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Lovituri pandemice 
 
 

Din când în când, din dorința de a diversifica 

meniul informatic (compus, cu precădere, din secvențe 

de bălăcăreală politică, ori paranghelii din viața 
interlopilor autohtoni, ori jafuri, tâlhării, accidente 

rutiere și mulți, prea mulți morți de Covid și alte cele), 

canalele de televiziune din patrie încearcă să ridice 
cumva ștacheta, aducând în fața publicului știri despre 

dezastrul din cultură. E un fel de prohod la care nu 

participă fețe bisericești și reprezentanți ai elitei 
culturale (ce-a mai rămas din ea, ca să ne exprimăm 

politicos), ci știriste cu picioare lungi și goale, ca și 

mintea, dar cu buzițe siliconate, care pronunță cu mare 

dificultate cuvinte – ce-i drept, grele: carte, educație, 
literatură etc. Dacă ai răbdare să se termine avalanșa de 

evenimente care demonstrează că o ducem mai rău 

decât restul lumii, fiindcă suntem hoți, inculți, leneși, 
murdari, tupeiști ș.a.m.d., poți afla că pandemia a lovit 

nu numai economia națională în general, industria 

Horeca în special, apoi sistemul de sănătate publică și 

viața creștină, ci și cultura, adică ceva ce merită pomenit 
când ai lipsă de subiecte sau te afli, pur și simplu, în 

opoziție (politic vorbind). S-au închis școlile, 

bibliotecile, teatrele, centrele culturale etc. Nu se mai țin 
festivaluri (cele de muzică, mai intens jeluite, cele de 

poezie – așa-și-așa). Au intrat în colaps târgurile de 

carte, mor editurile, flămânzesc scriitorii. Și aici merită 
să zăbovim, fiindcă avem mii de edituri, unele serioase, 

altele de cartier ori de scară la bloc și toate consideră că 

au dreptul la existență îndestulată și subvenționată din 

bani publici. Stând strâmb și judecând drept, sonorul la 
bocete ar trebui cumva redus (dă-l mai tare și închide-l, 

cum spune o vorbă din popor) și aceasta din cauza 

democrației noastre originale (să-i mulțumim unui 
corifeu politic pentru sintagmă și pentru adevărul din 

ea!) care a permis un fenomen straniu prin alte părți ale 

lumii, dar perfect normal la noi. Duiumul de edituri din 
România funcționează, în general, după criterii 

comerciale: de-o pildă, domnul X, convins că tot ceea 

ce scrie reprezintă o capodoperă, face rost de bani, își 

pune pe stick romanul, poeziile sau colecția de cronici 
în pdf, apoi se duce la o editură mai mică sau mai mare 

(în funcție de bugetul de care a făcut rost), iar editura îi 

ia banul și-i bagă sub tipar volumul, fără ca măcar un 
angajat să citească și, eventual, să corecteze un rând. Un 

rând măcar, atât, un singur rând. În aceste condiții, fără 

o minimă cenzură (cuvânt prohibit, care închide toate 

gurile și dă libertate deplină grafomanilor de toate 

genurile dobândite la naștere), piața de carte ajunge să 

fie sufocată de fleacuri, naivități (cunosc un versificator 
ale cărui producții rivalizează cu celebrul „Cățeluș cu 

părul creț”, dar care se ia în serios și-i face și pe alții să 

amuțească în fața lui și să ridice neputincioși din umeri), 
cu un cuvânt, hârtie risipită în zadar, copaci tăiați de 

plâng toate pădurile patriei, iar cititorii, tot mai puțini, 

intră într-o stare de confuzie/buimăceală/resemnare și, 

uneori, neîncredere totală în propriul discernământ, dar 
și în discernământul așa-zișilor formatori de opinie, care 

ridică în slăvi, contra cost, orice mâzgăleală.  

Situația nu stă cu mult mai bine nici la cele câteva 
edituri românești serioase. Pentru a supraviețui, unele au 

descoperit acum ceea ce restul civilizat al continentelor 

a descoperit mai de mult: cititorii de nișă, care cumpără 
și savurează genul fantasy, aducător de divertisment 

(pentru publicul tânăr și dornic de evadări din real) și 

bunăstare (pentru traducători și editurile care fac rost de 

drepturi de autor și publică tomuri de 600-700 de pagini 
fără nicio valoare literară, fără miză, dar distractive  

într-un mare fel). Desigur, conducerea și mulți membri 

ai Uniunii Scriitorilor din România ignoră producții de 
tipul Kiersten White, „Saga cuceritorului”, două masive 

volume corintice, în care Vlad Țepeș al nostru este 

femeie și poartă lupte, dar și un copil cu Mehmet sultan, 

cum ignoră și tirajele fără număr, fără număr din 
„Tronul de cleștar” de Sarah J. Maas (șapte tomuri 

livrate tot de-o editură serioasă, cu pretenții în ceea ce 

privește tipărirea de carte „educativă”).  
Cei care au rămas cu acel nepotrivit (cu vremea și 

cu vremurile) și învechit cult al valorilor (Dostoievski, 

Shakespeare, ca să dăm doar două exemple) practică 
noul sport național, cel al ridicării din umeri. Caută cărți 

prin bibliotecile publice (chiar dacă fondul de carte n-a 

mai fost înnoit de la Revoluție, din lipsă de buget),  

care-i primesc în secret, cu fereală de ochii vigilenți ai 
polițiștilor locali, iute împărțitori de amenzi dezmățate; 

cei mai curajoși, care nu se sperie de computer și 

tablete, intră în marea grădină a internetului, unde, cu 
răbdare și un pic de iscusință, pot găsi tot ceea ce doresc 

să citească/să recitească; toți se feresc însă ca de foc să 

pronunțe cuvântul „împrumut”. Cu vreo trei decenii în 
urmă, cărțile  importante circulau din mână-n mână (am 

avut o săptămână la dispoziție, de exemplu, ca să citesc 

și să înapoiez „Cel mai iubit dintre pământeni”) și nu 

era bine, cum nici acum nu este, dar din alte cauze. 
Așa stând lucrurile, nici nu știi dacă să regreți 

loviturile pe care le încasează editurile (financiar 

vorbind) și dezastrul de pe piața de carte sau să te 
mulțumești cu puțin și să aștepți vremuri mai bune.  

 

 

 

                                 Valeria M.T. 
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„ANULEAZĂ CULTURA!” 
 

Campania anti-cultură a început demult, dar ia o 

amploare nebănuită prin mișcarea Cancel Culture, în 

alte cuvinte, „Anulează Cultura!” S-a ciobit Pietá și 
gestul a indignat o lume. Acum, se dezmembrează 

statui, se aruncă vopsea peste ele. Shakespeare începe să 

fie interzis în universități americane, ca „albist”, 
antisemit, misogin. Aida e des-cântată ca rasistă. La 

Opéra Bastille din Paris, chipurile sclavilor etiopieni 

trebuie albite, iar  Aida - pudrată alb. De altfel, s-a 
anunțat că Verdi e un kitsch. Mark Twain, cu „cioroii” 

lui, nu se simte bine, nici Disney, cu motanii lui 

discriminând șoricei. 

Beethoven: Cancel! E prea „luminos”. Bach, cu 
clavecinul bine temperat: Cancel! Mai bine păcănele. 

Mozart? Cancel! Mai bine emisiuni cu bucătari, 

spărgând  oo sau ouri în tigăi. 
Când am văzut pe internet pancarta agățată peste 

Mica Sirenă – ca rasistă - mi-am zis că Saloanele  cu 

numărul 9 vor fi curând mai ocupate decât secțiile ATI. 
O fi rasistă Mica Sirenă, l-am întrebat pe Christian 

Schenk, traducătorul lui Eminescu, integral, în germană. 

Ce spui, Doc? O fi rasistă și Loreley? Glumeam, dar se 

pare că timpul e mai bolnav, mai virusat decât am 
crezut.  

Cum să ne ferim de tot răul ăsta? Biserica trece 

printr-o perioadă mai mult decât dificilă. Cad crucile de 
pe catedrale când nu iau foc și-mi aduc aminte că o 

expoziție cu îngeri a unei sculptorițe de excepție (n-o 

numesc, ca să n-o supăr) a fost scoasă dintr-o școală 

superioară. Chiar, ce să cate îngeri în Politehnică și 
icoane în școli? Să jignim vreun copil ba’hai? Eu cred 

că orice credință trebuie respectată și că n-ar trebui să 

fie prilej de discordie. O bisericuță de lemn e 
vandalizată de susținători LGBT cu talent la desen, lacul 

IOR se înroșește și nu-s frunzele toamnei vinovate. E un 

roșu de asfințit în toate.  

