în cătușe – Radu Gyr), 

Horia Gârbea (Christian Basta, În căutarea Izabelei). 
Nicolae Georgescu (Ecaterina Petrescu Botoncea, 

Numele meu ești tu), Nicolae Rotaru (Radu Călin 

Cristea, Împăratul cu șapcă), Ana Dobre (Magda 

Ursache, Ridică-te, Gyr, ridică-te, Crainic!), Vilia 
Banța (Evelyne-Maria Croitoru, O cafea cu tine), Victor 

Martin (Ionuț Calotă, Cum să supraviețuiești în 

dragoste), Lucian Gruia (Mariana Grigore, Dansând cu 
fericirea), Ionel Necula (Ion Dulugeac, Povara 

condamnărilor), Traian D. Lazăr (Vasile Ghica, 

Aforismele mele) Florentina Loredana Dalian 

(„Judecătorului de suflete”, cu drag). Semnează poezie: 
Igor Guzum (prezentare de Iulian Filip), Ion 

Mărculescu, Corin Bianu, Florea Turiac, Ion Vasilescu, 

Simion Pelin Marțian, Marian Vișescu, Mihaela 
Oancea, Gabriela Oana Bucur, Corneliu Berbente, 
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Constantin Voicu și proză: Sorin Diaconescu, George 

Coandă, Nicolae Florentin Petrișor, Dumitru Augustin 
Doman, Aurelian Silvestru, George Toma Veseliu, 

Magda-Ilinca Dogaru. 

 

N e u m a, Anul IV, nr. 11-12, noiembrie-decembrie 

2020. Remarcăm eseurile și comentariile realizate de 

Andrea H. Hedeș, Dacă într-o noapte de iarnă un cititor 

(editorial), Horia Gârbea, În loc de bilanț, Ioan-Aurel 
Pop, Elitele românilor din trecut Mircea Muthu,  

Balcanizare, Balcanism, Balcanitate, Balcanologie, 

Ioan Cristescu, Dramaturgia lui Dan Botta. Paradisul 
eleat și stratul nostru arhaic, Gelu Negrea, Subtila 

strategie a constrângerilor, Liviu Capșa, Pasiunea 

scrisului. La politicieni, Răzvan Nicula, Bă, voi sunteți 
nebuni!, Radu-Ilarion Munteanu, Radu Cosașu – 90, 

Christian Crăciun, Zidul clasic, Tatiana Rădulescu, 

Îngerul Melancoliei, Monica Grosu, Biblioteca și lumea 

sa (i)reală, textele aforistice ale lui Gheorghe Grigurcu, 
interviurile: Horia Gârbea –Maia Morgenstern, Horia 

Gârbea – Mihai Ispirescu, Raluca Faraon – Marius 

Stănescu, critica literară făcută de Andrea H. Hedeș 
(Gabriel Chifu, O viață și Irina Petraș, Istoriile 

literaturii române), Horia Gârbea (Gabriel Chifu, O 

viață), Menuț Maximinian (Irina Petraș, Cartea 

cuvintelor-madlenă), Ioan Holban (Iustin Moraru, Scări 
și capcane), Evelyne Croitoru (Ovidiu M. Curea, Fugă 

în Do Major), Mihai Maxim (Ovidiu M. Curea, Fugă în 

Do Major), Nicoleta Milea (Vilia Banța, Poarta 
felinelor) Ana Dobre (Mihai Zamfir, Gheorghe Simon, 

Dialoguri la Agapia și Stan V. Cristea, Eminescu și 

Teleormanul), Simona-Grazia Dima (Nicoleta Milea, 
Ochiul lui Horus), Icu Crăciun (Florin Burtan, Răni 

călătoare), Constantin Cubleșan (Miruna Mureșanu, 

Psalmi fără titlu), Flavia Adam (Ioan Mărginean, 

Inevitabila călătorie), Gela Enea (Toma Grigorie, 
Focurile lui Hefaistos), Raluca Faraon (Ana Ardeleanu, 

Realități interzise și Mircea Teculescu, Umbrele 

copacilor tăiați), Nicoleta Milea (Menuț Maximinian, 
Puterea secretă a cărților), Vasile Vidican (Mircea 

Băduț, Întoarcerea perenă). Semnează poezie: Adrian 

Popescu, Horia Gârbea, Any Drăgoianu, Eric Allard 
(traducere de Sonia Elvireanu), Constanța Popescu, iar 

proză: Varujan Vosganian, Leon-Iosif Grapini, Miruna 

Drăghici. 

