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”Întrebările la care 
trebuie să răspunzi 
cel mai sincer sunt 

cele care ți le pui  
singur”   

                                                                                               
(Grigore Moisil) 

 
 A CREDE ÎN VISE 

        
In memoriam  acad. Grigore Moisil 

(n. 10 ian. 1909, Tulcea - d. 21 mai 1973, 
Ottawa, Canada) 

 
Într-o friguroasă și vânturoasă zi de 

10 ianuarie, a îndepărtatului an 1908, 
vedea lumina zilei cel care avea să fie 
înzestrat cu una dintre cele mai iscoditoare 
și luminate minți dintre toți academicenii 
români ai timpului său. Cel care avea să 
își găsească sfârșitul vieții nu în țara lui 
natală, ci în metropola canadiană Ottawa. 
Acolo unde se întâmplase să reprezinte in-
teresele României, participând la o 
prestigioasă reuniune ştiințifică inter-
naţională. Ţin minte că la auzul acelei 
triste veşti primul lucru de care aveam să-
mi readuc aminte a fost surprinzătorul său 
răspuns la o întrebare, aparent 
nevinovată, a unui confrate în ale 
gazetăriei: „Dumneavoastră fiind un repu-
tat om de ştiinţă, iar pe deasupra şi aca-
demician într-un domeniu atât de exact 
precum matematica, mai credeţi cumva în 
vise?”. „Da. Desigur că mai cred. Ca 
dovadă, am visat că devenisem academi-
cian, că eram în aulă şi prezidam o 
şedinţă. Şi când m-am trezit, întradevăr 
eram academician în aulă şi prezidam o 
şedinţă”. De la acest plăcut şi pilduitor 
episod gazetăresc, uşor mi-a fos să-mi 
imaginez că mă aflu, împreună cu dânsul, 
în cabinetul său de lucru, şi că am fi con-
venit împreună ca domnia sa să aştearnă 
pe o coală de hârtie albă ce crede că ar 
vrea să comunice cititorilor ziarului 

„Mesagerul de Sibiu”, timp în care eu să 
răsfoiesc paginile unor ziare şi reviste în 
încăperea alăturată. Şi iată ce am fi putut 
afla din mărturisirile scrisului său fugar: 
„Cea mai mare schimbare ce se va pe-
trece în Ministerul Învăţământului Româ-
nesc va fi atunci când nu se va schimba 
nimic”; „Ni se cere să facem ştiinţă 
prductivă şi producţie ştiinţifică. Ar fi mai 
bine dacă am reuşi să facem ştiinţă 
ştiinţifică şi producţie productivă” (n.a. - Și 
era pe vremea vechiului regim politic). „E 
bine să cunoşti bine pe cineva. Dacă-l 
cunoşti foarte bine e rău”; „Odată, când 
era să avansez în ierarhia universitară, de-
canul de atunci al facultăţii m-a învinuit că 
sunt prea tânăr, la care eu am spus că în 
fiecare zi mă străduiesc să scap de acest 
defect”; „L-am întrebat pe un meteorolog 
cam ce probabilităţi dă prognozei timpului. 
Mi-a răspuns că maxim 40%. Atunci de ce 
nu spuneţi pe dos, că aveţi şanse de 
60%?”; „Ştiinţa merge astăzi mai repede 
ca omul de ştiinţă. Ai pornit împreună şi ţi-
o ia înainte. Ar fi de scris odată povestea 
celor care şi-au pierdut 
răsuflarea alergând după 
propriile lor idei. Şi trage-
dia celor ce nevrând să 
rămână în urmă, nu pot 
să oprească puhoiul. Şi 
comedia amară a celor 
ce neputând alerga, 
încearcă să o oprească. 
Şi dramele provocate de 
cei ce, neînţelegând noul, 
îl prigonesc pe cel ce-l 
practică”; „Marea calitate 
a unui şef de şcoală este 
de a fi bucuros când e 
depăşit de elevii săi”; „Un 
profesor bun e cel care te 
face ca lucrurile grele să 
ţi se pară uşoare”; „Pro-
blema morţii este vie (la o anumită 
vârstă)”; „Un om este uman nu numai prin 
defectele lui, ci şi prin calităţile lui”; „Ştiinţa 
nu e bună azi, dacă ieri nu s-a gândit la 
mâine”; „Ştiinţa este formată numai din 

afirmaţii şi negaţii, doar trăirea unei ştiinţe 
e formată din întrebări şi răspunsuri, din 
bănuieli şi îndoieli”; „Nu ar trebui ca 
adevărul să supere pe cineva. Pe mine, 
bunăoară, o temă de matematică nu m-a 
supărat niciodată. O teoremă e o scrisoare 
de dragoste”; „Ştiinţa se răzbună ca o fe-
meie: nu când o ataci, ci când o neglijezi”; 
„Nu trebuie crezut că dacă se decretează 
o lege, ea se va şi aplica. Nu se aplică 
decât legile cu care sunt de acord cei care 
o aplică”; „Eu cred că omul trebuie să 
caute şi să găsească plăcerea în însăşi 
munca lui. Consider că munca e o 
pedeapsă numai dacă omul nu se află la 
locul potrivit, dacă face altceva decât îi 
place. Sunt unii oameni care consideră că 
matematica trebuie făcută între cutare şi 
cutare ore. Nu e adevărat. Matematica nu 
se face la ore fixe. Matematica se face 
când îţi vine o idee. Noaptea sau 
dimineaţa când te scoli, când te speli, te 
gândeşti. Dacă nu te speli, te gândeşti 
când nu te speli”; „Ce este un pesimist? 
Un optimist bine informat”; „Scaunele 

prezidenţiale sunt pericu-
loase, ca un microb care se 
urcă la cap”; „Legile ţării nu 
interzic nimănui să fie im-
becil”; „Duşmanii se re-
crutează dintre prieteni”; 
„Nimic nu costă mai mult 
decât neştiinţa”; „Libertate 
totală: ai impresia că e un 
joc de cuvinte; cel puţin 
pentru mine pare o expre-
sie corectă gramatical, dar 
de fapt nu are sens, căci 
fiecare trebuie să se în-
cadreze în legile societăţii”; 
„Greu nu e să ai dreptate, 
greu e să convingi pe alţii. 
Nu întotdeauna e greu, ci 
numai când ai dreptate. Şi 

mai ales e greu să convingi pe cei care 
spun că s-au convins”; „Imaginaţia e şi ea 
o sursă de informare”; „Matematica va fi 
limba latină a viitorului, obligatorie pentru 
toţi oamenii de ştiinţă”; „Când îmbătrâneşti 

nu mai ai inimă, ai cord!”; „Spre deosebire 
de vin, ştiinţa nu trebuie lăsată să 
îmbătrânească”; „Un om la 20 de ani tre-
buie să fie admirat, la 30 apreciat, la 40 in-
vidiat şi la 60 stimat”; „Iubesc oamenii, 
începând cu mine”; „Marele regret al vieţii 
mele este de a nu fi avut nici unul”; „Nu 
văd altă formă a teatrului în viitor decât cir-
cul” (n.a.- Dovadă şi ceea ce se petrece 
pe scenele multor teatre din ţară şi de 
peste hotare, inclusiv în timpul zgomo-
toaselor şi costisitoarelor festivaluri 
internaţionale, precum cel de la Sibiu). 
Notă: Un exemplu de real curaj şi de 
riscantă sinceritate a distinsului academi-
cian-matematician: când totul era gata 
pregătit ca doamnei Elena Ceauşescu să 
i se acorde titlu de academician în dome-
niul chimiei polimerilor, Grigore Moisil a 
fost singurul, dintre toţi reputaţii oameni de 
ştiinţă din ţară, care a declarat în mod pu-
blic că nu este de acord. Iar dânsa (Dum-
nezeu să o ierte), nu numai că a primit 
acel titlu, dar l-a şi aşezat ca o emblemă 
de mândrie înaintea numelui şi prenumelui 
său. Parţial, o îndreptăţea faptul că cu a 
sa bine-cunoscută severitate şi mână de 
fier a făcut din ICECHIM Bucureşti un in-
stitut de cercetări ştiinţifice de prestigiu 
mondial! Numai că, între timp, nici el nu 
mai există. Și chiar dacă ar mai fi 
supravieţuit acestor timpuri, la ce folos de 
vreme ce marile combinate chimice, pre-
cum cele de la Făgăraş, Târnăveni, Oraşul 
Victoria, Râmnicu Vâlcea, Govora, 
Craiova, Arad, Piatra Neamţ, Slatina, 
Codlea, Săvineşti, Turda şi Dej, sunt fie o 
jalnică ruină, fie amplasamentele unor 
imense MOLURI.  

Toate străine de ţară şi de nevoile 
ei. Cele care i-au transformat până şi pe 
românii harnici şi chibzuiţi din producători 
pricepuţi în înfocaţi şi nesătui cumpărători 
şi consumatori de te-miri-ce.  

De la produse alimentare dubioase 
calitativ şi gustativ şi până la haine purtate 
şi ghete scâlciate. De unde şi balanţa 
comercială (export-import) mereu în de-
favoarea României!    
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Motto 

„Imbecilitatea  
oamenilor este  
întotdeauna o  
invitație către  

nerușinarea Puterii. 
Cum o stăvilim?” 

                                                      Anonim 
 
Învață de la alții, ne îndeamnă  un 

străvechi proverb norvegian, dar a cărui 
actualitate a străbătut epocile, cât și 
hotarele aste-i lumi, ajungând și pe 
plaiurile noastre ca mesager al 
schimbărilor bune pe care le tot așteptăm, 
dar care se încăpățânează să nu mai vină. 
Dar pentru a afla ce trebuie, și cum se 
poate face, nu e neapărată nevoie să 
apelăm la înțelepciunea altor neamuri, 
fiindcă o avem pe-a noastră, și care ne 
spune că pentru a scăpa de răul-lipitoare 
acesta trebuie smuls de la rădăcină cu 
uneltele pe care le avem la îndemână. Și 
iată ce gând mă paște de ceva vreme: cei 
care au vizitat vechea cetate a Sighișoarei 
și au avut ochi să vadă mesajele trecutului 
pentru ceea ce am putea numi memoria 
cetății (în expresie modernă – responsabi-
litate socială), au putut reține trei detalii 
care i-au marcat existența de peste opt 
veacuri, rămase mărturii  până în zilele 
noastre, pe platoul central al burgului: 
stâlpul infamiei, camera de tortură  cu 
spânzurătoarea și mica închisoare 
medievală cu grilaje de fier ce țineau 
condamnații la vedere pentru a-i pedepsi 
și pe această cale pe cei care se abăteau 
de la canoanele timpului lor și a-și primi 
clipă de clipă disprețul și oprobiul celor ce 
viețuiau în cetate. Toate cele trei semne-
mărturii se află acum în amintirea  unor 

vremi  care nu-i tolerau pe cei ce călcau 
strâmb pe caldarâmul drumului comun. 
Dar nu și în uitare. Așa cum ne sunt 
înfățișate și în dramatizarea  ”Călătoria lui 
Perichon în cuibul Coțofenelor”, 
radiodifuzată și la noi în urmă cu aproape 
șapte decenii, cu interpretarea genială a 
marilor actori ai timpului, și din care am 
reținut o replică în ton ce a sugerat  
subiectul acestor rânduri a pelerinului 
francez devenit rău-făcător pe meleagurile 
mioritice: ”Eu, să fiu târât în fața tri-
bunalelor ca un pungaș de rând? Să fiu 
pus la stâlpul infamiei, oh!” 

 
Și iată întrebarea: câți dintre 

pelerinii români contemporani ce s-au tot 
perindat pe la frâiele puterii în acești 32 de 
ani post-decembriști fatidici nu ar merita 
să fie flagelați în piața publică de către 
cetățenii onești/corecți pentru faptele lor 
abominabile de fățărnicie, abuz, minciună, 
lăcomie, înșelăciune, trădare de neam și 
de țară, meritând din plin să fie expuși în 
piața publică la stâlpul infamiei? 
Anatemizați pentru toate astea, așa cum 
îndeamnă și catrenul ce urmează: ”Stâlpi 
ai puterii trecătoare/ Din parlamente și gu-
verne/  De stâlpul infamiei, oare/ Nu vă e 
teamă? Căci etern e!” 

 
Pentru toți acești ”binefăcători ai 

neamului” (ce ironie crudă, și cruntă!) ne 
stau mărturie jaful generalizat care ne-a 
adus în situația iminentă  de faliment al 
țării de al cărei gât stau agățate datoriile 
externe  ce se apropie de jumătate din 
produsul național. Asta, în timp ce ”apos-
tolii neamului” își proclamă  neîncetat și cu 
nerușinare deocheată grija angelică pen-
tru soarta celor pe care îi păstoresc și vi-
itorul supușilor necondiționat. Diavoli cu 

chipuri de îngeri,  dar cu năravuri de 
torționari moderni ce supun  legile în 
favoarea lor și în disprețul poporului su-
veran. De demolatori de destine, de profi-
tori ordinari, tari în vorbe amăgitoare și 
nulități absolute în fapte care să-i motiveze 
în fața guvernaților. Vorba poetului-
nepereche: niște răi și niște fameni/ e 
rușine omenirii/ să vă zică vouă oameni. 

 
Rezistența în timp a cetății 

Sighişoarei, spre a reveni la ideia atitu-
tinilor intolerabile față de paria societății, 
se datorează în mare măsură acestui an-
tidot cu care se tratau fără-de-legile, având 
chipul şi înfăţişarea de stâlp al infamiei 
pedepsitoare de rele şi al celor care le 
făptuiesc. De ce nu am învăţa și noi, cei 
de azi, de la cei de dinaintea noastră,  cum 
se pot curma de la rădăcină toate relele şi 
belelele pe care le suportă românul de 

astăzi! Orașele noastre au, toate şi fiecare 
în parte, câte o piaţă publică, în păduri se 
mai găsesc, încă, destui arbori-lumânare 
ce se pot transforma  în catarge-stâlpi ai 
infamiei. Și nici de împricinați care umblă 

liberi printre noi, chiar înaintea noastră, 
asumându-și  rolul de diriguitori de des-
tine, dar cu năravuri de circari, protejați de 
o Justiție oarbă și vinovat-ocrotitoare ce 
cântărește faptele cele rele cu o balanță și 
greutăți măsluite. Expunerea fariseilor, a 
lotrilor de adevăr și profitorilor nevolnici de 
foloase necinstite și, deci, necuvenite, la 
oprobiul și  diprețul publice prin înlănțuirea 
lor pe stâlpul infamiei ar avea efectul, și nu 
mă îndoiesc de asta, al operației  de can-
cer pe organismul viu; extrem de 
dureroasă, dar sigură de însănătoșire  
morală, după rețeta cândva infailibilă ”față 
în față călău și  victimă”: o palmă-două pe 
obraji și-un scuipat între ochi, și să vedeți 
ce s-ar  mai spăla mizeriile, înseninându-
se zarea precum cerul după o ploaie 
sănătoasă de vară!  Dar cine poate să știe, 
totuși, dacă ”la stâlpul infamiei pus/ re-
gretele-l chinuiau nespus./  Da-n mai puțin 
de-o săptămână/ vându și stâlpul pe sub 
mână”. Sigur, până nu  semeni, nu culegi. 
Și-atunci ne vom vedea nevoiți să apelăm 
la alte terapii forte, precum cea sugerată 
de îndemnul pe care ni l-a lăsat meșterul 
cuvintelor-nepereche: ”Cum nu vii tu, 
Țepeș doamne, ca punând mâna pe ei/ 
Să-i împarți în două cete: în smintiți și în 
mișei,/ Și în două temniți large cu de-a sila 
să-i aduni/ Să dai foc la pușcărie și la casa 
de nebuni!” Având  totodată grijă  să nu 
chemăm pompierii până nu se face totul 
scrum. 

 
Cât despre stâlpii infamiilor, cu rol 

de justiție socială la vedere, cât și de pri-
menire morală, aceștia ar trebui să 
rămână în picioare, chiar dacă  pentru ei 
ar mai dispare, rasă, o pădure. La câte ja-
furi ca-n codru s-au făcut până acum, nici 
că ar mai putea conta unu în plus. Fiindcă 
s-ar regenera rapid, precum speciile de ar-
bori repede crescătoare, prin  igienizare 
forte.                                                                                                                                                                      

 MĂ  PAȘTE GÂNDUL...
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Sub acest titlu, Corneliu Carp ne 
propune un volum ce adună texte de o 
sensibilitate aparte, așa cum numai 
scrierea afectivă poate să le aducă pe 
lume. Autorul, particularizat de o perso-
nalitate puternică și bine motivată în tot ce 
face, realizează  mult mai decât o carte de 
memorii, așa cum s-ar părea la o primă 
vedere. Se poate vorbi, mai degrabă, de 
un roman existențial ad-hoc, alcătuit de 
file/ piese de roman, adunate într-un dosar 
explicit de către un autor foarte atent la 
amănunte.  

Scopul? Fixarea „amintirii” și a sen-
timentului, într-o intenție de arhivă 
sentimentală sui-generis.  

Ceea ce este demn de menționat 
este faptul că acest gen particularizat de 
discurs capătă, cu prisosință, valențele 
textului literar, prilejuind o lectură cu 
adevărat profitabilă. Între anecdotic și liric 
implicit, secvențele încorporate în volum 
capătă rotunjimea unui posibil roman com-
pus din piese distincte ce se lasă asam-
blate din perspectiva rememorărilor unor 

personaje ce re-compun medii sociale, 
imagini uitate, întâmplări de altădată, în 
dorința de a salva, prin forța artistică a 
narațiunii, un trecut relativ apropiat al urbei 
Iașilor; nu e o intenție de focalizare la nivel 
de micro-istorie specifică în asemenea 
redactări cât, mai degrabă, o prelucrare 
simpatetică a unor date ce țin de 
existențialul re-compus de un grup de per-
sonaje reunite (așa cum se întâmplă în li-
teratura de gen) de motivații comune ce 
țin, în primul rând, de plăcerea și ceremo-
nialul povestirii. Luate astfel narațiunile re-
spective se îndreaptă spre ceea ce, în 
descendență sadoveniană, se poate numi 
un set de istorii subiective din care se 
coagulează materia sensibilă a re-învierii 
unui trecut (aproape) uitat. E și umor, e și 
nostalgie, e și vitalitatea trăirilor, e și 
deziluzie, și sentimentul oferit de per-
ceperea unui timp ce își urmează, 
neabătut, propriile-i legi. Putem vorbi și de 
un anume romantism, bine asortat cu 
conținutul volumului, mai cu seamă când 
sunt evocate locuri rurale din preajma 
marelui oraș: „Asemenea vântului, 
jalea...ce scutură continuu crengile co-
pacilor, an de an, așa trec și primăverile și 
iernile, iar noi ne trezim bătrâni și 
neputincioși. Știu prea bine că destinele 
omenești se-ntind de-a lungul vremii, iar 
farmecul, frumusețea și iubirea, se-alintă 
în culori țesute de vânturi. Pentru mine, 

satul va rămâne, întotdeauna, încremenit, 
parcă de veacuri, ca într-o natură moartă, 
așa cum l-am cunoscut...Cu toate aces-
tea, vom dispărea cu toții, se va vorbi 
peste decenii sau secole, nu știu când... 
despre o specie dispărută, omul... Când 
va veni momentul, vă voi destăinui câte 
ceva din trăirile mele, de la începuturi..., 
când va veni timpul, și cu rele, și cu bune, 
să nu uitați să mi-amintiți, că dacă nu-mi 
amintiți, n-am să iert!...” 

Metafora din titlu e argumentată de 
ceea ce se ptrece de-a lungul secvențelor 
din volum. Firul de iarbă, în literatură și 
într-un mai larg imaginar aplicat, are 
conotații multiple ce se intersectează cu 
acțiunea benefică, salvatoare, a stropului 
de rouă ce vine atunci când trebuie, 
salvând verdele viu atacat de seceta 
prelungită. Tot așa îi este dat omului să 
supraviețuiască: prin lirismul asumat, prin 
frumusețea istoriilor trăite și narate, prin 
camaraderie și armonie existențială.  

Oamenii și orașul intră astfel într-un 
creuzet original, germinând textul re-cre-
ator al unui Iași redat și astfel: „Să știți și 
voi că acum, aici în Iași, cultura este la ea 
acasă și nu orice cultură, ci cultura 
adevărată, cea românească, de demult, 
din străbuni. Pe stradă se merge cu istoria 
în buzunar. Parfumul de cultură este peste 
tot unde te duci. Dacă te-ai născut aici în 
Iași, vei vedea numai instituții de cultură, 
de învățământ, monumente de artă, 
muzee, biblioteci, străzile fiind scăldate de 

la răsărit spre apus numai de razele soare-
lui, bisericile dăinuind și de-a lungul și de-
a latul, din dealul Copoului, Biserica Sf. 
Neculai, 40 de Sfinți, până la Cetățuia și 
din dealul Tătărașului, Biserica Nicorița 
până la Biserica Frumoasa și Mănăstirea 
Galata...”  

Și e vorba de prieteni unul și unul în 
aceste texte (profesori, artiști, ingineri etc., 
ei înșiși personalități ale capitalei mol-
dave). Cugetările și relatările lor despre 
filosofia de viață a firului de iarbă, despre 
oameni care au fost, despre un fost 
aghiotant al lui Sadoveanu, despre 
avatarurile slujbei de ospătar la vechiul 
restaurant „Vânătorul”, despre destine 
(”Anii de început ai lui Costaș”), despre 
„Trăirile profesorului Zugun”, despre o în-
tâmplare de pe strada Cucu, numită prin 
1956 Chaia Lifșiț (după numele unei 
luptătoare antifasciste), despre ani de 
școală din vremuri mai vechi și de clădiri 
uitate, amintiri din armată, de la diferite 
ateliere de muncă, despre un anume 
decan Calaporeanu (cu tot ce merită spus 
despre el...), despre o aventură spre 
America, despre dulceața de altădată și 
gustul uitat al copilăriei... 

Toate sunt fixate pe o canava ce 
ține de filtrarea memoriei sentimentale și 
prilejuiesc o proză de bună calitate, de in-
teres nu doar informațional, ci și artistic, 
prin prelucrare, ordonare, conexiuni 
sugerate în cartea lui Corneliu Carp, Roua 
firului de iarbă.

ROUA FIRULUI DE APĂ
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Sunt cărți pe care le deschizi cu un 
fel de sfială, dacă nu chiar cu evlavie. 

O astfel de carte este 
„Singurătatea fluturilor” (Editura pentru 
Literatură și Artă, Chișinău, 2020) 
prefațată de „Poetul pentru totdeauna”, 
acad. Nicolae Dabija, a cărui plecare 
intempestivă și dureroasă este regretată 
de noi toți. 

Volumul acesta de poeme este un 
„Jurnal de amintiri”, pe „Cărări întristate” 
dintr-un „Tărâm de dor”, luminat de „Pul-
beri de stele.” 

Privind pe „Fereastra timpului” po-
etul devine un pictor astral zugrăvind un 
„Altar cu stele” sub „Arcade de stele”, 
rătăcind uneori pe la „Margini de stele.” 

Astral sau stelar, Dumitru Brăneanu 
încearcă o terapie a sufletului prin „Uitarea 
suferinței” și, punându-și „Aripi de lumină”, 
asemeni lui Icar, să se înalțe „în lumea 
ficțiunii ideale”, cum spunea Maiorescu, în 
ciuda faptului că este „o pasăre cu piciorul 
rupt”. 

Unele terține au farmecul haikuului, 
cu un plus de pasiune:  

„La fereastra timpului  
Singurătatea 
 își cântă durerea.”  

(„Somnul imaginii”) 
„Exilat în poveste”, poetul a ieșit din 

„Temnița sufletului” chemat să rătăcească 
pe „Strada singurătății” să observe 
„Singurătatea fluturilor”. 

S-ar părea că Gustave Flaubert are 
dreptate când afirmă că: „Toți trăim într-un 
pustiu. Nimeni nu e înțeles de nimeni”. 

În câte „O duminică”, poetul 
încearcă să dezlege câte o „Taină” întru 
„Uitarea sufletului”. 

Îl vedem pe acesta „Căzut în 
rugăciune”, alături de îngeri aflându-se 
„Între prieteni”. 

Unul dintre prieteni, într-o lume 
plină de dușmani, este Lucian Blaga. Po-
emul „Veac regăsit”, care are o variantă în 
„Sat de lacrimă”, face dovada că opera 
poetului luminii nu îi este străină.  

Dar „Vine o vreme” când, ieșit în 
„Pridvorul luminii”, poetul se simte „În 

afara jocului” și atunci observă un „Sat în 
lacrimi” și niște „Păsări bolnave” într-o 
„Iarnă uitată”; atunci prinde un „Cal de 
iluzii” și, alungat de un „Viscol păgân” 
plânge „Lacrimi ludice”, amintindu-ne, ba-
covian, că trăim într-o „țară tristă plină de 
umor.” 

Talentul poetului Dumitru Brăneanu 
este evident atunci când poetizează cu-
vinte la care nu te-ai fi gândit: „Breack 
news”, „Sens giratoriu”, „La al Satanei 
virusat strâmt” (p.35). 

Tema dominantă a volumului este 
arghezian-rilkeană: poetul nu se 
angajează propriu-zis într-un dialog cu di-
vinitatea asupra existenței sau ne-
existenței sale ci cu una existentă 
într-însul care l-a înzestrat cu har. Și dăm 
iarăși peste Lucian Blaga:          

„Clipe trec la margine de frig 
Născute 
clipe ce par niște muguri de cais 
din care înfloresc aievea veșnicii 
sub vraja nepătrunsului ascuns 
în adâncimi de întuneric și de vis 
altoită pe ființa mea lumina inumană 
mă doare ca o nevindecată rană.” 

           („Psalm”) 

Tatăl ceresc, ziditorul cerului și 
pământului, este izvorul cu apă vie al stării 
de grație:  

„Uneori din privirea Ta ninge 
Tristețea albatrosului ostenit 
Peste înserarea visurilor 
Alteori cuvintele cuvintele 
Deschid poarta spre altă lume 
O lume care crește în lumina 
Din tenebrele gândului.” 

          („Ninsoarea din priviri”) 

În rest, „vremea vremuiește” iar po-
etul „Truditor la nemurire”, își pictează, 
asemeni lui Michelangelo, „capela sixtină” 
a sufletului său. 

Nu inventariem figurile de stil, care 
„deșteaptă imagini sensibile n fantazia au-
ditoriului” (Titu Maiorescu) dar nu putem 
trece peste simbolistica acestui volum: 
umbra și lumina vorbesc despre unitatea 
contrariilor, visată de Heliade și de 
Eminescu. 

Vom întâlni „năvoade mari de 
umbre” iar când „suspinul amintirii” îl 
răpune „doar umbra ei e tot ce-i mai 
rămâne” („Întrebări viscolite”). 

Lumina este aceea care alungă 
umbrele, noaptea și singurătatea. 

Preoții și poeții rămân „Paznici 
peste veacuri”: 

„Când preotul zice: Hristos a înviat!  
Câteva voci îi răspund: Adevărat a 

înviat!” 
Amândouă ciclurile prezentului 

volum: „Vremea vremuiește veninul 
viperei” și „Rătăcitor prin raiul iluziilor” sunt 
tulburate de „Singurătatea fluturilor”. 

Analogia suflet-fluture este cunos-
cută în toate culturile.  

„Omul, conform Dicţionarului de 
simboluri (Editura ,,Artemis”, Bucureşti, 
1994) urmează de la viață la moarte ciclul 
fluturelui: în copilărie este o mică omidă 
iar la maturitate o omidă mare; la 
bătrânețe devine crisalidă; mormântul său 
este coconul din care iese sufletul care-și 
ia zborul sub forma unui fluture (...) psih-
analiza modernă vede în fluture un simbol 
al renașterii.” 

Poetul Dumitru Brăneanu co-
chetează și cu versul clasic, cât timp 
acesta nu și-a pierdut dulceața: „Maică 
Fecioară, a îngerilor regină/ toate le îm-
braci în veșmânt de lumină.” („Punte 
albastră”) 

Volumul „Singurătatea fluturilor” 
nu este numai un „Jurnal cu amintiri” ci și 
unul cu psalmi, cu iubiri și dezamăgiri, cu 
așteptări și cu gări pustii dar și cu visuri în 
„Pridvorul luminii” unde cresc în jardiniere 
iluzii și speranțe. 

Să repetăm, în final, ruga poetului: 
 
„Doamne, renaște-mă iubire 
Cât încă mai sunt viu 
Să port Crucea Ta Hristoase 
Spre Golgota mântuirii 
Să nu se facă ziuă prea târziu.”      

     Poetul Dumitru Brăneanu – „Truditor la nemurire”

Pe
tru

ș 
An

dr
ei

 
Prometeu   

 
prin conducte nu întotdeauna curge apă 
uneori rugina depusă de timp 
lasă sarea să cristalizeze 
sărutul cheamă sfârșitul 
în straturi 
zgura 
ca o umbră a fricii 
îmbracă ținutul 
din colțuri pândește neîncrederea 
trupuri unite în chemare 
strâng sarea depusă riguros 
după ritualuri dictate de timp 
corpul este o singură rană  
tot mai rotundă 
sarea acoperă respirația 
timpul devine o stâncă 
zeii frământă tinerețea pe stânci 
precum lui Prometeu 
cu gheare și ciocul de aramă 
vulturul îi zdrobește ficatul 
nici o ploaie 
nu vine să stingă 
focul 
în ceruri aprins 

Cristian Ovidiu Dinică 
 
 
 
 
 
 
 

Orașul mut  
 
este singurul oraș ce are 
împărați la fiecare capăt 
 
la capătul sudic un cezar 
spânzură 
timpul în undiță 
momeala o dă apelor adânci 
să-i încarce năvodul cu răbdare 
 
la capătul opus într-un maldăr de cărți 
ce-i umplu singurătatea 
un crai găseste înțelepciunea 
în diminețile reci 
judecă blând melancolia 
 
ca doi lorzi fără melon 
cei doi nu se văd nu-și vorbesc 
 
schimbă între ei cărți poștale 
pe care nu le citesc  



PLUMB  170

pagina 4 revistă de cultură

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul editorial: 
 

Președinte:  
 CONSTANTIN DRAM 

membri: 
 
 
 

OVIDIU GENARU  
VIOREL SAVIN 

GHEORGHE NEAGU  
GRIGORE CODRESCU   

ION TUDOR IOVIAN  
Red. șef-adj.  

Cristina  ȘTEFAN 
Secretar de redacție: 

 Nicolae MIHAI

Colaboratori:  
 

prof. univ. dr. ADRIAN DINU RACHIERU 
prof. univ. dr. IOAN HOLBAN 
conf. univ. dr. IOAN DĂNILĂ  

conf. univ. dr. VICTORIA FONARI (Chișinău) 
 

Redactori: 
 dr. dAN ARVĂTESCU,  EMIlIAN MARCU,  

VIOREl dINESCU, dORU CIUCESCU, 
 PETRUȘ ANdREI, MIOARA BAHNA,  

IOAN BĂRBUNțOIU, GH. UNGUREANU,  
TINCUțA HORONCEANU-BERNEVIC 

 

Director economic: Loredana DĂNILĂ 
  prezentare grafică: Ioan BURLACU   

Corectură: MIHAI BUZNEA, ȘTEFAN OLTEANU, 
EUGEN VERMAN 

CRISTINA ȘTEFAN - ad.SITE;       
 

Adresa: 22 Decembrie 38/B/ 7- Bacău  
E-mail: revista_plumb@yahoo.com 

 
Ilustrații revistă:  Radu MIHAI 

Distribuție-curierat: Toader Titi ROZNOVANU 

 
Director 

IOAN PRĂJIȘTEANU 
 

Redactor șef  
  DUMITRU BRĂNEANU 

CALISTRAT COSTIN

Ghiță Nazare  
la o  

nouă zăbavă 
 
 
       

 
De mai multă vreme fostul meu 

coleg de cancelarie mă supune unui flux 
de provocări, care de care mai incitante 
și mai ademenitoare. Este, și asta se 
vede de departe, unul dintre cei mai pro-
lifici scriitori din Galați și se distribuie cu 
aceeași dezinvoltură prin mai multe 
genuri  publicistice. Face interviuri, se 
lansează în dezbateri pedagogice, 
comentează cărți de istorie, și, mai nou, 
s-a încercat, cu frumoase recunoaștei 
critice, în imaginarul narativ. Romanul 
său, De la cerneala de boz la calculator  
s-a bucurat de multe recunoașteri critice 
și cred c-ar putea continua și cu alte 
înfiorări epice.  

Am scris deseori despre el, despre 
zbaterile sale publicistice și cred c-a 
venit timpul unei recunoașteri oficiale. Îl 
văd activ, dinamic, de parc-ar vrea să 
acopere cu prezența sa toate întâmplările 
culturale din fostele județe Covurlui și 
Tecuci.  Eu l-am creditat de la început, îl 
țin în continuare în grații receptive și-mi 
face plăcere să dau seama despre 
isprăvile sale livrești.  

De curând mi-a trimis cartea 
Zăbava unor noi lecturi (Editura Phoe-
bus, Galați 2021) cu comentarii perti-
nente asupra lecturilor sale mai recente 
– de literatură, de istorie, de educație și 
de publicistică – de unde trag concluzia 
că autorul nostru citește tot ceea ce 
apare în arealul gălățean și,mai mult, dă 
seama de ceea ce citește. Dă dovadă, 
prin urmare, de o hărnicie rar întâlnită și 
aspectul trebuie bine subliniat. Cum a re-
marcat și scriitorul Ion Manea în prefața 
cărții, există la Ghiță Nazare o propensie 
pentru lectură, o patimă a cititului, care 
se decontează dintr-o sete de 
cunoaștere, din dorința de a fi la curent 
cu tot ce se irizează ca noutate pe piața 
cărții gălățene, fapt mai rar întâlnit în 
zilele noastre, când se citește din ce în 
ce mai puțin. Galaxia izvodită cândva de 
Gutenberg, a tiparului, a pierdut pariul cu 
cea a lui Mc Luhan a imaginii, a 
informației vizuale. Filmul, televiziunea,  
videoclipul au căpătat în ultimile decenii  
mult mai mare trecere decât cartea 
tipărită.  Or, autorul nostru este unul din-
tre puținii mohicani ce se mai ține în 
exercițiul lecturii și cei care-i 
încredințează o carte pot fi siguri nu doar 
c-o va citi, dar și c-o va comenta în 
longeviva sa revistă Școala gălățeană pe 
care o editează de ani buni 

Revin la carte. Am mai spus, 
atunci când mi s-a oferit ocazia, că 
esențial într-un comentariu este ca au-
torul să ajungă la esență, să desprindă și 
să detașeze esențialul dintr-o carte, axul 
cardanic care articulează o carte sau 
creația unui scriitor. Or, din acest punct 
de vedere pot spune că. Ghiță Nazare, 
după lunga sa experiență de comentator, 
a înțeles acest imperativ. Comentând, 
bunăoară, poezia poetului din Cahul, 
Petru Botezatu, constată că  este senină, 

tonică, sinceră, mustește de suflet, de 
dor, de iubire, de oameni, de Țară, de 
pământul nașterii și al veșniciei (p.18), în 
timp ce comentariile critice semnate de 
Virginia Chiriac  folosesc cuvinte catife-
late,  elogioase.  Din isprăvile mai noi ale 
Linei Codreanu comentează patru cărți – 
Chemarea apelor, Semnale critice, mono-
grafia consacrată lui Costache Olăreanu 
și Pagini de cultură hușeană,  toate con-
firmând virtuțile literare ale autoarei, 
asupra căreia ne-am pronunțat uneori și 
noi - și tot așa, cu cuvinte de laudă și de 
apreciere, iar din creația lui Costel Crân-
gan alege romanul Emigranții – o carte 
dureroasă despre cei ce-și caută un rost  
printre străini.  

Alte comentarii răsfrâng alte cărți 
semnate de regretatul scriitor vrâncean 
Mircea Dinutz , ctitorul prestigioasei re-
viste Pro Saeculum (Cititorul de ocazie), 
de băcăuanul Cornel Galben, de 
gălățeanul Ion Manea (Raftul cu prieteni), 
Teodor Parapiru (Judit), de Pavel Virgil 
(La răspântie de vremuri), de Lucia 
Pătrașcu (Daruri literare), de Neagu Pe-
rianu, de Vasile V. Popa, Petre Rău, Elis 
Râpeanu, Corneliu Stoica și de Ioan Gh. 
Tofan. O diviziune distinctă a cărții este  
consacrată cărților de istorie, ceea ce ar 
putea însemna, printre altele, că profe-
sorul de istorie Ghiță Nazare a revenit în 
matca sa, de care nu s-a desprins 
niciodată. Regăsim aici comentarii 
desfășurate în marginile unor cărți cu 
subiecte preluate din trecutul unor 
localități, precum Jorăști, Independența 
sau reconstituie trecerea prin viață, prin 
timp și prin lumea unor personalități im-
portante pentru spațiul județului nostru, 
precum frații Savin din Jorăști, Cocuța 
Conachi  sau B. Jordan.            

Cel de al treilea compartiment al 
cărții este destinat lucrărilor pe teme de 
educație și învățământ și conține comen-
tariile la monografiile unor școli cu fru-
moase tradiții formative cum ar fi Liceul 
Vasile Alecsandri, Colegiul de Industrie 
Alimentară Elena Doamna,  sau Colegiul 
național  Costache Negri.  