Evident, aceste teme (biserică, sacrificiu, martiriu) 

sunt considerate caduce, obsolete. Nu ne mai place 
gândirea iudeo-creștină, nu ne mai place limba latină, 

materie școlară eliminată ca-n anii 50.  Pentru eliminare 

se pregătește și materia istorie. 
Celălalt pilon al etnicului, limba ce-o vorbim și-o 

schimonosim, e colonizată prin abundentele 

wronglisme; nu scriitori de elită iau cuvântul pe canalele 

tv, ci infractori gramaticali. Era in-tele-ctualilor?  Da, o 
trăim acum. Ce ne trebuie dicționar mare, coșcogea 

DEX-ul? Unul mic-micuț, de buzunar e suficient. Dc 

atâtea cuvinte, când putem vb cu câteva?  Și aici nu pot 
să fac decât o reverență regretatului Nicolae Dabija, 

plecat prea repede în cerul de peste cer: „Floare pe ram, 

/bob de țărână/ nume de neam/ Limba Română.//Când 
nu vom mai fi,/ din noi o fărâmă/ în ea va trăi/ Limba 

Română.” Vă întrebați de ce nu există în Universitatea 

„Cuza” un amfiteatru Blaga? Simplu: doar n-o să-l 

valorizăm pe cel care nu voia strivită corola de minuni a 
lumii și păstra în colțul ochiului satul, cu veșnicia 

născută acolo. Ce sat românesc,  când în trend e altfel de 

sat, cel global, fără gard și fără câini? De la Nicolae 
Dabija, încă și încă: „Mai există ceva sfânt/ Cât avem 

un sat, departe/ Și un grai ce n-are moarte,/ Cât ai mai 

zice „părinte”/ Mai există lucruri sfinte”. Pentru 

baladeurul Dabija, „părinții” sunt marile repere: 
antemergătorii, eroii, martirii, pe care noi îi uităm sau îi 

negăm pe întrecute. Cultură, istorie, identitate? Cancel!  

Nu pricep de ce ar trebui musai schimbat numele 
parcului Ștefan cel Mare, din București. Ștefan cel Mare 

și Sfânt nu corespundea glosarului corect-politic și 

trebuia re-denumit, ca-n Orwell? Sau se vrea  demolarea 
bustului Mircea Vulcănescu (asta-i buba!) aflat acolo, 

rămas „criminal” pentru paralamentarul domn Silviu 

Vexler, care aprobă pesemne sentința Tribunalului 

Poporului. Tribunal? Ba o adunătură de slugi ale 
ocupației sovietice, care i-a condamnat la moarte pe cei 

care au opus rezistență ocupației sovietice și 

transformării României în lagăr. La întrebarea de ce nu 
corectăm astfel de abuzuri juridice răspunde cineva? Nu 

vrem să revenim la normalitate nici după 31 de ani? 

Se denigrează necontenit spiritul de sacrificiu al 
luptătorilor din munți. Răbdăm  cu seninătate discursul 

anti-românesc, după care am fi un popor de criminali, 

de fasciști, de anti-semiți. Valeriu Gafencu a salvat de la 

moarte un rabin, cedându-i medicamentele sale. Și dacă 
el n-a renunțat la Biserică sub tortură, o facem noi, în 

libertate? A fost filonazist elevul Mihai Buracu, trecut 

prin experimentul Pitești al „re-educării”, pentru că a 
strâns câțiva bănuți să-și ajute profesoara, al cărei soț 

fusese pușcărizat?  

 Oare ce sfătuitor o fi avut premierul Cîțu când a 

hotărât eliminarea, dintr-un post modest, de subsecretar 
de stat, a lui Octavian Bjoza? Cu siguranță, nu l-a avut 

consilier pe Iulian Roșca. Nu știe istorie finanțistul? Să 

știe și să-și ceară iertare grabnic lui Octav Bjoza. Sau e 
în tendințe să nu mai recunoaștem meritele luptătorilor 
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anticomuniști și să-i demitem noaptea? Mai faceți o 

pauză între soluțiile de tăieri, până vă informați, 
domnule premier, că se întorc martirii liberali în 

morminte. Ce-i cu prostia că președintele Asociației 

Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din 
România ar fi negat Holocaustul? Tema nu-i liberă, nu 

se pot aduce date privind dimensiunile crimelor? Și de 

ce ar fi interzis să comparăm ororile comunismului cu 

ororile holocaustului? De ce să facem pauză între ele, 
cum cerea cineva?  

 Generația mea a fost stigmatizată etnic, social, 

religios de cei care au importat comunismul cu rele și 
rele în România, iar urmașii lor se bucură de onoruri, ba 

chiar dau sentințe ilegitime. E tolerabilă discriminarea 

asta? Copiii foștilor deținuți politici nu pot primi o biată 
indemnizație? Am ajuns iarăși la subiecte-tabu, la 

cenzura-dresură impusă de „Scânteia” lui Brucan? Dacă 

punem în discuție implicarea unor evrei în genocidul 

comunist înseamnă că am fi xenofobi? Crimele lui 
Nicolschi trebuie acoperite? Acuză cineva o etnie 

întreagă din cauza unei mâini de criminali? În niciun 

caz Octav Bjoza anti-comunistul, dar în toate cazurile 
greșește domnul Alexandru Florian., care, la junețe, 

declara comunismul „chintesența cunoașterii”, milita 

pentru „făurirea unei civilizații ateiste”, pentru 

construcția de „stat ateu”. Mai e în Guvern vreun fost 
deținut politic? INSHREW e în subordinea Guvernului 

României, așadar domnul Florian e la guvernare, Bjoza 

a fost eliminat. 
 Pe un teleast l-a luat gura pe dinainte, spunând 

„amințiți-vă!”. Fermecător verb acest a-și aminti. Mai 

ales rostit de cineva care vrea Ardeal independent și se 
roagă ca munții Carpați să se nalțe cât Himalaya. Da, 

așa facem, ne tot amintim: că Alexandu Ioan Cuza  a 

fost un ofițeraș muieratic, Mihai Viteazul - un condotier 

sângeros, că descălecătorii au aparținut altei etnii, fapt 
decretat de un istoric mult mediatizat de Humanitas. Cf. 

dicționarului noueuropean, se cere „tratament echitabil 

și egal”. Se și aplică cerința asta? Cum, dacă victimele 
abuzurilor judiciare ale Tribunalului poporului sunt din 

nou discriminate? Nici peste ocean nu-i altfel. Dictează 

Black Lives Matter să fie scos Abraham Lincoln din 
Biroul Oval și nimic nu-l împiedică pe Biden să-l 

scoată.  

Revenind în grădinile artei: după ignoranța 

vameșilor americani (pasărea brâncușiană văzută ca 
obiect tăios de bucătărie), a urmat ignoranța 

„ambasadoarei” lui Brâncuși. S-au găsit apărători ai 

inocenței feticăi. Și câte „vedete” nu se arată plictisite 
de lectura care îngrașă, pentru care Matisse e Matizul 

lor, din colțul blocului. Sigur că există voci care merg à 

rebours cu de-mitificarea culturii române, cu Cancel 

Culture, chiar dacă e periculos să mergi pe contrasens. 
Sensul fiind orientat spre distrugere. Fanaticii corect-

politici pun pe lista neagră capodopere. Nu-mi ajung 

zece mii de semne să dau  nume, iar mie îmi place să 
dau toate numele, ca lui Saramago. Ideea distructivă 

cere înlocuirea unei valori cu alta, mai modestă. 

Eminescu cu Fondane, Rebreanu cu Bonciu, Sadoveanu 
cu... Ion Marin Sadoveanu. Bacovia li se pare unora 

primitiv. Liceul cu numele său a fost înlocuit cu 

Ferdinand. Pentru Ferdinand Întregitorul nu s-a găsit un 
mare bulevard? De ce trebuia să dea neapărat nume unui 

liceu din Bacăul lui Bacovia? 

Suntem țară consumatoare, nu producătoare, ni se 

tot spune de la vârful Puterii. Păi dacă am ajuns 
consumatori, atunci să consumăm cultură, nu surogate 

de cultură, premiate pe linie PC- politicamente correcto. 

Valorile culturale nu plac neo-marxiștilor. Cancel 
Culture, în varianta domnului Florian, ne cere să ne 

slobozim de genii, ca-n anii cincizeci. Avem - nu ducem 

lipsă de asta -  impostori omologați ca genii, în timp ce 
Eliade, Cioran, Vintilă Horia, Ștefan Baciu, Amăriuței, 

Arcade sunt pedepsiți. Geaba se împotrivește Dan 

Anghelescu tendinței de a anula valorile exilului. O fi 

etichetat fascist? 
 În loc să ne slobozim de impostori, vrem să ne 

slobozim de Eminescu, pe motiv că ar fi rasist, 

antisemit, conservator... Aș zice și eu ca Mircea Platon 
că puțin conservatorism nu strică. Nici puțin 

semănătorism.  