 

P l u m b, Anul XVI, nr. 165, decembrie 2020, 

Bacău. Comentariile și eseurile sunt realizate de Mihai 

Buznea, Povestea porcului cu masca pe figură, Ioan 
Vulcan-Agniteanul, Crăciunul iernilor transilvane, 

Adrian Dinu Rachieru, Constantin  Călin – 80. Un om 

„Vechi” în „Țara Bacovia”, Romulus-Dan Busnea, 

Lumea la ananghie: Asaltul agresiv al neomarxismului 
progresist, Emilian Marcu, La pas pe malurile Bistriței, 

Constantin Zavati,  Domnul profesor Ioan Dănilă, o 

albină..., Șerban Codrin, Florentin Popescu în delict de 
vârstă – 75 de ani imputabili timpului, Ioan Florin 

Stanciu, Scrisori dobrogene (III), Cristina Ștefan, 

Nicolae Manolescu la aniversare și Constantin Zavați – 
Bacăul de odinioară, Grigore Codrescu, Cornel-Simion 

Galben, cronicarul cultural, riguros și rafinat al 

Bacăului, Mihai Merticaru, Un prozator (Viorel Savin) 
și trei poeți (Nicolai Tăicuțu, Viorel Dinescu, Marcel 

Miron), Livia Ciupercă, A șterge cu buretele, Ticu 

Leontescu, Mircea Șerbănescu în oglinda retrovizoare, 

Petruș Andrei, Scriitorul – filosof Ionel Necula, Dumitru 
Brăneanu, De la un gând, la altul, Sfântul Nicolae și 

promisiunile globaliste, Constantin Vorniceasa, O 

pereche de filozofi mioritici, Petre Isachi, Sub 
simbolismul cifrei șapte, Ozana Kalmuski Zarea, Odă 

bucuriei. Nicolae Scurtu vine  cu Câteva știri despre 

poetul Radu Cârneci și Revista Ateneu. Critica literară 
este scrisă de Carmen Focșa (Octavian Mihalcea, 

Patima cheilor), Lucian Gruia (Adriana Ungureanu, 

Femeia la 40 de ani. Pe facebook), Mioara Bahna 

(Adrian Munteanu, Paingul orb), Liviu Chiscop 
(Victoria Fonari, Olimp & Hades), Ioan Țicalo 

(Theodor Codreanu, Scriitori basarabeni - III), 

Constantin Dram (Sorin Cotlarciuc, Magia 
haimanalelor), Mioara Bahna (Elisabeta Vartic-Cristea, 

Viscol în iarbă), Petre Isachi (Christine Bernadette 

Rousseau, Unde ești, Domnule Tamkin), Ionel Necula 

(Mirela Ianuș Dinga, Zodia fluturilor), Daniel Luca 
(Camelia Monica Cornea, Duș rece pe cord deschis), 

Lucian Strochi (Nicolae Labiș, un poet nepereche), 

Nicolae Mihai (Constantin H. Covatariu, Misterul din 
adâncuri). Poezia este semnată de Alexandru Cazacu, 

Nicolae Labiș, Mihai Hanganu, Cornel Galben, Romică 

C. Ghica, Ioan Bărbunțoiu, Vasile Larco, iar proza, de 
Firiță Carp, Dan Arvătescu și Diana Dumitru.  

 

Pro Saeculum, Anul XIX, nr.7-8 (147-148), 1 

octombrie-31 decembrie 2020, Focșani. Remarcăm 
eseurile, studiile și comentariile realizate de Rodica 

Lăzărescu, Așa să ne ajute Dumnezeu (editorial), Magda 

Ursache, Mers pe ape și puțină moarte, Ionel Necula, 
Eminescu filosof? Ioan Dumitru Denciu, Recurs 

vrâncean III: topice, toponime, curiozități, Gheorghe 

Glodeanu, Muzele lui Lucian Blaga (I), A. Gh. Olteanu, 
Dumitru Radu Popescu și folclorul, Nicolae Cârlan, 