Ultima diviziune a cărții cuprinde 
comentarii pertinente despre unele 
publicații de cultură apărute pe teritoriul 
județului nostru, la care și autorul con-
tribuie cu articole  bine articulate, ceea ce 
le ridică ștacheta calității cu cel puțin o 
octavă. În ansamblul ei, cartea este o ra-
diografie a vieții culturale gălățene din ul-
timul timp și are funcția unui ghioc marin. 
În paginile ei vuiesc talazurile unei zbateri 
culturale care certifică, încă odată, vorba 
cronicarului, că nici într-ale duhului nu 
stăm prejos. 
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Kilometrul zero-
ca simplă noțiune, 
strict prozaică, su-
gerează o infinitate 
de simboluri pornind 
de la ideea de bază-
cea a deschiderii unui 
vast spațiu spiritual, 
idee pe care mizează 

volumul KILOMETRUL ZERO ȘI ALTE 
POEME (Editura NEUMA, 2021) al prolifi-
cului poet Mihai Păcurariu. 

„Un ochi e în tine,un ochi e înafară”-
este un vers al poemului  care dă titlul volu-
mului, poem al cunoașterii,al 
purificării (”...dacă vrei să 
albești cămașa neagră a 
ființei”), al confruntării cu forța 
cuvântului (cuvintele de care 
nu scapă nimeni,/ alunecând 
pe clapele negre și albe/în kilo-
metrul zero al ființei tale”). 
Tema  kilometrului zero revine 
și în alte poeme, ca punct de 
regenerare a spiritului: ”Vii la 
kilometrul zero, spre   / Lumina 
ce răsare-apunând” (SPAȚIUL 
MEU DE DUPĂ PUNCT) sau 
în CATREN ORI CINCI: ”De la 
kilometrul zero pornește Iu-
birea/ De la kilometrul zero zidește Munca 
în cerc”. Abordată din alt unghi, altfel 
definită dar păstrându-și esența, aceeași 
temă reapare în CĂMAȘA PRIMORDIALĂ 
A MELCULUI: „Mă apropii de toate, fulger 
alung animal/sălbatic, ce linge cenușa 
primordială. / Și urlă, și urlă de kilometrul 
zero...”  Nici în poemul care evocă și invocă 
insula Ada-Kaleh,... „în visul, dacă a fost vis, 

cu viață și altă viață în Ada-Kaleh, 
fortăreață-sirenă ce cântă într-una 
renașterea” nu lipsește leit-motivul -kilo-
metrul zero: ”Vine frumoasa, te acoperă cu 
plângerea / din kilometrul zero și taci”. Kilo-
metrul zero devine nu doar un punct de 
pornire a existenței spirituale ci și unul final: 
”...nimeni nu mă oprește/ când ajung (știu 
că voi ajunge, singur sau împreună) la 
borna de la kilometrul zero” (APROAPE DE 
BORNĂ, PLÂNG CA UN PROST). Poemele 
acestui volum sunt invadate de imagini care 
schițează un univers lăuntric al neliniștilor 
existențiale, al încercărilor de autodefinire 

în raport cu lumea materială: 
”De ce trupul meu, Doamne, 
nu l-ai făcut/ din apă, să curgă 
odată cu setea pământului și 
a oamenilor/ într-o paralelă 
până la dispariție?” (DOAR 
DESPRE TRUP). 

Există, în fiecare dintre 
poemele acestui volum, o 
multitudine de imagini alcă-
tuind lumi efemere (”La brațul 
meu nimic ce este/ întreg nu 
rămâne, e un cântec”- 
SURÂS SPRE PĂMÂNT-), cu 
granițe relative dintre senti-
mente („Te urăsc cu atâta iu-

bire, încât lungimile cuvântului / cad la mari 
depărtări de spațiu”-CHIPUL DESCIFRAT 
ÎN CIOBURI DE OGLINZI), neliniști cu trim-
iteri la ideea relației om-divinitate (”Crezi că 
te pot sluji în cer / dacă nu știu cum te pot 
sluji pe pământ?”-SPIRALĂ DE SEMNE-), 
totul contribuind la consistența unei poezii 
care se lasă redescoperită la fiecare nouă 
lectură. 

 

UN UNIVERS POETIC MEREU SURPRINZĂTOR
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Cartea zilelor noastre 
 

Neliniște  
      la  

Răsărit 
 

  
Pe pământurile 

vechii Moldove. Reiese clar și trist dintr-un 
op de Chișinău. Ce spune povestea de iu-
bire a doi tineri dintre Prut și Nistru în timp 
de război. Supuși de soartă și istorie aspră 
unei crunte despărțiri. Fără vină și vrere. 
Cruzimea separatiștilor transnistrieni 
susținuți neostoit de rușii imperialiști, 
expansioniști fiind motivu` nefast. Mai con-
cret, confruntarea iscată acu` vreo două 
decenii pe acele plaiuri... 

 Peripețiile prin care-au tre-
cut Radu și Ecaterina, materia 
narativă a cărții*. Legate inge-
nios, inteligent și potrivit de alt 
conflict nenorocit declanșat nemi-
los de același ”big brother” estic 
mereu nesățios. Cu-atât mai 
credibilă, cutremurătoare, mi s-a 
părut povestea, cu cât am văzut 
mai an pelicula lu` Loznitsa, 
„Donbass” intitulată. Despre ce e-
ntr-o zonă din teritoriul ucrainean. 
Nefericire nemeritată instaurată putinian cu 
forța armată. Prin dezbinare, sfidare, in-
vadare, teroare. Justificată deloc, cotropi-
toare neechivoc... 

 Gheorghe Budeanu e ziarist. Curaju-
i de a scrie e de admirat. Eu, ca argeșean, 

o fac din belșug. Că finalu` subtil de roman, 
pozitiv în parte, se consumă pe... 
Transfăgărășan. Gicu având bun condei, 
imaginație amestecată corespunzător și 
convingător cu realitatea direct cunoscută a 
vremii de-atunci și de-acum. Oamenii 
locurilor înfățișate așa de frumos nu-i sunt 
nici ei puțin cunoscuți. Astfel că 
portretizează cu strașnic meșteșug, șarmu` 
graiului moldovenesc nelipsindu-i defel. Pu-
terea cuvântului, tăria convingerii, mesaju` 
cu forță rostit arată tragism apăsat. Resen-
timente firești, da` și dulceața liniștitoare, 
nepieritoare a nobilei idei că dragostea pură 
nu moare. Învinge mereu și Dumnezeu o 
susține ca izvor de viață din cel inefabil... 

 Constat bucuros că m-atrag negreșit 
autorii de-o viță cu noi de la Răsărit. Stau 

cu-a` lor volume sub ochi nopți 
după nopți curios. Nu doar literar 
plăcere făcându-mi. Ci și fincă le 
socot mărturii istorice folositoare. 
Lămuritoare, pilduitoare. Pentru 
trecut, prezent, viitor. Pentru mine 
și ceilalți. Lumea având încă 
atâtea de îndreptat și consolidat. 
Pericolu` neobolșevic și ticăloșia 
generatoare le-aș da de exemplu 
pe loc, în context... Iar drept 
încheiere, ceva concentrat: au-
toru`, curajos, romanul, ambițios. 
De cetit neapărat, îndată de sem-

nalat. Personal, n-am pregetat, realmente 
meritat. Și zău că fui câștigat... 

 
***************** 
 * Gheorghe Budeanu, Un strigăt pe 

Nistru, Tipografia Centrală, Chișinău, 2019 
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Motto: 
„Eu însă mă bucur că nu știu și nu pot să 
știu ce sunt eu și lucrurile din jurul meu” 

(Lucian Blaga) 
 

„Azi nu mai sunt eu 
Și mintea mă doare 
Nimic nu mai vreu” (Bacovia) 

 
Prin problematică, estetică, poetică/ 

poietică și filosofie, scriitoarea din 
Târgoviște, Ecaterina Petrescu 
Botoncea, se înscrie fără complexe într-
o ilustră familie de spirite a literaturii 
române interbelice, din care fac parte: Lu-
cian Blaga (se înscrie prin strigătul expre-
sionist al ființei și transfigurarea 
inepuizabilei morfologii a enigmelor sufle-
tului, prin sensibilitatea metafizică și voința 
divină de a iubi „și flori și ochi și buze și 
morminte”, prin arta de a converti sim-
bolurile în sensuri polivalente și prin ideea 
că pretutindeni „nu sufletul se orientează 
după natură, ci natura după suflet”, prin 
coloratura poetico-mitico-filosofică a scrii-
turii etc.);  Hortensia Papadat Bengescu 
– preocuparea constantă pentru adevărul 
sufletesc;  - ideea că omul se revelă în 
autenticitatea sa, numai în iubire, în boală 
și în fața morții; - lucida descindere în me-
andrele sufletului feminin terorizat de 
boală; - stilul necesar, perfect aș spune, 
ce urmează ritmul mișcărilor sufletești, ar-
monia, echilibrul interior, dar și disconfortul 
sufletesc (stil pe căt de sublim, pe atât de 
anxios, stil de simfonie a unui destin tragic, 
saturat de non-culoare, pedant uneori, prin 
științism); - introspecția ce potențează 
camilpetrescian luciditatea și drama 
conștiinței; - procesul autoscopic al bolii 
corelat cu mitografia iubirii etc.; George 
Bacovia (- muzica sincopată a scriiturii, 
eclectismul estetic, picturalitatea atipică, 
ce vizualizează un areal cameleonic, 
persistența vidului existențial, disoluția 
sufletească în pandant cu paradisul în 
destrămare transfigurat cândva, de Blaga, 
obiectivitatea nudă a stărilor poetice, 
onirism dimovian etc.), dar și alți scriitori 
de notorietate europeană: Mircea Eliade, 
Cioran, Camil Petrescu, Anton Holban, 
Garabet Ibrăileanu – cel din Adela etc. 

Insist, Ecaterina Petrescu Boton-
cea s-a integrat prin volumul Numele meu 
este Tu în spiritul literaturii interbelice, 
asimilându-l postmodernist și adăugându-
i docuficțiunea / bioficíunea și palimtextul; 
„adaos” ce presupune/ impune o scriitură 
sub semnul lui  trans- (transindividual – 
personajele nu au nume – transistoric, 
transnațional etc.) și inter – (intersubiec-
tivitate, interdiscursivitate, interdiscipli-
naritate), scriitură sferică ce 
interconectează experiențe unice, voci 
auctoriale, filosofii, științe, vârste literare, 
istorice, estetice - aparent ireconciliabile, 
dar mai ales intuiții imprevizibile. Să 
încercăm să-i identificăm chiar pe Text, 
particularitățile estetice, poetice ale prede-
cesorilor, pe care le continuă strălucit, 
transfigurând o problematică „de o 
monstruoasă actualitate” (Lucian Strochi), 
unde se produce, totuși, estetic vorbind, 
„conjuncția sufletelor” (Vianu Mureșan). 
Observați cum se insinuează, într-un con-
text tragic, pandemia ca destin și ca o 
posibilă „nouă ordine mondială”, cum spun 
politologii: 

„ – are nevoie de internare, e grav! 
I-am spus. 

La cișmeaua din curte m-am spălat 
pe măini, am plătit ouăle și m-am întors cu 
ele la mine acasă, așezând pe ușa 
frigiderului ou cu ou, în graba mare, nu 
m-am mai spălat pe mâini a doua oară, 
trăiam într-o hipnoză! 

Când ți-am auzit vocea la telefon, 

trecuseră cinsprezece ani, am simțit un 
miracol, toată ființa mea a fost invadată de 
o lumină, o conexiune inexplicabilă cu o 
altă ființă de peste mări, dar și cu Marea 
Ființă, se petrecea de parcă un chirurg 
desăvîrșit al înălțimilor ne-ar fi mutat în 
cosmos, pentru a ne opera și a ne sutura 
energiile în continuitate, nu am înțeles ce 
s-a întâmplat, am înțeles doar că ni se 
întâmplă lucruri pe care nu le putem 
înțelege. 

Este din nou târziu, de la o vreme 
totul este târziu, stau cu ochii închiși și 
privesc în urmă fără să știu dacă mai 
există și un înainte, în jurul meu pufăie 
ventilatoarele, eu nu am decât o mască de 
oxigen, cred că astăzi mă bucur că sunt 
pacientă și nu doctor, mă pot odihni, pot 
visa, mă pot lăsa invadată de aduceri 
aminte..., tărgile aleargă în jurul meu, unii 
bolnavi pleacă învinși pentru a...” 

Pluralitatea registrelor stilistice 
confirmă viziunea interdisciplinară, jocurile 
poetice ale gândirii mitico-științifice 
(frecvența de tip Alpha, interdependența 
psihofizică, mitografia iubirii - Euridice și 
Orfeu, Beatrice și Dante, Aeticus și Marea 
Preoteasă etc.), corelația misterioasă, 
Ethos – Thanatos în conjuncție cu su-
blimul, tragicul și absurdul existențial, epi-
faniile angoasei sau optimismul ființei 
umane în fața temporalității văzută ca 
trăire a erosului sau transparență a morții, 
dislocările imprevizibile, spațiale și tempo-
rale, transmiterea energiei prin puterea 
gândului, poetica tainei, lirismul imanent 
etc. au generat admirabile structuri na-
rativo-descriptive ale imaginarului, confi-
gurate poetic, mitic, magic, filosofic 
(pitagoreic: același ritm străbate și suflete 
și stele) într-un roman feminin postmodern 
de aspirații metafizice și nostalgii (neo)ro-
mantice. 

Reușita acestei frumoase povești 
a omului care-și pierde identitatea în 
celălalt – Numele meu este Tu – nu o 
vom găși doar în meditațiile Alpha, în 
ghemul tragic din fire de nisip al vieții, în 
dezechilibrele fatale ale oamenilor din 
orașul-spital/ Pământul-spital, în radi-
ografierea fricii și a frigului existențial, a 
singurătății, a iubirii – „boală divină”, în 
corelația sublim – tragic - absurd, în lucid-
itatea bolnavului (câtă luciditate, atăta 
conștiință, câtă conștiină, atâta dramă) 
etc... etc., sau în arta scriitorului-medic ce 
se (re)descoperă sisific, liric-introspectiv, 
configurat  într-un intermitent proces auto-
scopic, de o înțelepciune coruptă nu atât 
de „n” pandemii doctrinare, cât mai ales 
în voința Eului auctorial, de a căuta „omul 
normal”, într-un utopic echilibru interior, ori 
într-o eventuală purificare spirituală de 
sorginte exotică. Așa se explică perma-
nenta voință poetică/ poietică a scriitoarei 
Ecaterina Petrescu Botoncea, de a 
împăca într-un halou estetic de simfonie 
neterminată, pe cît de sublimă, pe atît de 
tragică, în substanța Textului, filosofia, cu 
înțelepciunea Zen, cu știința (simptoma-
tologia aproape exhaustivă provocată de 
Covid 19, o poți afla și din această carte), 
mitologia și religia; cu rațiunea, sentimen-
tul și energia cosmică misterioasă, cu 
liniștea interioară (mai mult visată!), cu ar-
monia apolinică. Pentru criticii și istoricii li-
teraturii autohtone, romanul-eseu Numele 
meu este Tu oferă imaginea reconfortantă 
a continuității. Ecaterina P. B. reabilitează 
original poetica prozei de analiză 
psihologică reînnodând firul continuității, 
cu romanul de analiză din perioada 
interbelică: H. P. Bengescu, Camil 
Petrescu, Anton Holban, Gib Mihăescu, 
M. Sebastian, M. Eliade etc.  

Este repus în drepturi personajul 
tragic care își include în strategie gândirea 
și iubirea ca singura modalitate de 
supraviețuire. Citim, de fapt, un jurnal de 
gândire, al cărui obiect este gândirea 
însăși: - „hei, mi-a spus vocea, nu te-ai 

săturat să diseci toate astea, tu te-ai între-
bat vreodată dacă insistența privirii tale 
peste aceste locuri și suflete bolnave nu 
este o indiscreție, o agresiune, un viol. 
Scormoniți oamenii în măruntaiele lor, pe 
toți îi dezbrăcați, îi puricați, le scoațeți in-
clusiv chiloții, îi așezați pe mese lungi și la 
aparate incomode, îi puneți la microscop 
sau la alte forme de scanare, de parcă nu 
ar fi oameni, asta crezi tu că poate fi nor-
mal sau apropiere de Dumnezeu? mai 
bine concentrează-te să respiri adânc!  
- cum așa? Eu știu că prin imaginea și 
chipul celuilalt pătrundem într-un spațiu al 
ființei interioare, ajungând la acel sâmbure 
de divinitate care se ascunde în fiecare 
dintre noi, și la acele dezechilibre fine din 
care poate proveni boala,-ei bine, atunci 
să te văd cum vei reacționa pînă la capăt 
în ipostaza asta nouă, cînd nu iei tu asupra 
ta cu suferința altora, ci ea te ia pe tine, iar 
din observator ajungi tu în situația de a fi 
scormonit și observat de alții... deși, poți fi 
și propriul tău observator...” 

Dacă la un Robert Musill des-
coperim tipul „omului fără însușiri”, la E. P. 
B. descoperim omul fără viitor, care se 
opune predestinării și incomunicabilității cu 

Celălalt. Scriitoarea excelează în de-
scrierea stărilor limită, în obiectivarea ob-
sesiilor și mai ales în revelarea fricii 
absolute ce guvernează comportamentul 
omului (inter)planetar; frica de moarte ca 
obsesie colectivă – un spațiu gol chiar de 
expresie. Autoarea stăpânește bergso-
nian, poetica inspirației provocate. Așa se 
explică de ce factura scriiturii sale devine 
predominant eseistică. Supremația dis-
cursului postmodern este evidențiată de 
limbajul polemic, cerut de problematica 
transfigurată, de știința scriitorului-medic 
de suflete înfricoșate și însingurate, de 
voința de a dovedi atât teza, cît și antiteza. 
Spațiul romanesc poetizat autentic/ natu-
ralist conferă continuitate scriiturii. 

Personajul principal numit Tu, de-
venit propriul său „observator”, are 
metafizica complexă cunoscută din ro-
manele de analiză și amintește prin psih-
analizarea trăirilor, de personajele create 
de Augustin Buzura, George Bălăiță, Nico-
lae Breban, Alexandru Ivasiuc, Romulus 
Guga, Maria-Luiza Cristescu, Dana 
Dumitriu etc. Eroina se apără de sine și de 
lume, prin violența erosului și a eșecului, 
prin retragerea romantică în idee și simbol, 
prin atomizarea și acuitatea trăirilor/ 
stărilor (frica, luciditatea, convingerea 
predestinării, simțul ridicolului etc.). Prefer 
să-i dau cuvântul protagonistei ce joacă în 
sistemul epic al scriiturii - care închide o 
existență - o pluralitate de roluri (narator, 
personaj-actant, martor, judecător, 
însoțitor) atunci când povestind se 
povestește/ configurează pe sine, dar și 
pe noi cei ce supraviețuim sub dictatura 
virușilor. Fluxul memoriei „dictează” 
narațiunea care la rându-i fixează nu 
imagini ale lumi exterioare, cât sentimente, 
mișcări sufletești, stări de conștiință, 

interogații, mirări și nu în ultimul rând, 
efectul spaimei de singurătate: „când simt 
că mă sufoc, ochii mi se bulbucă în față 
gata să îmi iasă din orbite, atunci îmi aduc 
aminte de câinele meu pechinez pe care 
l-am pierdut, rupt în colți de alți câini, și 
aproape paralizat s-a tîrît peste câmp, să-
mi moară la picioare, în ochii lui se reflecta 
întreaga imagine a suferinței, deschiși 
larg, uimiți, luați prin surprindere, 
abandonați mie ca unui zeu, sub blana 
sfîșiată creșteau deja larve, iar viermii își 
etalau siluetele respingătoare, l-am 
mângâiat și l-am iubit mai mult ca 
niciodată, dar nu l-am putut omorî, deși 
acesta ar fi fost cel mai mare semn de iu-
bire, da pe moarte ar fi trebuit să o chem 
cu tandrețe, pentru a-l purta cu dragoste 
de soră în ținutul îndepărtat și enigmatic, 
unde om și dobitoace ajung frați am văzut 
plecând, ca spre o lumină boreală... câțiva 
s-au întors și au spus că acolo au simțit, 
într-o atingere de sfere colorate, iubirea 
divină printre ei, odată și eu...” 

Sub  aura spiritual-estetică a tri-
unghiului echilateral Hortensia Papadat  
Bengescu – Lucian Blaga – George 
Bacovia, talentata romancieră Ecaterina 
Petrescu Botoncea impune și con-
figurează condiția autorului însuși aflat în 
„război” cu sine, dar și cu o pluralitate de 
„pandemii”, autor pe care-l transformă 
dintr-un mit – mitul medicului mântuitor - 
într-un personaj cerebral, interogativ, 
măcinat de convingeri contradictorii și de 
o profundă dezamăgire în fața mediocrității 
lumii din jur, o lume bolnavă, căreia îi 
opune o atitudine critică și lucidă, dar 
sfâșiată de temeri, de  angoase, anxietăți. 
Sensibilitatea feminină potențează auten-
tic confesiunea uluitoare a unei 
personalități complexe, de un egocentrism 
specific medicului, în care coexistă filoso-
ful, poetul și naratorul. 

Îndreptând poetica romanului mai 
mult spre poietică, spre actul obișnuit al 
facerii operei, E. P. B. impune în vol. 
Numele meu este Tu, triumful reflexivității 
potențată de boală, al relativității, al 
dislocărilor spațiale și temporale, al li-
minarei sincerități, al relatării mediată de 
reflectori și de farmecul iubirii, al ontologiei 
misterului și nu, în ultimul rând, al omului 
terorizat de frica absolută. Prin ficțiunea 
romanului autoscopic, ce tinde spre „per-
fect și multiplu”, cum ar fi spus Thibaudet, 
autoarea mi se pare o strălucită continua-
toare a „Școlii de la Târgoviște” – Mircea 
Horia Simionescu, Radu Petrescu, 
Costache Olăreanu.  Nu ai cum să nu ob-
servi în această tragică epopee a Eului, 
cum omul, deși ființă îndumnezeită prin iu-
bire, se ascunde în „confesiunea din inte-
riorul fricilor”, cum ne mărturisește una din 
vocile a(u)ctoriale. De cine ne ascundem? 
Și mai ales, ce vrem să ascundem? Cu-
vântul oferit de Divinitate ascunde sau 
exprimă? Scriem fapte și nu expresii, toc-
mai pentru că lumea nu poate fi cuprinsă 
în echivalențe lexicale/  textuale?  

Ontologia misterului este „cetatea” 
estetică cucerită expresionisto-blagian de 
scriitoarea Ecaterna Petrescu Botoncea. 
Confesiunea elegiacă (de elegie filosofică) 
postulează mitico-borgesian misterul Eros 
– Thanatos, ca dat ontologic suprem, încât 
criza gnoseologică a prezentului/ viitorului 
devine o condiție a existenței creatoare. 
Cenzura transcendentă impusă de Marele 
Anonim garantează – sugerează talentata 
scriitoare – statutul creator al omului și 
actualizează mitul medicului-Sisif predes-
tinat să caute în sine/ în pacient, inepui-
zabila morfologie a enigmelor lumii. Într-o 
epopee a Eului, originală compozițional, 
romanciera configurează infrarealist ima-
ginea pământeanului terorizat de frica 
absolută. Mesajul aparent incomod al 
acestei admirabile ficțiuni: Lumea este 
guvernată de frică! Să nu ne mirăm! La fel 
procedează și Dumnezeu! Tot El ne 
sugerează și soluția: dacă iubire nu e, 
nimic nu este... 

 
*Ecaterina Petrescu Botoncea, Numele 

meu este Tu, Prefață de Vianu Mureșan; Postfață 
de Lucian Strochi, Editura Eikon, București, 2020

Ecaterina Petrescu Botoncea:  
O epopee a Eului configurată în ontologia misterului*  

sau imaginea omului terorizat de frica absolută
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Scriitorul Dan Grădinaru în 

romanul său „Maraton” a fost fur-
cile caudine  ale lecturilor mele, 
pentru prima dată în viață. Ca o im-
presie, răsărit de soare, uimitor, im-
previzibil, altfel, prin bizarul 
densității materiei într-un spațiu ex-
tins. Și în cele 900 de pagini am 
avut mereu impresia paradoxală a 
concentrării atomice, gata oricând 
de explozie. Pasămite, furcile cau-
dine nu au fost doar narative ci și 
stilistice. Căci aparțin trup și suflet 
generației optzeciste, cea care a in-
spirat romanul, cea care s-a 
autodescris aici, generația perso-
najelor impetuoase și rebele, liber-
tine și juste, generația de salt 
cerebral care a făcut din arte porți 
deschise spre inteligența umană. 
Așa mi-am trăit tinerețea, așa am 
retrăit-o aici cu Spiriduș și Z, Cu 
Amoraș și polițistul Giovani, cu dia-
logul elaborat, cu întâmplările prin 
care trec maratoniștii în timpuri și 
spații diferite și consider că este 
cea mai importantă lectură a mea 
de anul acesta, nu că aș fi câștigat 
vreun pariu cu cititul. Niciodată nu 
este de ajuns! 

Să vedem, dragi și vrednici 
cititori, de ce ar trebui citit acest 
roman? Și nu mă adresez oricărui 
cititor, ci celor care au înțeles lec-
tura ca pe tonic cerebral, ca pe 
sens al vieții intelectuale, ca pe 
mulțumire finală, atunci când vom 
pleca așa cum am venit, singuri, dar 
cu satisfacția că nu ne-am făcut 
specia de râs, am cunoscut, am 
știut, am transmis mai departe. 

Așadar, de ce romanul Mara-
ton al profesorului filolog Dan 
Grădinaru este important pe 
simeza romanelor scrise în anul de 
grație 2020? În primul rând, pornind 
de la semnificația titlului și a acțiunii 
romanului. Ce reprezintă Maraton 
pentru istoria Europei și a 
creștinătății? Probabil că acea 
bătălie de la 12 septembrie 490 
î.e.n. a reprezentat salvarea 
civilizației europene de la barbarie. 
Probabil că acest roman include,  
alegoric și ludic, acest măreț simbol 
al victoriei împotriva Imperiului Per-
san. Istoricul francez Francois 
Chamoux relata despre semni-
ficația istorică a bătăliei de la Mara-
ton: „A fost oprită încercarea de a 
impune Greciei nu numai dominația 
străină, ci și o filozofie politică, cea 
a marilor state orientale, unde, sub 
autoritatea suveranului de drept 
divin, trăiesc nu cetățeni, ci supuși, 
gloată fără nume, în care individul 
se sufocă. Acesta este destinul pe 
care luptătorii de la Maraton, mara-
tonomahii, au refuzat să îl accepte 
pentru ei înșiși, pentru frații și 
urmașii lor. În fața unei Asii a cărei 
putere și bogăție știau foarte bine 
că se întemeiază pe supunerea 
maselor de oameni capriciilor unui 
monarh absolut ei au apărat cu 
armele idealul juridic al cetății for-
mate din oameni liberi. 

Când în lumina proaspătă a 
unei dimineți de început de toamnă 
soldații lui Miltiade, purtând pe braț 
scutul rotund și balansându-și sulița 

lungă, au pornit la atac în pas 
alergător în direcția perșilor, a căror 
masă întunecată se detașa contra 
luminii pe fundalul valurilor 
strălucitoare ale mării, ei nu luptau 
doar pentru ei, ci și pentru o 
concepție despre lume ce avea să 
devină mai târziu bunul comun al 
Europei”.  

Și atunci? Și acum? Acum, 
când toată bătălia pentru Europa a 
fost ștearsă din condei, hotarele se 
clatină, mila creștină merge până la 
a accepta distrugerea marilor sim-
boluri culturale ale Europei sau a 
ascunde intențiile de asediu milenar 
asupra creștinătății. Trăim cel mai 
pervers atac din interior, cu ochii și 
mintea închise.  

De aceea, simbolistica mara-
tonului, fie că lucrează acum o mie 
de ani, fie că funcționează contem-
poran (ca în roman) trezește 
conștiințe, Cu atât mai mult cu cât 
atât personajele participante (multe 
și diverse ca nație, vârstă, concept 
– la un moment dat, la o anume 
convocare , erau vreo 86 de 
maratoniști) cât și acțiunea roman-
ului cu mulți vectori (polițist, liric, 
erotic, sportiv, istoric, psihologic, so-
cial, filozofic) nu au nimic patetic, 
nimic eroic, ci se desfășoară pe pla-
nuri comune, obișnuite, firești, ca în 
viața de zi cu zi, de acum și de 
acum două mii de ani. Este o impre-
sie de curgere neschimbată a 
ființării speciei noastre întru tarele 
omului, manifestate identic în spații 
și timpuri universale. 

Sigur că alegerea acestor 
spații nu este întâmplătoare: mai 
întâi Grecia, Olimpia și apoi Palatul 
Ducal din Veneția, ca zone de 
cazare în cantonament ale 
maratoniștilor care vor participa la 
celebra cursă dedicată actului eroic 
de la Maraton. Aceste personaje își 
creează o enclavă, o comunitate 
aparte în care relațiile interumane 
sunt influențate de antrenor, de 
antrenamente, de dorința de a 
câștiga, de orgolii, de invidii,  toate 
aceste elemente ducând până la 
săvârșirea a două crime, diferite ca 
abordare, una clasică, sadică, 
cealaltă ludică, fantasmagorică, 
perversă. Îndelungata  perioadă de 
antrenament, obstacolele interpuse 
și nereușita efectuării cursei 
transformă caracterele, din sportive 
de fair-play, unii se schimbă în 
tipologii de oameni infecți și astfel o 
cursă sportivă ajunge să fie una 
susceptibilă de crimă, în care oa-
menii se pândesc, se bănuiesc unii 
pe alții, se acuză, se denunță, se 
urăsc. Dintre ei se remarcă 
Spiriduș, fata de  doisprezece ani și 
jumătate, sprințară, bună la sufletu-
i curat, îndrăgostită de jurnalistul Z, 
un tip cam imoral și arogant, dar 
rămânând la alesul Sean, pozitivul 
personajelor. Spiriduș, vrând-
nevrând, este și liantul grupului, ea 
vine la maraton cu familia, aproape 

întreagă, tată (neștiind clar care 
este cel bun, cel biologic, între dl 
Nida și Ceo, cel ucis) cu frații, cu 
bunicii – ceea ce îi conferă un statut 
privilegiat în grup și în roman. Ea, 
în înțelepciunea ei inocentă, este ca 
un motoraș care susține narațiunea 
autorului, în special prin dialogul 
preponderant aplicat. Este mult di-
alog iar la dimensiunile romanului 
este exact ceea ce trebuia pentru 
susținerea narațiunii. Cât despre 
subsolurile paginilor au fost deja 
critici care au mers până la lista au-
torilor participanți (nume mari), la 
citarea lor, la replici ulterioare 
observațiilor, criticilor, interpretărilor. 
Eu aș da acestor subsoluri doar un 
rol de interactivitate la lectură, bun 
stimulant auctorial, dar participarea 
nepărându-mi remarcabilă, ba chiar 
unele observații au o mască 
jenantă. Însă demersul este unul in-
ventiv.  

Și totuși…personajele chiar 
dacă sunt creionate separat, cu 
tipologia fiecăruia, cu limbajul indi-
vidualizat, cu fapte și reacții diver-
sificate, aceste personaje, luate 
laolaltă, semnifică un întreg, o 
populație, o specie superioară a 
pământenilor, care parcurge mileni-
ile pentru un scop, pentru țelul de a 
învinge într-o anume cursă 
importantă. Poate fi viața însăși și 
dacă interpretăm finalul romanului 
în acești parametri, mileniul trei 
care ar fi finalizarea acestei curse 
se întrevede curat, cu munți, cu 
păduri, dar pustiit de oameni. 
Așadar, roman realist-alegoric, 
dacă mi-aș dori interpretarea în 
grosso modo, dar prefer să îl con-
sider o scriere marqueziană 
scăpată de patetisme, de supra-re-
alisme rizibile,  cu un sf predictibil, 
posibil - în sensul că roboții vor fi 
cândva eliminați. Râd. 

Finalul este cheia inter-
pretării mele ca amplă alegorie is-
toric-europeană și iată străvederea 
mileniului următor:  

-„Nu-i un capăt acolo la sfârșitul 
cursei, un zid, un grătar, nu-i așa? 
îl privi scormonitor Johnny pe Dorin, 

-Nu, e o câmpie și mai încolo 
sunt dealuri și munți acoperiți de 
păduri,,,, dădu asigurări Dorin. 

-Și oameni? 
-Oameni n-am văzut. 
-O să fim noi dacă nu sunt, zise 

Billy. 
-N-am vreme de glume, de 

curse…, îi puse în vedere Johnny. 
-Și o cascadă…, zise Florin. 
-E un loc minunat, un loc pentru 

toată lumea, zise Spiriduș.” 
Maraton citit gata vă poate 

da o viziune firească, naturală 
asupra vieții, suntem maratoniști, 
dar liberul arbitru funcționează li-
mitat în „cercul nostru strâmt”, pe 
care nu ni-l alegem, cădem în el 
fără a-i cunoaște arcele, fără a le 
influența și ne începem alergarea. 
Că totul e „să ajungem undeva” 
poate fi explicația divinității, noi 
alergăm! Așa că, dragi și vrednici 
cititori, să nu vă ducă în eroare lim-
bajul simplu, pe alocuri colocvial, 
nici detaliile casnice, nici eveni-
mentele extreme – toate sunt viață 
cotidiană pentru oameni ca noi, in-
diferent de timpul (părelnic 
măsurabil) în care trăim. S-a spus 
despre „Maraton”  că este un bil-
dungsroman și nu ar fi fost greșit, 
dacă, poate, Spiriduș ar fi câștigat 
cursa de maraton, însă găsesc 
mesajul cărții mult mai subtil. Să-l 
citiți! Mai este mult de discutat. 

DAN GRĂDINARU – UN MARATON ALEGORIC 
Jurnal de lectură, vol. IV
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Numele scriitorului Ro-
mulus Zaharia (1930 – 2006) 
este foarte rar sau deloc 
pomenit în zilele noastre. Și 
totuși,  un roman al său, 
Ademenirea (Ed. Dacia, 
Cluj, 1983) a incitat spiritele, a 
speriat. Dar nu pe lectorii 
care, din motive mai presus 
de fire, vor fi fost prea puțini 
(iar acum, și mai puțini). 

Au trecut ceva anișori de 
când Ademenirea a primit 
verdictul tipăririi, dar, surpriză, 
exemplarul pe care îl consult, 
de la bibliotecă, poartă înscris 
pe copertă, roșiaticul „S”. Asta 
ce dovedește? Că mai marii 
zilei anului 1983 au interzis 
circulația cărții. Și mai mult, 
unii memorialiști, contempo-
rani autorului, spun că din 
pricina acestui roman Romu-
lus Zaharia a fost nevoit să 
părăsească Țara, alții, 
dimpotrivă, că a fost „ex-
pulzat”. Și iată cum,  la 38 de 
ani de la tipărirea sa, Ade-
menirea ne ademenește, în-
demnându-ne, totuși, ca prin 
relecturare să răspundem la 
câteva întrebări spinoase.  

Privind în ansamblu, ob-
serv că scriitorul adoptă o 
metodă medievală în arta 
naratologică, înlocuind însă  
„epistolele”  binecunoscute  
(în stilul lui Montesquieu), cu 
niște fișe psihiatrice. Și avem 
în vedere că „obiect”  al studi-
ilor clinice vor fi mai mulți 
„pacienți”, printre care... 
Iozom/Ioachim, rabinul Zev 
Menara Ismael sau Canior.  
Victime nefericite. 

Direct implicați în acest 
„tratament” psihiatric sunt doc-
torii Hodea și Balcea. „Misi-
unea” lor este una specială, 
prologul și epilogul romanului  
punctând a lor „misiune” 
eșuată. Avem a reține că 
Iozom este coloana verticală 
în jurul căruia se derulează 
evenimentele istorice, iar fo-
carul central este Transilvania 
anului 1946. Fiecare secvență 
naratologică va fi marcată 
printr-un subtil motto: „Somn 
în stare de veghe”, cu trimitere 
la anchetele din beciurile 
securității comuniste. 

Șochează ochii lui Iozom 
și cei ai insistentului psihiatru 
Balcea. Ei  străpung locul 
faptei (al represiunii și al 
torturii), pe acolo pe unde 
călcase „omul-care-a-împuș-
cat-o-mie-de-oameni”.  

Nisipul din clepsidră se 
rostogolește peste sinistrele 
acțiuni, „sticla timpului s-ar 
sparge pe undeva, cândva”, 
reparatoriu?! Naratorul nu 
dorește să intuim această 
mângâioasă finalitate. Spe-
ranța rămâne doar în ochii 
protagoniștilor, coborând în 
eternitate! Privirea lor se va 
stinge, „înecată de sângele 
curgând în fluvii” ale 
confraților morți în chinuri inu-
mane, conservând în ochii lor 
„osuarul” unui timp. Al nemilo-

sului timp, peste  „cei o-mie-
de-oameni-uciși se așezase 
amintirea celor o-mie-de-oa-
meni-răzbunați”! 

Zguduitor rechizitoriu! 
Uimitor cum acest 

roman, în ediția cea din 1983, 
a putut rezista, până în 1989, 
inclusiv, fără a fi fost topit sau 
făcut bucățele! Ferească 
Dumnezeu ca istoria să se 
repete!  

De când a fost creată, 
victima numită, simbolic, 
Iozom, bântuie printre noi, 
printre acei care, în anii aceia 
însângerați au activat, în nu-
mele unui  „ideal” – și care-și  
vor primi, apoi (o spune vocea 
auctorială), drept răsplată, 
bine-merçi, „pensia de merit”. 
„Vămile conștiinței nu (mai) 
tresar”. Totul, un osuar. 

Captantă notația doc-
torului Balcea: „Cea mai 
crudă, cea mai sălbatică și 
cea mai cumplită ucidere de 
oameni rămâne complotul îm-
potriva rațiunii”! 

Înțelegem noi astăzi că 
umbrele deșertului de ieri ar 
putea străpunge  într-acest 
prezent ahtiat de îndrăznețe 
forme de așa-zis progres?! 