A intrat în scenă Cancel Culture cu zgomot și o să 

facă un gol imens dacă doar întoarcem capul cu scârbă 
și rămânem cu mâinile încrucișate pe piept…The lost 

word is lost”, zice Poetul și eu îl cred. 

Alte victime ale toxicei mișcări? Kogălniceanu, 
Maiorescu, Nae Ionescu, G. Călinescu, Nichifor 

Crainic, Petrache Țuțea, Noica, Stăniloae, Ernest 

Bernea... „Vânătorii de capete”, cum îi numea Petru 
Ursache, cărora le stă în gât „sentimentul românesc al 

ființei”, s-au clonat. Argumentele lor? I am right, you 

are wrong, atâta tot. 

Un semn de la Cluj, în 23 martie, dinspre Vasile 
Gogea: „În ciuda primăverii astronomice, ne aflăm în 

plină glaciațiune a umanității.” Reacționăm? 
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Din  poezia lumii 
 

Leonid CERNOV 
      (1899 – 1933) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducere și prezentare: LEO BUTNARU 

 

Poet, prozator, publicist, dramaturg și traducător. 

Adevăratul nume: Maloșiicenko. A scris atât în rusă, cât 

și în ucraineană, prin urmare – este revendicat de 
avangardele din Moscova și Kiev ca exponent 

remarcabil al imagismului.  

S-a născut în orașul Aleksandria din gubernia 
Herson în familia unui agent de asigurare. În gimnaziu i 

se dezvăluie precocele aptitudini literare. În 

autobiografie scria: „Învățam prost, deoarece nu 
dispuneam de timp suficient, pe umerii mei ducând 

revista noastră umoristică ilegală. Concomitent, eram și 

redactor, și editor, scriam, desenam eu însumi, – astfel 

ajungând să învăț în clasa a cincea trei ani la rând, iar în 
primăvara anului 1914 bunii mei îndrumători m-au 

alungat din gimnaziu”. După această întâmplare, Cernov 

pleacă la Chișinău, unde își încheie studiile gimnaziale. 
În anii 1917-1921 rătăcește prin Ucraina, lucrând ca 

jurnalist, un timp studiind la facultatea de matematică, 

apoi la cea de drept. Joacă pe scenele a mai multor 

teatre. Scrie piesele „Dumnezeul lui Avraam” și 
„Acțiune despre regele Maksimilian”, traduce din 

Molière și L. Andreev. 

În perioada anilor 1918-1921 scrie câteva volume 
de versuri, care rămân însă în manuscris. În toamna 

anului 1922 organizează un grup de imagiști ce întrunea 

câțiva tineri poeți și pictori.  
După călătoria în jurul lumii pe o navă maritimă, 

vine la Odessa, unde aderă la grupul „IugoLEF” (LEF-

ul de sud), în revista căruia publică fragmente din 

„romanul cinematografic” (poemul) „Cooperativa 
idioților” (1924). În 1925, la Leningrad, e unul dintre 

membrii activi ai „Ordinului imagiștilor militanți”. Din 

acest an, până la sfârșitul vieții, a editat opt cărți, printre 
care un volum de impresii de călătorie „125 de zile la 

tropice” (1928) și poemul de proporții „Frontul” (1931). 

În decembrie 1934, toate cărțile sale sunt scoase din 

librării și biblioteci, creația sa fiind interzisă pe zeci de 
ani înainte.  

 

Autoportret 
 

Între 26 și 32 de ani 

În zborul ca de plumb înflăcărat, 

În care mediocritatea se unește cu solaritatea, 
Unde fiece bărbat e poet, 

Unde fiece femeie este eroină, 

Tu vei vedea încă multe și de toate... 
De mulți te vei mai îndrăgosti, 

Încât inima-ți va urla răsunător. 

Vei cunoaște poeți geniali, 
Pictori extraordinari vei întâlni, 

Însă niciodată pe mine 

Nu mă vei găsi... 

 
Leonid Cernov e păcătos vesel, 

Îndrăgostit de spinii salcâmilor, 

Schimbând cireșele de primăvară 
Pe combinații universale a pasiunilor! 

 

Paris, New-York, Berlin! 

Nu-l judecați prea necruțător: 
Dintr-un palid tablou el a creat 

Falnica făclie a încântărilor.  

 
El are un milion de înfățișări fremătătoare 

Și-a ales dintre ele pe cea care-l minuna, 

10 ani împodobind-o ca pe o mireasă 
Și scriind pe ea „Moulin Rouge”, 

Apoi o aruncă să plutească peste nori, 

Spre-a ajunge direct în mâinile cometei Galateea. 

 
Și când aceasta propriul său suflet și-l scoase, 

În locul lui punând sufletul lui Leonid Cernov, – din hău 

40 de milioane de stele neamânat s-au arătat 
Să lumineze noua Născătoare de Dumnezeu!  

 

Iar Leonid Cernov trăia în purpur și aur, 
Viețuia în semi-beznă devreme-târzie,  

20 de ani la rând cu Lumea conviețuind 

În civilă căsătorie. 

 
....Însă tu oricum va trebui să-i răspunzi 

Celei de-a 33-a primăveri pentru 

Pasiunea melodiei cântate,  
Pentru dreptul să arzi și să schimbi... 

Și poate de-aici înainte vei cunoaște poeți geniali, 

Pictori extraordinari vei întâlni, 

Însă niciodată pe mine 
Nu mă vei găsi... 

 

                                                            1921 
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Asasinatul 

 
Negură – 

Jeleu lactat în gâtlejul străzilor. 

Și în tinicheaua băltoacelor – 
Ochi plecați ca mici lanterne. 

Perdelele beznei s-au închis, foșnitor, 

Pentru ca să lingă sufletul 

Cu limbi aspre și terne. 
 

Croncănind agitat, 

Clipoceau pete somnolente. 
Ca păsări nocturne se desprinde de pe buzele albe: 

– Coșmar... 

– A fost ucis... 
Pe când în băltoaca de cositor sinistru 

Erau presupuse; opriri, hi-hi 

Caia ehei 

Fundu-i liniștit 
Acolo-i cadavru`.  

 

Ah, ce minunăție... 
Cine? Cine a spus?! – gură plină cu sânge. 

Mama prinse-a urla.  

Iar noaptea și-a încleștat maxilarele, 

Ca un corb negru încercând a se-nălța.  
 

Și soarele se va smuci cu zorii în vată gri, 

Sfâșiind cu razele a nopții sperioasă manta, 
Însă niciun ticălos fricos 

Nu va ști-nainte de sfârșitul său de paiață 

Că eu întreaga viață voi avea de purtat în piept  
Invidia față de cel care, cu capul găurit, 

Mărunt hohotit ne râdea în față. 

 

                                                               1923 
Caruselul inimilor 

 

În această viață, construită cu exactitatea nivelei cu bulă 
de aer, 

Noi iubim prea tare, în doi pentru a putea rezista.  

Iar iubirea răscolește precum cuțitul operatorului 
În timp ce înlemnește inima mea.  

 

De mi-ai fi măcar să-mi pui o dulce mască, 

Îmbibând-o cu cloroformul baladelor, legendelor de 
povestit, – 

Însă nu mi-ai dres inima decât cu un basm oarecare, 

După care-ai aruncat-o la groapa de gunoi ca pe un pisic 
pierit. 

 

În oricare zi, umplută cu tocătura durerii, nu cred 

Că pe mutra Pământului 
S-ar aprinde vise vreodată. 

De-ar fi presărată inima cu naftalina Iubirii 

Și s-aștept în somn o primăvară adevărată.  
 

Ei, ce spui? – 

Dacă inima – gimnazistă neastâmpărată – 
Pretutindeni își bagă nasul său amirositor, 

Dacă, precum un copilandru ager, inima poetului e în 

Caruselul demențelor, 
Țipetelor, 

Visărilor. 

 

Flutură-n fluierături, serpentină a nervilor arzători! 
Confeti din inimi,    

Rotiți-vă-n carnaval, dați năvală! 

Fie ca poetul vesel să chicotească primul, 
Că s-a asfixiat de putoare viața „normală”! 

 

Vântul – etern aliat – ne sărută pletele, 
Ca un tată bun, Soarele ne deschide căi oriunde.  

Fluieră, 

Țipă de la ecuator până la pol, 

Carusel al inimilor nebune! 
 

                                                              1923 

A doua zidire a Moscovei 

 

Să existe oare vreo Golgotă 

Pe care eu să n-o fi urcat? 