Marginalii la un catalog de carte românească veche, 

Marian Nencescu, Limbajul artistic: concepte, 

alternative, perspective, Ștefan Dimitriu, Evadarea cu 
solenoidul, Viorel Chirilă, Condiția ființei strivite în 

lirica Ilenei Mălăncioiu (IV), Marin Iancu, 

Teleormanul, Eminescu și Stan V. Cristea, Interviurile 
Rodicăi Lăzărescu cu Cornel Galben, Vasile Ghica și 

Costin Tuchilă, critica literară făcută de Ioan Florin 

Stanciu (Mihai Păcuraru, Verde traversând amiaza), 

Gheorghe Lăzărescu (Un eseu incitant despre  Lucian 
Blaga), Nicolae Dan Fruntelată (Nicolai Tăicuțu, 70 – o 

biodiversitate în gri, Valeriu Birlan, Vizitatorul), 

Valentin Popa (O nouă ediție a operelor lui Panait 
Istrati), Ana Dobre (Paula Romanescu, Un centenar de 
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suflet românesc, Constantin Trandafir, Constelația de 

aur a scriitorilor români), Gina Puică (Constantin 
Severin, Bibliotecarul infernului), Alexandru Jurcan 

(Adrian Țion, Ape salmastre), Ionel Popa (Simona Sora, 

Complezanță), Remus Valeriu Giorgioni (Iacob Roman, 
Peregrin prin Banatul Montan), Diana Dobrița Bîlea 

(Octavian Dumitru Unc, Cânturile Dobrogei, Iulian 

Dămăcuș, Calea lui Nastratin, Mihaela Meravei, 

Colivia de sticlă, Antologia de proză, Ex Ponto Epic 
Orchestra), poezie de Maria Margareta Labiș, Eugenia 

Bălteanu, Marcel Mureșeanu, Cornel Galben, 

Passionaria Stoicescu, Nicolae Cabel, Dan Anghelescu, 
Mihaela Oancea, Dumitru Velea, Ioan Al. Lupu, 

Luminița Zaharia, Mihaela Aionesei, Valeriu Birlan, 

Victoria Milescu, Paul Spirescu, Adrian Sorin Budescu, 
proză de Lia-Maria Andreiță, Victor Ravini, Niculae 

Gheran, Leon-Iosif Grapini, Constantin Simion, Lucian 

Badea, Gabriel Todică, Fevronia Spirescu și teatru de 

Nicolae Havriliuc.  
 

S c r i p t o r, Anul VII, nr.1-2 (73-74), ianuarie-

februarie 2021, Iași. Poezia este semnată de Ion 
Hadârcă (cu poem desenat de Dragoș Pătrașcu), Vlad 

Berariu, Adrian Bodnaru, Roxana Pavnotescu, 

Constantin Novăceanu, iar proza, de Ion Fercu, Cristina 

Frumos, Pavel Nedelcu. Remarcăm eseurile realizate de 
Doru Scărlătescu, O convenție tripartită în constituirea 

canonului literar junimist, Anastasia Dumitru, Despre 

ediția princeps Eminescu, Vasile Iancu, Două 
fundamentale repere: Casandra și Ipotești, Ștefan 

Afloroaei, Ecoul confesiv al unor întrebări, Simona 

Modreanu, Gândul sferei, Eugen Uricaru, Oradea, Liviu 
Ioan Stoiciu, Din anul revoluției. De uz strict personal 

(XXXII), Romulus Rusan, Jurnal inedit, Oferit de Ana 

Blandiana. Dialogurile sunt: Robert Șerban – Dorin 

Tudoran, Vania Atudorei – Mioara Cortez, Vania 
Atudorei – Viorica Cortez.  Scriu critică literară: Elvira 

Sorohan  (Alexandru Călinescu, Instantanee cu final 

deschis), Bogdan Crețu (Dorin Tudoran, De bună voie, 
autobiografie mea!), Cristina Hermeziu (Basarab 

Nicolescu, Harul feminin), Frăguța Zaharia (Angela 

Martin, Lăuntrul ca scenă – Dialoguri cu Fernando 
Pessoa), Ioan Răducea (Mihai Zamfir, În așteptare), 