Șocantă rocada docto-
rilor psihiatri Balcea – Hodea 
(plus gestul lor de trădare), în 
„misiunea” ce le-a fost 
încredințată, în ceea ce-l 
privește pe Iozom, personajul 
– „cheie”! O misiune dificilă, 
care nu va avea, totuși, rezul-
tatul scontat! E drept, cititoru-
lui îi transpare  posibilitatea 
unui stil încifrat, cu posibili-
tatea de a înțelege că 
mișcările  „revoluționare” de 
după ocuparea Transilvaniei 
(1940), s-ar fi datorat infiltrării 
vreunei „legiuni străine”. Așa 
se face trimitere la personajul 
Abrudan, și așa începe și 
povestea „copilului de 
excepție”, Iozom, care 
activează, s-ar zice, pe cont 
propriu, până în momentul 
„defrișărilor” politice. 

Și ce aflăm? Rămas cu 
părinții în Transilvania de 
Nord, sub ocupația lui Horthy, 
el va deveni martorul 
cumplitelor nenorociri. Când 
au venit armatele de ocupație, 
câțiva ticăloși au dat foc bis-
ericii din satul lui. L-au căsăpit 
pe preot, iar familia a rămas 
pe drumuri. Îmbrăcat într-un 
cămeșoi de cânepă și desculț, 
Iozom mergea prin sate, în 
plină iarnă, și cerșea pâine 
pentru  orfanii preotului. De 
fapt, băiatul aduna informații 
despre soarta românilor 
persecutați, „supuși sub regim 
fascist. Au rămas de la el 
câteva caiete”. Așa s-a putut 
reconstitui numărul celor 
deportați sau luați la muncă 
forțată. Emoționant. Iozom 
realizează că doar credința îi 
ține împreună. A ridicat un 
Altar în adâncul codrului, pen-
tru a se ruga împreună. Un sat 
întreg – în jurul unui copil. 
Acesta e miezul acțiunii. Pen-
tru dezlegarea „misterului” 
(dacă nu s-ar înțelege, totuși, 
despre ce mister este vorba), 
Iozom avea să dea explicație, 
și nu oricum, ci îmbrăcat în 
cămașa de forță a alienatului 
mintal. 

(Continuare în pag. 7) 
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 Una din cărțile răscolitoare peste care am 
dat în anii din urmă este cea notată aici, „născută” 
în anii ’70, când autoarea avea deja patru copii la 
vârsta elevilor de școală. Domnia-sa și fratele ei 
Răzvan, copiii lui Noica, filosoful nostru, trăiau 
deja liberi în Marea Britanie, purtând în suflet 
„darul speranței, acel dar pe care-l porți în suflet 
ca pe o comoară de preț, un fel de talisman a 
cărui frumusețe te îndeamnă să-l scoți la lumină 
din când în când spre a-l privi din nou”. (p. 5)  

 Cum se știe, Noica a avut domiciliu obli-
gatoriu 10 ani la Câmpulung-Muscel, unde trăia 
din meditații şi alte activități interzise, căci Re-
forma Agrară din 1945 îl lăsase fără surse de 
existență. În proprietatea de 50 ha. de la Chiriacu 
trăise câțiva ani liniștiți, și își pregătise propri-
etatea din Pădurea Andronache de lângă 
București. Autoarea cărții la care ne referim avea 
atunci 10-11 ani; împreună cu fratele ei Răzvan, 
în deceniul atroce 1945-1955 așteptau să vină 
actele prin care li se permitea să iasă din Româ-
nia stalinistă cu mama lor – care își păstrase 
cetățenia britanică – şi puteau să plece numai 
după despărțirea de Constantin Noica. De altfel, 
acesta niciodată nu a ales varianta plecării din 
țară, nici când ar fi putut, mai înainte. 

Supliciul filosofului abia urma să-l suporte, 
căci procesul cu „Lotul Noica” urma să înceapă. 

 În gara Victoria din Londra, la 18 septem-
brie 1955, începea noua existență a celor trei 
ființe, plecate dintr-o țară invadată de staliniști. 
Murise Stalin în martie 1953 și fusese bocit de 
naivi, agenți și duplicitari. Şcolile românilor aveau 
pe peretele mai mare pe cei patru mari învățați:  
Marx, Engels, Lenin și Stalin. Elevii din școli erau 
declarați pionieri și primeau cravata roșie într-un 
ceremonial de neuitat, depunând un jurământ 
foarte bine cântărit. La Brașov, muntele purta 
literele uriașe „Orașul Stalin”, iar gândurile de 
acasă puteau fi altfel, nu și în public. 

La Londra un delegat o întreabă pe 
adolescentă ce ar vrea să vadă. Cu o uriașă nai-
vitate, răspunde: „Pe regină!” (p. 15). Ajung la un 
„cămin al persoanelor fără adăpost”. Wendy Mus-
ton își păstrase pe toată perioada șederii din 
România cetățenia britanică, iar la întoarcere 
primiseră statutul de „familie repatriată”. (p. 19) 

 Bunicul de pe linie maternă, născut în 
1871 la Coventry fusese inginer mecanic și efec-
tuase în Primul Război servicii Guvernului britanic 
de pe teritoriul României. Rădăcinile străbunicilor 
erau din populația sașilor din Sinaia. Mama au-
toarei s-a născut în 1907 la Chiswick Londra, iar 
o parte din copilărie a petrecut-o la Sinaia, lume 
în care a primit o educație aristocratică cu muzică, 
literatură, limbi străine și l-a cunoscut pe George 
Enescu ocazional. Alexandra și Răzvan abia 
învățau ce este libertatea în 1955 la Londra, căci 
erau, în fond, copii. Plecând în Anglia, ei trebuiau 
să învețe limba engleză, o limbă străină pentru ei, 
care veneau din România și ajunseseră doar la 
rusă și puțină franceză. În capitala britanică 
funcționa „Comitetul de asistență națională”, care 
sprijinea pe cei fără adăpost. De la ei d-na Noica 
și copiii ei primeau 10 șilingi pe săptămână. Pen-
tru cei doi copii, parizerul pe care nu îl 
cunoscuseră în România, a devenit un deliciu. La 
școală, unde mergeau în Anglia, puteau cumpăra 
dulciuri. Când, în 1958, tata a fost arestat de Se-
curitate, limbajul scrisorilor a devenit criptic.  

Cel mai bun profesor de engleză le-a fost 
mama, căci fosta soție a lui Noica predase en-
gleza în România. 

Noica a fost eliberat după supliciile din 
pușcărie în 1964, la amnistia generală a 
deținuților politici și nu i s-a permis să viziteze An-
glia până în 1972. În acel an, autoarea își 
închegase o familie și spera ca  Noica să-şi vadă 
nepoții.  

Drept care, când a apărut Amnesty Inter 
national,i-a trimis o scrisoare lui Ceaușescu și a 
obținut o vacanță de şase luni, respectând anume 
condiții. Fratele Răzvan devenise deja călugăr 
ortodox la mănăstirea din Essex. La Edinburgh 
a venit și mama autoarei ca să aibă grijă de copii, 
căci erau mici. Tatăl cumpăra zilnic The Times și 
se interesa de modul de gândire al tinerilor. Mama 
le oferea Simfonia a 4-a de Mahler. Într-unul din 
intervale, Cioran, Eliade și Noica, însoțiți de 
Alexandra, şi-au dat întâlnire la Paris. Îi legau așa 
de multe! Întrebat de ceilalți, Noica le-a declarat 
că are o operă de terminat și numai în țara natală 
o poate termina. Anii de domiciliu obligatoriu 
(1949- 1958) și apoi de închisoare de la Pitești, 
Jilava și Malmaison (1959-1964) îl împiedicaseră 
mult. Bunicul Grigore Noica făcuse studii de 
Agronomie la Viena și pusese pe picioare o moșie 
lângă Alexandria în Bărăgan. 

Își amintește autoarea că bunicii englezi, 
părinții mamei, au fost scoși noaptea pe furiș de 
la moșia din Chiriacu; era un student și profitând 
că avea carnet de student roșu, semăna cu cel 
de partid, păcălindu-i pe milițieni; mama dădea 
lecții de franceză și engleză unor copii din familii 
apropiate în acei ani. Cu emoție își amintește de 
idealurile tatălui de a-i îndruma pe tineri, de a le 
insufla principii ale culturii și filosofiei. 

Această emoționantă carte se rotunjește cu 
fotografii răscolitoare în care o vedem copil pe 
mama autoarei, Wendy Muston, Constantin Noica 
la Sinaia echipați pentru schi. Într-o poză 
emoționantă apare un grup în costume naționale 
românești: Alexandra, Răzvan și o prietenă, iar în 
altul tot grupul lângă Edinburgh. 

Urmează câteva poeme care ţâşnesc 
fierbinte din suflete sincere și lovite năprasnic de 
ideologii și agresiuni inumane. Citesc câteva 
secvențe… 

„Plâng pentru tine, țara mea, 
Când văd cum ești sfâșiată de lăcomie, 
Dezgolită de demnitate și calitate. 
Când te-am părăsit, fără să am de ales, 
Am fost sigură că într-o zi mă voi întoarce 
Pentru a-ţi aprecia frumusețile în libertate, 
Azi mi se frânge inima să văd atâta tristețe… 
Feţele oamenilor reflectă disperarea 
         neputinței în care trăiesc. (p. 157) 
………………………………….. 
Poate că într-o zi vei avea din nou libertate, 
Mă rog lui Dumnezeu să fie așa. 
Dar eu ce voi găsi, când mă voi întoarce? 
Voi mai putea să cutreier pădurile 
Unde mi-am petrecut copilăria și  
                        am visat vise frumoase? 
Casa de lemn, pe care a construit-o tata, 
Va mai f i  ea acolo, adăpostindu-mi  
                              amintirile? 
Sau voi găsi pământul ras de buldozere? 
……………………………………… 
Începe o nouă zi, 
Puteți cânta un nou cântec, 
Chiar dacă va trece timp până când  
          reparați  ce s-a distrus. 
Bucuria de a respira aerul libertății 
Vă dăruiește o nouă putere 
Să vă păstrați valorile și demnitatea 
Cum se cuvine. 
Tânjesc să calc din nou pe pământul tău, 
Să simt cum bate vântul schimbării. 
Mă chemi la tine acum, când ţi  
            s-au deschis porțile, 
Iar eu mă voi întoarce cu inima  
          scăldată-n bucurie”. (p. 160)  
 

… Simte și gândește frumos această ființă 
anglo-română, care are vorbe și vibrații poetice 
despre țara noastră… 

… Este a multa oară când citim cât rău au 
făcut oamenilor ideologiile… 

La reîntâlnirea Alexandrei cu tatăl ei, te 
covârşesc emoția și simplitatea, mai ales că 
generația noastră a cunoscut și ea vitregiile acelei 
istorii când, de veacuri, auzim strigătele oamenilor 
că fericirea individuală nu se armonizează cu Ide-
ologia mai niciodată. În lumea copiilor e la fel. 

 Este ceea ce ne spun mereu Eminescu și 
Shakespeare. 

 Un cuvânt de mulțumire d-lui Lavric 
pentru cărțile despre Noica. 

Grigore Codrescu 
 
* Alexandra Noica-Wilson, Treziţi-vă, suntem liberi! 
Amintiri. Bucureşti, Editura Humanitas, 2007

Nepoții  
anglo-români  
ai lui Noica,  

salvați  
din  

stalinism  
prin  

divorțul bunicilor* 
- eseu critic -

Iar „uneltele” torturii, prin 
rocadă, cei doi psihiatri. 

Cât privește „clinica” de psihi-
atrie, acesta-i un „loc unde se 
suspendă viața, clipele,orele”; un 
loc unde „timpul nu distilează nimic” 
și „se cerne doar pe sine”. Aici 
îmbrățișează Iozom „lacrima 
agonică a rabinului Zev Menara Is-
mael, prin ochii căruia se vor pro-
fila... nesfârșite halucinații. 

Vrem să aflăm și cum arăta un 
„salon” psihiatric?  Un „pat de fier”, 
pernă tare, plină cu paie de grâu. 
„Pacientul”, în pat, nemișcat, cu 
mințile încețoșate de boală, precum 
trupul de mucenic al rabinului.  
„Castanii bătrâni nu îngăduie 
soarelui să pătrundă în salonul 
vânăt, cu iz de morgă. Ciorile se 
adună în stoluri negre, stranii și 
înfricoșătoare deasupra Psihiatriei”.  
„Suferința se lovește  de pereți. 
Intră în tencuială și rămâne acolo, 
îngrămădită în sunete disperate și 
neputincioase. Niciodată nu vor 
putea zidurile acestea să aducă 
mărturia rătăcirilor omenești. 
Niciodată”. Misia doctorului este de 
a aplica „pacientului” procedee de 
reeducare psihică. Așa se explică 
de ce Iozom  „alunecă în nesfârșite 
întunecimi”. În acest malaxor tortu-
rant se suprapun două imagini: cel 
al lui Iozom față în față cu mișcările 
studențești (20 mai 1946) și de-
vastarea căminului „Avram Iancu”. 
Și ce coincidență?  Chiar în acel 
loc, între 17 și 23 iulie 1849, „popo-
sise” Nicolae Bălcescu, în drum 
spre munții Apuseni, spre tabăra lui 
Avram Iancu. „Trecuse un secol, 
dar apoteoza taberei lui Avram 
Iancu se hrănea cu jertfe.  Și ce va 
urma? „Vânătoarea de valahi”. 
Secvențe reale. Zguduitoare. Capii 
revoltei, „exilați” la Turda. Lozinci. 
„Tovarăși, nu există luptă între 
naționalități, lupta se reduce la în-
fruntarea dintre reacțiune și 
democrație”. Vorbe! „Undeva, la 
Trăsnea, bandiții hortyști 
căsăpiseră un popă valah, un 
învățător! Oameni în toată firea 
uciseseră oamenii unui sat întreg. 

Dar oamenii tăceau. Umbra cuvin-
telor trecea din megafoane în oa-
meni, fiecare cu gândurile lor”. 
Propaganda șuieră prin me-
gafoane. „Ce pereche ciudată erau 
oamenii și megafoanele!” „De la 
tribună curgeau cuvinte. Oamenii 
visau o umanitate mai blândă”. 
Visau... În apropiere, însă, „alte 60 
de case mistuise focul într-un sat 
din plasa Hida”.  În librării, tronează 
cărțile lui Lenin. Iulie 1946. Sunt 
disponibilizați  mii de ofițeri, alții 
obligați să renunțe la cariera 
militară. Partidul Sfinxului, dornic să 
biruiască în alegeri. „Discursurile se 
măsurau cu orele, iar ședințele 
numai cu nopțile”. Procesul 
studenților mediciniști și destinul 
dramatic al lui Canior. 

În spitalul de psihiatrie, primul 
eșec. Moartea rabinului. Amintirile 
lui Iozom  se „pietrifică” . „Condiția 
lui psihică” rămâne ca a unui 
locuitor al Pompeiului surprins de 
fierbintea lavă.  Tratamentul aplicat, 
ergoterapia, îl va ucide. 

O dată cu moartea lui Iozom, 
va muri și lumea în care a fost 
creat. În urma lui, o „lume de 
osândiți și temniceri”, iar  „martorul 
descompunerii acestor trupuri mu-
tilate”, psihiatrul Balcea. Nici în-
necându-se în cele mai tari băuturi, 
nu va putea scăpa de propriile „ve-
denii patologice”, de imaginea 
„omului-care-pedepsise-o-mie-de-
oameni”, cu „suta lui de brațe, cu 
mia lui de omoruri”!   

Posibil, veți spune că acea 
„lume” aparține trecutului, însă 
suferința atâtor suflete nevinovate 
nu ar trebui să ne dea pace.  
Munca de acumulare de date care 
să reflecte una din filele însânger-
ate ale Transilvaniei anilor 1940 – 
1964, îl transformă pe scriitorul Ro-
mulus Zaharia într-un  mărturisitor. 
Nu cred să exagerez.  

Și el ar fi putut oricând lua 
locul rabinului, al lui Canior sau al 
lui Iozom!  Ademenitoare lectura 
acestui roman! Ademenitoare chiar 
reti-părirea lui – lecție demon-
strativă pentru fiecare dintre noi!

 Ademeniri ademenitoare 
(Continuare din pag. 6) 

EUROPA ABSOARBE ROMÂNIA! 
Motto:  

„România în 
lume, prin  
oamenii ei 

răspândiți în 
Italia, Spania, 
Franța, Portu-

galia, Canada și 
Germania”  

Țări existente pe pământul 
Europei – continentul străbătut și 
bătut de vijeliile politice, militare și 
economice ale secolului XX, con-
densate în nimicitoarele războaie 
din 1916-1918 și 1939-1944. Un-
deva, lângă ele, România, care, 
iradiată de căderea Zidului Berlinu-
lui, a fost și e prăduită de tornada 
„privatizărilor” și  a „tunurilor finan-
ciare”, și – din februarie 2019 –, de 
ciuma covidică! Țări către care mi-
lioane de români au ales să plece, 
disperați de stagnările economice, 
sociale și morale, după 30 de ani 
de sterilă libertate! Editura clujeană 
TRIBUNA a publicat sub titlul 
generic „Biografii Exilate”, volumele 
TABLOURI ÎN LUCRU, respectiv 
ȚARA DE LA CAPĂTUL DRUMU-
LUI – două cărți în care scriitoarea 
Ani Bradea – prezență strălucită în 
poezia românească actuală și între 
slujitorii Pegasului câmpinean – a 

adunat în două serii, 31 de interviuri 
acordate domniei sale de români și 
românce plecate peste granițele 
țării lor, în căutarea Eldorado-urilor 
dorite și posibile numai „peste mări 
și țări” și, desigur, pentru unii împli-
nite, pentru alții încă nu, ori 
aproape. Disperați că numai politi-
cienii progresează, pentru ei înșiși, 
ajunșii în sapă de lemn „și-au luat 
hamul și praștia” și au plecat care 
unde au simțit că pot trăi demni 
și-n siguranță.  

Ani Bradea, distinsa au-
toare, ne dovedește a fi, pe lângă 
vocația poetică deja consacrată în 
volumele POEME DIN ZID (editura 
Brumar, 2016) și POEMI DEL 
MURO (editura Tribuna, 2017), o 
publicistă cu vie vocație sociologică 
și talentul decriptării, pe de o parte, 
a mobilurilor „luării lumii în cap”, 
precum și a panoramării  
existențelor în descrieri uman-
izante, pe de alta, însumând – într-
un impresionant paralelogram al 
destinelor – forța morală a acestor 
caractere care, asemenea ardele-
nilor plecați peste Ocean, în 
cumpăna veacurilor XIX cu XX, nu 
regretă sau poartă cu dânșii Româ-
nia natală. (Continuare în pag. 8) 

Serghie Bucur
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Tot mai adânc sfărâmate, 

risipte şi îngenuncheate sub 
nesfârşitele vijelii şi puhoaie care 
i-au spulberat culmile şi pădurile, 
până la talpa de granit şi de 
cremene a munţilor săi de la Fa-
cerea Lumii, sub tropot chiuit de 
copite sălbatice, sub fulgerări 
scrâşnite de iatagane sau în-
tunecate vijelii de săgeţi veni-
noase, sub pârjolul ierburilor şi 
jariştea învolburată a văzduhului 
învăpăiat, de la porţile iadului, 
legendele, doinele, poveştile, 
eresurile şi celelalte adieri de su-
flet românesc ale mesiodacilor şi 
ale dicienilor valahi, rătăciţi pe 
tărâmul cu o mie de nume succe-
sive al Dobrogei noastre stator-
nice s-au îngropat şi s-au stins în 
cenuşă, precum fluviile nesfârşite 
de frunze topite-ale toamnei, pur-
tate apoi pe tălpile tuturor celor 
care-au tot trecut pe-aici, ca să ni 
se-arate ca regi ai regilor, ca  
fioroşi stăpâni cumpliţi ai lumilor 
cunoscute sau ca biciul vremelnic 
al Domnului lor, mai negru decât 
smoala de sub tălpile iadului – 
după cum li s-a şi întâmplat une-
ori,  mai înainte ca biet hoitul lor, 
devastat de sabia pe care-au tot 
ridicat-o asupra creştinătăţii sau 
de ruina previzibilă a vremurilor, 
să se-aşeze întru netrebnică 
odihnă pe sub vreun  cocoşat 
tumul din calcar friabil, precum 
multe dintre cele care ne mai 
veghează încă mai toate colinele, 
printre apele neadormite ale 
morţilor. Astfel, în vreo zece 
veacuri de prăpăd şi de beznă 
adâncă, istoria ţinutului dintre ape 
s-a scris numai şi numai cu sabia, 
valgăra, juvăţul sau  cu săgeţile 
înveninate ale puhoaielor asiatice 
tot mai flămânde: goţii, gepizii, 
hunii, avarii, cumanii, cerchezii 
tătarii, uzii, slavii, pecenegii, 
vizigoţii, mongolii şi mulţi alţii 
încă, pe care împărăteasa-istoric 
Ana Comneana îi enumeră cu 
groază-n cronica sa, deşi, scrie 
ea,memorabil, acolo: până şi 
trupul istoriei se murdăreşte de 
faptele lor. Şi-atunci de ce ne-am 
mira dacă, după mai multe 
încercări mereu contestate 
ironic,de a se întocmi câteva 
culegeri de folclor dobrogean au-
tentic, ele s-au stins în uitare şi 
mefianţă latentă, pe rafturile cele 
mai bine pitite ale bibliotecilor 
noastre, mereu deturnate, dar 
ceva mai pustii şi mai lugubre, 
astăzi, decât renegata bibliotecă 
zadarnică a fostei hardughii 
ARLUS. Cât despre vreo 
autentică mitologie dobrogeană, 
vorba ceea: Haide să vorbim 
degeabă, că şi-aşa n-avem vreo 
treabă! – Mortul viu, din lada 
goală, de sub scara fără trepte... 

Ei bine, nu-i chiar aşa, 
după cum, prin harul şi mila Dom-
nului, voi încerca să şi dovedesc 
asta şi prin câteva dintre 
cronicuţele mele viitoare, în-
cepând astăzi cu inexplicabila 
dispariţie a unui statornic însemn 
emblematic, deşi oarecum rar în-
trupat, al locurilor. 

Cu toate că pe la  Gura 
Portiţei sau prin noianul de bălţi 
şi de grinduri  necunoscute de 
pe-acolo, se mai povesteşte încă, 
în jurul caraşilor sfârâiţi înmires-
mat pe grătar, despre marele 
balaur dobrogean, grozavă târâ-
toare acvatică, de cinşpe coţi, pe 
puţin, care va mai fi hălăduit încă 
prin bălţile de la Istriţa sau prin 
văgăunile acoperişului de calcar 
de la Deniztepe. Dar anul trecut, 
într-o seară albastră, de august, 
în faţa abisului nevăzut al mării şi 
sub ceaţa de stele a  înălţimilor 
de dincolo de marginile lumii, 
Sîrghii Gavrilov, tovarăşul meu 
întâmplător din singurătăţi, mi-a 
povestit, cum s-a priceput şi el, 
dar mereu înfiorat, o întâmplare 
pe care, poate, o mai auzisem 
cumva, pe la răscruci de drumuri, 
vreodată, dar care cu totul altfel 
mi s-a înfiripat în cuget, spusă 
acolo, în întunericul fremătător al 
ţărmului, pentru că  într-adins, se 
pare, nimeni nu aprinsese nicio 
scânteie de foc, ca să n-adune, 
cât ai clipi, toată ţânţărimea 
flămândă, vampirică şi veninoasă 
a stufărişului. 

În sfârşit, cică, prin toamna 
lui patruştrei, aşa, când nemţii 
construiau de zor sistemul lor de 
fortificaţii de pe Capul Midia, li s-
a ordonat  grănicerilor români 
aliaţi, ca să patruleze şi ei, ziua şi 
noaptea, pe toate ţărmurile din-
spre nord ale mării, până la Tul-
cea. Şi se povesteşte 
pretutindeni, de la Ostrov, la 
Năvodari, că, într-o noapte 
cutreierată de vânturi,de  umbre 
şi şoapte, un soldat de-ăsta, cam 
stingher şi cam rătăcit printre 
plaurii de la Portiţa, a auzit pe un-
deva, pe-aproape, paşi grei care 
frângeau stuful şi o respiraţie 
şuierată de vită sau de înotător 
sufocat. Îngrozit, flăcăul s-a lipit 
de-o salcie şi-a armat 
ameninţător carabina: „Stai! 
Luminează-ţi faţa! Parola!”   
„Huştuliuc! Pleosc! Şşşşşiuu-
uşiuuuşşuuuşşş!” 

  „Stai, băi, drace, că trag!”  
după care a şi slobozit orbeşte 
toate gloanţele, în direcţia zgo-
motului. Nimic! Doar departe, în 
noapte, pe grind, s-au aprins 
liniştitor luminile de la pichet şi, în 

mai puţin de-un sfert de ceas, au 
sosit, alergând caporalul de 
schimb cu patrula; vreo şase 
grăniceri cu totul, care s-au 
aşezat în jurul locului indicat, cu 
armele-n umăr. „Băi cufurici, a zis 
caporalu’ după ce-a ascultat în-
tunericul, dac-ai împuşcat iar 
vaca sau măgarul nevinovat al 
vreunui ţăran dup-aici, o să-i las 
să te belească dă viu, să ştii!” 
Dimineaţa însă, după ce soarele 
s-a urcat îndeajuns de sus, ca să 
lumineze şi labirinturile inundate 
dintre trestii, doi soldaţi cu cizme 
înalte, pescăreşti, au descoperit, 
într-o încâlceală de papură şi  
comănică-înstelată, trupul  mai 
şlefuit şi mai înrourat decât sticla 
al unui şarpe-balaur, care, 
înmărmurit pe jumătate în 
mlăştiniş,  părea mai lung de cinci 

metri şi mai gros decât trunchi-
urile plopilor bătrâni de pe maluri. 
Lighioană spurcată, dar de-o 
frumuseţe nemai-văzută, pentru 
că, din cap până-n coadă, părea 
îmbrăcat numai în perle, cristal şi 
sidef, împodobit cu râuri de tur-
coaze şi cu broderii de aur şi de 
opaluri galbene-crem, care se de-
senau cu mare dichis pe coloana 
aceea din marmură brună. Iar, pe 
cap, avea o platoşă din solzi 
verzui,  mai mari şi mai laţi decât 
lingura şi-o coroană de ţepi şi de 
ghimpi ca de greblă, sticlind 
ascuţit în prima lumină a zilei: 
“Cred că-a fost împuşcat drept în 
gură, a zis un soldat, cercetându-
l atent, pentru că uite-aici, după 
ceafă, gaura neagră şi înflorită pe 
unde-a ieşit glonţul!”  „ Şi cică, pe 
deasupra, ar fi fost încoronat şi cu 
şapte ţăpuşe şofranii şi pline de  
venin, ca aspida!”, a adăugat 
Serghei, înfiorat 

Dar o altă minune ar fi şi 
faptul că, nici pân-acum,  n-a mai 
găsit nimeni hoitu-ăla de balaur, 
pentru că-n noapte-aia a plouat 
cu polobocu’, şi-a suflat un grăbit 
vânt de la nord, de-a-întors 
pământul  şi-a jupuit munţii, pe 
când stuful şi papura s-au de-
spletit, s-au culcat frânte şi s-au 
făcut rogojini pe paturile lor de 
nămol, iar, pe la buhazuri, s-au  
săltat, din bălţi, coame de nisip şi 
de lut închegat, despre care nici 
pescarii bătrâni nu puteau să 
spună că le-ar mai fi văzut 
vreodată, pe-acolo. Iar când, 
peste o săptămână, aşa, au venit 
un maior de la Medgidia, 
împreună cu savantul academi-
cian  Akaki Matcovski, ca să vadă 
minunea, abia au reuşit, cât de 
cât, ca să mai găsească locul 
unde rămăsese trunchiul şar-
pelui, pentru că haralia de di-
nainte rupsese din rădăcini şi 
dărâmase peste ochiu-ăla de 
baltă două sălcii scobite şi-un 
plop fără vârstă. Iar şarpele: 
Nema-sâfâr! - prinde orbu’, 
scoate-i ochii!, adică.  

Dar, ceva mai târziu, a mai 
dat mărturie şi bai Pecio Dulfu, 
care-a robit trei ani la Canalul lui 
Dej de la Valea Neagră, ca 
duşman al poporului, şi care, 
când s-a-întâmplat ca să scape, 

în toamna lui `55, nu mai 
avea decât patruzeci de 
chile, cu totul, că puteai 
să-l bagi în traistă şi să-l 
cari după tine pe umăr. El 
zicea, săracu’, că atunci 
când săpau cu şpanga la 
noadă, pe-acolo, pe la 
Gropan, după ce-au trecut 
de vreo zece metri 
adâncime, au dat de nişte 
straturi din cretă şi din 

piatră sfărâmată de var, ţesute cu 
galerii, scorburi, vizuini şi 
văgăuni, ca şi cum ar fi dat peste 
Căţelul Pământului şi familia lui.  
„Iar de câteva ori s-a-ntâmplat ca, 
din vreo bortă d-aia, să 
ţâşnească, vuind, şuierând şi 
pufnind câteo snamie de balaur 
d-ăla cafeniu-verde-galben, cu 
ţepi, care se-ncolăcea, după voia 
demonului, pe vreo aschimodie 
d-aia de  puşcăriaş, ca noi şi-l 
târa cu totul păn găurile lui, de pe-
acolo. Şi-n gaur-aia îi rămânea 
numele, căci, dacă ne plângeam 
la caralii, apăi, ăia cu bulanu-n 
pumn şi cu pistolu’ pă burtă, doar 
ce să umfla dă râs: Aţi văzut, bă 
bandiţilor, că nici la şerpi nu le 
place dă duşmanii poporului!?  
Uite, la mine dă ce nu s-a repezit 
niciunu’?!”
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Trăsături reflectate  în di-
versitatea polisemantică a primei 
cărți, selectiv: 
       TABLOURI ÎN LUCRU: 

„În mijlocul sărăciei (inclu-
siv cea morală), libertatea e 
imposibilă”! – Claudia Albu; 
Tenerife, Spania. 

„Mama ne-a țesut la război 
prosoape de bucătărie și 
cearceafuri cu tricolorul 
României”! – Reghina, Munchen, 
Germania.    

„Nu se poate înăbuși re-
gretul de a nu fi fost lângă oa-
meni dragi, la plecarea lor pe 
ultimul drum, sau de a nu-i putea 
vedea suficient de des pe cei 
care mi-au rămas”! – Nicoleta 
Laura Dobrescu, Setubal, Portu-
galia. „Ce îmi lipsește în Româ-
nia? Nu știu cu ce să încep, 
deoarece totul este impregnat de 
afecțiune și de dor. Nu am mai 
cântat colinde de 30 de ani”! – 
Octavia Zaharia, Chatillon, 
Franța. „În primul rând eu am in-
tuit, încă de timpuriu, degradarea 
spirituală, morală și materială 
care azi a atins o stare acută în 
România, și văzând cu luciditatea 
această tristă realitate, în dinam-
ica ei nefastă, am refuzat de a 
mă mai face părtaș la ea!” – Vic-
tor Hagea, artist plastic, din 1985 
stabilit în Munchen. 

„Contextul social sănătos 
și armonios, fundamentat pe o 
conștiință individuală cultivată și 
spiritualizată, este singurul organ 
al societății umane compatibil 
spre a asigura supraviețuirea 
omenirii” – Sorin Enăchescu, pi-
anist, profesor universitar pen-
sionat, Berlin,  Germania.  

Idem, din a doua carte: 
ȚARA DE LA CAPĂTUL DRU-
MULUI: „Cred că România tre-
buie să-și găsească o cale 
proprie  de evoluție în raport  cu 
tradițiile  și cu interesele ei. 
Ambiția de a se compara sau a 
ajunge din urmă state din Europa 
nu mi se pare pertinentă (…)” – 
Gheorghe Mazilu, pictor, Costa 
del Sol, Spania. 

„În Germania îmi lipsește 
acel respect față de bunul simț, 
de buna creștere, de valorile 
tradiționale în general, respect 
care în Occident scade pe zi ce 
trece„ – Alexandru Timoschenko, 
inginer electronist, Koln, Ger-
mania. 

„Suntem risipiți în toate 
zările, străini peste tot, inclusiv în 
țara de baștină…” – Geo Goidaci, 
sculptor și pictor, profesor de Arte 
plastice, Munchen, Germania. 

„Sper din suflet ca tinerii, 
generația actuală și cele ce vor 
urma, să reușească să ducă la 
împlinire idealurile din 1989, chiar 
dacă s-au născut după acest an 
– sau poate tocmai de aceea – o 
nouă generație, o nouă societate, 
Europeană, profund Europeană, 
deoarece avem capacitatea de a 
fi o țară cu care să ne mândrim 
din ce în ce mai mult” – Cătălina 
Oana Curceanu, specialistă în 
Fizica nucleară și Fizica partic-
ulelor elementare, cercetătoare 
în Laboratori Nazionali  di Fras-
cati, del Instituto Nazionale di 
Fisica Nucleari. 

„România este mai mare 
decât se crede. Se întinde peste 
mări și țări” – Marius Stan, 
cercetător științific la Argonne și 
profesor asociat la Universitățile 
din Chicago și Northweatwern – 
Statele Unite ale Americii. 

„Altă Românie se află în 
afara României, în arhive, în 
muzee, în comunități, încât nu ai 
cum să te îndepărtezi sau să te 
pierzi de țară” – Simona Laiu, 
muzeolog, specialistă în textilele 
tradiționale românești, Stanford 
University, S.U.A. 
      Un destin româno-italian 

În 23 august 2018, când 
avea 51 de ani, Cristina Za-
vloschi relata din Padova, Anei 
Bradea, povestea dramaticei sale 
existențe în România și-n afara 
ei. O preluăm, cu două mențiuni 
ale redacției, fără a-i altera 
mesajul, constrânși de economia 
spațiului tipografic. 

A.B.- Mobilul discuției 
noastre îl constituie experiența 
dvs. de emigrant, dar, până să 
intrăm în miezul problemei, vă 
invit să-mi spuneți câteva cuvinte 
despre dvs., răspunzându-mi  la 
prima întrebare: cine sunteți, 
unde locuiți, mai exact, în 
prezent, la ce  vârstă ați plecat 
din România și de ce? C.Z.-Mă 
numesc Cristina Zavloschi, locui-
esc în Padova, în Italia, sunt 
președintă și fondatoare a Asso-
ciazione interculturale „L Alberto 
dei desideri” (Asociația inter-
culturală „Copacul dorințelor”).  
Am plecat din România în 1990, 
la vârsta de 23 de ani. Îmi 
doream foarte mult să cunosc lib-
ertatea, ceea ce în România, 
atunci, încă nu era posibil. Mi-am 
dorit să călătoresc, să cunosc 
alte popoare, alte limbi, alte cul-
turi, într-un cuvânt voiam să-mi 
exprim liber opiniile, fără frica de 
Securitate (atât de pregnantă 
înainte de 1990). Și îmi doream, 
de asemenea, o deschidere 
culturală în modul meu de viață, 
fără să-mi fie impuse de către so-
cietate reguli pe care nu le 
aprobam. A.B.-Care era situația 
dvs în țară atunci când ați plecat 
și ce perspective ați fi avut dacă 
ați fi rămas acasă? C.Z.-Așa cum 
spuneam, aveam 23 de ani, 
trăiam împreună, cu familia mea, 
o mamă anafectivă (educatoare 
la un orfelinat) și un tată violent 
(contabil), o familie autoritară 
care nu ținea cont de talentele 
mele. Eu scriam poezii, la 16 ani 
începusem să frecventez Cena-
clul Junimea, mergeam în fiecare 
săptămână la teatru și la 
Filarmonică. Tatăl meu visa ca eu 
să devin inginer, iar mama își 
dorea să fiu profesoară de 
engleză. Eu nu-mi doream nici 
una nici alta! Tot ce voiam era să 
scriu poezii, să cunosc dragostea 
și libertatea, împreună nu sepa-
rate, să devin o artistă, așa cum 
erau prietenii pe care îi frecven-
tam, nu doar cei de la cenaclu, 
dar și mulți pictori, sculptori, ac-
tori, muzicieni. Am o soră mai 
mare decât mine cu 11 ani, a ple-
cat în Spania cu soțul ei și cu 
copilul lor de șase ani exact cu o 
săptămână înainte de plecarea 
mea. Ce perspective aș fi avut în 
România? Nu știu. Din păcate nu 
am apucat să studiez la Universi-
tate, eram prea confuză pe vre-
mea aceea, și nu știu ce aș fi 
făcut dacă aș fi rămas. Eram 
săracă și visătoare, ingenuă, cred 
că aș fi scris, nu știu ce fel de 
muncă aș fi putut face.  
A.B.-Cum a fost călătoria? 
 Povestiți pe scurt obstacolele, 
sau, dimpotrivă, șansele pe care 
le-ați avut pe drum.  