                    Leonid Cernov 
 

Înecându-se în urină clocotitoare, 

Unde tramvaiele scrâșnesc pe Arbat – 
Peste hurducăturile nopților 

Prin lume clopotele dangătul și-a-mprăștiat.  

 
Fie ca știrbita coasă a versurilor  

Să radă variola acestor bușteni presați... 

Din chiștoacele zilelor făcute scrum 

Eu, poetul, să trag cu nesaț?...  
 

Să meșteresc sicrie pentru tinerețea mea, 

Precum un înfometat hindus de pripas, 
Odată ce pe neagra tablă a destinului 

Mi-a fost bătut al vieții as? 

 
Și să-mi fie dat prin urlete „răstigniți-l!”, 

Versurilor mele înspumându-le uncropul, 

Să spăl zilele înăcrite, murdare ca pe 

O batistă de șters nasul?  
 

Desfășurându-mă reclamă 

A vechiturilor 
Municipalității în prostia sa, 

Peste cometa stinsă a capului meu 

Voi urca voluntar pe crucea 

Tuturor răscrucilor din Moscova. 
 

Doar ca pământescul 

Glob nespus de obosit 
La pieptu-mi să se odihnească,  
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Doar ca împreună cu mine 

Mondialul pojar 
Noi oameni să zămislească!  

 

Iar încolo – fie drum depărtat, 
Fie oțel la tâmplă, 

„Browning”-ul cu plumbul pe țeavă, 

Dar să-mi fie dat ca lenjeria acestor zile 

Să o clătesc în a poemelor otravă... 
                                                      1923 

Ciulinii pământului 

 
Vă este bine vouă, tăcuților, precauților gri,  

Zilnic la serviciu intrând în guma cuvintelor de 

mestecat. 
Serile – o porție de Cehov sau de Kipling, 

După care, a lehamite, soațele vi le mângâiați, îndatorat. 

 

Bine vă e vouă, oameni de rasă gri! 
Vouă vă fac semne mulțime de ochi gălbui – 

Ca zorile unei fericiri micuțe 

Vă luminează călitele ace ale ceasului. 
 

Pentru șederea-n cancelarie veți cumpăra 

Lemne și un pat, 

Iar pentru acesta – o soție bizară. 
Iar nopțile veți suge umili buzele care 

Au înmugurit în cea dintâi primăvară.  

 
Bine vă este, bine. 

Însă eu cum aș face ca 

În aceste zile inelul sacramental a-mi afla, 
Dacă zi de zi cu câte un nou rid mi se suprapune 

Peste fața ce se întunecă precum oglinda? 

 

Dacă în mlaștina zilelor 
M-am afundat până aproape de gură 

Și nu se știe de voi ajunge la noua-nflorire a macului. 

Ah, ce mai profesie dementă – în fața oricărui tâmpit 
Să-ți deschizi porțile sufletului! 

 

Să cânt și să-mi dau seama 
Că poemele (copiii mei) nu sunt decât vraf 

De hârtii nimănui trebuitoare cât de cât. 

Să trăiesc, să iubesc și să știu că foarte, 

Foarte curând 
Îmi voi ieși din minți, numaidecât. 

 

Însă încă nu toate sonetele, sonatele 
Au fost cântate, 

Încă nu întreaga Iubire poetul i-a aruncat-o Pământului. 

.........................................................................  

...Nu e rău, cetățeni-poeți, că noi cu sânge 
Ne putem plăti costul bocancilor și a prânzului! 

 

                                                                               1925  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiul Omului 

 
 
Întîrzie vestirea mult așteptată 

prorocirea de veacuri  

acum întîmplată.  
Omul de ieri acum înnoit 

lăstar de viță abia răsărit  

cu rădăcini înnoite 

cum scris este 
a trăi în adevărul clipei 

fără de veste.  

 
Cum în agonie Fiul Omului  

să fie răstignit  

și toată puterea morții să se fi risipit 
toată rana păcatului să se fi agonisit  

pe o simplă cruce  

pe cît de înaltă în asfințit 

pe atît de largă în necuprins  
tot pe atît de adînc  

e omul înnoit prin cuvînt.  

 
Doar prin răstignire de sine 

omul poate deveni el însuși 

zbor fără de aripi spre înălțime  
aievea unui suflet fără de mormînt  

doar mormînt gol în pămînt viu 

părintească iubire și jertfire de fiu. 

 
Trecut petrecut vei fi cu tine cu tot  

dincolo unde nu e mai e nici un nume 

ci doar chip înnoit în figură  
doar oglindire de sine 

cum e Verbul în răstignire  

frînt pe crucea clipei spre jertfire 

și clipa nu se întrerupe  
ci doar se frînge și se rupe  

și cade ca un fruct de pe cruce. 

 
 

 

              Gheorghe SIMON 
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Marcel MUREȘEANU  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
(17) O alegere potrivită 

 

Ani mulți am dat drumul la cepul sudorii 

ca să pot scrie o strofă în care 
să nu mutilez poezia, ani buni 

am picurat vin în apele ei, ca să pară 

că scriu cu sânge, ani buni 
am trimis porumbeii călători care au ajuns 

în farfuriile vânătorilor, le-am citit copacilor, 

pe unde am trecut, poezii, am ținut post 
cu arsenic, până ce puteau vedea prin mine, 

numai pentru a arăta cât sunt de translucid, 

apoi m-am întors la Cantina Ospiciului 

demult părăsit de nebuni și ocupat de glorii! 
De abia azi, când stau frunte în frunte 

cu secolul meu, cel cu două catarge, 

am cumpărat o casă de melc, gigantică, 
iar oamenii văzând îndreptarea mea 

și auzind că voi deschide acolo 

cabaretul Neamului și că voi arde 
toate scrierile mele, m-au iertat 

și m-au ales Șarpe. 

 

(18) Împreună 
 

Memoria-i o criptă enormă, 

un Mausoleu, un Pantheon 
unde-și așteaptă Învierea 

toți morții mei, cei adoptați de mine 

cât am fost viu; la picioarele lor e un loc gol, 

pe o piatră de râu în care a săpat 
apa de ploaie. Ca o corăbioară e piatra 

și pe măsura mea. Voi veni cu o pernă de acasă, 

întotdeauna am dormit cu capul mai sus 
și voi spune celor care de mult sunt aici; 

treziți-mă și pe mine la Înviere! 

să nu mă lăsați singur, 
că mult v-am vegheat eu pe voi 

și multă ceară am ridicat la cer 

pentru sufletul vostru! 

 

(19) Ultima promenadă 

 

Ce e uitarea? mă încerci. 

Am uitat, îți răspund, 
demult n-am avut parte de ea. 

Acum într-o zi mi-am adus aminte 

că a existat cândva, iar de atunci 

n-am mai uitat nimic,  
toate se adună și dau peste margini. 

Uită-ne, zic ele, uită-ne! 

Ceața le trage în ea, 
iar eu le întreb: cine sunteți? 

 

(20) O simfonietă 
 

Noaptea și-a tăiat venele. 

Până dimineață a curs sânge negru din ea. 

Nicio salvare nu mi-a răspuns. 
Număr greșit, îmi spuneau toți, număr greșit! 

Nu puteam pleca, s-o las singură, 

nici să plâng nu îndrăzneam, 
mă temeam să nu mă audă 

și să-i fie și mai rău de atât. 

Când a trecut al treilea nor peste lună 

am ațipit. Spre dimineață am găsit-o 
aplecată asupra mea, îmbrățișându-mă. 

Cum te simți, noapteo? Era să dai ortul popii! 

O simplă indispoziție, mi-a răspuns ea, 
o scurgere de informație, 

o abatere de la regulă! S-a răzvrătit întunericul. 

Voi mai trece pe la tine și mâine! 
mi-a mai zis ea, neștiutoarea irepetabilă. 

 

(21) La gura sobei 

 
Înainte de-a aprinde focul în sobă 

întreb: e cineva acolo? 

Dacă nu-mi răspunde nimeni fac pară. 
Dacă-mi răspunde cineva speriat, 

aștept să iasă. Dacă-mi răspunde 

cineva mânios îl iau de mânecă 
și-l scot de acolo. Dacă e cineva 

care nu vrea să iasă nicicum 

încerc să-l conving. 

Iată-mă înghețând de frig, 
iar dimineața o iau de la capăt. 

Când uit să întreb, aud vaiete, 

dar dorm toată noaptea în căldură 
și visez că ninge și lupii 

încearcă să coboare prin horn. 

 

(22) Patima scrierii 
 

Scriu ca și cum m-aș muta 

dintr-o casă mai mare în una mai mică, 
apoi în alta și mai mică și tot așa 
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până ajung în stradă. 