Diana Bobică (Guzel Iahina, Copiii de pe Volga), 

Bogdan-Mihai Mandache (Nicu Gavriluță, Viața, un 

ritual inițiatic), Codrin-Liviu Cuțitaru (Patru tablouri 
ieșene), Constantin Coroiu (Ibrăileanu, cumpănitul 

ardent), Ioan Holban (Ștefan Mitroi, Pregătiri de 

înviere, Vlad Scutelnicu, Poeme instant), Constantin 
Cubleșan (Angela Marinescu, Opere complete – 

subpoezie, vol. I-II), Genoveva Pogorilovschi (Zenovie 

Cârlugea, Constantin Brâncuși. Oamenii din viața lui), 

Ana Dobre (Andrea H. Hedeș, O întâlnire pe strada 
Hazard), Lucian-Vasile Szabo (Ioana Cistelecan, Staze 

și metastaze carcerale), Gheorghe Simon (Theodor-

George Calcan, Amneziile doamnei Voltaire), Stelian 
Țurlea (George Arion, Mâna care închide ochii)   

 

S u d, anul XXV, nr.11-12 (236-237), noiembrie-
decembrie 2020, Bolintin-Vale. Eseurile și comentariile 

sunt realizate de Florentin Popescu, Scriitori, în viziuni 

grafice (XIII), Alexandru Cazacu, Efectul Robinson și  
Zile de noiembrie la Rimini, Gabriel Dragnea, „Mă mai 

cunoașteți cumva?” și Constantin Șt. Bolintineanu în 

conștiința prezentului, Ion Andreiță, Un cântec de 

iubire pe țărmul fluviului Mekong, Titus Vîjeu, Școala 
de la Rochefort (II), George Apostoiu, Intelectualii în 

cetate, Ioana-Ruxandra Fruntelată, În jurul culegerii de 

folclor a poetului Dumitru Furtună, Gheorghe 
Dragomir, Invitație la balul mascat al pandemiei! 

Ștefan Crudu, Remember nostalgic. Târgul de carte 

„Gaudeamus” 2019, Romanița-Maria Ștențel, Românie, 
țara mea de dor... Cu file de monografie este prezentă 

Luminița Cornea, O viață sub sabie (VII), cu evocări, 

Neagu Udroiu, „Universitățile mele” (VII) și Ziduri, 

zidiri, ziditori, iar inscripțiile găsite de Nicolae Scurtu 
sunt: Noi mărturii despre Virgil Cioflec și Mârșa și 

Nicolae Cartojan și revista „Dacoromania”. Critica 

literară este făcută de Florentin Popescu (Magda 
Ursache, Ridică-te, Gyr, ridică-te, Crainic!), Luminița 

Cornea (Iulian Chivu, Cenușa tatălui), Ion C. Ștefan 

(Nicu Doftoreanu, Tangouri cu de toate... și Răvașe 

desecretizate), Șerban Codrin (Remus Valeriu 
Giorgioni, Marea, o frescă livrescă). Poezia este 

semnată de Radu Cârneci, Ștefan Dumitrescu (cu 

versiune în vietnameză de Pham Viet Dao), Evelyne 
Maria Croitoru, Victoria Milescu, Mihaela Aionesei, 

George Nica, Geo Galetaru, Nadia Linul Urian, iar 

proza, de Nicolae Dan Fruntelată (O poveste pentru 
sfârșitul anului), Constantin Colonaș (Omul cu ochi 

albaștri - II), Cristina Elena Simion (Înger păzitor), 

Vasile Szolga („Corona-virusul” bată-l vina). 

 

U r m u z, seria a doua, anul VII, no.11-12/ 2020, 

Câmpina. Remarcăm: poezia semnată de Marwa Helal, 

Florencia Varela (cu poem comentat), Chase Bergrun 
(tălmăciri de Florin Dochia), Violeta Anciu, Oxana 

Gherman, Silviu Dachin, Tudor Gheorghe Calotescu, 

Adrian Suciu, Diana Trandafir Octavian Mihalcea, 
Raquel Salas Rivera (tălmăcire de Liliana Ene), critica 

literară făcută de Mioara Bahna (Rudy Roth, 

Geometriile contradictorii ale singurătății), Raluca 

Faraon (Paul Spirescu, Singurătatea albatrosului în 
zbor), Florin Dochia (Octavian Mihalcea, Patima 

cheilor), Petronela Apopei (Ioan Romeo Roșianu, 

Scrisori de dragoste irosită), Ică Sălișteanu (Ștefan 
Olaru, Pietre și roze și Ștefan Doroftei Doimăneanu , 