(Continuare în pag. 9)

EUROPA ABSOARBE ROMÂNIA! (Continuare  
din pag. 7)
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V e r o n i c a 
Popescu s-a născut la 
3 iulie 1961 în comuna 
Homocea, județul Vran-
cea. A absolvit liceul la 
Galati, unde s-a și stabilit 

formându-și o familie. În prezent, lucrează la 
Poșta Română. A publicat până în prezent trei 
volume de versuri:  Doruri și lacrimi (2015),  
Pe Aripile Timpului (2016) şi Din nicăieri te-
aştept (2021) – pe care îl comentez în con-
tinuare. Deşi şi-a publicat cărţile după 2010, 
poeta nu aparţine două-miismului, nici post-
modernismului optzecist. Poezia ei ţine, îmi 
pare, de generaţia şaptezeci. Este o poezie 
sentimentală şi tristă, de dragoste, scrisă în 
vers clasic, cu ritm şi rimă.  Există două feluri 
de poezie de dragoste: una cântă împlinirea, 
de unde seninătatea, armonia, sentimentul 
integrării în Marete Tot şi una care cântă neîm-
plinirea, de unde nostalgia, tristeţea, ne-
împăcarea, dramatismul, 
căutarea fără sfârşit. Poezia 
Veronicăi Popescu aparţine celei 
de a doua categorii. Nostalgia 
după fiinţa iubitului care a plecat 
şi însingurarea,  străbat volumul 
de la un capăt la altul. Volumul se 
deschide cu un imn închinat fe-
meii care, fragilă şi puternică 
totodată, duce neamul omenesc 
mai departe: ”Meriți să ți se-
aducă mărire și cu slavă/ Ție, cea 
mai minunată din tot ce-i 
pământesc;/ Pentru că ești iubire, 
ești dulce și suavă/ Și pentru că 
tu naști, tot neamul omenesc!” 
(FEMEIE) 

Majoritatea poeziilor din 
volum cântă dezamăgirea în dragoste: ”De ce-
ai plecat când te simțeai iubit,/ Când eu cre-
deam că lumea e a mea?/ Că-mi va fi greu, de 
ce nu te-ai gândit,/ Că n-am să pot trăi fără iu-
birea ta?” (AM NEVOIE DE DRAGOSTEA 
TA)Poeta devine de o sinceritate dezarmantă: 
”Să nu mă crezi când spun că nu-mi mai pasă/ 
Și te privesc cum pleci încetișor;/ Căci n-ai să 
știi nicicând, durerea cum m-apasă/ Și câte 
nopți nu dorm de al tău dor!” (SĂ NU MĂ 
CREZI!) După pecarea iubitului, totul rămâne 
pustiu: ”Precum un nor ai dispărut din lume,/ 
N-ai mai putut să stai să mă mângâi./ N-am mai 
putut, cât te iubeam, a-ți spune/ N-am mai putut 
să-ți cer să mai rămâi.// Acum pustie-i lumea 
fără tine/ Și totul e străin în jurul meu,/ Și ori 
ce-aș face, nu îmi va fi bine/ Căci tot pustiu va 
rămânea mereu.” (N-AM MAI PUTUT) 

Uneori, după plecarea fiinţei iubite între 
stele,dragostea dobândeşte valenţe romantice, 
cosmice: ”Și astfel, zi și noapte, trăiesc într-o 
himeră,/ Iubesc o stea pierdută din viața ce s-
a dus,/ Nu-mi pot potoli ființa, că inima-mi tot 
speră,/ Trăiește-n vis tot focul, iubirii ce-a 
apus...// Aș vrea să fiu cu tine, ca tine să fiu 
stea/ Și-n universul mare, pe bolta înstelată,/ 
Cu stele luminoase, să scriu iubirea mea/ Să 
știe tot pământul și galaxia toată.” (DIN 
NICĂIERI TE-AȘTEPT) 

Odată cu trecerea timpului, iubirile devin 
amintiri: ”Pe  cărări strâmbe din viață/ Timpul 
iar ne-a întâlnit,/ Tu, cu ridurile pe față,/ Eu, cu 
păru-ncărunțit;// Te-am privit pentru o clipă/ Mi-
ai zâmbit trecând ușor,/ Căci pe-a timpului 
aripă/ Ni s-a dus iubirea-n zbor.” (PARCĂ  NICI 
NU M-AI IUBIT..). 

Poeta se revoltă împotriva condiţiei umane 
de fiinţă muritoare. Meditaţia asupra morţii atot-
puternice dobândeşte accente cinice. Totul 
este zădărnicie: ”Tot ce răsare, într-o zi va pieri/ 
Tot ce se naște, într-o zi va muri,/ Tot ce  azi 
este, a mai fost și demult/ Căci totul se-ntoarce 
din timpul trecut...// Viața e o roată, ce se-
nvârte mereu,/ Nimic nu e veșnic, nimic nu e 
nou/ Și deșert este totul, e o goană în vânt,/ 
Zadarnică e truda unui om pe pământ.// Orice 
suflare de om muritor/ Se întoarce-ntr-o zi la al 
său Creator,/ Orice-nceput, va avea un sfârșit,/ 
După orice apus, va fi răsărit...” 
(DEȘERTĂCIUNE) 

Şi totuşi iubirea supra-vieţuieşte morţii: 
”Unde ești, pe ce drum?..de-aș putea ca să 
zbor/ Te-aș căta negreșit, din zare în zare!/ Ca 

să crezi, când îți spun, că de tine mi-e dor/ Și 
dragostea ce-ți port, este nemuritoare!” (FĂRĂ 
TINE…) 

Alte poezii ale volumului sunt 
tradiţionaliste. Ele exprimă dragostea faţă de 
patrie, faţă de satul şi casa natale, faţă de fa-
milie şi faţă de Dumnezeu. Să le prezentăm 
succint, pe rând.  

Ca să-şi astâmpere dorul de ţară mai re-
pede, poeta invocă pasărea să o ducă în zborul 
ei, acolo unde simte acasă: ”Du-mă-n țărișoara 
mea, pasăre în zbor!/ Du-mă iute, haide nu mai 
sta!/ S-ascult iară ciocârlia, de care mi-e dor,/ 
Să îmi stâmpăr dorul din inima mea!” (DU-MĂ, 
DU-MĂ PASĂRE ÎN ZBOR!) 

Poeta s-a născut într-o casă 
sărăcăcioasă, de mică a învăţat ce-i greul într-
o familie cu trei copii: ”În casa scundă, joasă 
am apărut pe lume,/ Pe prispa casei mama, în 
silă m-a născut./ În satul cu pârâu, am primit 
act și nume, / Aici-ntodeauna mă întorc în tre-
cut...” (DE-AICI AM MERS ÎN VIAȚĂ) Oricât de 

dragă i-ar fi casa părintească 
ea a fost vândută pentru ca să 
nu se degradeze nelocuită.  
Este invocată şi mama să îşi 
dea acordul: ”Tu, judecă din 
stele și spune-mi cum e bine/ 
Și ceartă-mă apoi, de nu gân-
desc ca tine!/ Dar, cred că-i 
mult mai bine, decât să 
pustiiască/ S-o cumpere doi 
oameni și să o locuiască.” (ȘI 
CASA PĂRINTEASCĂ, SE 
MAI VINDE...) 

Veronica Popescu de-
plânge situaţia satului româ-
nesc contemporan, căzut în 
paragină de când tinerii au 

plecat la muncă în străinătate sau în oraşele 
noastre, bătrânii s-au ridicat la cer şi şcoala 
a devenit ruină nemaiavând elevi: ”A amuțit de 
tot bătrânul nostru sat,/ Pustiu e peste tot, ori-
unde-ai să privești,/ Bătrânii toți sunt morți, 
copiii au plecat,/ Doar vântul mai răsună în 
spartele ferești...”(DE-AI SĂ TE-NTORCI ÎN 
SAT...) Credinţa echilibrează şi străluminează 
sufletul poetei: ”Atât de minunat ai creat totul 
Doamne!/ I-atâta frumusețe pe pământ!/ Sunt 
ierni, sunt veri și primăveri și toamne/Căci n-aș 
putea în ode să le cânt!// (...)// De-aceea 
Doamne am să-ți cer smerită/ Când voi muri, 
să fie primăvara;/În mijlocul de flori din poieniță/ 
Să îmi găsesc pacea, când se lasă seara!” 
(ATÂT DE MINUNAT) Ideea că fetiţa autoarei 
îi duce gena mai departe, îi conferă sens vieţii: 
”Tu urci spre creste, eu cobor./ Ne-am întâlnit 
într-un popas,/ Tu-ţi duci stindardul către zbor,/ 
Eu, tot mai pierd din ce-a rămas.// (...)// Voi fi 
în sângele-ţi din vene,/ Cu tine-odată voi privi,/ 
De-aceea, n-am de ce mă teme/ Chiar de-oi 
muri, eu voi trăi.” (TU ÎMI DUCI GENA...) Astfel, 
finalul cărţii se înseninează. Veronica Popescu 
foloseşte, în poeziile sale, tehnica introspecţiei.  

Evenimentele biografice sunt scoase la 
iveală pentru efectul lor taumaturgic, catharctic. 
Talentrul incontestabil al poetei se vede din 
modul în care foloseşte cu lejeritate metrica şi 
rimele. Textele, esenţializate, sunt mai puţin 
încărcate cu figuri de stil.  

Mai degrabă au o tentă alegorică. Stilul 
este limpede, direct, versurile se citesc cu 
uşurinţă şi emoţionează.  

Am lăsat în final o strofă dintr-un poem 
care proclamă la modul faustic, dragostea de 
viaţă. Mesajul acum devine: ”trăieşte-ţi clipa”: 
”Dau la schimb toată trăirea, preacurată, fără 
dor/ Pentr-o clipă preadorită, păcătoasă de 
amor./ Să mă pierd fără de ştire în păcatul 
pământesc,/ Să mă alipesc de tine şi de tot ce 
e lumesc;/ Căci nu pot, nu cer, nu vreau altceva 
din anii mei/ Doar eternă fie clipa, ca să-ţi 
privesc ochii tăi.” (DE-AŞ PUTEA...)  

Nevoia de dragoste devine irepresibilă.  
Ultima poezie, din care am citat, constituie 

un vulcan liric în care sunt răscolite toate me-
andrele sufletului.  

Din alt punct de vedere, datorită clarităţii 
stilstice, ne putem imagina că poeziile 
Veronicăi Popescu sunt ca o apă limpede ce 
pare mai puţin adâncă.  

Dar când te cufunzi în ea, constaţi că îţi 
ajunge la inimă. 

  VERONICA POPESCU  
DIN NICĂIERI TE-AŞTEPT
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EUROPA  ABSOARBE  
ROMÂNIA!  

(continuare din pag. 8) 
 
C.Z.-Am plecat pe 9 aprilie 

1990. Aveam o viză de  turism de o 
lună de zile, iar prietenul meu, Florin, 
avea viză pentru o lună mai târziu 
decât mine, deci nu putea intra în Italia 
odată cu mine. M-a condus cu mașina 
până la granița de la Trieste. Acolo 
m-a lăsat să fac autostopul. După 
câteva ore un domn s-a oferit să mă 
ducă la Padova, acolo unde voiam să 
ajung. Căutam un medic din Târgu 
Frumos, care venise la Iași cu ajutoare 
pentru copii după Revoluție. Nu-l 
cunoșteam, văzusem doar numele lui 
într-un ziar. M-am gândit că poate ar 
fi vrut să m-ajute. Mă înșelam!  

A.B.-Cum ați reușit să vă 
integrați în țara de adopție, ce pro-
bleme ați întâmpinat în acest sens? 
Cunoșteați limba țării în care locuiți di-
nainte, dacă nu, cât de greu v-a fost 
să v-o însușiți?  

C.Z.-A fost foarte grea inte-
grarea mea, lumea era extrem de 
închisă, oamenii preferau să frecven-
teze aceiași prieteni, nu deschideau 
brațele pentru o necunoscută. Nu 
știam dinainte limba italiană, dar am 
învățat-o foarte ușor, în șase luni am 
reușit să o învăț destul de bine. 
Citeam mult, asta m-a ajutat. Eu am 
început să lucrez a doua zi după ce 
am ajuns, și asta m-a ajutat enorm.          

A.B.-Care erau meseriile în 
care se găseau repede și ușor locuri 
de muncă, atunci când ați ajuns dvs. 
în Italia? Unde ați reușit să vă 
angajați?      

C.Z.-În anii 90 era de muncă în 
Italia, nu ca acum. Primul meu serviciu  
fost într-o pizzerie, am lucrat ca bar-
man, nu-mi plăcea deloc dar aveam 
nevoie de bani. Am făcu multe munci 
pe care le-am urât până când am de-
venit profesoară de biodans, nu 
aveam încotro, eram singură și aveam 
o mare responsabilitate față de mine.  

A.B.-Societatea în care trăiți 
acum v-a acceptat ușor, cât de diferită 
este ea de societatea românească din 
care ați plecat?  

C.Z.-Societatea italiană este 
împărțită în Sud și Nord, în sud sunt 
foarte ospitalieri, în nord foarte reci și 
închiși. Eu locuiesc în nord. Prima 
diferență: în România cunoșteam 
lume mult mai cultă, italienii, mă refer 
la categoria medie, sunt foarte 
ignoranți, nu au o cultură clasică și nu 
au obiceiuri de tip cultural. Apoi, lucrul 
cel mai crunt, este egoismul și felul lor 
de a fi competitivi, caracteristici date 
de un sistem capitalist. Românii aveau 
un fel de a fi „cooperativ”, în perioada 
în care am trăit eu acolo, dacă nu se 
ajutau reciproc, nu reușeau să 
supraviețuiască. În Italia m-am simțit 
acceptată, la început, dar la nivel 
surperficial. Mi-a trebuit mult timp ca 
să-mi fac prieteni, și tocmai când am 
considerat că sunt relații solide, unele 
de zece ani, la un moment de nevoie 
m-au părăsit toți.  

A.B.-Ce v-a dăruit țara de 
adopție și n-ați fi putut obține acasă și 
ce anume vă lipsește din România 
(dacă simțiți că vă lipsește ceva)?          

C.Z.-Italia mi-a dăruit posibili-
tatea de a cunoaște și de a călători (în 
Spania, Croația, Marea Britanie, India, 
Tunisia, Franța, Grecia, Austria și, de 
asemenea, în întreaga Italie).  

Am cunoscut biodansul și am 
devenit profesoară (biodansul este un 
dans terapeutic, care, prin muzică, 
mișcare și exprimarea emoțiilor, 
lucrează pe planul afectiv-rațional, 
pentru ca persoana să-și dezvolte, în 
mod armonios, potențialitățile de vita-
litate, afectivitate, sexualitate, creati-
vitate și transcendență).  

Am lucrat cu adulții, cu bătrânii, 
cu copiii de la grădiniță și de la școala 
elementară. În Italia am cunoscut și 
am practicat meditația Vipassana, 
ceea ce m-a ajutat să-mi dezvolt ca-
pacitatea de a mă asculta pe mine 
însămi, de a-mi calma mintea și de a 
lăsa ca din lăuntrul meu să izvorască 
noi intuiții, noi direcții, o viață mai 
autentică și mai frumoasă. Ce-mi 
lipsește din România? Ritmul lent al 
Iașului, oamenii simpli și buni la suflet, 
viața boemă pe care o duceam în 
adolescența mea.  

A.B.-În momentul de față, ce vă 
considerași mai mult: româncă sau 
italiancă?  

C.Z.-În momentul de față mă 
consider italiancă de origine română, 
chiar dacă încă nu am cerut cetățenia 
italiană.  

A.B.-Societatea în care trăiți 
acum este deschisă pentru imigranți? 
Cum sunt ei priviți de către populația 
majoritară?  

C.Z.-Italia a devenit o țară 
rasistă, nu era așa acum 30 de ani. 
Italienii sunt mai rasiști decât negrii și 
arabii, mai puțin cu celelalte popoare. 
Din păcate nu există o politică de in-
tegrare a străinilor, se fac puține 
proiecte interculturale în școli, și nici 
în cadrul muncii, străinii nu au aceleași 
oportunități ca italienii. Există o foarte 
mare exploatare a străinilor, de obicei 
sunt plătiți mai puțin decât italienii. 
Sunt, bineînțeles, și excepții. Ziarele și 
televiziunile dau numai știri negative 
în ceea ce privește străinii, și asta 
facilitează o mentalitate închisă față 
de ei. Sunt priviți ca cei care le fură 
munca, chiar dacă nu este așa. 
Străinii contribuie, anual, cu un plus la 
venitul național de 9 miliarde de euro, 
față de 3 miliarde cât costă primirea 
refugiaților pe an.  

Conversația Ani Bradea – 
Cristina Zavloschi deapănă alte fațete 
ale vieții acesteia în Italia: dorința ei de 
a scrie și trăi din scris; relațiile sale, de 
regulă nule, cu cei cam 8000 de 
imigranți de aceeași naționalitate; pro-
fesiile cătorva dintre prietene; aju-
toarele sociale pentru sărăcime; ultima 
revenire în România; ignorarea 
situației politice de aici.  

Dialogul se reia calm și adânc: 
A.B.-Vă gândiți să vă 

întoarceți, la un moment dat, în țară? 
C.Z.-M-am întors după 18 ani 
petrecuți în Italia, în perioada 2008-
2009, pentru zece luni. A fost îngrozi-
tor! Mă simțeam o italiancă în exil, mă 
simțeam o străină în propriul oraș 
natal.  

Pierdusem vechii prieteni (mulți 
erau plecați în alte țări), iar prieteni noi 
nu am reușit să-mi fac. Nu mai eram 
obișnuită să vorbesc limba română, 
mi-au trebuit cam trei luni ca să revin 
la un vocabular decent. În orice caz, 
continuam să scriu jurnalul meu în 
limba italiană.  

Nu cred că mă voi întoarce 
vreodată în România, casa mea este 
în Italia, sau, mai bine zis, casa mea 
e în lumea întreagă! 

Comentariu în tonalitatea 
sfârșitului de interviu, răspunsul 
Cristinei Zavloschi curge în alte 
câteva, despre climatul xenofob nord-
peninsular, despre rădăcinile rămase 
în România, despre scrisul și vorbitul 
în familie preponderent în italiană și, 
fiindcă momentul istoric impunea, de-
spre Centenarul României Mari – în 
esență: „Cred că ar trebui să se cele-
breze diversitatea și unirea”! 

 Și, spre a confirma năzuința de 
scriitoare împlinită a Cristinei Za-
vloschi, să luăm act de publicarea, în 
italiană, în 2013, a romanului autobi-
ografic DUEMILA CHILOMETRI 
DALLA LIBERTA, iar în 2018, a volu-
mului de poezie bilingv LA BAMBINA 
APPESA AL CUORE.
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„Ei ar fi putut să obţină notori-
etatea dacă şi-ar fi propus acest 
deziderat, căci aveau toate calităţile 
necesare, după cum vă veţi convinge 
dacă veţi citi această carte. Aveau un 
nivel de cultură invidiabil, talent 
strălucitor, logos şi exprimare fluentă, 
retorică ciceroniană, cuceritoare în 
orice împrejurare, hărnicie, onestitate, 
inventivitate şi persuasiune şi încă 
multe altele, dar toate subsumate 
tiranic unui simţ al datoriei ieşit din 
comun. Au reuşit să educe generaţii 
întregi de elevi impecabil pregătiţi, să 
anime avântul ostaşilor decoraţi apoi 
pe frontul războiului pentru întregire, 
unde au fost comandanţi decoraţi apoi 
cu meritate medalii, au cules şi valori-
ficat folclor românesc, au editat reviste 
prestigioase şi apreciate, având cola-
boratori de primă mărime… Au scris 
cărţi valoroase şi utile, unele chiar pre-
miate de Academie, au cercetat şi pro-
movat universul literar eminescian, 
dar – surprinzător în oraşul Poetului-
Luceafăr – şi al lui Macedonski şi încă 
foarte multe altele.”. 

Aflat în faţa atâtor argumente şi 
tot atâtea atuuri (pe care le-am citit ex-
puse de autoare în primele pagini ale 
cărţii, cum să nu citeşti cu reală curi-
ozitate această lucrare purtând 
semnătura d-nei Lucia Olaru Nenati 
Arcade septentrionale (reviste, 
personalităţi şi grupări literar-culturale 
din Ţara de Sus, implicate în consoli-
darea prin cultură a Marii Uniri de la 
1918), apărută într-o a doua ediţie, 
revizuită şi adăugită, la Editura Aca-
demiei Române în 2018. 

Polihistor (a publicat volume de 
beletristică, monografii şi cărţi de isto-
rie literară, a cules folclor şi este 
totodată o bună interpretă a unor 
creaţii populare muzicale etc.), d-na 
Lucia Olaru Nenati ne-a dat/ne dă prin 
această lucrare un studiu întâmpinat 
la prima lui ediţie,  cu excelente 
aprecieri de către Dumitru Micu, D. 
Vatamaniuc, Dan Mănucă, Liviu 
Leonte, Constantin Ciopraga ş.a., 
graţie informaţiilor pe care le cuprinde, 
dar şi acribiei şi pasiunii cu care au-
toarea a avut priceperea şi răbdarea 
să investigheze sute şi mii de pagini 
de arhivă botoşeneană (şi nu numai!), 
de unde, aidoma arheologilor sau 
minerilor de vocaţie a scos la lumină 
nepreţuite nestemate documentare ce 
aduc contribuţii importante la 
cunoaşterea faptelor şi evenimentelor 
prin care s-a întreţinut climatul union-
ist, atât în 1918 cât şi după aceea. 

Ocupându-se, aşadar, de 
studiul şi investigarea a ceea ce d-sa 
numeşte „O epocă de răscolire 
sufletească profundă”, autoarea ne 
oferă monografiile a două publicaţii – 
„Junimea Moldovei de Nord” şi „Re-
vista Moldovei”, pe de o parte, iar pe 
de alta o suită de portrete ale scriito-
rilor, mentorilor şi animatorilor literari 
care au făcut posibilă nu numai 
apariţia şi existenţa amintitelor reviste, 
ci şi întreţinerea unui climat literar 
bogat şi benefic în perioada 1918-
1938. Este vorba de fapte culturale lo-
cale, e drept, dar, prin extrapolare şi 
de evenimente cu caracter mai larg, 
naţional, în care au fost implicate mari 
personalităţi precum N. Iorga, Mihai 
Eminescu, George Enescu, Al. Mace-
donski şi alţii. Cultura cea mare a ţării, 

argumenta undeva G. Călinescu, nu 
se poate baza decât pe aceste mişcări 
de idei, pe aceste împliniri locale. 

Este interesant de observat că 
d-na Lucia Olaru Nenati (care, struc-
tural vorbind, este înainte de toate o 
poetă, bună cunoscătoare a oame-
nilor şi „temelor” despre care scrie) a 
ştiut să îmbine în chip armonios şi 
fericit stilul beletristului cu cel al is-
toricului şi comentatorului literar – de 
unde şi reuşita întregului său demers. 

Bunăoară, oprindu-se asupra 
unuia dintre „oamenii energiilor lumi-
nate, Toma Chiricuţă (pe care, în vre-
mea războiului de întregire l-am 
întâlnit, alături de Al. Vlahuţă, de V. 
Voiculescu şi de alţii şi la „Academia 
Bârlădeană”) reuşeşte să creioneze 
un portret pe cât de expresiv tot pe 
atât de viu şi de interesant, ca şi în 
cazul lui Constantin Iordăchescu, cel 
cu „Vocaţia pionieratului” (în presa 
botoşeneană a vremii) sau al lui 
Tiberiu Crudu, „neodihnitul” întru fapte 
culturale de ispravă. 

Toţi aceşti publicişti, scriitori de 
fundal ai culturii naţionale, împătimiţi 
luptători pentru afirmarea valorilor lo-
cale sunt acum aduşi, ca să zicem 
aşa, în lumina reflectoarelor. Şi nu 
numai pentru a fi scoşi din uitare sau 
din provincia în care şi-au construit 
propriul destin cultural, ci şi pentru a 
se demonstra bogăţia şi multilateri-
tatea intelectuală a „Septentrionului”, 
zona în care ei au dus o viaţă 
exemplară. Exemplară atunci şi 
exemplară şi azi. 

Cum bine şi exact observa D. 
Vatamaniuc la prima ediţie a cărţii, 
avem a face cu o „cercetare 
exhaustivă, care aduce rezultate de-
finitive privind acest spaţiu geografic 
şi spiritual al poporului român”. La 
rându-i, Constantin Ciopraga opina, 
tot atunci, că „ar fi bine să se 
urmărească în mod deliberat, siste-
matic, realizarea unor cercetări, foarte 
necesare, după acest model”. 

Documentul, filele îngălbenite 
de vrteme ale unor publicaţii, cărţile 
„adormite” cine ştie de când în rafturile 
unor biblioteci, arhivele şi alte locuri 
păstrătoare de izvoare documentare 
etc. au devenit, ne dăm seama la 
finele lecturii, acaparatoare, subju-
gante pentru autoare. 

Numai cine a zăbovit ore în şir 
în faţa şi deasupra unor astfel de co-
mori o poate înţelege pe d-na Lucia 
Olaru Nenati, îi poate aprecia cu 
adevărat demersul şi reuşita. 

Entuziastă, dar păstrându-se, 
totuşi, în limita adevărului, d-sa 
notează într-o „Acoladă finală” „… 
aceşti oameni ai nordului îşi propagau 
idealul, conduita, cunoştinţele şi 
creaţiile lor de la nivelul mai multor 
surse de emisie: aceea a 
învăţământului, unde erau angajaţi 
profesional, a revistelor pe care le 
conduceau sau în care scriau, a 
activităţilor culturale şi sociale în care 
se implicau şi, nu în ultimul rând, prin 
cărţile pe care le publicau şi le puneau 
în circulaţie…  

La Botoşani a acţionat în acest 
fel, în momentul auroral al Marii Uniri, 
providenţiale destinului naţional, o gru-
pare de asemenea personalităţi ener-
gice neobosite, care mai dispuneau şi 
de o cultură solidă, de talent propriu, 
de criterii estetice, de orientare 
echilibrată şi discernământ în prelu-
area diferitelor influenţe şi curente ale 
vremii, dar, unii dintre ei, şi de reacti-
vitate promptă şi de intuiţii 
pătrunzătoare asupra direcţiei 
evoluţiei către viitor”. 

Aprecieri pe deplin obiective şi 
pe deplin argumentate pe tot par-
cursul cărţii. 

Lucia Olaru Nenati,  Arcade septentrionale
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În atelierul de creație a pictorului Aurel 

Guțu (n. 12 martie 1942, satul Corpaci, co-
muna Cuconeşti, judeţul Botoşani, actual-
mente raionul Edineţ, Republica Moldova) sunt 
pensule, pagini de grafică, portrete ale scriito-
rilor. Unele tablouri, indiferent de timpul de 
afară din or. Chișinău, insistă la anumite an-
otimpuri. Livada de cireș valorifică o primăvară 
eternă, un pește cu solzi anunță un mit al 
genezei. Este o persoană căreia îi place să dis-
cute, să explice noțiunile și să treacă printre 
filele amintirilor: 

– Ce înseamnă pictura? 
– Pictura este ilustrația gândurilor mele. 

Niciodată nu am pictat pentru tehnologie.  
– Totuși în cărțile dvs. găsim tablouri re-

alizate în tehnici diferite.  
– Aceasta se explică prin perioadele de 

creație: Grafica, Fantezii africane, Nuduri cu 
zeițe, Poetice, Ferestre către zestre – istoria 
artei populare. Totuși primordială este ima-
ginea. Niciodată nu am pictat privind un peisaj 
propriu-zis. Nu i-am cerut nimănui să-mi 
pozeze, deși am realizat multe portrete, care 
sunt în diferite colecții. Pentru mine este foarte 
important să pictez starea, metafora.  

– Am observat că portretele dvs. sunt în 
patrimoniul Muzeului de Literatura „Mihail 
Kogălniceanu” (or. Chișinău) din cadrul Uniunii 
Scriitorilor din Moldova. În creația dvs. se res-
imte un cititor de poezii. Un rol important con-
stituie tablourile și portretele maestrului Grigore 
Vieru, poetei Leonida Lari, prozatorului 
Vladimir Beșleagă, filosofului Victor Teleucă, 
poetului și traducătorului Leo Butnaru, scriitoru-
lui de s.f. Ioan Mânăscurtă, poetului și proza-
torului Nicolae Dabija, poetului Anatol Ciocanu.  

– Atunci când încep să schițez portretul 
unui poet îi transmit și gândurile poetice. Nici-
unul nu a fost realizat la comandă. Eu întot-
deauna m-am simțit liber în pictură. De 
exemplu, versurile Leonidei Lari m-au inspirat 
să pictez 5 lucrări cu chipul ei. Leonida Lari, 
deputat în Sovietul Suprem din URSS, fiind 
acuzată de naționalism la sfârșitul anilor 80, 
vine cu o poezie filosofică puternică. Într-o 

perioadă când toți bărbații plângeau în poezie, 
ea este nepărtinitoare și, după mine, e un fel 
de Picasso, care a revoluționat un univers al 
pragmatismului imperial sovietic, întorcându-i 
pe mulți cu fața la individualitate, mândria pen-
tru neam, importanța memoriei.  

– Ați avut vreo situație interesantă cu 
privire la receptarea tablourilor dvs.? 

– Nu o singură dată. Am unul care 
poartă titlul unei poezii a lui Grigore Vieru 
„Cămășile”. Și i-am pictat bustul lui Grigore 
Vieru fără cămașă între două entități feminine: 
mama și iubita. 

– Astfel ați mai ancorat și versurile din 
alt poem al său: „Pe drum alb, înzăpezit, / 
Pleacă mama. / Pe drum verde, înverzit, / Vine 
draga” (Pe drum alb, pe drum verde, Grigore 

Vieru). 
– După ce am realizat tabloul l-am lasat 

la o expoziție și m-am înțeles că-l ofer poetului. 
Între timp mă întâlnesc cu soția lui – Raisa 
Vieru. O întreb dacă a ajuns tabloul la ei acasă. 
Ea îmi ripostează să zic mulțumesc că nu m-a 
dat în judecată! cum de-am îndrăznit să-l pictez 
gol? La aceste acuzații i-am raspuns: Eu nu l-
am pictat gol, eu l-am pictat curat. Acest inci-
dent nu m-a făcut să mă distanțez de creația 
marelui poet. I-am realizat mai mult de 5 
tablouri și în ulei, și în acuarelă, unul îl vezi aici. 
Este realizat după ce a plecat în neființă. 

– V-ați făcut studiile la Institutul Unional 
de Stat de Cinematografie din Moscova 
(URSS), Facultatea de Scenografie, Secţia 
„desen animat” (1967-1973). Fiind într-un 
spațiu rus v-ați ales tema tezei de licență 
„Balade moldoveneşti”. Cum au fost apreciate 
aceste lucrări? 

– Cu toate acestea era un spațiu unde 
puteam să mă manifest creativ. Printre profe-
sori îl aveam pe Gleb Șpinel, pictor-scenograf, 
cel care făcea parte din grupul lui Kazimir 
Malevici. La examenul tezei de licență am 
prezentat 12 lucrări. Fiind în comisia de licență, 
șeful catedrei la desenele animate, supranumit 
părintele animației ruse, Vano Ivanov, o 
persoană strictă, care nimeni nu l-a văzut să-
și exteriorizeze vreo emoție, se uita cu atenție 
la toate. A spus că nu a văzut asemenea picturi 
și m-a întrebat dacă ar putea lua una. Eram în 
culmea fericirii. Nu mă interesa nici nota. Un 
singur gând insista: am putut surprinde prin 
imaginile satelor noastre cu văi și dealuri, cu 
drumuri de țară și cu oameni fiecare legat de 
ocupația sa în gospodărie.   

– Cum ați rezistat timpurilor când se 
lucra la comandă, nu se aprecia individuali-
tatea? Doar revenit de la Moscova, lucrările 
dvs. nu erau acceptate la expoziție. Probabil 
nu corespundeau rigorilor dogmatice? 

–  A fost o perioadă când aveam un 
avânt de imaginație care își dorea să se 
expună, să cunoască păreri. Deși am fost 
primit în Uniunea Artiștilor Plastici în 1974, an 
de absolvire, trăiam timpuri ale unor acuzări pe 
din dos. În acest caz îmi aduc aminte de 
discuțiile cu talentatul pictor Aurel David, 
cunoscut prin litografia „Arborele Eminescu”. 
Dar aș vrea să remarc că în aceste timpuri de 
izgonire socială au fost întrerupte de invitația 
în 1976 de a lucra la revista „Femeia 
Moldovei”. Elena F. Jmerenețkaia mi-a apreciat 
artisticitatea și mi s-a dat funcția de redactor 
artistic. După am realizat și caricaturi care 
ornau paginile epigramiștilor din diferite reviste. 

Această reconsiderare mi-a permis și să 
ilustrez mai multe cărți pentru copii, cum ar fi 
cele scrise de Leo Butnaru, Vasile Romanciuc, 
Claudia Partole, Petre Cărare, Mihai Ion Cibo-
taru, una cu traducerea lui Vlad Pohilă „Dom-
nule, ține-mi umbrelă”.  

– Vă sunt recunoscătoare că și acum re-
cent ați ilustrat cartea mea „Prin Chișinău pe 
spinarea unui leu” care se află la editură și abia 
așteaptă să fie colorată de copii. Eu am avut 
ocazia să văd grafica dvs. pentru carte. Fiecare 
este diferită. Am fost mirată că ilustrațiile cărții 
lui Leo Butnaru „Papucel cu felinare” este 
realizată într-un stil german. 

– Mie nu îmi place să desenez una și 
aceeași. Principalul e să-mi placă conținutul, 
apoi încerc să văd care sunt cerințele mesaju-
lui. Fiecare scriitor este diferit, astfel nici cărțile 
nu trebuie să se asemene. Copilul 
interacționează cu desenul și este important ca 
acesta să mențină interesul pentru mesaj. 

– A fost o discuție captivantă printre 
tablouri despre creație, modalități de ancorare 
în arta poetică cu instrumentariul artei grafice. 

 
 * „A fost război. / Ecoul lui / Şi-acum mai este 

viu. / Cămăşi mai vechi, mai noi – / Amară amintire de 
la fiu. / De-atâtea ori fiind / Pe la izvor spălate, / S-a ros 
de-acum uzorul / Şi, alb, bumbacul / S-a rărit în spate / 
Şi nu le-a îmbrăcat de mult / Feciorul. / Cămăşi mai 
vechi, mai noi – / A fost război. / Ci maica lui / De ani 
prea lungi de-a rândul / Tot vine la izvoare: / Ea şi gân-
dul. / Şi iar luând cămăşile în poală, / De cum ajunge 
sâmbăta, / Le spală. / Căci mâine / Fac băieţii horă-n 
sat, / Şi fete multe-s: / Câte-n flori albine. / Şi-atunci 
băiatul ei, cel drag băiat, / Cu ce se-mbracă, bunul, / 
Dacă vine? (Cămășile, Grigore Vieru).  

ARS POETICA -ARS GRAFICA 
Interviu cu pictorul Aurel Guțu realizat de Victoria Fonari
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Petruș Andrei este un cronicar 

moldovean, venind din trecut, dar și din vi-
itor, și dăinuind la început de mileniul III, 
din care, iată, s-au scurs deja douăzeci de 
ani. 

E cronicar pentru că scrie o cronică, 
dar nu a faptelor, ci a unor personaje, 
care, la rândul lor, scriu despre alte per-
sonaje și/sau despre stihiile sufletești.  

E moldovean, pentru că aleșii săi 
sunt moldoveni, plăieși de ai lui Ștefan 
Vodă și care s-au risipit prin diverse cetăți 
ale spiritului: Bacău, Iași, Piatra-Neamț, 
Roman, Huși, Tecuci, Bârlad, Vaslui, 
Focșani, Odobești, Galați, Chișinău… 

Sau pre numele lor artistic: Vasile 
Alecsandri, Oana Andrei, Tudor Arghezi, 
Dan Gabriel Arvătescu, George Bacovia, 
Mioara Bahna, George Bălăiță, Dumitru 
Brăneanu, Doru Ciucescu, Theodor Co-
dreanu, Grigore Codrescu, Costache 
Conachi, Nicolae Dabija, Horia Gârbea, 
Vasile  Ghica, Mihaela Gudană, Mihai 
Hanganu, Petru Isachi, Ion Iachim, Eva 
Lazea, Silvia Măndășescu, Ștefan 
Mârzac, Ion Moraru, Ionel Necula, Cornel 
Paiu, Ștefan Petică, Victor  Ion Popa, Ion 
Gheorghe Pricop, Teodor Praxiu, Virgil 
Răzeșu, Viorel Savin, Mircea Scarlat, 
Eleonora Stamate, Valeriu Stancu, Romeo 
Stoica, Lucian Strochi, Cristina Ștefan, Ion 
Timaru, Gheorghe Țigău, Culiță Ioan 
Ușurelu, Mariana Velisar Codrescu, 
Alexandru Vlahuță, Gina Zaharia… 

În total 43 de scriitori, mai mari sau 
mai mici, acoperind peste două secole de 
literatură română. 

Petruș Andrei e obligat prin urmare 
să devină și istoric literar, mai ales în 
cazurile canonice: Costache Conachi, 
Vasile Alecsandri, Ștefan Petică, Tudor 
Arghezi, George Bacovia, Victor  Ion 
Popa, slalomând dibaci printre versuri și 
cifre, printre fapte știute și altele abia sau 
deloc cunoscute.  

Metoda de lucru e cea 
„franțuzească”, metoda „explicării textului”, 
criticul luminând „pasajul” și semnificațiile 
sale, mai mult sau mai puțin obscure, mai 
ales în cazul poeților. 