Dar strada e plină de bolnavi și de morți, 
unii de azi, alții de ieri. 

Mă strecor printre ei și merg până dau 

de malul stâncos al mării, acolo unde 
se află toți cei cărora li s-a aprobat 

să devină pești, în așteptare. 

Scriu și fiecare silabă cade 

în apa murdară adunată la 
picioarele mele.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeria MANTA TĂICUȚU 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Hoții de lumină 
 

hoții de lumină au măști, măștile au clonț de pasăre, 
hoții au gheare de leu și coadă de șarpe 

foșnesc pe asfalt ca pneurile deteriorate, cu 

zgrunțuri de sare și mici insule de nămol sapropelic 
acolo unde ar fi trebuit să le fie nasul ori gura 

hoții de lumină lasă în urmă tăceri înnegurate, 

desfrunzesc bibliotecile, am văzut cum înghițeau chiar 

și un muzeu, de școli ce să mai zic, cauți ușile cu ochii 
cu mâna cu mintea încețoșată și dai de o mâzgă neagră, 

forfotesc în ea duhuri care vor deveni pietre și vor tăcea 

o mie de ani 
tot ce e imagine colorată se vestejește, ce toamnă-ce 

iarnă universală a lipsei de reacție, a tăcerii pietrificate 

câștigă alegerile, parlamentul întunericului se umple de 
hoți 

nici reinventarea electricității nu ne mai scapă din 

sorb, din tornadă, din aspiratorul cosmic 

pământul deocamdată e perlă cenușie, în curând va 
fi negru de tot, ca o mărgică de sticlă de pe taraba cu 

kitschuri a vreunui târg de Crăciun cu Moșul plecat la 

cumpărături în sanie trasă de corbi, cu pene de corb în 
barbă și pe veșminte 

cine sparge mărgica va primi cadou un ceas de 

mână Rolex falsificat, măsoară timpul după nivelul 

mărilor și oceanelor după cotele apelor Dunării, care 
Dunăre, Dunăre, apă tulbure, își schimbă cursul spre 

inima frântă a orașului de munte în care șezum și 

plânsem  
învăț să trag cu pușca, să omor secundele înainte ca 

hoții de lumină să dea de ele și să le schimbe în scrum, 

în miros de sărbători ucise în război mediatic, în miros 
de Sanytol, spirt și săpun Protex 

aș trage și-n ăia care încă mai mint pe la televizor, 

cu televizoru` ați mințit poporu`, țipau niște țațe în piață, 

jumătate găini, jumătate cățele scăpate din lanț, așa-i 
când toți cârâie și croncănesc, și latră, câinii latră, 

 
Nunta de țărână 

 
Poate că mai târziu ori mai devreme 

când hotărî-va Doamna să mă cheme 

 
și în parfumul florilor de tei 

să-mi pună-n deget verigheta ei 

 

va fi atunci o nuntă ca-n poveste 
cum n-a mai fost nicicând și nici nu este 

 

pământul se va zgudui puțin 
apa din râu se va preface-n vin 

 

oaspeți de rang înalt ne vor aduce 

în dar însemnul nașterii pe cruce 
 

și-ntr-un târziu când vor fi albi arțarii 

și vor fugi în lume lăutarii 
 

când s-or sfârși bucatele alese 

și oaspeții vor adormi la mese 
 

ne vom retrage și noi doi în casă 

eu, mire de țărâna, ea, mireasă... 

 
Falsă elegie 

 

Și eu sunt bolnav: m-am trezit așa 
într-o dimineață cu crini otrăvitori 

și petunii letale 

când toate fantasmele și visările mele 
au luat-o pe apa sâmbetei 

la vale 

 

dacă se întâmplă să nu mă recunoști 
de acolo de la tine de sus 

să știi că port pe umeri, înroșită de sânge, 

mantia de pe cruce a lui Iisus... 

 
 

                       Paul SPIRESCU 
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caravana trece, toate potăile au dreptul la replică, e 

libertate de exprimare totală, până și hoții au aflat și 
profită de ea 

dorm cu pușca sub pernă, cu busuiocul uscat dintr-o 

grădină pe care am pierdut-o la zaruri 
când hoții de lumină vor trece pe-aici, vor primi 

câte un glonț de argint în cap, câte o moarte în infraroșu, 

singura în care ei nu au imagine de sine, mai trebuie să 

exerseze acrobațiile pe zidul morții ale poetului Lucian 
Mănăilescu și ale tuturor poeților pe care i-am citit și      

i-am ascuns în memoria cu sertare nemuritoare și inutile 

întunericul e rece e cald se uită la mine prin 
fereastră se uită la ceilalți și nu vede nimic, hoții au supt 

până și nimbul de sfinți pictați în biserici, și unduirea 

molatică a lumânărilor, și mirosul de tămâie și smirnă 
a venit anticristul, ne ducem în iad, se mai trezește 

câte un bețiv urlând la o sticlă opacă, vodca face zgomot 

de val peste țărm când o duce la gura cu mască de 

formă, oricum nimeni nu scapă, Dumnezeu e dincolo de 
întuneric, nici popii, nici bețivii nu-l mai văd 

nici El nu ne vede, jubilează câte un ales al 

neamului cu coarne de țap și mască bahică, a lăsat locul 
gol pentru satirii care nu mai găsesc fecioare de 

sacrificiu, fac libații cu ce se mai scurge din bordelul 

central, toate prostituatele vor naște în curând pui de 

întuneric, pui de hoți care fură lumină, învață din uter 
lecția taților, din lichidul amniotic mai mult smoală 

decât purtător de cod uman ADN 

puii care vor crește sunt morți pe dinăuntru, vor 
conduce vaccinuri, holograme și clone și vor muri 

repede de râs de inaniție de proști ce sunt și vor fi 

dacă tot iei și nu pui nimic în loc rămâi sărac în țară 
săracă în cimitirul calicilor universali și te îngroapă 

viiturile viitorul sau un asteroid mai căpiat ori mai 

milos, cu apocalipsa în el 

veniți de luați lumină a fost o poveste frumoasă, din 
vremea când Salvatorul auzea și vedea, între timp și-a 

mutat văzul și auzul și mila în altă galaxie, mai 

cucernică și mai puțin căpiată, hoții de lumină nu citesc 
și n-au aflat cum se ajunge la ea  

nici aerul nu mai este pe verticală pe orizontală 

perfect perpendicular în limita punctelor cardinale 
orientat după stele și constelații 

se întărește ca un bici ca o coadă de zmeu de dragon 

de șarpe galactic până ce vârtej sau tornadă înfașă 

planeta și-o duce-n abis, la scrâșnirea dinților și 
zgomotul de cascadă al oaselor rupte 

hoții de lumină poruncesc tornadei șarpelui cu pene 

zmeului dragonului, ei sunt dresorii cu drept de moarte 
de viață și recompense în buzunar, pentru ei totul se 

reduce la pâine, circ, sex și putere și bani, dacă n-ai 

mască de clovn și nu țopăi în gură de leu de crocodil sau 

de boa ești terminat, sunt atâtea gropi comune-n păduri 
și-n deșert care te așteaptă primitoare, cu var nestins 

dedesubt 

hoții de lumină împart totuși măști și săpun și 
vaccinuri și droguri și oxigen la tub să nu mori prea 

curând, orice strop de lumină înseamnă energie, energia 

înseamnă bani, banii înseamnă putere, toată planeta se 
vinde la umbră la întuneric la greu, despre ce vorbim 

noi aici? 

lasciate ogni speranza, zice, din străfundul istoriei, 
dresorul de cuvinte de ceruri suprapuse de călătorie în 

cerc, râde de el paradisul pierdut al lui Milton, râde 

Bergson, plânge Nietzsche cu toți dușii pe Styx, la 

Hades slutul fiorosul hoțul de persefone și anemone, 
întâi născutul detronat de titanii mai hoți decât hoții 

noștri de lumină, dușii curând pe pustii, dacă vor vrea 

cerurile închise deocamdată pentru inventar 
unde e logica, unde e rațiunea, unde e sensul ori 

sensibilitatea, care e scopul, de unde venim și de ce, 

unde ne ducem, nici filozofii ăștia nu sunt mai breji, 
măcar că te bagă în ceață, știu totuși să fure lumina cu 

stil, nu-s dezmățați ordinari ca hoții de-acum de lumină, 

pe ei e cam greu să-i întreci, sunt găurile negre, spaima 

lumilor create necreate increate, cine mai stă să separe 
preexistentul de existent și mersul pe sârmă de privirea-

n abis, noi nu, niciodată, noi nu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
printre salcâmi 

. 

nu știu unde ești 

mergi mereu în urma eclipsei asta înseamnă că 
între sârma ghimpată și infraroșu 

e o legătură de sânge 

poate am fost cândva sezonieri pe aceeași  

plantație de bambus 
poate am cules din întâmplare scoici și flori de 

nisip 

ne-am odihnit în apusul unei îmbrățișări 
curajoase 

ori am trimis avioane de hârtie  

spre destinații necunoscute 
. 

dar știu că în fiecare seară te ascunzi 

printre salcâmi 

acolo te caut 
te aștept 

te înfloresc 

și te dau cu împrumut 
inimii 

 

 

            Gina ZAHARIA 



SPAȚII CULTURALE nr. 76, mai/iunie 2021 

10 
 

 

Virgil DIACONU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clipa mirifică  

 

I. 