Balada colțului de rai și  Freamătul anotimpurilor), 

Daniel Mariș (Ioan Radu Văcărescu, Anul din luna 

săptămânii de ieri), Vasilica Grigoraș (Viorel Birtu-
Pîrăianu, Oglinzi în suflet), Radu-Ilarion Munteanu 

(Sergiu Someșan, Atacul sferelor), cronică de film: 

Raluca Faraon La Tigre e la Neve. 
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U.Z.P., nr. 20/ 2020. Poate fi depășit paradoxul 

presei științifice? este editorialul semnat de Daniela 
Gîfu. La Întâlnirile conducerii UZPR cu Consiliului 

Național Consultativ au participat: Doru Dinu Glăvan, 

Gheorghe Văduva, Valentin Uban, Claudius Dociu, 
Maria Stanciu, Petrică Butuc, Dumitru Țimerman, 

Florin Egner, Grigore Radoslavescu, Emil Talianu, 

Roxana Istudor, Cornel Cepariu, Mircea Pospai, Elena 

Câmpan, Miron Manega, Vasile Filip, Mădălina Corina 
Diaconu, Marina Bădulescu, Sorin Stanciu, Daniela 

Gîfu, George Coandă, Mihai Golescu, Ioan Damaschin, 

Nicolae Băciuț, Ioan David, Sorin Blada, Dragoș Bako, 
Anca Dinică, Nicolae Dinescu, Firiță Carp, Dorina 

Sgaverdia, Silvia Pintea, Iuliana Gorea Costin, Răzvan 

Onesa. Remarcăm apoi articolele: Codul Deontologic al 
jurnalistului profesionalist – sinteză profesională și 

etică de Firiță Carp, Un Cod Deontologic al 

jurnalistului profesionist, în viziunea UZPR de Tudor 

Cătineanu, Un străjer la hotarele profesionalismului de 
Maria Stanciu, Un nobil Cavaler al Adevărului de 

Viorel Popescu, Adevărul – esența profesiei de ziarist 

de Dorina Sgaverdia, Jurnalistul profesionalist, 
adevărat slujbaș al cunoașterii de Vasile Filip, În 

vremuri de criză, jurnalismul poate salva, în mod 

legitim și direct, vieți de Valentina Mareș, Interesul 

public, obiectivul comun al UZPR și al partenerilor 
noștri de Claudius Dociu, Evenimentele jurnaliștilor, 

online de Roxana Istudor, „Odă lui Brâncuși” de Adina 

Andrițoiu, În numele limbii române de Adrian Suciu, 
Cinstirea unui mare jurnalist român. Pamfil Șeicaru de 

Mircea Pospai, Posteritatea lui Lazăr Lădariu (1939-

2019) de Nicolae Băciuț, Ziaristul-istoric Mihai 
Eminescu – un geopolitician „avant-la-lettre” de 

George Coandă, Întregiri documentare eminesciene în 

cercetări recente de Dan Toma Dulciu,  Ion Bucheru. 

Publicistica, o dulce povară de Neagu Udroiu, „Nu 
așteptați ca Occidentul să ofere soluții pentru media din 

România” de Mădălina Corina Diaconu, Despre 

echilibrul presei în pandemie de Corina Popescu.  
 

Vatra veche, serie veche nouă, anul XII, nr. 12 

(144), decembrie 2020, Târgu Mureș. Remarcăm 
eseurile realizate de Nicolae Băciuț, Radiografii 2020, 

Nicolae Labiș – 85, Poetul „Primele iubiri” Viața pe un 

peron și Muntele Athos din Muntele Athos (VIII), Ioan 

Aurel Pop, Transilvania, Starea noastră de veghe 
(XLI), Emilia Luchian, Iubirile lui Nichita Stănescu 

(VIII), Gheorghe Sarău, Corespondența lui Dimitrie 

Stelaru (XXXIV), Dumitru Hurubă, Mai altfel, despre 
Veronica Micle (XVII), Theodor Damian, Nașterea 