Uneori însă, autorul îndrăgostit de 
vers, aplică metoda „nemțească”, plecând 
de la text și dezvoltând o  construcție 
inedită, cu propriile sale versuri, adesea 
un omagiu adus scriitorului analizat.  Iată 
câteva exemple, cred, semnificative:  

„ZULNIA- DULCE LUMINĂ 
Logofătului poet Costachi Conachi 
Uluit de câte vede/prinse-n 

farmecul făpturii, / Logofătul C. Conachi/ 
cântă-n versuri calde nurii.//Dintre toate 
cele care/viața-ntreagă-i încântară,/Doar 
Zulnia cea nurlie/îi făcuse iarna vară.//El a 
fost cuprins de-ndată/de o dragoste divină/  
Și-atunci Ikanok Zulniei/i-a spus blând 
„dulce lumină.”//Noi aflăm povestea 
toată/din scrisoarea lui întinsă/Izvorâtă din 
iubire/de o flacără aprinsă.//Toate trec în 
astă lume/însăși viața-i trecătoare,/Dar un 
adevăr rămâne:/ dragostea în veci nu 
moare!;” 

„Lectura mea empatică a produs un 
sonet pe care îl dedic medicului scriitor 
Dan Gabriel Arvătescu: „Noi stăm între 
Don Juan şi Don Quijote/Iar Penelopa şi 
cu Dulcineea/Ne-aşteaptă acasă, pentru 
că femeia/Nu are voie să ne pună note. 
//Dar când ni se termină „Odiseea”,/Ea nu 
se ţine-atunci de anecdote/Ci plânge când 
ne spune „Buona notte”/Şi-i costă precum 
Sfânta Filofteia.//-Ea ne-a făcut copii şi 
demâncare/Iar seara când am dus-o la 

culcare/Cu stele ea ne-a împânzit tot 
cerul.//Că pentru noi a fost creat-
anume/Să ne-arate o întreagă lume/Şi să 
ne lămurească tot misterul”.” 

 „…iar noi, după lectura empatică 
dedicăm genialului poet un sonet, nu 
înainte de a felicita autorul și Editura 
„Rovimed Publishers” pentru excepționala 
ediție, pe Mihnea Baran (pentru copertă) 
și pe Ana Chiscop (pentru 
tehnoredactare): 

„Sunt ultimul poet în glas cu 
satul”,/Spunea Esenin adunând tristețe,/El 
a pierit în plină tinerețe/Fiindu-și judele și 
condamnatul.//Mujicu-n versul lui îți dă 
binețe/ Și este mult mai sus ca învățatul./ 
El, cu înțelepciune, îți dă sfatul/Și are-n el 
prestanță și noblețe.//Din dragostea lui 
pentru animale,/În satul părăsit și plin de 
jale,/A prins atâta viață poezia.//Cel care 
n-a trăit nicicând la țară/Măcar o iarnă sau 
o primăvară/Își chinuie degeaba fantezia.” 

„Poezia Oanei Andrei este 
spovedanie, este cuminecătură pentru 
sănătatea inimii și-a minții: „Poezia este-
un fel de stare/ Ca atuncea când săruți al-
tarul,/ Este un cuvânt de alinare/ Când 
te-neacă, uneori, amarul/ Este o dovadă 
de iubire,/ Ce-o trimite, din înalturi, cerul,/ 
E un dor nestins de nemurire/ Care 
depășește efemerul./ Poezia-i fulgerul din 
minte,/ Ceea ce inima ta spune,/ 
Cuminecătura din cuvinte/ Fiindcă poezia-
i rugăciune” (Petruș Andrei).” 

„Autorul Culiță Ioan Ușurelu să-mi 
îngăduie să particip și eu la Ateneu prin 
câteva aforisme: Un critic se 
documentează / Și cartea o reinventează; 
/ Un critic e-un horticultor / Ce cu mijloace 
adecvate / Din arborele roditor / Suprimă 
crengile uscate; / Ferește-te de critica 
nedreaptă / Și practic-o  pe-aceea 
înțeleaptă. / Citind pornoliteratura / Regret 
cenzura.” 

„Dintre poemele finale, superioare 
din punct de vedere estetic, prin armonie, 
muzicalitate și inedit, unul anume m-a in-
spirat pentru ca lectura mea empatică să 
se încheie cu o poezie, după Gina Za-
haria: „Iubito acum știi ce-nseamnă/ să fii 
ce-ai fost/ mereu o doamnă/ s-aduni trifoi/ 
cu patru foi/ să-nvie dragostea-ntre noi./ 
de la nadir înspre zenit/ zidind / un veșnic 
răsărit/ etern în dragoste/ să fie/ ca un sol-
dat/ la datorie/ și iată-n sunete târzii/ de-
odată/ mi se face zi/ și-n carte/ fericiri  
s-adun/ iubito/ cântecul ți-l spun” („Cân-
tecul mi-l spun”).” „Foaie verde foi ca 
plopu�/Nu e pasăre ca porcu�/Și nici floare 
ca laleaua/Și nici greață ca maneaua/Și 
nici plantă ca ariciul/Și nici artă cum e 
kitsch-ul./ (Folclor postmodern) 

Am încropit aceste versuri satirice 

după model popular pentru a veșteji post-
modernismele actuale…” 

E vorba de o marcă personală, 
interesantă, inspirată, ingenioasă. 

De fapt, totul e fervoare în comen-
tariile lui Petruș Andrei, chiar dacă e vorba 
de citate clasice (din Maiorescu, G. 
Călinescu, Plutarh, Flaubert, Cezar 

Ivănescu, Platon, Eminescu, Noica, Miron 
Costin, Tudor Arghezi) sau de citirea 
critică a unor cărți ilustre precum Biblia 
sau unele Dicționare (cel de simboluri al 
lui Chevalier și Gheerbrant e evocat ade-
sea). Petruș Andrei respectă textul în 
patina lui, nu îl adaptează vremurilor noi 
(atunci când e vorba de Alecsandri, 
Conachi, Arghezi etc.). 

Comparativismul autorului e de 
toată isprava acoperind vaste zone cultu-
rale, trimiterile fiind de cale mai multe ori 
surprinzătoare.  

Din istoric literar, Petruș Andrei 
devine treptat critic literar; din cronicar, au-
torul unui jurnal de lectură impresionant. 
Arareori criticul devine polemist (v. cronica 
la Pisica din Kavala). 

Uneori Petruș metaforizează prin ti-
tlurile autorului, reușind portretul unui scri-
itor prin „fulgurații”:     

El vine cu ,,Ochiul al treilea” dincolo 
de lucruri și fizionomii și bea ,,Apă 
neîncepută” de la fântâna durerii pentru a-
și vedea ,,Cerul lăuntric”. Stând ,,Paznic 
pe înălțimi” ca un ,,Fulger înrourat” în 
,,Basarabia, țara de răspântii”, situată ,,La 
est de vest”, Nicolae Dabija ,,Un mare 
poet, un luptător, un căuzaș al totalității 
românești” , ne convinge cu ,,Lacrima care 
vede” că ,,Libertatea are chipul lui Dum-
nezeu”. Pornit ,,Pe urmele lui Orpheu”, știe 
să asculte ,,Tăceri asurzitoare” și observă 
cu pătrundere și cu durere că pe ,,Harta 
noastră care sângerează” se află, ca o 
,,Icoană spartă, Basarabia”. Poetul-tribun 
susține ,,Dreptul la onoare” și, având 
,,Aripa sub cămașă”, culege ,,Așchii de 
stele” pentru a lumina ,,Poezia, bucuroasă 
tristețe”; peregrin ,,Între dragoste și 
moarte” dovedește cu asupra de măsură 
că ,,Nasc și la Moldova oameni”. Con-
statând însă că suntem ,,Vai de capul nos-
tru”, trasează ,,Cercul de cretă” pentru a 
se vedea din cer hotarele sfinte ale patriei 
pe care o vrea întregită. Făcând parte din-
tre cei ,,Desțărați” și însuflețit de ,,Doruri 
interzise”, Nicolae Dabija păstrează 
dureroase și însângerate ,,Însemnări de 
pe front” consemnate într-un adevărat 
,,Maraton printre gloanțe” și, convins că 
,,Bezna vine de la Răsărit”, transmite ast-
fel ,,Mesaje pentru supraviețuitori”. 

Vocația de cronicar apare explicită 
și Precuvântarea autorului: „Scriu despre 
autori care, de regulă, nu apar în istoriile 
literare dâmbovițene. Cred că servilismul 
și obediența față de scriitorii dâmbovițeni 
dăunează grav literaturii române contem-
porane.” 

Importantă e și precizarea: Acesta 
este al treilea volum de lecturi empatice 
după „Lecturi empatice” (Editura „Sfera”, 
Bârlad, 2015, 446 pagini) și „Lecturi em-
patice basarabene” (Editura „Sfera”, Bâr-
lad, 2019, 208 pagini). 

În acest fel se conturează o inedită 
și absolut necesară Istorie a literaturii 
moldovenești… 

Mai ales că autorul prin compara-
tivismul său, aduce în discuție și alte 
personalități accentuate, în primul rând 
Eminescu. 

Paginile dedicate lui Alecsandri, Ba-
covia, Costache Conachi Victor  Ion Popa, 
Ștefan Petică, Tudor Arghezi, sunt me-
morabile, dincolo de acribia filologică,  
regăsind la Petruș Andrei o aplecare spre 
textul analizat, o complicitate cu stilul au-
torului respectiv, opera acestuia căpătând 
parfum, culoare, imagine și sunet… 

Alteori analiza e atât de 
pătrunzătoare și de exactă, încât o mono-
grafie spirituală a autorului studiat care se 
vrea cât de cât exactă, nu va putea evita 
textele lui Petruș. Mă refer la autori pre-
cum Nicolae Dabija, Dan Gabriel 
Arvătescu, Doru Ciucescu, Vasile Ghica, 
Culiță Ioan Ușurelu Valeriu Stancu, 
Cristina Ștefan, Theodor Codreanu, Gri-

gore Codrescu, George Bălăiță, Dumitru 
Brăneanu, Petru Isachi, Lucian Strochi, 
Mioara Bahna, Viorel Savin, Mircea Scar-
lat, Ionel Necula, Cornel Paiu, Silvia 
Măndășescu, Mariana Velisar Codrescu, 
ș.a… 

Mulți autori trezesc interesul cititoru-
lui și prin cronicile criticului nostru, exce-
lente, la obiect, de întâmpinare, 
binevoitoare: Gheorghe Țigău, Ion Timaru, 
Eva Lazea, Romeo Stoica, Mihai 
Hanganu, Oana Andrei,   Mihaela Gudană, 
Ion Iachim,   Ștefan Mârzac, Ion Moraru, 
Ion Gheorghe Pricop, Teodor Praxiu, Virgil 
Răzeșu, Eleonora Stamate, Gina Za-
haria… 

Alexandru Vlahuță e decupat 
corect, dar rămânem convinși că e totuși 
un scriitor de raftul doi, iar Horia Gârbea îi 
prilejuiește lui Petruș Andrei o cronică 
savuroasă, dar incisivă. 

Au scris despre Petruș Andrei, între 
alții, Theodor Codreanu, Lina Codreanu, 
Valeriu Stancu, Emilian Marcu, Lucian 
Strochi, Vasile Fluturel…  

Încercând să alcătuim portretul-
robot vom remarca neostoita dragoste a 
scriitorului pentru poezie, îndeosebi pentru 
cea de formă fixă, din care regină i se pare 
sonetul, o atracție pentru aforism, potrivit 
ca temperament cu poetul, cerând umor, 
cultură, cunoaștere a vieții, simțul 
metaforei, o patimă pentru literatura 
română de la începuturile ei, când apele 
sunt încă izvoare, o generozitate puțin 
comună care nu îi diminuează cu nimic … 
criticului, o lejeritate extraordinară, Petruș 
Andrei scriind la fel de inspirat despre 
critică, istorie literară, poezie, proză, eseu, 
aforism, despre scriitori canonici și alții 
aproape anonimi. Simți la scriitor bucuria 
primară a cititorului scăpat într-o librărie 
sau într-o bibliotecă.  

Petruș Andrei vrea să citească tot 
și încă ceva pe deasupra, vrea să scrie 
„ecumenic” despre toți și toate…   

Cu asemenea oameni plini de en-
tuziasm molipsitor se poate pleca la orice 
luptă, literară, ideologică, socială, sau 
chiar reală…    

 

PETRUȘ ANDREI ȘI…  
ACTUALITATEA CONTEMPORANILOR (DĂINUIREA PRIN CUVÂNT)
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Trăim… 

                  
Celor care vor să distrugă  

Uniunea Scriitorilor din România 
 
Trăim cu toții pe-un vulcan de ură, 
Nu cum ne învăța Mântuitorul, 
Noi minții noastre-i pustiim ogorul 
Și-o facem cu asupra de măsură.  
 
Iubirii i s-a colmatat izvorul 
Că unii slabi de cap dar tari în gură 
Duri avocați  ai naibii se făcură 
Și invadează holda ca mohorul. 
 
Noi toți să îi reducem la tăcere 
Punând în trestii fagure de miere, 
Cât încă suntem una gânditoare. 
 
Eu îi condamn pe ei cu indignare, 
Prin artă, facem România Mare, 
Altfel, suntem o salcie plângătoare. 
 

     Petruș Andrei
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Vremea 
anatemizării  

politice a  
trecut,  

e timpul                                                        
ca Ilie  

E. Torouțiu să  
se întoarcă în lumea pentru                                                                                                      

care a trăit cu întreaga lui ființă.”                                                                               
(Oltea Prelucă) 

      
Clopotul bisericii din Solca 

Sucevei, ctitoria domnitorului 
Ștefan Tomșa adună credincioșii 
întru slava lui Dumnezeu, 
vestind de fiecare dată jertfelni-
cia a două nume; „Acest clopot 
a fost donat bisericii din Solca în 
anul 1929 de către prof. Ilie și 
Elvira Torouți pentru iartarea 
păcatelor și veșnica lor 
pomenire împreună cu părinții 
lor adormiți întru Domnul. A fost 
returnat în 1959 de parohienii 
din Solca”. 

Aici s-a născut, la vreme de 
furtună (17 iunie 1888), Ilie E. 
Torouțiu, „singurul adevărat 
muncitor, după expresia lui 
Vasile Posteucă, ajuns la Aca-
demie”. Crugul acelei zile de 
cireșar (Nouri negri aleargă unii 
împotriva altora, ca niște balauri, 
se înghit unii pe alții, se rotun-
jesc, se lungesc și nu-și mai 
găsesc loc în bolta cerească)  îi 
prevestea o viață mai degrabă 
de zbucium într-o lume a cărei 
coloană vertebrală începea să 
trosnească din toate încheie-
turile. Ca un bucovinean, cu o 
educație extrem de riguroasă, a 
cules și a publicat povești și cân-
tece poporale (A fost odată…, 
Cluj, 1911 sau Frunză verde, 
Solca, 1914), materialul folcloric 
fiind republicat de Ion Filipciuc, 
sub cel de-a doilea titlu, în 2003, 
a scos de sub tipar, tot la Cluj, 
volumul de proză scurtă Chipuri 
(1912), a salahorit la cele 13 
volume de Studii și Documente 
Literare (primul, în colaborare 
cu Gh. Cardaș), s-a evidențiat ca 
redutabil lexicograf și traducător. 
Funcționează ca asistent al pro-
fesorului Mathias Friedwagner la 
Universitatea din Frankfurt am 
Main (1911 – 1913), este profe-
sor suplinitor de limbă germană 
(1915) la liceul „Sf. Sava”, apoi 
la „Cantemir Vodă” (1919 – 
1926) și la „Gheorghe Lazăr” 
(1926 – 1928) din București, 
scrie texte de critică literară ori 
de literatură comparată, iar în 
perioada 1939 – 1944 conduce 
cu brio revista „Convorbiri lite-
rare”. Pune pe picioare în 
capitală două tipografii (cea din 
1915 fiind devalizată, cea din 
1923, „Bucovina”, fiind distrusă 
de bombardamentele anglo-
americane din 1944). Pe 
aceasta, bravul bucovinean o 
reface cu o incredibilă tenacitate 
și cu un nesăbuit curaj. Noii 
guvernanți, agitând cu o feroce 
agresivitate steagul interna-
ționalismului proletar, trecuți prin 
dimensiunea Patului… stalinist, 
l-au exclus din Academie (1948), 
fiind repus în drepturi abia în 
1990. 

În 2020, Editura „Junimea” 
îi publică un volum masiv intitulat 
Pe-aici a fost un bucovinean, 
cu trei „Cuvinte însoțitoare”, 
aparținând iluștrilor profesori uni-
versitari Mihai Iacobescu, Mircea 
A. Diaconu și Oltea Prelucă. 
Înaintea textului propriu-zis, „un 
bildungs roman care are în cen-
tru istoria lui Torouțiu însuși” 

(Mircea A. Diaconu) au fost 
așezate, în detaliu, „Repere 
cronologice ale vieții unui 
cărturar”. Romanul, „o sursă de 
informații care îi completează și 
nuanțează viața și personali-
tatea, întregind-o, rotunjind-o” 
(Mihai Iacobescu) debutează cu 
furtuna deja amintită și venirea 
pe lume a lui Luca Teișor, singu-
rul pseudonim din carte, sub 
care se ascunde cel ce va fi 
cărturarul Ilie E. Torouțiu, care va 
afla mult mai târziu că, după 
botezul său, s-a făcut o cumătrie 
pe cinste, când lelea Ileana, 
aflând că Maica Domnului, dacă 
a coborât la iad și a găsit acolo 
arzând bărbații bețivi, plânge 
către badea Toader: Todirică, 
mai toarnă-mi un păhărel… Vai, 
gheenele iadului au să ne arză 
și au să ne-nghită… Mai un 
păhărel… Euforia drogului 
estompează până și grozăvia 
flăcărilor din infern, a căror 
văpaie e încă nelămurită în fața 
prezenței licorii ispititoare. Dar 
asta se întâmplă doar la zile 
mari, în rest e trudă cât încape, 
pentru a ieși deasupra nevoilor, 
atât vara, cât și iarna: În sania la 
care se înhamă badea Toader, 
fierăstrăul de două mâini, toporul 
înfipt în locul unei țepușe, țapina, 
maiul și câteva pene ascuțite de 
fag. Mama își ia copilul în brațe, 
înfășat și moșmolit într-un tulpan 
de nu i se văd decât ochii și 
năsucul, iar pruncul e chiar Luca 
Teișor, într-o primă călătorie, de 
care avea să afle mult mai târziu. 
Anii zboară, lăsând asupra per-
sonajului amprenta experi-
ențelor, iar cititorul face 
cunoștință cu altă Smarandă, cu 
numele de Catrina: Nu mă las 
nici moartă! Să știu că mânc 
lemne și spăl rufe la toți surtu-
carii zi și noapte și pe Luca tot îl 
dau mai departe la învățătură. 
Presiunea bărbatului devine 
insuportabilă, Toader cedează, 
Luca Teișor fiind înmatriculat la 
Griechisch-ortodox Obergymna-

sium din Suceava, unde îi va 
avea ca profesori pe S. Fl. Ma-
rian și George Miluță, dirigintele 
și îngerul său păzitor. Acesta îl 
va salva dintr-o cumplită foame, 
oferindu-i șansa de a medita doi 
colegi. În schimb, mama Catrina 
nu reușește să-și convingă fe-
ciorul să se facă popă și, până la 
urmă, e nevoită să accepte 
explicațiile acestuia precum că, 
din pricina excesivei sale 
sensibilități, preoția pentru el ar 
fi o greșeală. Având alte planuri, 
Teișor dezertează din armata 
austriacă și vine la București, 
unde înființează o tipografie, cu 
gândul de ai sprijini pe cei care 
băteau la poarta afirmării. Jignit 
la vremea liceului de un coleg 
din familie înstărită, va avea 
parte și aici de un moment si-
milar din partea unui autor-ofițer, 

care, exacerbându-și orgoliul, 
refuză observațiile lui Teișor pri-
vitoare la text, într-o formă spe-
cific cazonă: Măgarule, să-ți vezi 
de tejghea! Dumirindu-se despre 
cine-i vorba și întors să-și ceară 
scuze, profesorul-tipograf îi va 
aplica o corecție de zile mari: … 
jurați la toate steagurile, vă tărâți 
ca râmele în fața superiorilor și 
vă prefaceți în cerberi față de cei 
mici. Atmosfera se tulbură în pas 
alergător, provocându-i propri-
etarului de tipografie îngrijorare 
și o cât se poate de amară 
observație: Și fiecare coadă 
speră să devină secure… Odată 
cu invazia lavei roșii de la răsărit, 
apele tulburi dau în clocot, o 
parte din muncitori încep să fure, 
altă parte sabotează producția 
ori participă la manifestații, ceea 
ce îl face să tragă o sumbră con-
cluzie: Luca Teișor știa că va fi 
vândut de cei care l-au 
îmbrățișat și l-au sărutat ca Iuda 
pe Christos, pentru 30 de arginți, 
adeverindu-se încă o dată 
adevărul cuvintelor „Pe cine nu 
lași să moară, nu te lasă să 
trăiești.” Calvarul odată dez-
lănțuit, asemănător unei furtuni 
năprasnice, îi face viața un 
adevărat chin, aducând-o pe 
Elvira/ Valuca la disperare. Iată 
un pasaj revelator dintr-o 
scrisoare adresată lui Ștefan Cu-
ciureanu în 4 august 1951: Nu-i 
baiu: nu-i moartea cailor după 
voia cânilor, dar loviturile 
măgarilor m-au durut. Am fost 
trădat și vândut pe toată linia. 
(Apud Ion Filipciuc, Prefață la Ilie 
E. Torouțiu – Frunză verde, Bi-
blioteca „Miorița”, Câmpulung 
Bucovina, 2003, p. XVII) Vitregi-
ile care au năvălit peste el stol îi 
aduc o neagră amețeală și 
chemare, întru sprijin, a 
părinților, aducându-i aminte de 
candoarea și sfințenia unei vieți 
tihnite de sub cupola bisericii: 
Nu-ți uita micul iconostas cu Sf. 
Nicolae, Sf. George și Christos 
cu cununa de spini. 

Romanul se încheie cu un 
ultim moment de hărțuială în 
toiul nopții de un pretins student, 
căruia Luca Teișor îi aplică, în 
prezența soției devotate, Valuca, 
o ultimă și usturătoare lecție: … 
să nu le spui (părinților) că te-
ai pus în proptă cu Dumnezeu. 
Amărâți de moarte, vor plânge 
că și-au trimis flăcăul la 
școlile mari de la oraș și că de 
acolo s-a întors nebun. De 
aceea, Oltea Prelucă, având în 
vedere viața și opera sa, îl 
consideră „un alt meșter Manole 
care s-a sacrificat pe sine și pe 
tovarășa lui de viață pe altarul 
culturii întru nemurirea 
făuritorilor de țară și de limbă 
românească”.  

Să mai amintim că în 1937 
Mircea Streinul aprecia, în 
„Gazeta bucovinenilor”, cu un 
nereținut entuziasm: … „atâta 
munte de știință, bun simț și 
cumsecădenie (…)”, regretând 
că „nu sunt Horațiu să-i scriu o 
odă acestui Mecena al li-teraturii 
românești care este profesorul I. 
E. Torouțiu”.  

În sfârșit, să remarcă că noi 
astăzi facem cunoștință cu încă 
o scriere-do-cument a bu-
covineanului datorită doamnei - 
farmacist Maria Olar din 
Suceava, președinta Fundației 
culturale „Leca Morariu”, în cus-
todia căreia se află manuscrisul.  
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 Pe-aici a fost un bucovinean…Ca  
sarea  

în  
bucate 

  
Surprize, surprize – dar care 

nu au cu nimic de-a face cu emisi-
unea TV din alt deceniu. Chiar 
însuşi cuvântul „surpriză” capătă o 
aură de noi însuşiri. Uluire, 
răscolire. Totul vine din noul volum 
de poezii al Mihaelei 
Grădinariu, „Oglindă pentru 
spaimele luminii” (Eikon, 2020). 
Volum nou, poezie cu totul nouă. 
Dacă pe fluturaşii coperţilor sunt ci-
tate opinii critice din Adrian Dinu 
Rachieru şi Marian Drăghici, scrise 
probabil la alte volume de versuri 
ale poetei, ele se potrivesc şi nu se 
potrivesc aici. Parcă o furcă 
răscoleşte humusul într-o 
primăvară, într-un prier, când 
pământul e doldora de energii gen-
erative. Amestecând, vorba lui T.S. 
Eliot, „Aducerile aminte şi 
dorinţele, trezind/ La viaţă 
rădăcinile amorţite în ploi 
primăvăratice”. Amestecând bulbi, 
rădăcini, seminţe, spori, pupe, 
larve, râme, ţărână şi bălegar fe-
cund. Mirosul acestui humus al 
vieţii te zăpăceşte, te uluieşte, te 
răscoleşte, vine spre tine şi te 
învăluieşte. Îţi aduce o nouă vi-
ziune şi un alt înţeles al vieţii. Unul 
pe care nu l-ai mai găsit la nimeni 
înainte, la nici un cunoscut şi la nici 
un poet. Surpriza este şi la  exterior 
(în haina poeziei) şi la interior (în 
substanţa poeziei). La exterior te 
copleşeşte ştiinţa scrierii poeziei, o 
ştiinţă pe care poeţii versurilor albe 
o ignoră. Deşi, cu siguranţă, o 
cunosc, ea s-a refugiat în zona am-
neziei lor. Dar o regăsim în toată 
splendoarea ei aici, în „Oglindă 
pentru spaimele luminii”, în 
inspirată înfăptuire. Ştiinţa îm-
perecherii rimelor prin transfor-
marea unui cuvânt în alt cuvânt. 
Sigur, împerecherea rimelor, la 
orice poet, e de obicei obişnuită, 
dar când e cazul şi ea 
metamorfozează cuvântul... te 
răscoleşte, te duce către altă di-
mensiune estetică. Ştiinţa bifurcării 
sensurilor. Te aştepţi la un sens, 
dar vine alt sens ce produce o 
intersecţie de sensuri şi te vezi 
brusc dus pe alt drum. Mergeai pe 
drumul ştiut, spre o ţintă ştiută şi te 
trezeşti brusc pe un drum care nu 
ştii unde duce şi nu ştii în ce lume 
vei ajunge. Ai fost trecut în ne-
cunoscut. Ştiinţa sonorităţii poeziei. 
Se amestecă sound-ul baladelor, 
rondelurilor, sonetelor, sound-ul 
barbian (fără a da în ermetism) şi 
sound-ul sovianyan (fără a da în 
onirism). Sau îţi aminteşte, sonori-
tatea, de Magda Isanos, de Nichita 
Stănescu, de Ana Blandiana. Cine 
poate face toate aceste lucruri? 
Numai talentul? Pare ceva mai 
profund, mai categoric. Ceva pare 
să fi venit din afară în poetă pentru 
a declanşa toate aceste înfăptuiri. 
Ceva tainic, care produce un ghem 

de sentimente, o plasmă care 
schimbă şi înmieşte simţirea şi, 
datorită acestei noi percepţii, ve-
derea se transformă şi lumea e 
văzută altfel decât era înainte. Cu 
atât mai mare este surpriza pentru 
cititor, care ştia să citească despre 
lumea aşa cum o cunoaştem toţi şi 
se regăseşte, brusc, în faţa unei 
iviri cu totul inedite. Deschide ochii 
mari şi păşeşte cu grijă în tărâmul 
necunoscut. Un tărâm uluitor, dacă 
te aşteptai, în orizontul perspectivei 
tale, la o anumită abordare a po-
etei. Aici, „piatra (e) răscolită de 
plânsul Domnului”. Şi tot aici, 
„Dumnezeu şi-acordează durerea”. 
Când plânge Dumnezeu? Găsiţi în 
iconografie pe Dumnezeu plân-
gând? Topind piatra cu lacrimile 
Sale? Făcând piatra simţitoare? 
Făcând simţitoare carnea, carnea 
ce ar trebui să fie piatră în faţa tu-
turor ispitelor? Şi de ce cuvintele 
„răsădite mai aproape” rodesc 
„doar mătrăgună pe ogor”? 
Aceleaşi cuvinte care sunt „vite de 
povară”, uneori reduse la silabă, 
care pare să fie un suspin, pentru 
că se suprimă, nu au voie să ex-
prime tainele inimii. După cum au 
simţit şi ne-au învăţat poeţii din tată 
în fiu, ei spunându-ne că fiecare 

cuvânt trebuie să fie slăvit, să fie 
adulat, nu te aşteptai ca acum, în 
binomul cuvânt/ tăcere, „cuvântul” 
să intre sub altă constelaţie 
simbolică, sub alt unghi de vedere. 
Sub puterea acelui suflu şi sub 
pecetea plasmei despre care vor-
beam, ies alte adevăruri la lumină, 
altele decât adevărurile comune, 
împărtăşite de toţi oamenii. 
Adevăruri ale sufletului, ale simţirii, 
adevăruri ale fiinţei.  

Adevăruri ce nu pot fi rostite 
în a noastră lume şi astfel cuvintele 
ce pot fi spuse, cuvintele comune, 
cuvintele „sociale” „rodesc doar 
mătrăgună”. Însă cuvintele fiinţei, 
cuvintele mirificei lumi a lăuntrului, 
cuvintele sentimentelor, sunt 
ghicite şi ele, deşi nu pot fi captate 
de oglindă.   

Un volum de poezie de o 
ireală frumuseţe, al unei puternice 
inimi, ce îmbină inspiraţia estetică 
şi forţa simţirii, frumuseţe 
perceptibilă pentru iniţiat, pentru 
restul omenirii volumul rămânând, 
după vorba lui Ion Mureşan, un 
poem ce nu poate fi înţeles. „Sarea 
nu e decât o lacrimă care doarme/ 
Pe degetul lui Dumnezeu, 
nepăsătoare”.                
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O altă veste neașteptată și tristă 

s-a abătut la începutul primăverii 
asupra comunității din Slănic-Moldova. 
După ce în urmă cu doar câteva zile se 
stingea din viață medicul Gheorghe 
Palaloga (ultimul specialist balnelog din 
stațiune, medicul curant al primului 
președinte al Republicii Moldova, 
Mircea Snegur), iată că, din nefericire, 
în ziua de 5 aprilie, la  nici  68 de ani, 
s-a ridicat la cer și dr. Dorel Rape*, 
medic slănicean get-beget (cu numele 
de prozator și poet, Dorel Raape). 

Aflat de peste treizeci de ani în 
slujba oamenilor, specializat în pedi-
atrie iar mai apoi în medicina de fami-
lie, dr. Dorel Rape a avut mereu în 
suflet apropierea de cei suferinzi, iar în 
vorbe, cuvinte de alinare, de încura-
jare, pline de optimism, presărate de 
multe ori cu mult umor, ceea ce i-a 
atras respectul și simpatia  localnicilor 
și pacienților care s-au tratat în 
stațiune. 

Personalitate complexă, cu 
valențe enciclopedice, medicul Dorel 
Rape s-a exprimat într-un mod cu totul 
special, atipic, mai cu seamă în dome-
niul literaturii, spiritualității și artei 
(pictură, sculptură), creațiile sale fiind 
o rezultantă a preocupărilor legate de 
sensul existenței lui și al semenilor săi 
pe acest pământ. O existență privită 
uneori cu ironie, persiflare, chiar sar-
casm, dar plină de căutări, cu 
observații obiective, bine argumentate, 
realiste. Nu lipsesc din opera sa absur-
dul, subiectivismul, ficțiunea, erotismul, 
alegoria, burlescul, postmodernismul, 
transcedentul, livrescul, iubirea, religia, 
filosofia, politica, libertatea cugetării dar 
și alienarea individului etc, ceea ce 
denotă, fără îndoială, o vastă cultură, 
o extraordinară percepție a spațiului și 
timpului istoric, fizic și spiritual.  

Prin toate acestea, Dorel Rape 
a demonstrat cât de mult a iubit viața, 
cât a suferit și a îndurat pentru ea, dar 
și cât s-a bucurat de ea, deopotrivă de 
cei apropiați lui, de oameni.  

*Dr. Dorel Raape (n. 13 august 
1953, Târgu-Ocna - d. 5 aprilie 2021, 
Slănic-Moldova), medic, dramaturg, 
prozator, poet, pictor, sculptor.  

Studii: Şcoala generală nr.1 
Slănic-Moldova, Liceul Târgu Ocna 
(1971), Şcoala Sanitară (curs de 2 ani, 
Ploieşti-1972 şi Bacău-1973), Facul-
tatea de Pediatrie din cadrul 
Universităţii de Medicină din Bucureşti 
(1981), specializare în domeniul ,,Me-
dicina de familie” la Universitatea de 
Medicină şi Farmacie ,,Gr.T. Popa” Iaşi 
(1993). 

Volume de proză și poezie pu-
blicate (ale căror ilustrații sunt realizate 
de autor): ,,Texte…” - Textele convor-
birilor colonelului (rezervă) Tristan 
Danubius cu Sache Ische înregistrate 
de Serviciile Secrete ale Imperiului (Cu 
extrase din Enciclopedia Galactică)”, 
Bacău, Editura Corgal Press, 2000; 
,,Nopatea valpurgică în Draculatown”, 
Cluj-Napoca, Ed. Cybela, 2002; 
,,Cazania Îngerului Căzut. Jurnalul 
Sărmanului Dionis sau despre Com-
plexul Humbert-Lolita”, Baia Mare, Ed. 
Zestrea, 2003, ,,TRISTân TZARA Apei 
Dâmboviței” (volum de poezii), Baia 
Mare, Ed. Enesis, 2019; ,,Ca sarea în 
bucate… far niente”, Brăila, Ed. Lucas, 
2020. În manuscris, mai are și alte 
poezii (unele traduse în limba es-

peranto), un roman (,,Cazanii satanice 
- Jurnalul Sărmanului Dionis”), piese de 
teatru.  

Premii: Marele Premiu şi Trofeul 
Festivalului de Creaţie şi Interpretare 
teatrală „Ion Luca”, Bacău, 1994, cu 
piesa ,,Meșterul Manole” (preşedintele 
juriului, Valentin Silvestru); Premiul I la 
Festivalul de comedie ,,Ion Băieşu”, 
1995; Premiul al II-lea la Concursul 
Naţional de Creaţie Literară „Tudor 
Arghezi - Cuvinte potrivite” pentru ma-
nuscrisul ,,Texte…” (1995); Premiul II 
pentru eseu, la Concursul Național de 
Literatură ,,Nichifor Crainic”- Giurgiu 
(1995).  

A fost inclus în „Enciclopedia 
scriitorilor români contemporani de pre-
tutindeni”, volum lansat în incinta Bi-
bliotecii Naționale din Chișinău, în 24 
ianuarie 2020, de Ziua Unirii Princi-
patelor Române (Coordonatori: 
scriitorul Traian Vasilcău și academi-
cianul Mihai Cimpoi). 

Impresii: ,,Proza lui Dorel Raape 
se concentrează pe reprezentările unei 
realități deconcertante, haotice, con-
fuze, de haosmos, căreia, prin creație, 
el intenționează, dacă nu să-i afle un 
sens, cel puțin să-i confere unul, și ast-
fel, să o reordoneze în grila rațiunii. 
Însă, pentru că tema i se pare mult 
prea gravă, iar el atins permanent de 
drăcușorul ironiei, alege, pentru a se 
sustrage tentației orgoliului impenitent, 
să o trateze din perspectiva comicului, 
surprinzând necurmatele discrepanțe 
dintre aparență și esență. Cum 
esențele continuă să se camufleze, 

aparențele invadează și inundă, iar 
Dorel Raape le culege manifestările, 
luându-și libertatea de a râde de ele…
” (Ana Dobre) 

,,Inepuizabil și irepetabil ca 
formulă estetică, autorul unor romane 
de succes, premiate și elogiate de cri-
tici prestigioși, reușește să ne 
surprindă cu fiecare apariție editorială, 
dovedindu-ne capacitatea sa uluitoare 
de a se reinventa de fiecare dată, prin 
forța și mobilitatea unui talent ieșit din 
comun. Dorel Raape este un artist 
atipic în contextul literaturii noastre, nu 
numai prin noutatea incontestabilă a 
stilului, ci și prin densitatea materialului 
epic, prin avalanșa noianului de 
informații enciclopedice, dobândite prin 
studiu și cercetare din varii domenii ale 
artei și științei”. (Virginia Chiriac)  

„Cine sunt eu?” se întreba dese-
ori Dorel Raape, iar răspunsul a venit 
din partea poetului Charles Baudelaire: 
„Je suis comme le roi d’un pays plu-
vieux,/ Riche, mais impuissant, jeune 
et pourtant très vieux” (,,Sunt ca regele 
unei țări ploioase,/ Bogat, dar neaju-
torat, tânăr și totuși foarte bătrân”)… 

Drum lin spre cer, dragă pri-
etene! Dumnezeu să te odihnească și 
să te aibă în pază!  

 
 
P. S. Alte detalii despre viața și opera 
medicului Dorel Rape le puteți accesa 
pe site-ul https://www.dorelraape.ro/ 

In memoriam: Dr. Dorel Rape, iubire, dăruire, pasiune

Ro
m

ul
us

-D
an

 
Bu

sn
ea

Poezia  
migrațiilor  
interioare* 

 
 
 
  

Numele poetei și redactorului de carte 
băcăuan, Mioara Băluță, este prezent în 
mai multe publicații literare care apar sub 
egida Uniunii Scriitorilor din România, cum ar 
fi Convorbiri literare, Ateneu, Hyperion, 
Mișcarea literară, dar și în publicații din 
străinătate: Poesis internațional, The New 
York Magazin, cele două volume publicate 
până acum, „În cădere voi râde” (2014) și 
„Partea nevăzută a lumii” (2015), fiind premi-
ate și apreciate de către critica literară.  

Cel mai recent volum de poezii sub 
semnătura sa, Frunze sub un ștergător de 
parbriz, apărut în anul 2020 la Editura 
Rovimed Publishers, ne relevă o lume a 
migrațiilor interioare, a coborârii în sinele pro-
priu și divin, o lume meditativă, caracterizată 
de o „poetică foarte maleabilă, dar neîncetat 
fermă, cu admirabilă capacitate și știință în a 
extrage și contrage din fibra lucrurilor vibrația 
esențială…” (p. 9, Avatarurile frunzei, Dan 
Bogdan Hanu) Poemele, pe alocuri, cu irizații 
blagiene și eminesciene („luna s-a ascuns 
sub ape”), curg printr-un tunel elegiac al su-
fletului, cu grație și finețe, trasând unghiuri 
lirice convergente în planurile de comunicare 
cu cititorul, prin emoția subtilă dar profundă 
pe care poeta o imprimă versurilor. 