Sunt un băiat. Merg pe Strada Mare,  
pe unde lumea se plimbă în voie.  

Ninge. Forfota străzii, casele, copacii ninși.  

Aerul rece. Lumina.  
Cele două fete care au trecut pe lângă mine  

tocmai m-au atins cu râsetele lor.  

 

Și deodată înțeleg că această zi este unică.  
O clipă unică. Este o clipă mirifică,  

ce nu va mai fi niciodată.  

 

Eu nu alerg spre altceva  

și nu mă gândesc la nimic altceva.  

Eu sunt aici, în această clipă unică,  

pentru că eu văd minunea acestei clipe;  
pentru că o ating, o aud, o gust, o miros.  

Pentru că o respir…  

 
Forfota străzii, casele, copacii ninși.  

Vorbele și râsetele... Lumina.  

Această clipă nu va mai fi niciodată…  
 

Ființa mea și ființa ta se adună din clipe și lumi,  

care nu vor mai fi niciodată ca acum.  

Întocmai ca acum.  
 

Cei mai mulți dintre noi trăiesc în afara clipei ce li s-a 

dat.   
Ei merg prin lumină și nu văd lumina,  

ating întunericul și nu se întunecă.   

Ei stau cu prințesa în brațe și nu văd prințesa…  
 

În acest fel, ei își amână clipa și tot farmecul ei.  

Ei sunt în trecere.  

 
II.  

Sunt un băiat. E primăvară.  

Copacii sunt verzi-verzi și plini de vrăbii.  

În centrul orașului, lângă biblioteca de marmură,  

este un cais înflorit. El are flori multe-multe.  
Știi tu ce este un cais înflorit?  

Te-ai cufundat tu în florile și lumina lui?  

Aceasta este clipa unică a florii de cais.  
Clipa florii de cais cu un singur spectator.  

Care a dat în floare…  

 

Și tocmai acum,  
de pe scările bibliotecii de marmură 

coboară prințesa.  

Ea are părul tăciune și degetele lungi.  
Ea se ascunde în spatele unor rochii,  

pe care le schimbă în fiecare zi,  

de teamă că ar putea să fie recunoscută. 
 

III. 

Sunt un băiat. Merg pe strada bisericilor.  

Între Biserica Mavrodolu și Biserica Sfântul Ilie  
este casa mea. Copilăria mea este între două biserici,  

între două clopote, care mă strigă, duminica, la slujbă.  

Cum să mă împart? 
 

Rândunicile taie cerul în zig-zag, ca niște săbii.  

Ele țipă toată ziua unele la altele, 

se ceartă pentru un loc în cer.  
Deși tot cerul este numai al lor.  

Și aceasta este o altă clipă unică.  

Eu sunt făcut dintr-o mulțime de clipe unice,  
care nu mai sunt.  

 

IV. 

Uneori, mă strecor pe furiș în biserică, 

cu praștia ascunsă sub cămașă.  

Aici mă întâlnesc cu Domnul,  

care plutește întotdeauna într-un nor de tămâie  
și le vorbește sfinților într-o limbă necunoscută.  

Este atât de întuneric, încât abia îi mai zăresc chipul.   

Însă cuvintele lui sunt atât de luminoase că,   
dacă nu ar fi atâta lume, aș alerga să le prind,  

ca pe licurici. 

 
V. 

La ieșirea din biserică începe lumea.  

Strada este îmbrăcată cu pietre de râu.  

 
Clipa aceasta este în stăpânirea rândunicilor,  

care taie cerul în zig-zag, ca niște săbii.  

Firește, ele nu îmi dau nicio atenție.  
Numai caisul înflorit mă trage de mânecă, 

pentru că astăzi e ziua lui: Ziua florii de cais. 

 

Desigur, clipa mirifică este vederea celor ce sunt.  
Este atingerea, adulmecarea și respirarea lor.   

Tocmai de aceea te întreb:  

Știi tu ce este floarea de cais?  
Ai văzut tu vreodată zburând rândunicile?  
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Ai zburat tu cu ele, nebunește, prin cer? 

 
Clipa aceasta este clipa-rândunică.  

Este rândunica ce încolțește în mine. 

 
VI. 

Sunt în camera mea de lucru.  

Iar m-am sculat cu noaptea în cap.  

Iar am visat-o pe Maica Domnului cu ochii în lacrimi…   
 

Deschid fereastra. În fața mea este un bloc proletar.  

N-am cer!, spunea mama mea privind de aici, n-am cer!  
 

Stau în pat și scriu pe genunchi.  

Trec pe curat clipa cu băiatul care merge pe stradă.  
Pe masa mea de lucru sunt cărțile  

și teancurile de manuscrise. Pentru că sufletul meu  

are nevoie de multe pagini.  

 
Nu am proiecte: eu exist numai în această clipă 

unică. Eu nu trăiesc pentru ziua de mâine, nu muncesc 

pe brânci pentru ea. Viața mea nu este un plan cincinal. 
Ziua de mâine nu trebuie să fie neapărat cu portretul 

meu pe prima pagină. Pentru mine este destul că ziua 

este. Este destul că lumina ei cade și peste cei buni, și 

peste cei răi, deopotrivă.  
 

Viața mea este aventura acestei clipe,  

în care am intrat până în plăsele.  
Viața mea este Strada Mare,  

pe care merg cu lumina la braț. Este forfota străzii.  

Cele două fete care au trecut pe lângă mine  
tocmai m-au atins cu râsetele lor.  

Viața mea este primăvara.  

Copacii sunt verzi-verzi și plini de vrăbii.  

Caisul a înflorit. Acesta este spectacolul florii de cais.  
Înflorește și tu, ce mai aștepți?!  

 

VII. 

Dar poate că tu nu ai vreme pentru caisul înflorit. 

Poate că tu construiești viitorul și nu ai timp de caisul 

care te trage de mânecă să-i dai puțină atenție. Firește că 
oamenii care construiesc viitorul nu mai trăiesc în clipa 

aceasta, ci chiar în viitor. Simțurile, sentimentele, 

gândirea acestor oameni sunt congelate pentru această 

clipă, tocmai pentru că ei construiesc viitorul.  
 

Ei construiesc viitorul, pentru că el este plin de 

promisiuni. Iar dacă mi s-ar cere o definiție, eu aș spune 
că viitorul este locul în care se întâlnesc toate 

promisiunile. Mai cu seamă cele neonorate, firește.  

 

Viața noastră este plină de promisiuni! Așadar, de 
viitor.  

Chiar acum am citit într-o carte  

că Domnul va șterge orice lacrimă și moarte nu va mai 
fi;  

nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi.  

 
Celui ce însetează îi voi da să bea din izvorul vieții,  

                                                                     spune El. 

Dar  eu cred că noi bem chiar acum din izvor:  
deschide ochii și ai să vezi rândunicile, 

miroase ierburile, tufele de mentă și busuiocul;  

gustă ploaia, care tocmai ți-a ieșit dinainte,  

ascultă vântul care îți dă ocol. Pentru cine crezi că sunt  
toate acestea? Da, izvorul vieții  

nu trebuie să fie neapărat la timpul viitor.  

 
De aceea îți spun: bucură-te că nu trăiești în viitor!  

Bucură-te de clipa aceasta, în care poți să vezi lumea;  

în care poți să o atingi, să o guști. Stai cu ochii pe cer  
și vezi dacă nu cumva s-au întors rândunicile.  

Și dă bună ziua caisului, care a înflorit pentru tine.  

Și prințesei cu părul tăciune, care tocmai acum coboară  

scările bibliotecii de marmură, bine ascunsă  
de rochiile ei înflorate, pentru ca noi să nu o vedem  

așa cum, de fapt, o vedem în secret de fiecare dată.  