Domnului – cină a bucuriei, Cătălina Hașoti, „Misterul 

Nichita”, Dorin Nadrău, Carnetele de note zilnice ale  

lui Paul Cornea, Adrian Lesenciuc, II, A. P. Bănuț. 
Repere biobibliografice, Florin Bengean, Nașterea 

Domnului, interviurile: Viorica Bălaj – Octavian Paler, 

Ion Vasiu – Traian Vasilcău, Liliana Popa – Matei 
Vișniec, critica literară scrisă de Zenovie Cârlugea 

(Florian Copcea, O istorie a liricii românești din 

Serbia), Mihaela Roșu Bînă (Georgia Miculescu, Jertfă 
albastră), Iulian Cătălui (Adrian Munteanu, Paingul 

orb), Valentina Becart (Maria Ieva, În sfârșit, fluture), 

Ioan Marcoș (Adrian Grănescu, Amurgul Daciei), 
Dumitru Hurubă (Aurelian Sârbu, Matrice și Magda 

Ursache, Ridică-te, Gyr, ridică-te, Crainic!), Livia 

Fumurescu (Aurelian Sârbu, Matrice), A. I. Brumaru 

(Liliana Spătaru, Aripile iubirii), Tudor Cicu (Gheorghe 
Andrei Neagu, Măgarul din fântână), Mihai Posada 

(Nicoleta-Cristina Scarlat, Blue, retrograd), Constantin 

Stancu (Adrian Botez, Magica noastră casă: Ardealul), 
Traian-Dinorel Stănciulescu (Alexandru Surdu, De la 

Marea Unire la România Mare). Semnează poezie: 

Dumitru Ichim, Remus Valeriu Giorgioni, Cora 
Botezatu, George Filip, Valeria Bilț, Nadia Prigoană, 

Gheorghe Jurcă, Valentina Becart Bișog, Damaschin 

Pop-Buia, Bianca Marcovici, Coriolan Păunescu, Iuliu 

Ionaș, Carolina Baldea, Veronica Pavel Lerner, Răzvan 
Ducan, Louise Glück (traducere de Silvia Urdea), 

Viorica Șutu, Corina Ligia Pătrașcu, Nicolae Mătcaș, 

Vasile Larco și proză: Marian Drumur. 
 

                                             

                            Cititorul de reviste 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

EPILOG 

 

au trecut vijelios Cavalerii  

Apocalipsei - vânt rău de  
stepă – şi uitat-au să mă robească 

lipsei: cu toate  

deşteptările  pe limbă - sunt din nou 
prunc – într-un vârf de 

runc 

 
„primăvară-n toamnă – doamnă-a 

firii doamnă: alb e din 

Licorn – roşu-i scris de 

Domn – negru  
pieptănat – galben cu 

bănat”  

 
a fost probabil un vast 

inedit târg cosmic: acum 

s-a-ncheiat: pe toate lunile cerului scrie  

de zor letopiseţi  - un 
biet singuratic 

noptatic – Aflat 

 
 

 

            Adrian BOTEZ 
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Activități la Centrul Cultural 

Florica C. Cristoforeanu 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

La Centrul Cultural ,,Florica Cristoforeanu”, anul 

douăzeci și unu al mileniului trei debutează magistral, în 
ciuda celui vechi, urgisit, hăituit de himerele 

însănătoșirii grabnice, ale normalității și bunăstării. Și-n 

anul nașterii lui Mihai Eminescu, 1850, cântau 
cucuvelele, mai ceva ca-n sălile de spectacolele actuale, 

în școli, în suflet și-n gând, pustiite, răvășite de 

singurătate.  

Desigur, pentru această zi de sărbătoare, praful a 
fost șters cu sârg, ușile au fost deschise larg, dezinfecția 

și-a atins obiectivul suprem, iar evenimentul… 

Evenimentele - două dintre cele mai importante ce 
marchează, la fel ca primăvara, începerea unei noi vieți, 

plină de speranțe, de dor și de stabilitate.    