Temele de bază ale poemelor volumu-
lui în discuție – timpul, condiția omului în so-
cietate, dragostea filială/ maternă/ paternă, 
pierderea iubirii, poezia, poetul, 
etc. –, deși uzitate și cunoscute, 
au un alt spectru prin lirica 
meditativă și retorica filozofică pe 
care poeta le accesează. Mioara 
Băluță privește în sine pentru a 
cunoaște lumea, raportează 
lumea la cunoașterea interioară, 
„acolo./ înăuntru/ se adună toată 
greutatea./ tot echilibrul.” (p. 17) 
Sentimentele pe care le trăiește 
devin colective, iubirea, tăcerea, 
fericirea nu îi mai aparțin. „feri-
cirea mea – mortul meu drag –/ 
zilele au început să scoată fum./ 
astăzi i-am văzut și pe alții 
baricadați pe dinăuntru/ cu inimile 
asemenea unor obiecte/ de artă.” 
(p. 28). Mioara Băluță este 
conștientă de capacitatea ei emoțională dar 
și de trauma pe care și-o poate crea în interior 
prin sensibilitatea exacerbată, de aceea tonul 
liric devine de multe ori sarcastic, ironic și 
chiar ludic, „tot ceea ce n-am avut/ am în-
gropat adânc”. Un fel de scut împotriva pro-
priilor trăiri, un zid împotriva desființării 
interioare, ori a pierderii capacității de iubire 
și dăruire. „tatăl meu se trezește nemulțumit,/ 
se culcă nemulțumit, în rest/ tace și încă nu 
mă lasă să fac ce vreau./ îmi spune mereu „ai 
grijă”/ și ultimul sunet i se pierde senin.” (p. 
31) Preocuparea poetei pentru oameni este 
evidentă. Ea este atentă la orice schimbare 
de stare a acestora, „merg printre oameni și/ 
dinlăuntrul lor se aud focuri de armă” (p. 25), 
tocmai pentru că empatizează cu ei și se 
regăsește în trăirile celor din jur, „insecte 
prinse/ în chihlimbarul unor vise/ trăim în uni-
versuri paralele.” (p. 28) Captivitatea pe care 
o resimte și în care trăiește autoarea, naște, 
cum este firesc, nevoia de libertate, ori în 
această nevoie de eliberare, omul devine 
„pasăre”, sentimentele „frunze sub un 
ștergător de parbriz”, libertatea „același cal de 
lemn/ ademenit cu jeratic”, în numele căreia 
poeta „ridică un pahar […]/ și un suspin îi 
înflorește privirea”  

În jurul poemelor din volumul de față 
gravitează motive acvatice, terestre sau as-
trale. Lumea lirică a poetei Mioara Băluță 
este acompaniată de „pești mari [cât] visele 
noastre”, de „frunze întoarse pe pământ”, de 
„sângele din temple [care] are o singură 
muză” sau de „păsări [care] au cântat la fel. 

Au plecat/ și s-au întors./ «ce mare albastră!» 
au spus/ zburând pe deasupra/ necunoscutu-
lui abis.” (p. 42). Anotimpul preponderent este 
toamna, cu aerul ei melancolic și imensa 
paletă coloristică, cu tristețea trecerii timpului, 
vieții, iubirii și bucuria sapiențială a 
îngăduinței, a culegerii rodului vieții. „toamna 
frunzele sunt reci. atingerea lor/ lasă semn de 
arsură pe piele./ am putea vorbi de tristețea 
subterană a apei,/ dar corpurile noastre se 
înalță/ și se întind în fața soarelui/ ca un nor 
translucid./ ne întrepătrundem atât de mult/ 
încât părem o umbră leneșă alunecând peste 
câmpuri.” (p. 80) Cuvinte simbolice precum: 
libertatea, frunza, fericirea, strigătul, câinele, 
guvernează metafore liniștite, ori alegorii in-
genioase. Eu-l liric este asumat și obedient. 
Poeta „visează eliadesc, poetica începutului 
continuu (să o poți lua de la capăt/ gol și 
transparent ca la început) și transfigurează 
implicit și rolul etern al Poetului” (Petre Isachi). 
Mioara Băluță este acel creator de frumos sui-
generis, pentru care poezia se combină cu lu-
mina divină într-un corp liric rotund și bine 
definit, capabil să disloce prin semantica tex-
tului, prin „sensurile atemporale” ale poeziilor, 
impresii puternice în sufletul cititorului și asta 
pentru că acesta se va regăsi în experiențele 
autoarei. „sunt cea care a supraviețuit zgomo-
tului/ trenurilor. plecării fiilor. morții celor dragi./ 
eu sunt cea pierdută și regăsită/ te iubesc. ne-
fericito!” (p. 72). Ori această regăsire, dar și 
iubire de sine, nu poate veni decât pe calea 
luminii divine, pentru că „fericiți cei săraci –/ 
strălucirea eternă a nopților albe –// amin!” (p. 
41), iar legătura cognitivă dintre poet și poezie 
are în ea duh sfânt. („eu sunt fantoma poeziei 
mele, îi spun.”) 

Volumul Frunze sub un ștergător de 
parbriz este unul al întrebărilor filozofice de-
spre viață, oameni, iubire, tristețe, bazat pe 

emoții și stări personale 
care prin puterea cuvântu-
lui reverberează, marcând 
conștiința lectorului. 
Mioara Băluță este 
conștientă de fiecare poem 
pe care îl scrie, de fiecare 
sentiment sau emoție 
dăruită poeziei și implicit 
cititorului, iar cuvintele de 
la finalul volumului sunt 
revelatoare în acest sens: 
„Cu aerul unor frunze, 
prinse de ploaie sub un 
ștergător de parbriz, ne 
predăm cuvintelor ce nu 
mai pot fi spuse, privirilor 
pe care nu le mai avem, 
îmbrățișărilor ce nu mai pot 

fi dăruite. Ne predăm pentru a simți, sub o altă 
formă, ceea ce ne-am dorit mereu în viețile 
noastre – acea normalitate excepțională de a 
trăi între gesturi domestice… firești.” 

 
(*Mioara Băluță,  
Frunze sub un ștergător de parbriz, 

Ed. Rovimed Publishers, Bacău, 2020) 
 

M
ih

ae
la

 M
er

av
ei

 
 GELU DRAGOȘ 
 
Iarna 
 
Ninge iarăși sibilinic 
Cu îngeri aproape reali și tăcuți 
Peste grădina mea este atâta zăpadă 
că poți acoperi o lume  întreagă. 
 
Ninge iarăși sibilinic cu fulgi cristalini 
ce se transformă în Fata Morgana… 
 
Somnolenţă 
 
o iarnă pandemică-mi pătrunde în vene 
întunecimea stelară,celestă şi rece-i şi ea 
îmi plânge trupul invadat de viruşi – 
amorf, anxios, deformat şi hidos sunt 
la undele înalte aruncate înspre coronavirus 
într-un salon în care gemetele  
                                 sunt ceva banal 
firesc devine la spital şi căratul morţilor în saci 
 sunt aşezate unele peste altele  
 sicriele zincate îmi plânge inima  
de amorţeala acestui anotimpde morţii  
de   covid care se-ngroapă  
                                  creştineşte singuri... 
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Aripa sub cămașă a lui 
Nicolae Dabija, una dintre 
primele cărți de poezie 
basarabene tipărite cu grafie 
latină, în 1989, este și cel dintâi 
volum liric venind din arealul 
(încă) sovietic (atunci) pe care l-
am citit. Printr-o fericită întâm-
plare, l-am primit cu autograf 
chiar de la autor, la scurtă vreme 
după ce podurile de flori de 
peste Prut readuseseră frații în 
brațele fraților. 

Nu știam atunci că aveau 
să mă lege mai multe întâmplări 
de poetul cu plete eminesciene, 
care s-a născut nu departe de 
Căinarii lui Mateevici, autorul 
memorabilului poem Limba 
noastră. Premonitorie această 
naștere, căci Nicolae Dabija a 
fost, în 1988, membru al 
Comisiei de Stat pentru Pro-
blemele Limbii, punând în 
discuție revenirea la alfabetul 
latin și legiferarea limbii române 
ca limbă de stat în Republica 
Moldova. Poate, mi-am spus, 
pentru că maica lui i-a șoptit la 
ureche, în pruncie, versurile 
știute: Limba noastră-i o 
comoară, / În adâncuri 
scufundată, /  Un șirag de piatră 
rară / Pe moșie revărsată”. 

Și poate din același motiv 
unul dintre poemele lui Dabija, 
Cât trăim pe-acest pământ, 
avea să devină, în anii 1988-
1990, Imnul Mișcării de Eliber-
are Națională a basarabenilor, 
fiind cântat de cei aproape un 
milion de participanți la Marea 
Adunare Națională din 27 au-
gust 1989, veniți la Chișinău să 
ceară dreptul la Limba Română, 
Alfabet Latin și Demnitate. Pe 
atunci, lui Dabija i se zbătea 
aripa de sub cămașă. Apoi arip-
ile au străpuns cămașa și au 
bătut libere... 

Rezistența prin poezie, 
prin scris, în genere, face din 
scriitorii basarabeni din a doua 
jumătate a secolului trecut un 
contingent liric care nu are core-
spondent în altă parte a lumii. 
Am putea asemui efortul lor con-
tinuu cu mișcarea memoran-

diștilor din Ardeal, dar dimensi-
unile sunt diferite. Însă așa cum 
ardelenii își botezau copiii cu 
nume latine pentru a-și clama 
rădăcinile, Nicolae Dabija și-a 
botezat fiica Doina, cuvânt pro-
fund românesc, pe care, oricât 
ai încerca, nu-l poți rusifica. Și 
mai este vorba de doină, ca 
melodie populară românească, 
imposibil de alterat. Și mai este 
vorba despre Doina lui Emi-
nescu, cea care începe iarăși cu 
patru versuri emblematice pen-
tru condiția românului de dincolo 
de Prut: De la Nistru pân'la Tisa/ 
Tot românul plânsu-mi-s-a/ Că 
nu mai poate străbate/ De-atâta 
străinătate... 

Așa a înțeles Nicolae 
Dabija să lupte pentru drepturile 
Tricolorului, ale Stemei, ale Lim-
bii Române, cu penița în cărțile 
sale, cu cuvântul la tribuna Par-
lamentului basarabean, în care 
a intrat după primele alegeri 
parțial libere inițiate de Gorba-
ciov. Personal l-am cunoscut ca 
jurnalist și scriitor. Am publicat 
câteva texte în revista pe care o 
conduce la Chișinău, „Literatura 
și arta”, dar am avut și șansa câ-

torva interviuri despre condiția 
scriitorului, de o parte și de alta 
a Prutului, și despre rolul lui în 
democratizarea țării între 
granițele căreia trăiește (fie că 
această țară se numește Româ-
nia sau se numește Republica 
Moldova). Asemuit cu marii 
noștri voievozi pentru credință, 
în lupta lui pentru drepturile lim-
bii strămoșești – aceea despre 
care scria aproape-consăteanul 

său Alexei Mateevici din Căinari 
–, Nicolae Dabija pare să nu se 
teamă de nimic. Și totuși, există 
temeri, care nu sunt ale militan-
tului, ci ale creatorului, nu sunt 
ale luptătorului, ci ale celui care 
construiește, care edifică, poem 
după poem, casa limbii în care 
s-a născut. Sunt temeri expri-
mate în versuri cum sunt aces-
tea: 
Mi-i teamă de o carte  
            (o văd ades și-n vis)  
pe care aș deschide-o-nfrigurat 
și-n paginile ei aș da de-odat... 
de toate versurile pe care  
               încă nu le-am scris. 
 
De care sufletul mi-i însă îm-
bibat 
precum de apă un burete; 
și solie – din partea lor –  
                    mi-i orice vis curat 
și mi-i devreme ora cea târzie. 
 
Parcă mă văd citind  
                      în acea carte 
doar pân' la mijloc orice poezie, 
știind ce-i scris, de-odată,  
                       mai departe, 
cum dintr-un rând  
                   poemu-ntreg învie. 
 
          Așa cum, cu fiecare poem, 
articol, poveste, cu fiecare carte 
scrisă cu grafie latină, limba 
română a reînviat peste Prut. Iar 
unul dintre truditori se numește 
Nicolae Dabija. 
 
         La 12 martie 2021, s-a 
stins la Chișinău marele poet 
patriot Nicolae Dabija (n. 15 iulie 
1948). Străjer al Limbii Române 
și militant pentru unitatea 
românilor de pretutindeni, a ținut 
mereu vie flacăra românismului 
în Basarabia cea cu o istorie 
mult încercată. Să-i fie drumul 
lin spre Rai și Dumnezeu să-l 
țină veșnic la dreapta Sa! 
 

Eseu difuzat în anul 
2011, la Radio - România 
Internațional, în cadrul 
rubricii-eseu „Poetul despre 
poeți”; realizator:  

Simona Lazăr

In memoriam Nicolae Dabija 

Poetul care stă de strajă Limbii Române

 
 
      Elena Netcu 
 
 
 
 
 
 
  

În tăcerea târziului ceas 
 
Pe culmea pădurii copacii se căţărau trudind 
Cu o emoţie nedesluşită, urcau jinduind 
Îmi lungeam privirea ca să prind mişcarea  
       din trunchii cărunţi, scrijelaţi de dorinţi 
Sunt mai presus de mine, trecătoare  
amăgitoare, desfrunzindu-mă 
cu ochii aţintiţi pe zare. 
aștept doar înserarea, 
        mă las purtată într-o imensă poartă,  
                               nedibuind intrarea, 
ci doar râvnirea din ochiu-ţi, misterios inel, 
acoperit de limba târziului ceas. 
Încremenită, Doamne, în el să fi rămas! 
S-a întâmplat asta pe un picior de plai  
Stăteai în faţa mea ca un imens stejar, 
păreai imperial, venind de dincolo de fire 
şi mă priveai cu ochii umbrindu-te  

numai tu lângă singuratic izvor, 
cu disperarea clipei rotind în adormire.  

şi sfredelind in mine înfrângeri de dor 
îmi tresăreau în suflet amagiri 
c-am fost mereu firavă, efemeră,       
eu mă deschid în tine  
                    când mi se închide pleoapa, 
Căci doare  depărtarea, se năruie nisipul  
prelins incet din ceas, femeie fără formă 
doar suflet am rămas,  
Un abur de tămâie, smerită păpădie,    
Căuşul palmei tale e fără de inel   
Ce-a mai rămas din mine?  
 
Mă cuibăresc în braţele-ţi de-argint 
Mă strigi în noaptea albă, ecoul nu răspunde: 
     - Eşti marmură ninsă plutind într-un vis 
           Chiar de-ai veni ca jarul  rumenind 
Ar fi începutul lumii,  cu vorbe aiurând...  
 
De-ar fi cât un munte în faţa mea să stai  
Tot mă vei duce pe un picior de plai 
S-ar răscoli pădurea ta în hohot  
     - Înmugureşte o dată, pe umeri să te ţin 
cu verdele pădurii în miezul meu să fii 
căci de-aş muri vreodată, voi fi tot în picioare  
 
Doar c-un sărut, doar unul, cu mugurii în floare   
Să fii stejar bezmetic mereu în căutare 
Iar eu doar să râvnesc înserări amare... 
Să te întreb mereu: se naşte iar o lume? 
 
     - Nu e nimic, doar visul rămâne! 
Cine a făcut din tine o margine de stea.

  
 
 
 
 
 
 
Unii oameni, dincolo de de-

venirea lor, au grijă și de evoluția 
altora, de bunul mers al lucrurilor 
din societate, prin cumsecădenie, 
onestitate, altruism, profesionalism 
și dăruire necondiționată. Aceasta 
este și povestea de viață a profe-
sorului, scriitorului, publicistului și 
omului de cultură Ilie Șandru, 
evocată cu blândețe, asemenea lui 
Creangă, în volumul de memorii 
„Fire din caierul amintirilor”, 
apărut la editura Vatra veche din 
Târgu-Mureș în 2021 și lansat la 
Toplița, pe 19 martie, cu ocazia 
aniversării autorului. Blajinătatea 
nu poate fi mimată, așa cum nici 
talentul, înțelepciunea sau iubirea 
nu pot fi ascunse după vreo mască, 
iar domnul Ilie Șandru a trăit cu 
aceste bucurii cerești și cei 86 de 
ani, pe care i-a împlinit, au fost 
încununați, dincolo de toate 
greutățile vieții, cu cea mai simplă 
și mai curată formă a seninătății, 
făcându-ne să ne întoarcem în 
leagănul copilăriei și să purcedem 
fiecare pe propria cale a amintirilor, 
cu demnitate și statornicie. Cartea 
se deschide cu un Cuvânt nostalgic 
și metaforic al autorului, intitulat 
„Inima Timpului”: „Zboară vremea 
în fâlfâitul neauzit de aripi al șirului 
alb-negru, neîntrerupt, de zile și 
nopți, îngropând în urmă ani, 
decenii și veacuri, generații după 
generații. Doar cerul singur, cu tăria 
sa albastră, cu Soarele și Luna, cu 
Ursa Mare și Ursa Mică, cu Fe-
cioara și Steaua Polară, cu stele și 
luceferi, rămâne în eternitatea 
mileniilor. În rest, în urma noastră, 
timpul înseamnă viață și moarte. 
Doar Inima Timpului bate întruna, 
neobosită, împingând omenirea în 
cel de-al treilea Mileniu al Erei 
Creștine. Noi, buchetul de generații 
de azi – unele abia îmbobocite, al-
tele înflorite, ofilite sau chiar și 
veștejite! – am pășit în noul Mileniu, 
scrutându-i orizonturile, încercând 
să ghicim dacă acestea vor fi sau 
nu „capăt al osiei lumii”.” Limita 
unui secol sau, poate, mult mai 
puțin de atât, îi este, parcă, 
insuficientă unui om și, mai ales, 
unui om de cultură, pentru 
realizările sale, pentru tot ce ar vrea 
să spună, să facă, să gândească… 
Astfel, Inima Timpului bate și în 
penița scriitorului, numărându-i anii 
și volumele. Dar Ilie Șandru se 
poate mândri cu o bogată activitate 
scriitoricească, semnând, de-a lun-
gul timpului, mii de articole și „vreo 
25 de cărți”.  

Primul capitol, „Sub zodia 
muțeniei”, trezește cele mai 
fragede amintiri, din perioada prun-
ciei autorului, care s-a născut în 
satul Săcalu de Pădure, comuna 
Brâncovenești, din județul Mureș: 
„Peste Săcal se lăsase primăvara. 
Coborâse parcă din pădurile de pe 
Glodoșel, cu brațele încărcate de 
flori, răspândind nu numai par-
fumurile lor, însoțite de ciripitul 
vesel al păsărelelor, dar și de 
renașterea naturii”. Aici scriitorul 
vede lumina zilei și rostește, târziu, 
îngrijorându-și părinții, primele sale 
cuvinte: „Erau cele dintâi cuvinte 
care și-au luat zborul dinăuntrul 
ființei mele, unde s-au tot acumulat, 
ca într-un fel de rezervor”. 

Anii de școală primară sunt 
ilustrați în cel de-al doilea capitol, 
„Sub zodia întunecaților ani 40”, 

perioadă în care Ardealul de Nord 
a fost cedat Ungariei: „Badea Is-
trate îi spunea învățătorului cum se 
numea copilul, acesta stătea 
câteva momente și se gândea, apoi 
îi trecea numele în catalog după 
cum își închipuia că s-ar traduce în 
limba maghiară. (...) Deveniseră cu 
toții unguri!”. Mai târziu, protagonis-
tul urmează „Școala de apostolat” 
(Pedagogică) la Reghin și devine 
dascăl, fiind repartizat învățător-di-
rector la Școala de 4 ani din satul 
Platonești, comuna Sărmaș. Nu 
zăbovește aici nici cât să înceapă 
anul școlar, căci este transferat la 
Bilbor, pentru că îndrăznește să 
dea afară din școală un tovarăș de 
la partid: „transferul acesta este un 
fel de exil. Fiindcă Bilborul este lo-
calitatea în care ajung toți cei care, 
într-un fel sau altul, intră în conflict 
cu autoritățile. (...) De jur-împrejur 
numai munți, purtând pe spinările 
lor întinse păduri de conifere. Pe 
culmile și văile de la poalele aces-
tora, case împrăștiate, lăsate, 
parcă, cu parașuta dintr-un avion”. 
La Bilbor o cunoaște pe colega sa, 
Lia (Paula Tănase), care era și ea 
învățătoare: „Nu știu de ce, însă în 
acel moment am simțit așa, un fel 
de fior, o căldură plăcută, ce mi s-a 
transmis prin palma ei, ce mi-a 
cuprins întreaga ființă.” Se 
căsătoresc aici, peste un an, iar în 
anul următor, se naște primul lor fiu, 
Dan. La scurt timp, primește ordin 
de încorporare și ajunge la Târgu 
Jiu, ca militar în termen, la un regi-
ment de artilerie grea, unde urma 
să-și slujească patria în următorii 
doi ani. Este admis apoi la Facul-
tatea de Istorie-Filozofie, din cadrul 
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 
din Iași. 

Dascăl, om de cultură și jurna-
list, Ilie Șandru trăiește momente is-
torice, ba chiar și participă la ele. 
Construiește, adună oameni în jurul 
său, îi susține, îi promovează, are 
performanțe, deși anii se anunță tot 
mai grei... Evenimentele istorice, 
pentru unii, salvatoare, iar pentru 
alții, ca o piatră de moară, își pun 
inevitabil amprenta pe destinul scri-
itorilor: „Într-o bună zi – era vinerea, 
când mergeam la redacție și 
făceam ziarul – m-am pomenit cu 
redactorul-șef în birou. Avea un vraf 
de hârtii în mână, nu știam ce sunt. 
Mi le-a aruncat pe masă, 
spunându-mi: - Bune pentru „Eu-
ropa Liberă”! Erau articolele mele 
care nu apăruseră. ”Timpul trece 
frumos și inevitabil peste Săcal, Bil-
bor, Toplița, așa cum trece și peste 
autorul acestui volum, iar din 
caierul amintirilor se toarce o 
poveste a poveștilor, pe care v-o re-
comand, deoarece Ilie Șandru știe 
să istorisească precum naratorii 
sadovenieni, la Hanul Ancuței. Să 
ne adunăm, deci, lângă focul 
întâmplărilor de odinioară, ca în 
jurul unei sobe, căci, așa cum 
semnează poetul Nicolae Băciuț, 
pe coperta a patra a cărții: „Am 
crezut, de la bun început, în harul 
scriitoricesc al lui Ilie Șandru, din-
colo de traseul său profesional 
labirintic, dar întotdeauna intersec-
tat cu drumurile lumii scrisului. 
Șansa i-a surâs și i-a dat destulă 
sănătate și lungime de zile, încât să 
reușească, în ultimele trei decenii, 
să dea substanță destinului său lit-
erar, să adune carte după carte, 
rezultatul unui preaplin existențial. 
Ceea ce-i aduce note de originali-
tate este arta cu care a restituit is-
toria unor locuri și a unor oameni, 
în care s-a regăsit adesea, cu pro-
pria-i biografie.”  

Prof. Tatiana Scurtu 

O carte-document   

„Fire  
din caierul  
amintirilor” 
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Din cer a coborât învelită 

în sac de toamnă o primăvară 
anemică și stropită din plin cu fu-
nigei de zăpadă. Prin sufletul 
lumii trece postul ca un pustnic 
îmbrăcat în haină de smerenie, 
începând cu ramadanul musul-
man, continuând cu postul catolic 
și terminând cu cel ortodox în 
sandale de iarbă crudă. Ce sfânt 
e postul, Doamne, și cât e de 
înalt! Ce adevăr profund! Postul 
înseamnă resetare și regenerare 
spirituală și sufletească.  

Postul înseamnă o re-
așezare în canoanele smereniei 
a relației noastre cu Dumnezeu. 
Postul înseamnă lepădarea de 
sine și îmbrăcarea sufletului în 
haina de lumină a lui Hristos, fără 
de care nu ai cum să intri în slava 
Domnului și în raiul veșniciei! Și 
de ce să nu recunoaștem că pos-
tul înseamnă și o resetare a me-
tabolismului și trupului după 
caltaboșii, cârnații, mușchiuleții și 
slana înghițite fără oprire de la 
Crăciun și până în pragul anemiei 
de primăvară. Un trup sleit de 
grăsime și toxine va trece mai 
greu peste furajarea vegetală din 
primăvară și până în toamnă. Nu 
numai covizii, dar și multe alte 
boli pândesc trupurile obosite și 
îndopate cu colesterol, gata să fie 
transformate în cobai. Postul mai 
înseamnă însăși schimbarea 

comportamentului față de se-
meni, în sensul de bunătate, 
dragoste, milostenie, respect și 
iertare. Mai ales iertarea este o 
școală a pedagogiei postului. N-
ai cum să nu fii de acord cu poe-
tul Traian Dorz: Fă-mi darnic 
sufletul deplin, căci şi acum, şi 
mâine/ Tu nu-mi socoţi după cât 
dau, ci după cât rămâne./ Aşa să-
mi fie postul meu, ca-n Ziua În-
vierii/ să fiu iertat şi-nvrednicit de 
Slava Înfierii. Sfârșitul postului 
înseamnă și o iluminare 
interioară în urcușul spre Înviere, 
aşa cum profund spune Vasile 
Voiculescu: Nu mai aștept lumina 
din afară:/ O alta-n mine tainic s-
a aprins. Din păcate, în viața 
reală a Republicii Creștine nu-
mite România lucrurile sunt întru 
o cu totul altă direcție. Se pare că 
aripa răului, a dobândirii puterii 
cu orice chip, a averilor cât mai 
grandioase nu se prea pupă cu 
cea a binelui, a dragostei, a 
milosteniei, a respectului pentru 
sănătatea și viața semenilor, a 
valorilor creștine. Din păcate sin-
gura care face câte ceva pentru 
sufletele amărâte, sărace, 
bătrâne și singure și de multe ori 
abandonate de propriii copii prin 
cine știe ce colț de lume este bi-
serica. Sărbătorile Paștilor nu 
sunt un motiv de înălțare 
spirituală, de iluminare sufle-
tească și iubire pentru aproapele, 
așa cum testamentar ne-a lăsat 
Hristos: Să vă iubiți unii pe alții 
așa cum v-am iubit eu, luând 
asupra mea suferințele și  
durerile întregii lumi pe Crucea 
de pe Golgota!, ci unul al pân-
tecului și al îmbuibării. Și totuși 
atât de simplu și mult prea com-
plex! Trăim într-o lume bolnavă 

de prostie, de mândrie, de ma-
nipulare iresponsabilă pentru pro-
priul viitor, tot mai anemică și mai 
ipocrită. Dacă se spunea pe vre-
muri că într-un anumit loc s-a 
răsturnat căruța cu proști, astăzi 
se pare că o basculantă imensă 
a răsturnat o grămadă de proști, 
de rebuturi umane peste Grădina 
Maicii Domnului. Constatăm că 
zăpăceala primăverii a încurcat și 
mințile întunecate ale unora din-
tre liderii politici. Acțiuni de 
noaptea minții se revarsă ca 
lăturile în capul unei populații 
dezorientate și temătoare (vezi 
acțiunea Foișor sau incendiul de 
la „Balș” etc.). Temătoare de per-
spectiva pe care o oferă viitorul 
unei nații în căutarea de stabili-
tate, certitudine și un viitor mai 
sigur. Cu guvernanți care mint de  
le îngheață saliva în gură și o 
mass-media care le ține isonul, 
încercând să poleiască o realitate 
dubioasă și ticăloșită, de 
măsuri cotroversate și rău 
intenționate, e firesc să 
simțim cum totul scârțâie 
sau se prăbușește în jurul 
nostru. Cum se poate ex-
plica și defini faptul că la 
niște minți strălucit diabo-
lice le-a trebuit un an de 
zile ca să priceapă că un 
mort nu poate transmite 
virusul, atât timp cât 
aceleași somități (a se citi 
monstruozități) declarau că 
virusul se transmite pe calea 
aerului prin respirație, strănut sau 
tuse! Or fi fiind morți care 
strănută sau tușesc cât sunt în 
sicriu? Sau virusul adună atâta 
energie încât se comportă ca un 
neutron care poate trece și prin 
zid? Cum poate infecta un trup 
pus într-un sicriu securizat cu 
sticlă și gros de trei-patru cen-
timetri pe cei din jur, participanți 
la ceremonie? Și atunci între-

barea: de unde atâta zel de a ne 
bate joc de memoria bunicilor, 
părinților, soților, soțiilor, copiilor 
de a-i îngropa câine-câinește? 
Ce au urmărit guvernanții cu ast-
fel de măsuri și ale căror ordine 
au executat? Al golanilor de la 
OMS? Al iluminaților sau ocultei 
mondiale? Cred că este o ne-
bunie să mânjești cu noroi 
memoria propriului tău popor. 
Parcă îți vine să invoci poetul: 
Cum nu vii tu, Țepeș doamne, ca 
punând mâna pe ei,/ Să-i împarți 
în două cete: în smintiți  și în 
mișei/ Și în două temniți large cu 
de-a sila să-i aduni,/  Să dai foc 
la pușcărie și la casa de nebuni! 
Unde ești tu, Țepeș, doamne, să 
te revolți împotriva lor, de să-i faci 
să le tremure nădragii până la a 
zecea generație! Te rugăm, 
Doamne, dă-ne măcar un 
Țepeluș care să-i mai scuture pe 
unii dintre politicienii și vardiștii 

noștri plecați cu pluta pe apa 
Dâmboviței! Va răspunde cineva 
pentru bătaia de joc față de 
memoria atâtor români batjocoriți 
de autorități, fiind îngropați ca 
niște câini în pielea goală și în 
saci de plastic? Dar biserica de 
ce nu s-a revoltat în fața unor ast-
fel de crime împotriva umanității? 
De ce a tăcut complice? Cine ne 
mai apără de paranoia unor 
neomarxiști, staliniști și de alte 
lifte păgâne? Vai de tine! Urât ai 
mai ajuns, țară bogată,/ Ca și în 

alte vremi fonfii și flecarii de tine 
joc să-și bată! Este dureros și tot 
e bine că în al doisprezecelea 
ceas mercenarii-guvernanți au 
încercat să dreagă busuiocul, re-
laxând câte puțin măsuri le 
idioate. Mai rămân cele cu 
învățământul. Nu-i așa?  Avem 
nevoie de generații de analfabeți, 
inculți cu comportament ances-
tral, cu mintea în telefoane, 
orientați după semnalul  undelor 
hertziene, moluște ușor de ma-
nipulat, mai ales la vot, care să 
accepte fără revoltă orice măsuri 
care le pot afecta libertatea și 
sănătatea, dar în schimb să li se 
ofere libertinajul dezbrăcat de 
orice moralitate, droguri, sexuali-
tate și prostituție împinse până la 
paroxism.  

După legea din USA prin 
care statul finanțează schim-
barea de sex, recent și o Comisie 
a Parlamentului European a pro-
dus un ghid lingvistic intern 
privind utilizarea termenilor 
nediscriminatorii și incluzivi, cum 
ar fi: înlocuirea termenilor de 
mamă și tată cu cel de părinți; să 
nu se mai vorbească de sexul bi-
ologic, ci de cel atribuit; să nu se 
mai spună băieților băieți și 
fetelor fete (aceştia vor decide la 
maturitate). Curat murdar, mon 
cher! Trăiască înțelepții de la 
Bruxelles! Viitorul pare deosebit 
de sumbru pentru familia creștină 
propusă de Golanii care conduc 
această  lume spre desființare. 
Despre aceste aspecte vom mai 
vorbi în numerele viitoare ale re-
vistei noastre.  

Vom trăi și vom vedea. 
Până atunci să ne bucurăm de 
perioada penticostarului, de lu-
mina lui Hristos din sufletele 
creștinilor și ale celor care mai 
cred că lumea nu este creația lui 
Belzebut!  

Hristos a înviat!      

DE LA UN GÂND, LA ALTUL  

De la prostie, la globalizare
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Viața fiecărui om oferă material de 
inspirație pentru un număr incalculabil de 
cărți și, de aceea, privind înapoi la ceea ce 
a trăit, oricare ins este invadat de nostal-
gie, pe care unii, ca să o ostoiască, sunt 
tentați să le împărtășească și altora ceea 
ce li s-a întâmplat, numai că, spre deose-
bire de personajele lui Mihail Sadoveanu, 
mai ales din „Hanu Ancuței”, dar nu fac 
excepție la acest capitol nici celelalte, 
astăzi există mai degrabă tentația de a 
spune decât de a-i asculta / citi pe alții, 
drept care, de multe ori, se ajunge la un 
fel de dialog al surzilor, cu inerente 
consecințe, atât pozitive, cât și negative. 

În ce-l privește pe autorul cărții de 
„Povestiri din vremea petlițelor roșii”– 
Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2021 , 
Ioan Bărbunțoiu, prin conținutul textelor 
cuprinse pare a fi un foarte bun cunoscător 
al unui domeniu prezent direct sau indirect 
în viața societății mai mereu, indiferent de 
numele sub care a  acționat și acționează, 
în volumul de față, intitulându-se miliție. 
Pusă, prin urmare, de la început, sub sem-
nul rememorării unor secvențe din peisajul 
unei epoci nu de foarte multă vreme 
încheiate, din multe puncte de vedere, la 
care vocea naratoare – omniscientă și 
obiectivă ori, mai ales, subiectivă – se 
raportează cu un amestec de nostalgie, 

indusă de distanța pusă de timp între 
atunci și acum, mândrie, admirație și un 
strop de ironie, relatează întâmplări ai 
căror eroi sunt milițieni – desemnați, în ti-
tlul cărții, metonimic: „petlițele roșii”. Prin 
secvențe cum sunt cele narate aici, s-ar 
putea contribui la alcătuirea unei istorii 
neoficiale a regimului comunist, pe 
domenii de activitate, mai ales că un 
asemenea demers l-au făcut și îl fac, în 
continuare, mulți alți contemporani, 
aducând mărturiile lor legate de 
funcționarea unei etape din viața societății 
românești, din ale cărei date, deja, unele 
nu mai pot fi înțelese de tineri, de pildă, 
fără să li se explice, așa cum este chiar 
amintita sintagmă din titlu. 

Urmașii lui Ghiță Pristanda sunt 
zugrăviți, în cartea lui I. Bărbunțoiu, în lu-
mina ideologiei oficiale a perioadei, ca 
dedicați cu totul bunului mers al societății, 
demni și eficienți apărători ai ordinii, ai 
moralității publice și private, atenți la orice 
derapaj, având drept cauză principală ine-
galitatea accesului oamenilor la o viață 
firească. Confruntă, deci, în primul rând, 
cu o penurie cruntă în privința bunurilor 
materiale de necesitate imediată – ali-
mente, haine, obiecte necesare traiului 
curent, în general –, lumea românească 
pe care o apără milițienii din carte 
cuprinde oameni obișnuiți, care trăiesc 
foarte modest, acceptându-și condiția, de 
cele mai multe ori pentru că nu știu că se 
poate trăi și altfel, apoi descurcăreții, cei 
care știu să fenteze legile și să-și asigure 
un trai material la care cei din prima cate-
gorie nici nu sunt în stare să viseze, dar, 
ca și pentru primii, și în cazul acestora, 
viața materială este singura preocupare și, 
în fine, milițienii, pe care autorul îi sur-

prinde numai dinspre latura corectă, 
exemplară a meseriei lor: sunt umani în tot 
ce fac, manifestă spirit de sacrificiu, au 
sentimentul onoarei, sunt ambițioși în 
privința realizării sarcinilor de serviciu, 
neobosiți, sensibili, în pofida acțiunilor pe 
care le desfășoară, morali, au simțul 
onoarei etc., etc. Și, totuși, și în lumea lor, 
există două categorii de oameni, obser-
vabile de multe ori, cei cu funcții și 
lucrătorii obișnuiți, prin comportamentul 
primilor sugerându-se că, de cele mai 
multe ori, funcția pervertește. Spre exem-

plu, așa cum se demonstrează, undeva 
(„Misterul puștilor de la Înțărcătoare”), un 
șef („șeful biroului Cercetări Penale”) își 
manifestă interesul de a participa la o mi-
siune de recuperare a unor arme de-
scoperite într-o pădure doar pentru a se 
bucura de ospitalitatea cu care sunt 
întâmpinați de șeful ocolului silvic din 
zonă, după cum, altundeva („Pic”), coman-
dantul unei unități ia o măsură dureroasă 

și regretabilă, în cele din urmă, și pentru 
el doar din orgoliu, pentru că e șef și 
poate.  

În general, subiectele povestite în 
carte nu sunt deloc spectaculoase, dar au 
meritul că aduc eșantioane de culoare 
locală și temporală, prezentând, în același 
timp, mecanismul de funcționare a unui 
domeniu care a sprijinit esențial existența 
și, mai ales, funcționarea unui regim politic 
și, de asemenea, psihologia slujitorilor lui, 
oameni simpli, cărora li s-a inoculat 
convingerea că de acțiunile lor depinde 
bunul mers al societății, drept care, pentru 
majoritatea celor prezentați în volum, sin-
gura preocupare, inclusiv în timpul liber 
(că, vorba înaintașului amintit, „bietul 
polițai n-are și el ceas de mâncare, de 
băutură, de culcare, de sculare, ca tot 
creștinul…”, „misia”, înainte de toate!), se 
îndreptă spre rezolvarea unor dosare, spre 
prinderea unor infractori…, cu alte cuvinte, 
spre îndeplinirea sarcinilor de serviciu, cu 
vigilență și cu sentimentul apartenenței la 
un soi de elită a societății, care, din per-
spectiva unora, le(-ar) permite cam orice, 
însă, spre onoarea lor și binele general, 
cei mai mulți dintre ei, nu se prevalează, 
totuși, de acest statut și de aceste 
potențialități. Fapte diverse, prin urmare, 
punctează existențele evocate în carte, pe 
care le marchează măcar temporar, 
scoțând în evidență calitățile unui personaj 
sau ale altuia, care, la nivelul cărții, 
alcătuiesc eroul colectiv. Astfel, într-o 
povestire, „Pic”, un milițian tânăr 
(„proaspăt subofițer de miliție”), foarte 
atașat de câinele pe care l-a dresat și care 
a ajutat la ducerea la bun sfârșit a multor  
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Mă ducea la chermeze 

pline de exuberanță și veselie, 
unde eu mă simțeam ca un do-
bitoc ratat. Dacă n-ar fi fost 
povestea muncii mele de 
cercetător,  lumea ar fi putut 
crede că prietenul lui Marc era 
cam retardat. 