Bucură-te, așadar, că nu trăiești în viitor! 
Bucură-te că zâmbetul ei a încolțit în tine!… 

 

             Pitești, 23 ianuarie - 22 martie 2021 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

acceptarea semnului 

 

 
la masa înserării 

cavalerii întârzie să vină. 

pe masa întinsă 

bucatele și vinul stau neatinse. 
scaunele nerăbdătoare 

își schimbă locul între ele 

 
doi cai, pe drum de câmpie  

din sensuri opuse se-apropie...  

la cele două capete ale mesei sunt acum: 
unul lovește pământul  

cu copita într-un sforăit de împăcare  

semn că pot veni cavalerii de sub pământuri  

celălalt se cabrează într-un nechezat prelung 
de chemare la viață 

semn că pot veni cavalerii de peste zare  

 
masa întinsă i-așteaptă  

 

 

                        Nicolai TĂICUȚU 
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Literatura adâncurilor  

 

Marius MANTA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ai noștri, până în Antarctica 

 
Mi-aduc aminte că printre primele evenimente 

virtuale pe care am ținut să le urmăresc anul trecut a fost 

și cel prilejuit de lansarea unui volum cu totul special, 

menit indirect a celebra călătoria navei „Belgica”, dar și 
a savantului român Emil Racoviță, a cărui muncă 

susținută a echivalat poate chiar cu un moment de 

cotitură în eforturile de cercetare a Antarcticii. De fapt, 

să așezăm comentariile noastre în context potrivit: 
Cristian Lascu și Helmut Ignat sunt semnatarii acestei 

preumblări „Din Antarctica la Scărișoara” (Editura 

„Humanitas”, 2020); după mai bine de o sută de ani, o 
mică echipă românească se aventurează pe urmele lui 

Emil Racoviță, refăcându-i traseul, aducându-i omagiul 

cuvenit în fața cuceririlor sale. Cartea-album pe care o 

am în față, tipărită în condiții aproape ireal de frumoase, 
găzduiește în paginile ei călătoria-în-oglindă, așezând 

timpul și spațiul într-un dialog liric aproape paradoxal; 

deopotrivă, aventura începută la 15 august 1897, alături 
de expediția anului 2000 sunt expresiile-consecință ale 

aceleiași iubiri față de măreția întinderilor antarctice.  

Cristian Lascu e cunoscut în calitatea sa de geolog 
prospector, cercetător la Institutul de Speologie „Emil 

Racoviță”. Printre alte premii internaționale, i-a fost 

oferit Premiul Academiei Române pentru lucrarea 

„Peșteri scufundate” (1987). A activat în jurnalismul de 
mediu, fiind preocupat de documentarul științific. 

Pentru mai mult de doisprezece ani a fost redactor-șef al 

revistei „National Geographic”, activând în prezent ca 
fotograf al domeniului subteran. Apoi, probând un talent 

și o știință a artei fotografice ce i-au fost apreciate în 

cadrul expozițiilor personale („Antarctica: dincolo de 
capătul lumii”, „Delta Dunării și mica deltă a 

Bucureștiului”, „Parcul Natural Văcărești”), Helmut 

Ignat este fotograf la „National Geographic” Romania și 

„Traveler”, pentru care a realizat materiale despre 

Antarctica, Thailanda, Veneția, Delta Dunării ș.a.m.d.; 
este autorul albumului „Cântecul lebedei mute”.   

Desigur, inventarierea tuturor meritelor pe care le-ar 

putea proba cei doi ar consuma spațiul fizic pe care îl 
avem la dispoziție, de aceea vom trece la consemnarea 

câtorva aspecte esențiale ce țin de osatura cărții.  

La rigoare, compozițional, volumul nu e neapărat 

împărțit în mod clasic, pe capitole, chiar dacă putem 
enumera câteva puncte de interes în jurul cărora se naște 

generoasa poveste a unui crez: „Un aisberg din Munții 

Apuseni”, „La capătul Lumii”, „Dincolo de capătul 
lumii. Antarctica”, „Biolog, oceanograf, speolog, 

vizionar” – evident, cu referire la Emil Racoviță. 

Suntem atenționați de la început că „răsfoind filele 
acestui volum veți vedea imagini strălucitoare, cu zăpezi 

imaculate și ghețuri de cristal, alături de fotografii în 

care personajul principal este întunericul ce învăluie 

fantomele minerale ale lumii subterane. Orizontul 
antarctic nemărginit alternează cu cotloanele cioplite de 

ape în calcar”. Într-adevăr, între asemenea constante s-a 

împlinit destinul cercetătorului român, iar reportajul lui 
Cristian Lascu și Helmut Ignat e măsura multi-fațetată a 

atașamentului de temeiuri solide, o declarație de prețuire 

și o calibrare a eforturilor întreprinse de una dintre cele 

mai mari personalități ale secolului XIX.  
Fotografiile oferă un adevărat regal, cumpănind 

simfonia unor culori cumva uitate într-o protoistorie 

care se cere a fi redescoperită; incursiunea în fascinanta 
Antarctică are – cum altfel?! – o corespondentă în plan 

lăuntric, acolo unde coridoarele ființei sunt invadate de 

o bucurie suprafirească, generând noi sensuri în fața 
miracolului vieții. La rândul său, cuvântul împlinește 

funcții persuasive. Mai în glumă, mai în serios, la finalul 

lecturii probabil îți vei cântări șansele de a vizita – o 

dată-n viață! – acest tărâm de un farmec „ingenuu”. 
Autorii nu uită nici reperele firești, astfel fiindu-ne 

prezentate informații la granița dintre istorie, geografie, 

sociologie etc. La final, un ghid echilibrat-subiectiv, 
pentru realități ce derapează (paradoxal) către fascinație.  

Acum, de la bordul navei Plancius, ai noștri – în 

sfârșit, ai noștri! – ne poartă / dirijează într-o aventură a 
cunoașterii, împăcând poezia vieții și bucuria cercetării, 

aducând la un loc finalități discursive altădată 

divergente.  
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Emil NICULESCU 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bal la Nehoiu 
                             

 („Reconstituirea”) 

 
                    Lui Paul Androne 

 

Când ne făcusem și noi băieți mari, 
Baluri, la sat, erau cu lăutari: 

La Berca, treceau gârla, din Cândești, 

Maeștrii de servicii mirenești. 

Ojasca, nu nebuni, ci doar minieri 
Avea pe-atunci, de parcă a fost ieri, 

Ce, conform zonei ce i-a odrăslit, 

La chefuri, duceau mâna la cuțit. 
Al șaptelea deceniu, veacul fost, 

Dinamită îndătinatul rost. 

Luam, spre Nehoiu, trenul zis „țuicarul”, 
Unde cu „nașul” închinam paharul. 

În vagul orășel forestier. 

I.F.E.T.  avea o trupă, „Conifer”- 

Tinerii, cu electrice chitări, 
Substituiau bitălși de peste mări 

Și, sâmbăta, în cinci sau șase ore, 

De-abia băgau și ceva sârbe, hore. 
Cele mai multe dintre domnișoare 

Veneau (patriarhal) cu-nsoțitoare. 

Jur-împrejurul sălii, pe băncuțe, 

Ședeau mămici – cerbere, bunicuțe, 
Ce le vegheau onoarea ca, în fine, 

Să le prezinte mirelui virgine. 

Cereau permisiunea cavalerii 
De-a le lua la dans, azi să te sperii, 

Conform unei vetuste cuviințe, 

De la acelea ce glojdeau semințe. 
Unii, șarjând, vai, timpul hăt a 

Rulat, ziceau: „- Dansați sau ești cu mă-ta?” 

Veneau emancipate liceene, 

Fără remorci, ce scurt, clipind din gene, 
Salvau, doar prin limbajul corporal,  

Onoarea montagnardă-a ălui bal. 

Astăzi, natura poate să-și reverse 
Sălbateca ei floră-ntre traverse, 

Fabrica, mobilă demult nu face, 

E pusă pe chituci și la capace. 
Luată de-un arab, Omar Haysam, 

Pe mai nimic, e dusă pe haram. 

Vă amintiți de-un rapt, cu Marie-Jeanne, 

Băsescu și servicii? Neiges d'antan... 
Reperul cel turistic de-altădată 

E regiune defavorizată. 

O, conifere devastate crunt 
Și munți pleșuvi și câte... Ubi sunt? 

Mă văd silabisind ca Emil Botta 

În film: „- Li-chior o-ri-en-tal! Vreau nota!” 
Vai, Doamne, ce fantastice istorii, 

Cu noi de-un leat, avură trăitorii. 

 

Cartea porților 
 

Da, am citit câte ceva la viața mea 

Din care „Cartea porților” lipsea 
Ea, din morminte vechi, egipțiene, 

Nu mi-a trecut sub ochi, n-o am în gene 

Și nu știu, încă, atunci când se moare, 

Ce pași sunt de  făcut spre trecătoare. 
 

Pendula 

   
Lipăie din picioarele lor goale, 

În gând, istorii contrafactuale. 