Că și-au stat unul înaintea altuia, nu poate fi un fapt 

întâmplător, căci nouă zile le separă în Gerar și nouă ani 
la mijlocul veacului XIX, de asemenea. Nașterea lui 

Eminescu și Unirea Principatelor – o binecuvântare 

pentru omul român. 15 și 24 Ianuarie. 
Ziua marelui Eminescu a strâns laolaltă iubitorii 

fideli de literatură, muzică…, nesperat de mulți, 

nesperat de îngăduitori cu micile sincope, necesare 
protagoniștilor pentru a-și repotrivi ceasurile după ora 

exactă a culturii. O oră de bilanț, de reîmprospătare a 

patrimoniului municipal cu câteva nestemate poetice, 

epice, antologice. Desigur, în tandem cu evoluțiile 
încurajatoare ale unei noi generații de muzicieni.  

16 ianuarie 2021, ora 11, sala de spectacole a 

Centrului Cultural râmnicean. Oficiile de gazdă, ca de 
fiecare dată, au fost susținute de managerul Violeta 

Socol-Vîlcu, întâmpinând invitații cu urările de An Nou, 

de an bun, de an cu sănătate, de an cu împliniri, 
propunând ca prim moment un remember (film 

documentar) Mihai Eminescu. Au urmat mesajul 

primarului municipiului Râmnicu Sărat, Sorin Cîrjan, 

considerațiile scriitoarei Valeria Manta Tăicuțu despre 
semnificația Zilei Culturii și câteva precizări inedite ale 

editorului C-tin Marafet despre legăturile poetului 

nepereche cu urbea râmniceană (sursa: eminescologul 

Nicolae Georgescu).  
Violeta Socol-Vîlcu a subliniat ponderea proiectelor 

literare în activitățile așezământului cultural local, 

pornind de la revistele literare, ,,Spații culturale”, ,,Glas 
râmnicean”, festivalurile de creație ,,Titel 

Constantinescu” și ,,Radu Cârneci” (pentru elevi), 

,,Scriitori de azi”, cenaclul ,,Alexandru Sihleanu” și 

încheind cu volumele și autorii cuprinși în proiectele din 
2020. Intervențiile muzicale au fost susținute de eleve și 

foste eleve ale Școlii Populare de Arte ,,Florica 

Cristoforeanu”, Anya Bunduc și Bianca Ifrim (muzică 
folk pe versuri de Mihai Eminescu), Daria Maria Sava și 

Lavinia Toader recitaluri de pian).  

Volumul de versuri „Vălul Șeherezadei” al Cameliei 
Manuela Sava, doctor în literatură, profesor la Colegiul 

Național ,,Alexandru Vlahuță” a fost prezentat Valeria 

Manta Tăicuțu. Poeta a recitat câteva poeme, a mulțumit 

celei care a prefațat volumul, adică scriitoarei 
Passionaria Stoicescu, aflată în imposibilitatea de a 

participa la această manifestare, dar veche prietenă a 

râmnicenilor, nelipsită, însă, pe parcursul anilor 2019-
2020, de la întâlnirile locale importante.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Unirea Principatelor Române a fost reconstituită, la 

a 162-a aniversare, pe aceeași scenă a Centrului Cultural 
,,Florica Cristoforeanu”, cu două zile avans, vineri, 22 

ianuarie 2021, la ora prânzului, așa cum obișnuiește 

anual colectivul instituției, prin forțe proprii, cu elevii 
cercurilor muzicale, folclorice și ai Școlii Populare de 

Artă.  

În deschidere s-a intonat Imnul de Stat al României, 

apoi au urcat pe scenă membrii grupului ,,Mugurașii 
râmniceni” în frumoase costume populare, cu un grupaj 

de melodii patriotice. Au mai evoluat Ansamblul 

,,Crăițele” (suită de dansuri), Edi Macovei (Imnul 
Moldovei), Daria Irimia (De vrei să știi ce înseamnă 

român), Andrei Teodora, Filip Alina, Sabrina Romaneț. 

La finalul spectacolului, grupul ,,Mugurașii râmniceni” 

au interpretat ,,Hora Unirii”, cărora li s-a alăturat 
publicul spectator. 

 

                        A consemnat Sorin CĂLIN   
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Râmnic, mon amour! 
 