Suferința mea devenea 
mai atroce, însă când Marc își 
mai aducea acasă câte o fe-
meie care rămânea la el peste 
noapte. Niciodată mai mult, 
niciodată aceeași. Nopțile ace-
lea cumplite, când auzeam prin 
pereții subțiri chicotelile și 
gâfâielile lor, mă făceau 
aproape să înnebunesc. În în-
tunericul din camera mea, 
figura Inei îmi apărea peste tot, 
uneori indiferentă, alteori plină 
de ură, alteori cu o expresie de 
dispreț. Niciodată însă figura ei 
nu era senină și iubitoare. 
Niciodată nu mă privea în ochi. 
Adormeam pe sonoritățile 
amoroase de alături și visam 
cum camera mea și așa 
minusculă se micșorează și 
mai mult până devenea un fel 
de coșciug, în care mă sufo-
cam fără să pot nici măcar țipa. 
Alături însă o simțeam culcată 
pe ea, pe Ina, ca și cum mi 
s-ar fi spus că de acest coșmar 
nu voi putea scăpa niciodată, 
nici măcar în mormânt. 

După un timp lui Marc îi 
veni altă idee. I se năzări că 
dacă mă cuplează cu cineva o 
să o uit pe Ina și o să încep o 
nouă viață. Pentru mine însă, a 
urmat o nouă suferință. Nu 
numai că murisem pe 
dinăuntru, dar prezențele femi-
nine din jurul meu îmi aminteau 
mai clar decât orice altceva 
cumplitul meu eșec. Mă 
disprețuiam pur și simplu. Îmi 
făceam din ce în ce mai mult 
reproșuri, până la a ajunge a 
crede că Ina fusese de fapt o 
victimă a nepriceperii mele. A 
nepriceperii de a fi bărbat, de a 
o satisface, de a o înțelege, în 
fine de a fi ca bărbat la 
înălțimea  frumuseții ei.  

Tocmai acestor încercări 
ale lui Marc, de a mă cupla cu 
una sau alta dintre cunoștințele 
sale, îmi produse o recădere în 
depresie. Reîncepusem să 
beau cu și mai multă disperare. 
Acum mă plângeam de fapt pe 
mine. Văzusem clar că nu voi 
mai putea iubi niciodată. Ina îmi 
luase acest dar. Nu mă voi mai 
putea bucura niciodată de 
dragostea unei femei. De-
venisem un impotent fără 
speranță. Era poate blestemul 
Inei... Ultimul dar otrăvit... Cu 
atât mă alesesem din căsnicia 
mea nefericită. 

  
* 

Trecuse deja de miezul 
nopții când am hotărât să plec. 
Mai bine zis, chelnerul meu 
roșcovan mă invită ritos să plec 
că e ora închiderii. Până să mă 
ridic de pe scaun nici nu-mi 
dădusem seama cât sunt de 
beat. Amicul meu de pahar 

dispăruse fără să-mi fi dat 
seama când. Doar cuvintele 
sale pluteau în jurul meu: „Viața 
nu este o fabrică de reparat 
vise. Trebuie să te vindeci sin-
gur. Vindecarea e în tine.  

Trebuie să găsești doar 
întrebarea potrivită.” 

Afară pe malul mării, în 
noapte, totul părea confuz. In-
clusiv mersul meu care părea 
la fel de nesigur ca al unui as-
tronaut proaspăt ajuns pe 
pământ, după un lung și 
neplăcut sejur într-un alt 
univers. Numai că universul 
ăsta nou, plin de singurătăți și 
regrete, părea de-a dreptul stu-
pid. Marea borborosea sacadat 
și obsedant, iar întunericul 
aproape total îmi stimula și mai 
mult depresia. 

Ar fi trebuit poate să mă 
simt cumva ușurat și liber, dar 
de fapt eram dezorientat. Îmi 
pierdusem reperele pe care 
contasem în scurta mea viață 
și nu întrezăream deloc posibili-
tatea găsirii altora noi. Ca 
atare, am început să privesc 
atent noul meu univers în-
tunecat. Departe, la o distanță 
ce mi se părea de-a dreptul 
cosmică, străluceau în apa 
mării luminițele unei alte 
stațiuni de pe litoral. Ca atare, 
aproape fără să mă gândesc,  
mă hotărâi să merg  spre ele. 

Singurul meu reper 
rămăsese în noapte -apa mării 
care îmi uda picioarele la 
fiecare pas. Primii pași se 
dovediseră a fi cei mai grei. Al-
coolul îmi amorțise de tot trupul 
și voința. Din păcate nu și 
mintea care, din nefericire, con-
tinua să contabilizeze dureri 
vechi cu neputință de liniștit.  

Pe urmă fu mai ușor. 
Mișcările deveniră automate, 
ca și cum picioarele mele ar fi 
fost prizonierele unei voințe noi 
care zăcuse în mine și de care 
habar nu avusesem până 
atunci. Atât de întunecat era 
noul meu univers, încât mă ori-
entam doar după sunetul va-
lurilor ce se izbeau prostește și 
inutil de mal. Căzusem, se 
vede treaba, într-un univers 
doar auditiv, ca și cum retina 
mea ar fi repudiat toate ima-
ginile trecutului. Mă întrebam 
chiar dacă nu orbisem și curios 
nu îmi păsa de asta și nici nu 
mă înspăimânta ipoteza unei 
lumi negre în care să trăiesc. 
Cineva îmi spusese chiar că 
orbii nu văd lumea în negru ci 
într-un fel de ceață alburie, nici 
lumină, nici întuneric, ca și cum 
ochii lor ar fi încremenit la limita 
a două lumi, neputându-se 
hotărî în care din ele doresc să 
trăiască. Era exact senzația pe 
care o aveam în noapte pe 
malul pustiu. 

La un moment dat, 
m-am oprit și în acel moment 
peste piciorul meu trecu încet  
înțepându-mă o lighioană a 
mării pe care nu o puteam zări. 
M-am așezat curios lângă ea 
pe nisip și  am constatat că din 
întuneric doi ochi mă priveau. 
Doi ochi verzi, reci, fosfores-
cenți, ca ai unei făpturi extrate-
restre. Abia când lighioana 
începu să se deplaseze, mi-am 
dat seama că era un crab 
neobișnuit de mare. Îl urmării 
cu privirea cum se îndrepta 

mergând lateral spre apă. Se 
opri o clipă, mă privi rece, apoi 
dispăru în oceanul întunecat ca 
de smoală. Când am ridicat 
ochii, se mai petrecu o 
ciudățenie. Dintre nori apăru 
luna, o lună roșie și mare, a 
cărei lumină rece aprinse 
marea, formând o dâră 
luminoasă care pleca chiar de 
la picioarele mele pentru a se 
pierde undeva în larg.  

Atunci am simțit acut im-
boldul de a  urma acea rază și 
de a mă pierde pentru tot-
deauna în adâncul acelei lumi 
marine necunoscute. Îmi spu-
sei că, de fapt, m-aș fi putut 
simți mult mei bine acolo. Aș fi 
părăsit pentru totdeauna lumea 
urâtă, crudă și de neînțeles a 
uscatului care, în plus,  era și 
populată cu fiare umane gata 
să mă rănească la orice pas. 

...Și totuși n-am făcut-o. 
De ce? Habar n-am. Aș fi avut 
toate motivele. 

Am închis ochii și, din în-
tunericul retinei, figura Inei mă 
privea rece și indiferent ase-
meni ochilor de crab. 

În noapte, pe malul 
mării, în întuneric... Pașii mei 
obosiseră să frământe nisipul 
insensibil și neplăcut de umed. 
Luminițele stațiunii vecine se 
măriseră evident, semn că mă 
apropiasem de ținta efemeră a 
călătoriei mele. 

Și pe urmă, mi-am zis? 
Și pe urmă? 

Pe măsură ce efectul al-
coolului se estompa, durerile 
vechi reveniră la fel de hidoase, 
încât începeam să mă îndoiesc 
de utilitatea acestei plimbări 
fără sens. Se pare însă că des-
tinul îmi pregătise încă o încer-
care. În fața mea, pe nisip, 
distonând cu platitudinea re-
liefului marin din jur observai o 
moviliță mică ca un bolovan ro-
tunjit parcă de valuri într-o 
structură ovoidă.  

Aveam senzația că 
făcusem o mare descoperire și 
m-am oprit s-o privesc cu o cu-
riozitate de cercetător. Piatra 
avea mișcări regulate, rare, ca 
și cum ar fi respirat. Era cate-
goric vie. Părea o făptură a 
mării care fusese aruncată pe 
uscat, într-un mediu ostil. M-am 
gândit că aș fi putut fi și eu ase-
meni ei dacă aș fi ales să mă 
afund în mare. 

Făptura mării era 
ghemuită ca un embrion mic și 
plăpând pe nisip. Părul ei lung 
o acoperea cu totul. Părea cu 
desăvârșire neagră și în 
nemișcarea ei mângâiată de 
briza nopții părea o făptură a 
mării eșuată pe țărm. În contu-
rul ei nedefinit strălucea o 
singură luminiță. Un singur ochi 
deschis acoperit intermitent de 
o șuviță de păr tremurată de 
vânt. Alături marea era pudrată 
de razele lunii, sclipind în 
noapte ca niște ochi de vidră. 

Deodată, brusc, ființa 
ciudată se mișcă. Se înălță, se 
scutură și în fața mea stătea 
goală o fată de o frumusețe 
ireală. Luna îi arginta pletele și 
ovalul perfect al feței avea o 
strălucire cadaverică, obscură, 
în care remarcai două șiruri de 
dinți sidefați. Doi sâni mici, 
ridicați și perfect reliefați, ca 
două cornițe de ied, abia se 

distingeau printre pletele care îi 
ajungeau până la brâu. Curbele 
pline și perfecte ale coapselor 
fine se închideau armonios în 
triunghiul magic al abdomenu-
lui ei plat. 

Mă gândeam că nici-
odată nu văzusem o astfel de 
făptură venită parcă dintr-o altă 
lume și nici nu știam ce să fac. 

N-am avut însă timp să 
mă decid când fata fără nume 
se lipi de mine într-o 
îmbrățișare neașteptată, tandră 
și sălbatică totodată. Mă învălui 
mirosul ei uluitor, de mare 
sărată și de carne tânără și 
pură, neatinsă vreodată de 
mână de bărbat. Gura ei se lipi 
de a mea într-un sărut dureros 
și imediat limba ei ascuțită, 
reptiliană, o simții explorându-
mă. Mâna ei agilă pătrunse 
între coapsele mele lipite și 
atunci am simțit că iau pur și 
simplu foc. Am trântit-o pe 
nisipul ud și am posedat-o 
sălbatic și total. Nici nu știam că 
în mine zac atâtea focuri ne-
cunoscute. Probabil gemetele 
ei pasionale îmi stimulau 
simțurile întrucât orgasmele 
noastre se succedau unul după 
altul părând a ne purta într-o 
lume necunoscută plină de 
extaz. În fine, totul se termină 
și, întins pe spate, avui ocazia 
să privesc în jur. Totul era ca 
înainte, marea, valurile, mirosul 
nisipului ud. Și totuși lumea era 
altfel. Orizontul marin era ondu-
lat, ca și cum din apă s-ar fi ridi-
cat cozile unor sirene. 

Cu coada ochiului, în 
semiobscuritatea nopții, privii 
fata mării, fata misterioasă, fata 
fără nume, respirând alături 
liniștită cu sânii ei mici și 
ascuțiți întorși spre cer,  părând 
a fi două mici săgeți îndreptate 
spre lună. Apoi totul se 
întunecă... 

Lumina dimineții îmi arse 
pleoapele închise, obligându-
mă să deschid ochii. Prima 
senzație fu aceea că trăiam o 
stare de bine total, cum nu mai 
avusesem de foarte mult timp. 
Starea aceea pe care o au bol-
navii când se trezesc după 
operație și constată stupefiați 
că suferința lor a dispărut. Ca 
și cum m-aș fi recucerit în ființa 
mea anterioară coborârii în iad. 

Dintr-odată, brusc, am 
înțeles răspunsul la întrebarea 
pe care nu cutezasem să mi-o 
pun: nu murisem. Sufletul meu 
era viu. Voi mai putea iubi.... 

Exista viață și după Ina...  
Fata misterioasă desigur 

dispăruse. Nu m-am mirat. 
Sublimul nu suportă pluralul,  
altfel s-ar banaliza. Alături 
dăinuia doar conturul trupului ei 
pe nisip și mirosul acela unic pe 
care știam că nu-l voi uita 
niciodată, de mare sărată și de 
carne tânără și pură, neatinsă 
vreodată de mână de bărbat 
M-am întins pe conturul trupului 
ei și am privit cerul. Un zâmbet 
minunat îmi învălui sufletul. 
Apoi m-am ridicat, mi-am recu-
perat celebrii mei ochelari și am 
plecat mai departe încălzit de 
lumina unui nou răsărit. 

În spatele meu, valurile 
ștergeau pentru totdeauna 
urma trupului ei pe nisip.  
       Eram în sfârșit vindecat...

(Continuare din pag.15) 
 

misiuni, suferă teribil când comandantul 
unității, insensibil la rugămințile lui, 
hotărăște să ordone uciderea animalului 
prea bătrân ca să mai fie lăsat în viață, 
dar, după ce gestul este dus la în-
deplinire, pare că ar începe să aibă și el 
mustrări de conștiință.  

În altă parte („Semnificația unui vis 
și hoțul judecat de opinia publică”), o 
echipă de milițieni trebuie să intervină 
pentru prinderea unui răufăcător care a 
spart un apartament, în timp ce locatarii 
lui erau plecați în concediu.  

Se dovedește că spărgătorul 
locuinței este recidivist, deci că 
interacțiunile de până atunci cu „or-
ganele” nu reușiseră să-l lecuiască de 
avânturile lui „haiducești”, însă acum, 
când intervine contondența opiniei pu-
blice, hoțul însuși strigă după miliție să-l 
salveze. Altă povestire („Două dorințe îm-
plinite”) îl aduce în prim-plan pe un 
milițian care are posibilitatea de a rezolva 
repede un „caz”, descoperind că 
infracțiunea presupusă de un bătrân, 
care plătise un avans pentru construirea 
unui cavou cuiva despre care crezuse 
apoi că l-a înșelat fusese doar o eroare 
de comunicare și, în plus, milițianul are 
șansa de a o reîntâlni pe fiica 
„înșelatului”, o doctoriță de care era 
îndrăgostit, între ei înfiripându-se o 
poveste de dragoste, visată de mult… 

Milițienii lui I. Bărbunțoiu sunt, în 
consecință, inși de o moralitate 
exemplară au familii (sau doresc să și le 
întemeieze), își respectă și își iubesc 
soțiile și copiii, care, la rândul lor, de obi-
cei, se comportă ca parte a sistemului 
(de)servit de capii de familiei, cu 
înțelepciune, le înțeleg și le respectă efor-
turile și, mai ales, sacrificiile pe care le 
fac, din datorie față de meseria pe care 
o au. Alteori – ca în povestirea „Anonima” 
–, cu toate că riscă să-și rănească sau 
chiar să-și destrame familia, acești bravi 
păstrează cu strășnicie secretul în 
legătură cu misiunea care se derulează, 
pentru a nu o compromite, într-un fel sau 
altul. În plus, „materialul” asupra căruia 
se apleacă este format din oameni aflați 
la periferia morală a societății, lipsiți de 
orice scrupul, capabili, așadar, de orice 
mârșăvie pentru a-și conserva poziția la 
care au ajuns. Iar în zona respectivă, 
tronează tot dintre cei ce au în mâinile lor 
posibilitatea de a dispune de bunurile 
materiale necesare unui trai decent, 
lucrătorii din comerț, de la orice nivel, 
cărora soția milițianului din „Anonima” le 
alcătuiește un adevărat rechizitoriu.      

Cu privire la nivelul expresiei, aici 
se remarcă în povestiri exprimarea 
specifică lucrătorilor din domeniul în care, 
mereu, trebuie să se păstreze / 
conștientizeze existența a două falii pro-
fesionale: „subordonații” și „superiorii”, 
astfel că textul este construit mai mereu 
ca un raport de activitate, pe care ar urma 
să-l parcurgă neapărat cineva cu un grad 
mai înalt, căruia cel ce întocmește „doc-
umentul” se simte obligat să-i dezvăluie 
strategiile la care a apelat. De aceea, de 
pildă, un personaj aflat în misiune în alt 
oraș spune că se afla într-un restaurant 
unde „consuma” o băutură. Alt personaj 
și-ar fi dorit să „deruleze” amintiri cu o 
cunoștință mai veche, în timp ce altul 
relatează, dezvăluind, totodată, aspecte 
ale psihologiei lucrătorului din miliție: „Mi-
am dat seama că ospătarul cu prietenia 
lui afișată public ascundea ceva, ori voia 
să mă bage la cheltuială, prinzându-mă 
în plasă prin cuvinte mieroase, ori să mă 
studieze cum le este obiceiul când 
întâlnesc clienți noi.”           
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  ARAGAZ CU PATRU OCHIURI sau POVESTEA UNEI NARFE Ioan Bărbunțoiu:  
„Povestiri din  

vremea  
petlițelor roșii”
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Am primit recent din Cetatea de Scaun 

a Sucevei o nouă carte de la fostul meu profe-
sor, Emil Simion, cu un subiect inspirat “dintr-
un caz concret, actual”, legat de exodul multor 
români spre alte zări, cu speranța unor 
câștiguri mari. Înstrăinându-se treptat, unii din-
tre ei au pierdut dragostea față de copiii lăsați 
în grija bunicilor, a unor rude sau, pur și simplu, 
de izbeliște, tocmai când aveau cea mai mare 
nevoie de părinți. S-au tot golit satele de 
tineri… Pe umerii gârboviți ai bătrânilor, ca un 
blestem, durerea crește, cântecul doinei e mai 
amar, iar pământul, pentru care au luptat 
strămoșii noștri, se tot vinde tacit celor străini 
de neamul românesc. Mărturisesc că am de-
scoperit în paginile cărții drama unui pui de om 
cu sufletul împietrit, cu o inteligență sclipitoare, 
cu o copilărie și adolescență răpite nemilos de 
cei care i-au dat viață. 

Romanul Prețul înstrăinării, apărut 
la Editura George Tofan, Suceava, 2021, are 
drept motto o cugetare a lui Rene Descartes: 
“Sunt mulți cei care se pot coborî la mintea 
copilului. Puțini sunt însă cei care se pot urca 
până la înălțimea sufletului lor”, cu o prefață 
semnată de Val Talpalaru. 

Ionuț și Mirela Antoniu, foști elevi ai au-
torului cărții, au urmat medicina veterinară, 
hotărâți să înființeze o microfermă de oi în satul 
natal, dar piedicile puse de primar i-au deter-
minat să ia și ei drumul străinătății. Începuseră 
să-și construiască o casă și să crească rodul 
dragostei lor, pe fiica Maria. Autorul surprinde 
secvențe “de un dramatism sufletesc profund 
căruia îi pune ca surdină, adaosul de ficțiune”, 
legate de discuțiile dintre ei și părinți, adesea 
contradictorii, tinerii medici neluând în seamă 
sfaturile de a rămâne acasă, cu speranța ivirii 
altor oportunități. Poate că vorbele mamei, la 
un moment dat, i-au sensibilizat puțin: “Dragii 
noștri copii, rosti ea cu privirile ridicate spre cer, 
abținându-se să nu plângă. Păsările călătoare 
se întorc grăbite iar aici, la cuiburile lor, iar voi 
luați zborul străinătății, semănând durere în su-
fletele noastre. Pe Maria o lăsați ca pe o haină 
aruncată pe pat, fără a vă mai uita în urmă … 
Doamne, străinătatea asta, lacrimi amare …” 

De aici curg pagini ce prevestesc în-
ceputul unui învolburat destin al Mariei, “un 
boboc de floare ce își deschidea încet 
petalele”, bunicii Ana și Vlad nevoiți să-și 
asume o neașteptată responsabilitate. Pe 
măsura trecerii timpului fetița a început să le 
uite înfățișarea, glasul, mai ales că bunicii i-au 
spus că părinții sunt frații ei, la telefon 
adresându-li-se cu Ionuț și Mirela. Abia când a 
mai crescut a aflat adevărul. Au fost perioade 
când a suferit mult, fiind nevoită să suporte și 
jignirile copiilor care îi spuneau că nu are 
părinți, că e copil din flori, că tatăl și mama ei 
sunt la închisoare pe ani grei în 
Italia, pentru că au intrat într-o 
bandă de hoți, crescuți în sânul 
mafiei. 

Primul lor drum spre casă a 
fost abia după șase ani, când fiica 
trecea în clasa a III-a, o vizită 
scurtă, “cât pauza mare la școală”, 
așa cum a spus Maria. Abia când 
a terminat clasa a VIII-a au 
chemat-o în Italia. Cu greu a ac-
ceptat invitația, nu simțea nimic 
pentru ei, refuza să mai vorbească 
la telefon și nu mai voia să 
primească niciun lucru din partea 
lor. A fost o lună de chin pentru 
părinți și nu o mare bucurie, cum 
se așteptau. Le-a adresat o mie și una de 
întrebări incomode, nu i-a iertat nici când au 
încercat să-i explice că pentru ea muncesc atât 
de mult. Văzând că nu o pot convinge să 
renunțe la acei ani când nu i-au fost aproape, 
atunci au vrut să-i cumpere tăcerea. I-au 
promis o vilă pe malul Mării Adriatice, o 
croazieră unde va dori, iar la majorat va avea 
și ea a treia cheie de la cutia lor de valori din 
bancă. Răspunsul i-a dezarmat pe loc, 
spunându-le că “sufletul meu nu este o tablă 
pe care să o ștergi cu buretele, ce este în el nu 
va dispărea niciodată”. Durerea ei a devenit și 
mai mare când ei au afirmat hotărât că s-au 

achitat material față de ea, că nu i-a lipsit nimic. 
Cu ochii în lacrimi a replicat usturător: “Tocmai 
acel nimic mi-a lipsit enorm: dragostea voastră, 
absența nejustificată din viața mea. Mi-ați 
otrăvit o parte din cei mai frumoși ani. Asta 
considerați voi un nimic ?” 

Pe aeroport, la întoarcere acasă, Maria 
le-a mai “servit” câteva lucruri ce îi apăsau su-
fletul, motiv pentru mamă, profund surprinsă, 
să o întrebe dacă mai are ceva afectiv pentru 
ei. Răspunsul venit ca un glonte în inimă a 
lăsat-o aproape fără respirație: “Sentimentele 
mele față de voi rămân de veritabilă iarnă. 
Poate vor veni și alte anotimpuri, dar nu cred. 
Fiecare pe drumul lui, hărăzit de Dumnezeu”. 

Ca elevă, Maria a fost mereu premiantă, 
însă nu s-a putut bucura măcar câteva clipe de 
prezența părinților, suferind zile întregi după 
serbările școlare. A urmat în particular lecții de 
vioară și de pictură, iar la vizita în Italia, șeful 
fermei, când a văzut-o, i-a întrebat pe părinți 
unde a crescut această “floare de colț”, pe care 
ar vrea-o răsădită acolo, să-i fie nepoată alături 
de Toto, nepotul lui cel mai mare. 

“Anii care au urmat, după revenirea din 
Italia, nu puțini la număr, au tot subțiat firul de 
speranță de care se mai agățau părinții în a-și 
recupera fiica. A reușit cu ajutorul bunicilor, pe 
care îi iubește ca pe o icoană, să realizeze 
ceea ce și-a propus. A urmat, în paralel, două 
facultăți, hotărâtă să nu se abată de la drumul 
pe care a apucat, mulțumindu-i lui Dumnezeu 
că i-a dat putere să reziste, să nu facă vreun 
pas greșit în lumea agitată de astăzi.” 

Trecând cu greu peste nesăbuința 
părinților orbiți de mirajul străinătății “căutând 
un Eldorado occidental în altă parte decât în 
sufletele și fericirea proprie”, bunicii au devenit 
treptat și părinții Mariei: “Vezi, Ană, suntem ca 
păsările care cresc în cuiburile lor și puii altora. 
Copila asta ne este dăruită de Dumnezeu. Tot 
ne-am dorit și o fată, nu? Viața e plină de 
neprevăzut. Tot aici o vom mărita, când îi va 
veni sorocul…”  La ultima lor vizită acasă, chiar 
de Ziua Sfintei Maria, când fiica împlinea 22 de 
ani, părinții au aflat cu surprindere că ea își va 
uni destinul de Alex, “un tânăr cu suflet de-
schis, frumos și înalt, ambițios, sincer, capabil 
de alese sentimente, o pereche admirată de 
toți care o văd. Bunicii l-au “adoptat” repede ca 
nepot. Absolvent al Academiei Tehnice Militare 
din București cu media 10, având dreptul să 
rămână acolo, a ales Iașul, fericit că va fi alături 
de Maria și vor putea avea grijă de bunici. Viața 
va continua și fără cei care au părăsit-o, o 
avalanșă i-a separat definitiv, dar “cu ce preț ?” 

Această sumară incursiune în roman îl 
va atrage pe cititor, care se va lăsa furat de 
pagini palpitante, cartea este un semnal de 
alarmă pentru acei părinți care și-ar părăsi 
copiii în schimbul banilor, o lecție de viață dată 
de un copil părinților repetenți și apoi 
exmatriculați din viața lui. Ar fi bine ca această 
scriere a romancierului Emil Simion să fie citită 

și de unii dintre diriguitorii tre-
burilor acestei țări în a crea 
locuri de muncă bine plătite 
pentru ca și cei plecați departe 
să revină acasă. Aici unde 
pâinea și apa au cel mai bun 
gust, aici unde credința în Dum-
nezeu să țină unit neamul româ-
nesc și să-l apere de ochii 
lacomi ai celor “fără de Dum-
nezeu”. Trebuie găsite soluții 
pentru a salva mulți copii 
nevinovați, privați de o copilărie 
normală și de un drum în viață 
pe care îl merită. Nu se poate 
ca, citind cartea, să nu ți se 
umezească privirea și să te în-

trebi revoltat: Chiar nu se poate stopa acest 
exod de inteligență și forță de muncă? Trăim 
cu speranța în Dumnezeu că va apărea acea 
clasă politică responsabilă și conștientă că prin 
deciziile luate influențează destinul românilor. 

Cu experiența dobândită și recunoscută, 
Emil Simion stăpânește meșteșugul scrisului, 
cu reale calități și abilități, sau cum frumos 
scoate în evidență Val Talpalaru: “Emil Simion 
apelează la toate trucurile narative inteligente, 
convingătoare… de care are nevoie ca argu-
ment urmărind, radiografiind parcă… dând 
farmec lecturii.” 

Grigore Rosnițche 

 
 
 
 
 
 

S-a scris mult despre Bucovina 
în timp. Orice român vibrează la acest 
cuvânt, mai ales pentru că pe acolo a 
trăit, în anii copilăriei și ai 
adolescenței, Mihai  Eminescu. Oare 
ce urme or mai fi, în ținutul unde se 
vor fi bulucit agresori din toate 
punctele cardinale, peste vechea 
lume românească, stăpânită cândva 
de Ștefan cel Mare și Sfânt, și alți 
Mușatini?  

Proza „...din tainele nordului 
meu” autor băcăuanul Gheorghe 
Ungureanu, cunoscător al acelei 
miraculoase lumi, de fapt provenit de 
acolo, reface inspirat o călătorie prin 
locurile știute, urmărind jurnalul unui 
drumeț „anonim”, dar și amintirile unei 
perechi de munteni fermecători în 
povestire, în amintiri și în relațiile in-
terumane – unchiul Ticuță și mătușa 
Elena – care se tachinează și se im-
pung cu duioșie, pe tema trecerii tim-
pului și a neputințelor omenești aduse 
de bătrânețe.  

Cartea își alimentează perma-
nent resursele delectării printr-o 
originală interferență între cuprinsul 
acelui jurnal, reperele istorice ale în-
ceputurilor daco-romane, legendele și 
glumele pe care cei doi bătrâni și le 
amintesc cu savoare pe fundalul unei 
sensibilități ancestrale.  

Dialogul celor doi unchi, sfătoși 
și ironici, inteligenți și plini de tact, se 
menține la distanță egală, atât între 
figurile și evenimentele istorice, între 
tainele lumii vechi, între povestirile lor, 
ale taciturnului tânăr care e martor, 
dar și față de pasajele acelui jurnal 
misterios făcut acum public.  

Acest mod de așezare a 
cunoașterii ține chiar de natura litera-
turii, autorul punând doar întrebări și 
lansând enigme, fără a le dezlega, 
pentru că nu-și propune un asemenea 
lucru.  

Mitologia locurilor trimite 
frecvent la Traian și Decebal, la Bure-
bista, la meșterii ce manifestă puteri 
miraculoase, la stânca uriașă 
împlântată în undele râului, învăluită 
în mistere, ce pare că se mișcă, deși 

„stă proțăpită în apele Bistriței”, la vic-
timele care au încercat să o es-
caladeze, la imaginea demonică, în 
care Necuratul „a zvâcnit, asemenea 
unui fulger de șperlă, din adâncimile 
întunecatelor sale tărâmuri, urcând 
către astrele bolții. Ajuns aproape de 
strălucirile lunii, și-a desfăcut aripile de 
lilac, și-a ascuțit ghearele, și-a umezit 
labele și dintr-o singură clătinătură a 
înhățat bolovanul” (p. 19).  

Itinerariul pe care se înscriu 
călătorii se derulează între versanții 
Munților Stânișoarei cu masivele  
Frasin, Botoșanu și Păru, ai Tarcăului 
cu vârfurile Hărman, Murgoci, și de-
sigur Ceahlăul, masivul cu cele mai 
multe legende, cu funcția lui istorică 
de a fi o redută în calea stihiilor, ceea 
ce făcea parte cândva din porunca 
Împăratului Traian...  

Ceea ce constituie vârfurile 
Toaca și Panaghia se trage dintr-o 
legendă cunoscută despre o comuni-
tate de uriași... Tot în acel corp de le-
gende se vorbește și despre Dochia, 
o babă rea și urâtă, care avea un fiu 
numit Dragobete, de care se 
îndrăgosteau iute fetele...  

Alte legende vorbesc despre 
Uriașul de stâncă ce priveghează și 
azi zările; de  nașterea Izvorului Rece; 
a unei fete frumoase căreia părinții 
i-au pus numele Puritatea, și căreia 
Ursitoarele i-au dăruit „ochii albaștri și 
limpezi ca cerul senin, pielea catifelată 
ca petalele trandafirilor, râsul delicat și 
cristalin ca un izvor de munte, mersul 
precum curgerea unui râu, iar sufletul 
curat asemenea razei soarelui 
străbătând potecile bolții” (p. 70)...  

Alte legende, episoade și 
situații fac parte din confortul descrie-
rilor munților, călătoriei, al ținuturilor și 
plăcerilor turistice. 

Unchiul Ticuță și partenera lui 
Lenuțica se alintă mereu într-un limbaj 
diminutival, care ține de oralitate și 
duioșie, totul pe fundalul unei naturi 
mirifice în care clipocitul apelor, plutele 
cândva și dantelăriile stâncilor, dar și 
focul de tabără aprins la vreme de 
seară, rotunjesc un peisaj cu adevărat 
paradisiac. 

Oricine va contempla locurile 
Bucovinei rămâne cu regretul că n-a 
apărut încă o personalitate care să 
așeze armonios într-un organism unic 
aceste legende românești. 

PRINTRE BRAZI ȘI LEGENDE  
CU GHEORGHE UNGUREANU
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Evoluția poetică a Cameliei 
Monica Cornea este vizibilă de la 
primul său volum, Contemplând 
pașii prin viață (2019), la cel de-al 
doilea, Duș rece pe cord deschis 
(Editura Castrum de Thymes, Giroc, 
2020), fiind mai stăpână pe cuvânt, 
mai hotărâtă și mai atentă la detalii. 

Tema principală rămâne iu-
birea, însă de această dată iubirea e 
văzută drept motorul trezirii la reali-
tate, spre a ieși din lumea iluziilor, a 
marasmelor, acolo unde încă mai 
bântuie viermele geloziei („ghimpele 
geloziei o înțepase / fără să-i pese de 
nuanțe”; „din ceruri ploaia plânge / duș 
rece / va spăla lava prelinsă / din cor-
dul deschis / anesteziind glezna 
subțire/ a viermelui”), dar și ca metodă 
naturală de vindecare a sufletului rănit 
(„iubirea nu doare / când sufletele se 
ating” – Duș rece pe cord deschis). 

Totuși, granița dintre iluzie și 
realitate este extrem de fragilă, reali-
tatea trăită nefiind altceva decât o 
lume proprie, construită cu migală, de 
la temelie („accept incertitudinea ca 
pe o aventură / și o trăiesc în 
efervescența / fiecărei zile de azi / eu 
sunt doar eu / și nu vreo păpușă 
însuflețită” – În lumea mea). 

În același timp, această lume 
nu e abstractă, ci palpabilă, plină de 
culoare, de sentimente, de frumusețe, 
de bucurie, de fericire chiar („nu voi 
cădea / sunt aproape de credință” – 
Sunt aproape de credință; „vreau să 
simt / cum Dumnezeu mă ține / de 
mână / și scoate în lumină sufletul 
meu” – De mână cu Dumnezeu; „Îmi 
cresc flori în tălpi / gard viu / pentru 
inima ta / ne vom ascunde printre ele” 
– Aceste secunde). 

Aici nu este loc de singurătate, 
iubirea de celălalt („trupurile noastre 
se vor descompune / în arome și 
flăcări / până când obosiți vom adormi 
/ două semințe ce așteaptă cuminți / 
nașterea” – Aceste secunde), îm-
pletindu-se cu iubirea de sine („Mă 
iubesc / îi spun reflexiei mele / din 
oglindă / merit să fiu fericită” – Merit 
să fiu fericită). 

(Continuare în pag. 18)
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DOAR EL E DUMNEZEU 
 
Omul, căruia Domnul din cer i-a dat de toate, 
Fără nimic să-i ceară în schimb, doar bunătate, 
El, otrăvind și suflet, pământ, aer și ape, 
Gonea într-o visare, uitând chiar și de moarte. 
Purtat de valul vieții, hrănind egoul său, 
Care să-l facă sigur că-ajunge cel mai sus, 
Simplu-a putut să uite că Tu Eşti DUMNEZEU!  
Și nimeni peste Tine nu este mai presus! 
Deci, prea preocupați de treburi „mari”, lumești, 
(Cum, fără de efort, să-agonisim mai bine), 
Nu ne-am mai întrebat, nici dacă-n cer mai Ești, 
Și ne-am îndepărtat (ce trist!), Doamne, de Tine! 
Când unii au făcut din goana spre avere 
Crez absolut și sigur, trecut și viitor, 
Nesocotind natura ce plânge în tăcere, 
Li se aduce-aminte că omu-i muritor. 
Când am ales că-i bine să fim răi, desfrânați, 
Și-atâtea gânduri rele, cu rău, ne-au bântuit 
(Că unii-ar fi de „ciumă” atinși, alții „curați”), 
Ce am cules din astea? Sufletul vlăguit. 
Acum, când pentru toți prezentul stă în loc, 
Trecutul ne arată mai mult rău decât bine; 
„Neșansă” pentru unii și altora, „noroc”, 
Nimic nu mai contează. Ne amintim de Tine. 
Îngăduie de-oriunde să-ți cerem azi iertare! 
Am vrea să te găsim! Și-am vrea biserici pline! 
Dar gândul ne trezește, vaai! Am cerut spitale!! 
Uitând că vindecarea doar de la Tine vine. 
Spre binele-omenirii, azi, toți să ne unim! 
Și rugăciunea sfântă, curată să ne fie, 

A Domnului iertare, cerută, s-o primim, 
Să-ncepem altă viață-n iubire, armonie! 
Atenți să fim la toate! (la vorbă, faptă, gând), 
Lăsând deoparte lupta deșartă, falsul eu, 
Trufia, bârfa, ura, să piară rând pe rând, 
Și să reținem bine! DOAR EL E DUMNEZEU! 
 
UN GÂND BUN, ÎN VREME DE PANDEMIE 
 
Peste-ntreaga lume, o grea încercare 
S-a ivit deodată, dar nu din senin, 
Și lovește crâncen, fără de cruțare, 
Cu repeziciune, mari necazuri vin, 
Aducând chiar moarte, disperare, chin ...! 
Ar fi de prisos să-ntrebăm „de ce?!”  
Răspunsu-l găsește cine-și dă silința. 
Mai bine-nțelegem cât mai repede, 
Ca, întâi de toate, să-ntărim credința, 
Căci numai de Sus vine biruința! 
Și să ținem minte că în lumea toată, 
Gândirea și viața pot să se-înnoiască, 
Să avem din asta, lecția-nvățată, 
Astfel de necazuri să ne ocolească, 
Lumina din Ceruri, să ne ocrotească! 
Tu trimite, Doamne, oameni luminați, 
Pe pământ s-aducă iubire și pace, 
Fără poluare, ură între frați, 
Să uite războiul și să se împace! 
Dă-le biruință celor care luptă, 
Din ghearele morții să salveze vieți! 
Întărește-i, Doamne cu puterea-Ți Sfântă, 
Mâna Ta Divină, spre ei s-o îndrepți! 
Dă-le ascultare celor ce se roagă, 
Ca, prin Duhul Tău, să-aducă scăparea, 
Pacea și lumina  peste lumea-ntreagă, 
Pentru cei bolnavi, cerând vindecarea! 
UN GÂND BUN, speranță, să avem cu toții, 
În fiece seară, când ne-om închina, 
Cu credință vie, fără spaima morții, 
Am putea să spunem din suflet, așa: 
Cerându-ţi iertare, azi, în fața Ta, 
Și, plecându-mi capul, iar îngenunchez; 

Smerit, cu nădejde, Te mai rog ceva: 
SĂ NU MĂ LAȘI, DOAMNE, SĂ MĂ-NGRIJOREZ!! 
Orice încercare s-ar ivi pe lume, 
Orice rău ne-ar paște, văzut, nevăzut, 
Duhul Tău cel Sfânt, Ține-l lângă mine! 
CREDINȚA ÎN TINE SĂ ÎMI FIE SCUT! 
 
CUM  AM  PUTEA ... ? 
 
Cum am putea să nu vedem, câte pe lume a lăsat? 
Cum a vrut Dumnezeu s-avem parte de tot ce a creat! 
Cum, verde, frunza de pe ram hrănește fructele și cade, 
Cum grâul încolțit în lan crește, se-înalță și dă roade; 
Cum ploaia cade pe pământ, țărâna caldă s-o înmoaie, 
Cum floarea deschide râzând corola ei fermecătoare. 
Cum pasărea, oricât de mică, își construiește cuibul său, 
Şi o albină, o furnică, au rostul dat de Dumnezeu; 
Cum animalul neînvățat, poartă de grijă puiului, 
Şi câtă libertate-a dat, în tot ce face, omului!        
Sau cum a binecuvântat să poarte-n pântece copii, 
Femeia căreia i-a dat puterea de a zămisli; 
Cum mai sunt toate rânduite de El, Marele Creator, 
Cele văzute, nevăzute, nimic nu e întâmplător! 
Cum am putea să nu vedem,  
                                       că doar credința-n mâna Sa 
Vindecătoare ne-ar salva din orice greu sau boală grea? 
Ce facem pentru-a merita iertarea și iubirea Lui? 
Chemându-L, am putea scăpa de patima păcatului! 
El nu vrea vrajbă și nici ură,  
               nu vrea războaie și nici moarte, 
Nici poluare în natură, nici judecată-n nedreptate, 
Ci vrea iubire de aproape, planeta vie și curată; 
Mai multă cumpătare-n toate, viața,  
                                mai sus de-o nestemată. 
Tot binele îl vom avea, de vom schimba și-om îndrepta 
Gândirea spre Lumina Sa, de-am reflecta și-am întreba: 
De ce-n altfel și nu așa, cum Bunul Dumnezeu  
                                 ne-ar vrea? 
Ce ne-ar costa să încercăm să ne schimbăm?  
                                   Toți am putea 
Să reușim, numai să vrem și vom vedea...! 
Să nu vedem...? Cum am putea?! 

Nuntă 
  

Era vâjgău, adică vreme 
câinească, potrivnică de nu se 
mai poate, niciun câine să nu 
dai afară darămite unui om să-
i faci asta, să ieși de bună voie 
din casă nici nu se discută, dar 

știți cum e, promisiunea e promisiune, nici vorbă să 
nu respecți cuvântul dat, e drept că atunci când au 
discutat la București, cu câteva luni în urmă, adică 
în momentul când i-a spus că s-a însurat și o să 
facă nunta în satul ăsta pierdut nu doar în spațiul 
câmpiei ci și al timpului, era soare și era cald, 
băuseră și câteva beri, câte nu promite omul la 
veselie, cine doamne iartă-ne să creadă că naturii 
puțin o să-i pese de nunta lor, apoi gară și tren și 
mers pe jos, că la ce să mai omori mașina când cef-
ereul duce lipsă de clienți, și pe vremea asta de 
speriat numai de condus nu-ți arde, poți fi tu șoferul 
șoferilor, unde mai pui că se cheltuie bani aiurea, 
oricum o să lase darul de nuntă, pusese ceva de-
oparte că doar mirele îi era văr bun și nu se cădea 
să se facă de râs, ce păcat că nu l-a vizitat niciodată 
pe văru-său de când acesta se mutase definitv la 
țară, bine că nu a mai cărat-o și pe nevastă-sa, 
avea o scuză cu vremea, în orice rău este mereu 
și-o parte bună, e o nuntă pe aici, întreabă prima 
persoană întâlnită, un bărbat mai grăbit ca el, a treia 
uliță pe dreapta zice mai grăbitul depărtându-se, 
dar informația a fost bună, porțile larg deschise îl 
îmbie, o femeie cu basma și șorț îl întâmpină, vărul 
de la București, a, de la București, hai mamă să 
mănânci ceva, abia au plecat la biserică, durează, 
stai colea, îi arată o masă după un colț, nu zice nu, 
îl ajunsese și foamea, țuică, pilaf, vrei și sarmale, 
hai că aduc și niște vin, ia mamă, că pe vremea 
asta e bun și un pahar de vin, ia uite că au apărut, 
dar mirele nu seamănă deloc cu vărul, o îndoială 
își face loc peste aerul de sărbătoare, uite mamă, 
vărul de la București, ce văr, se miră mirele, poate 
e văr cu ăla de are nunta în capul satului, și eu ce 
fac, am băut, am mâncat, zice nuntașul, ce să faci, 
du-te, poate te așteaptă vărul, da' dar, ei, lasă 
mamă, niciun dar, se întâmplă și e nuntă și e 
sâmbătă și oameni suntem, ia-o tot așa, înainte, o 
să vezi în partea cealaltă, penultima casă, ai să auzi 
muzica, adică ia-o vere în răspăr de situație, își zice 
sătulul, mama ei de vreme, capătul celălalt al satului 
seamănă acum cu capătul lumii, dar promisiunea e 
promisiune, n-ai încotro... 

Victoria Furcoiu
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Ieșirea din iluzie 
(Continuare din pag.17) 
 
             Nu este vorba, însă, de o simplă 
iubire, ci de una absolută, când două 
trupuri și două suflete alcătuiesc un tot 
(„sunt reflexia ta / de astăzi de mâine / 
statică și constantă / în oglinzi diforme” 
– Sunt reflexia ta), așa încât lumea 
acesta se transformă într-un adevărat 
rai („Albastrul de Voroneț / din irisul tău 
/ mi-a pus viza pe pașaport / drumul 
spre Eden” – Albastru de Voroneț). 

O lume care nu este accesibilă 
oricui, ci doar celor apropiați ori vii în 
amintiri („la masa stelelor / dincolo de 
cutume aștepți oaspeți / cu pâine și 
sare” – Pâine și sare pe masă). 

De lângă iubire nu poate lipsi 
iertarea, dezamăgirea fiind rapid 
înlocuită de speranță („un aprilie al 
iertării / alungă teama și moartea” – 
Luna iertării). 

Aici, timp nu există în afara 
clipei, așa încât a fi viu este o bucurie 

trăită („voi evada chiar din clipă, / 
îmbătându-mă cu… descântec” – Des-
cântec; „uită clipa asta / ești începutul 
și sfârșitul” – Ești începutul și sfârșitul). 

Vorbim de o asumare conștientă a des-
tinului, de croire a propriului drum, ori 
a… culoarului de zbor, oricât de pericu-
los ar fi („nu plângeți eu voi zbura / chiar 
dacă voi fi ucis” – Drumul spre 
veșnicie). Lumea aceasta proprie 
înseamnă o înfrângere a demonilor in-
teriori, care nu fac altceva decât să 
tragă sufletul în jos, prin teamă, frică. 
Dar nu numai atât, ci și o victorie 
asupra unei realități sociale incomode, 
lipsită de valori reale, ostilă. 

Se poate vorbi, așadar, de un 
strigăt de revoltă împotriva nedreptății, 
abuzurilor, corupției și nonvalorilor 
(„Refugiată în lumea mea / printre be-
toanele ce mă sufocă / arunc balastul 
respir / să cresc treptat / copil femeie 
rugăciune către cer” – Eliberare). 

Camelia Monica Cornea vine 
în întâmpinarea cititorului cu 
prospețime, cu candoare, scriind o 
poezie a sufletului, a cărei simplitate 
este doar aparentă. 

Criticul  

Ionel Necula 
(Continuare din pag. 19) 

 
Venind cu noutăți biografice, 

tecucene, ale tinereții sale, la începu-
turile revistei Ateneu, ni-l înfățișează ca 
fiind volubil, pornit mereu spre ironie, 
caustic, hazos. Era brilliant, ne spune 
Ionel Necula. Era și a rămas, adaug eu. 
Despre poezia sa sunt considerente in-
teresante, căci sunt foarte bine venite, 
știut fiind faptul că personalitățile din 
critica literară nu s-au înghesuit să-i 
conspecteze și interpreteze opera. 
Așadar, referirile domnului Necula se 
fac la volumul Scrisori, 1988, 
Distracție de fiare, 2007, sau în cel de-
al doilea eseu, la Pe contrasens, 2014. 
Aici vorbim despre monografia realizată 
exemplar de criticul Grigore Codrescu,  
Calistrat Costin-ironicul reflexiv, 
2013. De asemenea, de la critic la critic, 
Grigore Codrescu este apreciat în 
volum pentru Pagini din jurnalul criti-

cului incomod, 2019,  despre ale cărui 
cronici, apreciază că „autorul nu se 
mulțumește să capteze interesul citito-
rilor pentru lectura cărților discutate, dar 
oferă și dovezile care pot ademeni citi-
torul, complinește comentariul cu tot ce 
este neesar pentru a-l câștiga la 
lectură.” Cartea criticului despre 
Serghei Esenin este catalogată de 
Ionel Necula ca fiind o bijuterie.  

Mare uimirea mea că filozoful 
Ionel Necula și-a așezat neodihna gân-
dului și asupra cărților mele de 
Însemnări (ne)critice și mai mare pre-
miul metaforic oferit de aprecierea dom-
niei sale ca fiind comentarii 
coordonatare cu ale dumnealui la mulți 
dintre autorii despre care am scris.  
Onorată sunt și îi mulțumesc înzecit! 
(Cristina Ștefan în ipostază de critic) 

Alți autori incluși în periplul de 
lectură și interpretare din lucrarea de 
față sunt, de bună seamă, importanți 
pentru literatura băcăuană: Marius 
Manta, Nicolae Mihai- prozator, Vic-
tor Mitocaru-călător prin Dacia Felix, 
Ion Lupu- un scriitor traversat de friguri 

istorice, Cornel Galben-un jurnal 
aproape duhovnicesc, precum și un 
merituos necrolog dedicat poetului nos-
tru drag, Sergiu Adam.  

Ionel Necula structurează în acest 
volum o lume, lumea lui Necula, 
literară, preferată, de rezonanță 
subiectivă dar văzută obiectiv. Ciorani-
anul Ionel Necula (este un lector neo-
bosit al filozofului - interviu realizat de 
Ion Prăjișteanu) și comentariile sale cri-
tice sunt cernute și discernute și 
metafizic. Spune just în același interviu: 
„Nici un autor nu se apropie exegetic de 
un scriitor, dacă nu consubstan-
țializează afectiv și spiritual cu el!”  

Așa este, domnule Necula, dar 
dumneavoastră dovediți pe lângă acest 
criteriu aplicat cu acribie, erudiția 
necesară interpretării și analizei, poate 
chiar și scepticismul cioranian atât de 
necesare unui critic lucid și etic. Pe 12 
mai împliniți frumoasa vârstă de 81 de 
ani. Vă dorim sănătate, putere de 
muncă și lecturi care să împlinească 
dorințele dvs. spirituale și intelectuale.    
La mulți ani! 
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Ar fi trebuit să fie mulțumită, făcea totul 

cu pasiune și avânt determinat de prietenia 
pentru Nicole, ceea ce părea a fi un sens, o 
faptă realizată nu din costrângere, obligație 
morală ori necesitati, mergea de la sine ca 
ceva ce venea din propria fiintă umană. O 
satisfacție nu doar în virtutea unei recom-
pense, ci din însăși realizarea în sine. Ce o 
împiedica să fie cu adevărat împlinită era 
dependența de altcineva care nu o suporta, 
avea nevoie de libertate. Realiză deodată că 
era de mai bine de doi ani în Franța și nu 
vizitase niciodată Parisul, „orașul luminilor”, de-
spre care citise și se informase. 
Voia să vadă cu ochii ei muzeul 
Luvru, Centrul Pompidu,… renu-
mitul Turn Eiffel, să se plimbe pe 
bulevarde și să guste din renu-
mita bucătărie franceză în micile 
cafenele stradale. O bucurie și o 
dorință pe care i-o împărtăși lui 
Nicole. 

-Devansăm tratamentul 
meu în primele două zile ale 
săptămânii viitoare, nu vreau să 
merg singură la doctor, și de 
miercuri poți pleca, numai să-ți 
rezervi dinainte un loc de dormit, 
e mai sigur în perioada asta. Ai și 
de la mine 300 de euro pentru 
cheltuieli, ce zici? 

O sărută cu drag, și chiar 
dacă pe undeva simți că în gest 
pâlpâia un pic de egoism, se bucură. La Paris 
nu s-a întâlnit cu nimeni cunoscut, un furinicar 
de turiști ce vorbeau diverse limbi.  

La fiecare colț de stradă ieșeau la iveală 
valoari materiale și artistice în forme elevate și 
atent structurate, de la străzi bine întreținute 
până la măreția de clădiri impresionante, 
verdeață și bunavoința oamenilor din cafenele, 
într-o opulență demnă, fără a fi sfidătoare.  

Nu a avut timp să viziteze decât câteva 
muzee și edificii mai importante ce și le plani-
ficase, dar se putea lăuda că a văzut Parisul. 
Făcea poze cu telefonul mobil și selfie alături 
de alte grupuri de tineri pe care nu-i cunoștea, 
dar nici nu avea nevoie de asta ca să se simtă 
bine. Cu trei tinere, două olandeze și o 
italiancă, s-a întâlnit pe la diferite puncte de 
atracție turistică și s-au împrietenit. Avea cu 
cine ieși la plimbare, să bea câte ceva prin 
cafenele și să facă ochi dulci băieților numai 
ca să se distreze.  

Își fructifica din plin o mică vacanță ur-
mând ca ele să se bucure un pic și de Londra. 
Sedusă de oarba bucurie a prezentului în care 
viața pulsa pe ritmuri allegro, se simțea în ele-
mentul ei alături de fetele acelea dornice de cât 
mai multe senzații. Imediat a doua zi după ple-
carea lor, i-a lipsit prezența.  

În penultima zi, simțindu-se deodată 
singură, s-a gândit să-i facă o vizită lui Lucien, 
unicul cunoscut din oraș. El nu prea stătea de 
vorbă cu ea, când venea să-și vadă sora, purta 
lungi discuții elevate despre sculptură, cu Raul 
mereu în contradictoriu, deși acesta îi încuraja  
activitatea. Se plimba pe alei cufundat în gân-
duri, palid și trist, erau momentele când îi 
plăcea cel mai mult, deși bănuia că rumegă din 
cucuruzul ratării. Faptul că o ignora era deli-
berat, chiar dacă nu putea contribui la ma-
nipularea reputației lui de sculptor.  Era destul 
de clar că încearcă să-i stârnească atenția 
pentru o interacțiune spirituală care să-l inspire 
în viitoarele creații sau pentru vreuun moment 
de sinceritate amețitoare. O teamă 
necunoscută și teribilă o înlănțui la gândul că 
Lucien o plăcea în taină, cu teama că sora și 
fratele ar blama acest lucru, motiv pentru care 
nu reușea să facă mai mult pentru a se face 
cunoscut. Toate acestea se strecurase în 
mintea ei picătură cu picătură și începuse să 
vrea mai mult din ceea ce el, tăcut, nu avea cu-
rajul să ofere. Nu foarte mult, își spunea, atât 
cât să poată uita de ea și de balastul trecutului, 
în care rațiunea nu trebuia să justifice, ci să-i 
amintească de binefacere.  

Nu i-a răspuns la telefon, dar îi memo-
rase adresa, cu gps-ul de pe mobil în mână a 

ajuns în fața ușii duble, de lemn, cu câteva 
cercuri sculptate în centru, iar marginea, mai 
groasă, ieșea în relief cu onduleuri perfect îm-
pletite ce se voia firul vieții, cu bine și rău într-
un echilibru perfect. A apăsat și tras de mâner, 
nu s-a mișcat, a trebuit să facă un adevărat 
efort ca să o poată deschide. În prima cameră, 
lată, erau doar scule de strunjit piatră și mate-
riale, bucăți de granit mari și una din marmură. 
A doua era mult mai spațioasă, soarele, spre 
asfințit, o lumina deplin prin ferestrele înalte. 
Raze  oblice permiteau ochiului să vadă colbul 
ce gravita silențios în aer. De jur împrejur, figuri 
și figurine în diferite ipostaze, mai mici sau mai 
mari, una foarte mare, o adulmecau în tăcere. 
Pe un pedestal de piatră, un chip părea cunos-
cut, uitându-se mai atent, de aproape, apoi de 
departe și-a dat seama că seamănă cu Nicole, 
i-a zâmbit. Era destul de greu să-ți dai seama 
cui, ei sau creatorului. S-a întors cu dorința de 
a merge mai departe când, atenția i-a fost 

atrasă de o sculptură 
neterminată aflată pe un su-
port din lemn. Bărbia, nasul, 
gura,… oare era chiar ea? 
Părul, gâtul, umerii,… urmau 
a se naște din cubul de mar-
mura albă ascuns între firele 
de praf ce tresăriră la 
apropierea ei. Unele sclipeau 
grațios și însingurate în roto-
coale surde, se putea ghici în 
ele parte din inima Mirelei. 
Întinse mâna și șterse încet 
pulberea cu arătătorul, se 
înfioră când își recunoscu 
bărbia. Bucuria care o 
cuprinse era atât de mare 
încât simți deodată nevoia să 
fie împărtășită. Se grăbi spre 
cele două uși din fundal și 

intră veselă pe cea din dreapta. Imediat 
regretă. De ce nu bătuse la ușă?  Lucien pipăia 
cu gingășie o roșcată frumoasă, într-un pat 
exagerat de generos, cu spetează înaltă, 
printre perne, cearceafuri și pături, goi, așa 
cum se născuseră. Muțise. 

-Hei, Mirela, ea este un model, ce 
naiba!... 

S-a întors repede și a trântit ușa în urmă 
cu putere; se zgâlțâi întreaga clădire. Când 
alergă printre formele și figurinele din salon, le 
simți dojana mută din ochii morți ce o urmăriră 
pe furiș spre ieșire. Nu s-a oprit din fugă până 
la metrou, apoi în camera de hotel, unde a 
măsurat-o de zeci de ori în lung și lat, în timp 
ce telefonul a sunat de câteva ori, fără a 
răspunde, presupunând că este el. A ieșit apoi 
nervoasă și s-a oprit în primul bar unde s-a 
făcut praf. Un tinerel efeminat și amabil a con-
dus-o la toaletă, ea se clătina binișor. A vomitat 
tot ce îngurgitase în acea zi, i-a trebuit mai mult 
de o oră ca să-și revină. La bar a mai băut o 
cafea dublă, apoi l-a luat de mână pe acel 
amabil din grupul de juni ce păreau a fi studenți 
și nu i-a mai dat drumul până în patul hotelului. 
A  făcut sex până la epuizare. Să uite? Să se 
răzbune?  

-Ai terminat, hai, pleacă acum, i-a spus 
serioasă. 

Junele imberb se dovedi a nu fi chiar 
începător, i-a zâmbit înțelegător, mijând niște 
ochi generoși care o enervă. 

-Nu fi tristă, o să se întoarcă. 
Abia atunci i-a curs o lacrimă. O durea 

cele văzute mai mult pentru că se înșelase, 
decât  indiferența  sentimentelor. Omul însă e 
sclavul pasiunilor și asta îl face mai uman. 
Încercă să plângă. Nu reuși. 

 După ce a rămas singură, pierdută în 
ea însăși, a privit mult timp umbra lăsată de 
veioză până a reușit să adoarmă. La un-
sprezece și zece dimineața, când s-a trezit a 
trebuit să se grăbească, nu a apucat să facă 
nici un duș măcar, 
s-a grăbit să ia un 
taxi ca să nu piardă 
trenul. Din vagon a 
privit melancolică pe 
geam, nu avea cui 
face din mână, dar 
chipul îi strălucea 
într-un fel anume: Îți 
spun adio Paris, deși 
mi-i greu să re-
cunosc, ești mi-
nunat, spuneau ochii 
ei.   

Aventură la Paris (fragment de roman) 
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O nouă carte de critică literară 
a lui Ionel Necula, colegul nostru neo-
bosit în deslușirea literaturii contem-
porane, a apărut la Editura Studis – 
Iași în 2020. Pe coperta IV găsim și 
motivarea acestei lucrări: „M-am aple-
cat asupra literaturii ce se pritoceste 
în diferite arealuri din Galați, Vrancea, 
Buzău, Prahova, Iași sau București și 
acum a venit rândul județului Bacău, 
un spațiu de cultură productiv și cu 
multe valori literare de referință”. Încă 
de la Cuvântul înainte, lectura devine 
captivantă pentru oricine este preocu-
pat de cultura de pe tărâmul bacovian, 
căci aflăm istorii nescrise, întâmplări 
culturale de demult, așezări și ierarhii 
pe care doar un participant activ la 
viața trepidantă și schimbătoare din li-
teratura și jurnalismul de pe la noi o 
putea lămuri și sistematiza. Aflăm, de 
pildă, că „axul cardanic care a coa-
gulat și a promovat viața spirituală a 
Bacăului a fost și a rămas până în 
zilele noastre revista Ateneu, dar 
puțină lume știe că această tribună e 
ctitorită la Tecuci, unde au apărut și 
primele două numere.” Pasămite, în 
1923, profesorul Grigore Tabacaru a 
fost suspendat de la facultatea de 
Litere și Filosofie din Iași și a fost 
trimis la Tecuci, la Școala Normală, ca 
profesor. Aici a înființat Ateneul Cul-
tural, așezământ care și-a demarat 
activitatea la data de 25 noiembrie 
1923, în prezența a peste 150 de in-
telectuali și notabilități ale orașului. 
Ateneul Cultural a editat atunci două 
numere ale unui Buletin Informativ 
prin care își anunța activitatea, obiec-
tivele culturale, statutul, numai că în 
1924, Grigore Tabacaru a fost trans-
ferat la Bacău, luând cu el și Ateneul 
Cultural, acesta devenind o revistă 
autonomă.  Pornind de la aceste 

repere, Ionel Necula adaugă o 
motivație colegială a acestei între-
prinderi critice: „Bacăul are o viață cul-
tural bogată și cu multe repere 
referențiale. Mulți dintre scriitorii 
Bacăului îmi sunt prieteni și-i citesc cu 
plăcere și interes.” Să purcedem în 
conținut, căci cartea nu este doar o 
culegere de recenzii la lecturile au-
torului, ea conține observații critice de 
acuitate analizatoare:  

Triptic Vasile Pârvan - este un 
studiu critic la viața și opera filozofului, 
cu atât mai binevenit în istorie cu cât 
până acum Pârvan nu a fost subiectul 
unor studii exegetice de anvergură, iar 
opera sa a determinat articole critice 
sporadice și ocazionale.  Celui care la 
29 de ani devine membru correspon-
dent al Academiei Române și doi ani 
mai târziu membru titular, îi datorăm 
Școala Românească de la Roma, 
Editura Cultura Națională, multe 
publicații, studii, lucrările sale de 
referință fiind: Getica (a făcut parte 

dintr-o trilogie proiectată pe care 
marele om de știință nu a reușit să o 
termine). Urmează o altă lucrare, 
Dacia romană și apoi o a treia, Pro-
tohistoria slavilor. Postum, lucrarea 
neterminată Dacia. Civilizațiile an-
tice din Carpatho-Regiunile danubi-
ene. 

Deosebit  apare studiul domnu-
lui Necula cu privire la  Blaga și Pâr-
van- un dezacord în registre 
complementare. Deosebirile între cei 
doi filozofi porneau de la protoistoria 
geto-dacă; în timp pe Pârvan susținea 
rolul elementului latin, Blaga întărea 
fondul nostru nelatin în constituția spi-
ritului românesc, sângele slav și dac 
predominând. Studiul ar merita mai 
multă atenție în reevaluarea reperelor 
noastre critice ale începutului de 
secol XX. 

Ștefan Zeletin – în căutare de 
premise filozofice este un eseu des-
pre ideile filozofice ale lui Zeletin în 
oglindă kantiană căci „filozoful și-a 
creat un parcurs personal și nu s-a 
lăsat îndatorat nici unei ispite epis-
temice cunoscute”. 

Eseul Lirism cu glazură 
bacoviană – Reabilitarea senzației 
la George Bacovia aduce noutăți de 
interpretare a liricii bacoviene: „Poetul 
nu-și propune evadarea din realul 
constrângător sau transfigurarea lui, 
ci emanciparea deplină a senzației, 
reabilitarea, chiar radicalizarea ei 
până la activarea aptitudinii de a in-
duce în subiect a unei stări de spirit 
frisonante, înfiorate și glazurate.” Și 
aici comparația cu postulatele 
kantiene despre sensibilitatea umană 
denotă o încadrare metafizică, Ba-
covia căutând în versurile sale o opti-
mizare, o statornicire lirică: „Liniște…
/Nu se mișcă nimic/Foi galbene us-
cate,/Roșii,/ Că vor pica…/Pe după 
case”/(Seară). Nostalgia, spune Ionel 
Necula, este nota generală cea mai 
frecventă în lirica lui Bacovia.  

Urmează eseurile Dumitru 
Brăneanu – poetul de la brazdă, 
Ioan Prăjișteanu – poetul în încer-
cuire, Calistrat Costin și disconfor-
tul de existență, Calistrat Costin 
monografiat, Criticul incomod Gri-
gore Codrescu, Din nou despre Gri-
gore Codrescu, Mihai Nicolae și 

critica de întâmpinare. 
Despre poezia lui 

Dumitru Brăneanu, în 
volumul său Poeme pen-
tru mai târziu, aflăm că 
autorul ”a rămas legat de 
brazdă, deși nu se poate 
spune că este un poet 
monocord, sau că poezia 
sa se decontează dintr-o 
lăută cu o singură strună. 
Dimpotrivă, răsfrînge o 
mare varietate de teme și 

idei lirice- exterase, cel mai adesea, 
din tectonica trăirilor sale subiective.”  

Încadrat ca sentimental, depo-
zitar pătimaș  de sentimente calde, ar 
corespunde acelorași rame destinate 
poetului și directorului de redacție la 
revista Plumb, Ion Prăjișteanu. De-
spre cartea sa de versuri, Prizonierul 
cercului, 2011, Ionel Necula ne 
asigură că „se resoarbe din fondul de 
subiectivitate al autorului, din ceea ce 
se găsește în scotocirile sale prin firi-
dele Eului, iar dintre stările sale de 
spirit întîlnite aici, cel sentimental, pa-
sional și afectiv/emoțional, este pre-
dominant.” 

Apreciez volumul și pentru 
omagiul adus scriitorului Calistrat 
Costin, președintele nostru de filială, 
plecat în lumi mai bune anul acesta, 
pe 13 februarie, căruia Ionel Necula îi 
dedică în volum două eseuri.  

(Continuare în pag. 18) 

Cristina Ștefan 

 

Criticul  

Ionel Necula 
în „Spiritul băcăuan  

și neodihnele  
gândului lucrător”



pagina 20 revistă de atitudine

     
 plumb -170                                              LIRICE                                                 170 - plumb

 

biblioteca plumb * biblioteca plumb * biblioteca plumb * biblioteca plumb * biblioteca plumb * biblioteca plumb * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În chip ceresc  
 
Dacă nimic pe lume n-aș avea  
și-ar fi cuiva să-i cer ceva,  
chiar Domnului,  
nimic n-aș cere nimănui 
(nici chiar Lui), decât atât:  
în chip ceresc să fiu iubit  
                               și să iubesc,  
pe cruce să mă răstignesc. 
Iubirea, doar ea de mi-ar lipsi,  
cel mai sărac sărac aș fi. 

Doar ea de mi s-ar refuza,  
nimic în schimb n-aș accepta. 
Doar ea mă face să rezist  
pe-acest tărâm bolnav și trist. 
Transfigurat în crin ceresc,  
pe cruce jertfă să-nfloresc. 

 
Ca un amin 
Preotului Gh. Calciu Dumitreasa -  
                           in memoriam 
 
Părinte,  
urcăm c-o inimă sihastră  
o Golgotă numai a noastră. 
Pe Via Dolorosa-n sus,  
părtași la suferință cu Iisus. 
La ceasul jertfelor de seară,  
ca arderea de tot sub pară,  
ne mistuim încet pe rând,  
în Duhul către Cer zburând. 
Mirelui ceresc nuntași,  
la Cina din Împărăție  
și noi să fim părtași… 
Ca un amin,  

la ultima vecernie. 
În Cer va fi… utrenie. 

 
Cele două Marii 
 
Exorcizată,  
părăsind gheena,  
prin har transfigurată – 
cânta Magdalena. 
 
Sfântă pe pământ, 
îngenunchind la Crucea Lui. 
Candelă în Locul Sfânt –  
Maica Domnului. 
 
 
Inima mea 
 
Doamne,  
atât de mare ești,  
că-ntregul  univers  
nu Te poate cuprinde! 
 
Dar, Doamne, nu fi trist. 

Nu vei rămânea pe dinafară. 
Ai un loc în… inima mea. 
Căci inima mea e mai mare  
decât… universul! 

 
Așijderea și viceversa 
 
Ci freamăt pe dinăuntru eu,  
strivit de slavă și extatic,  
spre a surzi în preajma mea  
freamătul lumii aspru  
și sălbatic. 

 
Clasament 
 
Și campionii pot fi clasificați:  
după medalii, după trepte.  
Dar mai ales după cununi. 
 
Unii-s încoronați cu aur:  
voievozii, regii. 
Alții-s încoronați cu lauri:  
atleții, eroii, poeții. 

La mijloc, ca-ntre vecini,  
stau cei încoronați cu… spini:  
sfinții, părinții. 

 
Freamătul liniștii  
 
Am înțeles privind spre Cer,  
ca o minune, 
înc-un mister și-anume: 
Spre a citi liniștea din jur,  
fac liniște deplină-n mine,  
dând inimii contur. 
 
Preasfântul…  râde 
 
Atunci când omul,  
oricine ar fi el –   
mielul cel mai miel –  
decât Însuși Domnul,  
mai sfânt ar vrea să fie  
(împins de-a lui mândrie), 
de șchioapele-i litanii, hâde,  
din Cerul Său, privind, 
Preasfântul… râde. 
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Elegie  
 
Este inutil să mai scriu, nimănui 
nu-i aduce niciun folos scrisul meu, 
vorbirea-i o farsă, ca şi poemul, 
 
a fost o greşeală să ies din casa 
existenţei şi să intru în aceea 
a gândirii despre ea, 
 
riscul este să pătrund în imperiul 
nebuniei unde intrarea e aceeaşi 
din orice parte şi de unde 
nimeni nu se mai poate întoarce. 
 
Învăţături pentru discipol VI 
 
Profesorul de filozofie îmi spuse: 
- Prietene, eu am descoperit marele adevăr, 
n-ar fi trebuit, pentru că el era în sarcina zeilor, 
mi-e frică de el, mi-e frică să nu înnebunesc, 
adevărul meu pretinde ca totul să fie întors pe dos, 
cine ne-a născut nu spun că şi-a bătut joc de noi, 
spun numai că ne-a întins o capcană, 
ne-a aşezat într-un loc de unde porneau două drumuri, 
numai două, dintre cele două unul singur 
era drumul cel bun, celălalt era drumul cel rău, 
care drum crezi, prietene, că a fost ales?, care?, 
cel rău, drumul cel rău a fost ales, prietene, 
e o tragedie ce se întâmplă cu lumea, 
crede-mă şi plângi, plângi alături de mine sau râzi, 
ce poţi face în faţa unui cadavru?, să plângi sau să râzi, 
 
prietene, în centrul fiinţei a fost sădit 
un blestemat suprainstinct: cel al posesiei, 
oh, oh, oh, este înfricoşător, prietene, 
iată definită pe scurt legea care guvernează  
                              existenţa umană: 
între doi oameni se instituie o relaţie de posesie, 

iată: de o parte, oamenii, bărbaţi şi femei, 
de cealaltă parte cele două drumuri, 
unul bun, unul rău, urma alegerea, 
a merge pe unul însemna a lăsa să se manifeste 
suprainstinctul posesiei, a merge pe celălalt 
însemna a i te împotrivi, din păcate, 
a fost ales primul drum şi istoria a ajuns 
într-un punct mort, pentru că n-a făcut altceva 
decât să rafineze instrumentele posesiei, 
 
ar fi trebuit ales al doilea drum, prietene, 
ah, dac-ar fi fost ales al doilea drum, 
ce crezi tu că s-ar fi putut face, 
dac-ar fi fost ales al doilea drum?, 
ce-am fi făcut noi doi acum?, ah, 
ce simplu e răspunsul, ne-am fi jucat, prietene, 
da, ne-am fi jucat, jocul, prietene, 
ar fi răpus cu siguranţă suprainstinctul acela, 
am fi inventat noi jocuri, ce frumos, prietene, 
existenţa ar fi fost plină, cărnoasă, solară, 
cu un limbaj minim, în afara conceptului, 
jocul continuu alimentat de o ficţiune infinită, 
iată ce am fi descoperit pe al doilea drum. 
                           
Învăţături pentru discipol VII 
 
Prietene, misterul e cel care ne leagă unul de altul, 
eu am avut o revelaţie, prietene, şi numai ţie 
pot să ţi-o comunic, iată de ce numai cu tine 
îmi dau voie să vorbesc şi iată revelaţia: 
nu există combinaţie de sunete care 
în una dintre limbi să nu aibă înţeles, 
după cum nimic nu se mai poate spune 
care să nu fi fost deja spus, ce tragedie, 
prietene, foamea asta de sens, 
te golesc pe tine de sens şi mă umplu 
pe mine cu sens, pe tine te ucid iar eu mă sinucid, 
 
două sunt actele pe care le fac în mod esenţial 
oamenii: crima şi sinuciderea; am fost blând 
când am admis existenţa unui suprainstinct 
al posesiei, el există, desigur, dar nu el e originea, 
nu el e cauza primă, nu, el e efectul, 
 
lucrurile sunt ceva mai complicate, prietene, 
dă-mi voie să plâng şi plângi şi tu, 
pentru că ce se petrece e o nemărginită tragedie, 
ţi-o spun în şoaptă, prietene, eu sunt un canibal, 
îţi mănânc ţie creierul şi propriul meu creier 
îşi măreşte volumul, prin urmare, mâncându-ţi creierul, 
eu fac o crimă, te ucid pe tine, şi mă sinucid, 
creierul îşi măreşte volumul, cutia craniană  
                                                          devine strâmtă, 

raţiunea dispare, lichidul cefalorahidian 
fisurează pereţii cutiei şi ţâşneşte afară, ha, ha, ha, 
 
nu-ţi fie frică, prietene, eu nu sunt un canibal, 
nici tu nu eşti un canibal, alţii sunt canibalii, 
teme-te de ei şi vino în preajma mea, 
apropie-te, învăţătura mea arată calea, 
 
cine comanda toată această tragedie?, 
cine-l punea pe bietul om să mănânce 
creiere, apoi să se sinucidă?, creierul, prietene, 
însuşi el, asasinul şi sinucigaşul. 
 
Învăţături pentru discipol VIII 
 
Noaptea trecută te-am văzut în somn, prietene, 
stăteam în genunchi în faţa ta şi-ţi şopteam: 
creierul a întrerupt brusc jocul sângeros, 
dând răgaz istoriei să înceapă, n-a mai vrut 
să mănânce creiere concrete  
                           şi nici să se sinucidă concret, 
stadiul existenţei naturale se încheiase,  
descoperise alt joc, mai rafinat, pe care-l practică  
                   şi acum, 
creierul şi-a creat un al doilea creier, acesta e spiritul, 
natura a devenit cultură, creierul practică acum 
crima spirituală şi sinuciderea spirituală, 
prietene, noaptea trecută, spuneam,  
                                       te-am văzut în somn, 
continuând să stau în genunchi am mai spus: 
a sosit timpul, prietene, să-ţi aminteşti că eşti om, 
prin urmare fă să dăinuie viaţa, în noul secol 
impune o ordine nouă, elimină starea 
de confuzie generalizată, îndoiala, incertitudinea, 
neliniştea, spaima, comprimă limbajul, 
concentrează-l într-o frază, un cuvânt, un sunet doar, 
acela al mitului, salvează-l pe omul simplu, 
perfect egal cu sine, care este odrasla 
cea mai iubită a naturii. 
 
Învăţături pentru discipol X 
 
Prietene, în mine se află 
un om tragic şi unul comic, 
care-şi vor schimba rolurile 
pe neaşteptate şi din ce în ce mai rapid, 
încât nu vei şti care dintre noi îţi vorbeşte. 
 
Fac din ce în ce mai mult 
loc în mine celor doi, 
ajungând cu toţii atât de diferiţi, 
că ce mai avem în comun 
e doar numele. 
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