    Orice s-ar spune, e confortabil să locuiești într-un târg asupra căruia nu se focalizează 

interesul știrilor de la ora cinci. Spațiul fără legende, obsesii, vedete/vendete, tâlhari, violatori și 

alte nenorociri, situat cam la margine de Bărăgan, e cuminte și mulțumit să treacă prin istorie (mai 

ales prin cea recentă) ca și cum în el, cum spune un clișeu literar, nu s-ar întâmpla nimic. Fiindcă, 

aparent, aici e încă un loc în care nu se întâmplă nimic, adică, decodificând mesajul, avem un 

exemplu de liniște și pace, departe de lumea dezlănțuită, de larma colorată a marilor aglomerări 

urbane, caracterizată prin debusolarea/alienarea tipică vremurilor moderne, în care omul își pierde 

treptat reperele morale, și, cu o expresie la modă, „țiglele de pe casă”, respectiv mințile, dreapta 

judecată/ rațiunea și sensibilitatea. 

Cumințenia este întotdeauna răsplătită de Dumnezeu sau de opinia publică: probabil că așa se 

explică trecerea relativ ușoară, fără pierderi însemnate, prin carantina covidică: dacă respecți 

regulile, stai în casă și păstrezi distanța, te speli des pe mâini și te dezinfectezi, n-ai cum să te 

îmbolnăvești. Dacă te mai duci și la biserică (pe furiș, într-o frumoasă complicitate cu organele 

abilitate), ți se iartă și toate păcatele, fiindcă locurile de rugăciune sunt protejate de viruși, niciunul 

nu îndrăznește să intre în casa Domnului, după cum bine spune și foarte des un înalt prelat de la 

malul mării. Agheasma, busuiocul, privirile stinse ale sfinților de pe pereți, lumina policandrelor și 

a lumânărilor de ceară curată, rugăciunile și cântările au fost dintotdeauna remedii pentru orice 

boală, știut fiind că bolile vin de la diavol și rareori de la Cel Sfânt, ca pedeapsă pentru faptele 

muritorilor de rând. Iar în casa Domnului, diavolul și bolile trimise de el n-au ce căuta, că e interzis 

prin lege de câteva mii de ani. 

„Sunt câțiva morți în oraș, iubito”, spune un vers din Bacovia, valabil oricând și, mai ales, 

acum. Dar târgul nu prea se sinchisește: ceea ce nu știi nu-ți poate face rău. Așa că e mai bine să 

ignori situația tragică din câteva familii de intelectuali, dispariția unor profesori respectați, a unor 

medici, a unor reprezentanți ai elitei băștinașe, ca să nu mai vorbim despre cei singuri, umili și 

anonimi, îngropați pe repede-înainte, de parcă ar fi fost niște programe pe calculator. E bine să 

ignori și situația din învățământ, școlile pustii, mutarea superficială în online a ceea ce oricum se 

făcea, cu puține excepții, de mântuială și de ochii inspectoratelor de toate felurile birocratice. 

Desigur, stând strâmb și judecând drept, copiii buni sau din familii bune nu sunt cine știe ce 

dezavantajați, viitorul le este asigurat fie de efortul și motivarea proprie, fie de ambiția și banii 

părinților, capabili să găsească meditatori și alte soluții de salvare chiar și în perioadele de criză. 

Dezavantajați sunt copiii din familiile modeste, cu și fără etnie, dar și aici există consolare, vorba 

lui Creangă (de fapt, a tatălui, Ștefan a Petrei): „dacă ar învăța toți carte, n-ar mai avea cine ne 

trage ciubotele”. Cu alte cuvinte, e nevoie și de candidați la munca de jos, culegători de 

sparanghel, roșii ori căpșuni, spălători de vase, vidanjori, măturători de străzi și alți prestatori de 

servicii prost plătite și lipsite de relevanță la o privire elitistă asupra împărțirii pe categorii a 

oricărei societăți, oricât s-ar crede ea de civilizată. Cu astfel de mentalitate păguboasă e ușor de 

trecut prin pandemie, atâta timp cât ceea ce-i „valoros” (termenul e relativ, fiindcă, ne învață 

Einstein, totul este relativ) e protejat, iar ceea ce nu-i, nu. Și târgul nostru, ca multe altele din 

patrie, se resemnează cu starea de fapt, se retrage într-un imaginar călduț și caută strategii de 

supraviețuire, cum a făcut întotdeauna – și cu, da, relativ succes. 
                                                             

                                                                                                       Valeria Manta Tăicuțu 

 