Sunt mai seducătoare pe cât ora 
Mea-i mai grăbită spre-altă diaspora. 

 

Actualități 

 

Pe ultima sută de metri. Garduri 

Montate de poliție, strategic.  

Se-mpuținează banii de pe carduri, 
Cresc carburanții. Totul pare legic. 

 

Amintiri de prin școlărie 
 

                      Motto: A venit vacanța 

                                   Cu trenul din Franța... 

 
S-au suspendat și cursele de  Franța, 

Sunt cozi de dinozaur pe la vamă. 

Vom exersa de-acuma anduranța 
Cu nervii și-un laringe se destramă 

Ca sub efectul unui verde de Paris. 

Addenda: moartea ca al vieții vis.   
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Frizerul 

 
                          Motto: Fluturaș nu mai ai aripioare 

 

Era la modă gulerul lung, italian, 
Cum altădată aripi de fluture sprințar, 

Exact veacul trecut, în al optzecilea an. 

Mai sunt fetele-n floare de-atunci, în care bar. 

La țărmul Mării Negre, unde eram cazat? 
A trecut, frizer, timpul și, brusc, le-a retezat. 

 

Sancta simplicitas 
 

             Motto: muscalii (...) și-au așezat  

                          toate puștile cele mari, 
 și au început a bate pe vrăjmaș, 

cît să întunecasă lumea... (Ion Neculce)                                                          

                                                

Ave! et Salve! Laus stultitia! 
Epuizați, dar, toată muniția. 

 

Senin 
 

Cu zilele-ți, câte, n-o să le știi, 

Sub gheara aspră-a unei pandemii, 

Te joci ca un olog cu iepurii. 
Curând vor fi, totuși, din nou, Florii. 

 

Dies irae 
 

                   Motto: Quod abutere, tandem... 

                                                           Cicero 
 

Au explodat prin piețe dies irae. 

Cele mult roditoare în puniții. 

Există prin despoți o nesimțire 
Și o dedare gravă spre capriții. 

Nu mai suntem defel pe-acele vremuri 

Imaginăm, ad-hoc, alte tandemuri. 
 

Știri 

                                                        
                        Motto: Whe have not need education.  

                                                                Cesar... 

Ce vast, mirobolant, la zi șotron 

Pe eșichierul molimei se joacă: 
Putin, sub masca lui Thutankhamon, 

Ar promova politic o șoșoacă. 

 
La potou 

                                                                 

                            Motto: poetae irritabile genus... 

                                              
Să te presuscitezi, resuscitezi 

Cu de din chifle vechi firimituri. 

Erați, într-un pluton de curse: brezi, 
Albi precum albatrosul, șargi și suri 

În urbea lui Marghiloman – pasionat 

Jockey-club-ist din veacul răposat... 
 

Epigoni 

 

Prezent, Covidul, el, Ampotrofagul 

Nu i-a călcat, cândva, și Ziței pragul, 

Puțin 'nainte de o belle epoque, 

Pe care noi n-am prins-o. Dar deloc. 
 

Noapte de catifea (publicitate) 

 

                    Motto: Problema spinoasă a nopților... 

                                                     Geo Dumitrescu 

 
Când trag pe dreapta, tot pe dreapta dorm, 

Prevenitor față de vreo apnee, 

Și umărul mă-nțeapă lungiform, 

Ceva de nu-ți faci, puiule, idee, 
Cei încercați de-același fenomen 

Primiți-mi pontul magic: „Voltaren”. 

 
Suvenire (eu și norocul, poză veche) 

 

                             Motto: Dumnezeu îți dă, 

                                         dar nu-ți bagă-n traistă 
                                 Șansele pierdute se răzbună. 

 

Memoria-ți plutește ca o dronă 
La unchiul ce stătea-n Strada Polonă, 

Orfan de mic, apoi copil de trupă,                                    

Fu deblocat de comuniști fix după... 
Drept militar în armia regală 

Care trecuse Prutul – grea greșeală. 

Camuflat în funcționar banal, 

Scăpă de închisoare și Canal. 
O ladă de campanie cu cărți 

Promise rătăci spre alte părți 

Au fost iertați și la cutremur 
Urma să mă-nfieze, să am grijă   

De a-i ocroti de-a senectuții schijă. 

Eram holtei, adică „sempre solo” 
(Toto Cutugno). Casa-i tot acolo. 

Estimp, într-o provincie mizeră, 

Trăiesc, senect, într-o garsonieră.   

 
Nervi de primăvară 

 

Frig, ninsori, ploi – un timp iabraș, 
La rigor mortis aldămaș. 

Câini rebegiți, ai nimănui, 

Trec strada, printre roți, tehui. 

Incendiare breaking-news: 
Prin A.T.I.-uri paturi nu-s. 
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Vasile GHICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aforismele mele (3) 
 
Nu vreau altă capră, dar să moară și a vecinului. 

Așa își doresc unii să arate dreptatea divină. 

De bunele intenții, ține cont orice complet de 
judecată. Probabil și cel de la Osândirea de Apoi. 

Popoarele care, prin vot, se dau pe mâna hoților, își 

merită cu prisosință soarta. 

Nu trebuie să-i spui de zece ori pe zi că o iubești. 
Nici mamei, nici patriei. 

De ani buni, țările dezvoltate nu mai pregătesc elite 

intelectuale, pentru că le importă, cu titlul gratuit, din 
provinciile pauperizate. 

Dacă în cei 31 de ani de postcomunism, românii ar 

fi săpat cu lingurițe, nu cu excavatoare, ar fi avut mai 
multe autostrăzi. 

Unii moraliști ar putea să scrie despre lichele, 

documentându-se în oglinda proprie. 

Practicată sistematic, lectura înfrățește neuronii. 
Suntem doldora de păcate, de teama  că vom fi 

singuri în Rai. 

Deseori, vitregiile vieții stimulează motoarele 
creației. 

Din capriciile canonului literar. În vremea lui, 

Shakespeare era considerat siropos, un fel de manelist al 
dramaturgiei și al sonetului. 

Critica literară nu este niciodată monocordă. Unii te 

bagă în seamă, alții la...origine. 

Emoția artistică e suavă ca lumina lunii rămasă pe 
flori, după ce luna a dispărut. 

Când pui semințe în pământ, trebuie să știi că, mai 

întâi, vor răsări buruienile. 
Ai libertatea să înjuri în Parlament, dar pe stradă, 

nu. 

Am constatat, cu o jalnică întârziere, că în relațiile 

cu Uniunea Europeană, noi mai mult dăm, decât luăm. 
Pentru că generozitatea este printre cele mai alese 

însușiri. 

De regulă, politicienii inepți au opinii, nu soluții. 

Față de megacorupții noștri de astăzi, Stalin era în 

pantaloni scurți. Când a murit, avea în garderobă doar 
trei rubăști. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George MIHALCEA 

 

                
 

STRIGĂTUL MUT AL BLESTEMULUI  
 

iată cum din nou și din nou și din nou  

tăcerea dintre cuvinte arde precum septicemia  
anilor din care ne-am scurs pe furiș  

dintr-o memorie ce lasă în urmă doar norii  

și țipătul agonic al văzutelor și nevăzutelor taine  
 

am devenit țintele unui milion de mitraliere  

care ne vor da lovitura de grație  

pe la Apusul de geamăt al puiului de lycorn  
vândut pentru viza de trecere  

prin vămile toamnei adormite sub tâmplele noastre  

 
trebuie să mai afli femeie a mea  

că somnul meu ca și-al tău e însămânțat  

cu amintiri foarte vagi despre veșnicia  

în umbra căreia ni s-au ascuns marii prieteni  
iar cei rămași au început să ne uite numele  

scrise cu sânge de gadină pe nisipul din insula noastră  

 
nu mi-e frică de moarte și nici de veșnicia ei  

cum a spus cineva într-un secol uitat  

cât de glasul acelei viori aduse la mal  
de valurile opace ale neîntoarcerii  

și care cânta de una singură despre noi  

în timp ce amurgul cădea peste mare  

ca o lacrimă de zeu înjunghiat  
 

acum nu ne-a mai rămas decât să lăsăm  

ca mirare și semn trupurile noastre amare  
bântuite de toate miasmele timpului  

și de întrebările fără răspuns  

despre adevărata culoare a ochilor noștri  
când linia vieții ne este tăiată în bucăți  

de strigătul mut al blestemului că ne-am născut  
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Gela ENEA 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

divorț 

 
câteva lucruri de-ale lui împrăștiate prin casă 

mă lovesc de ele ca de niște stabilopozi 

lumini aprinse/chei 
pierdute 

întrebări pulsând într-o memorie bolnavă 

jumătate din casă/din bani 
jumătate din copii 

jumătate 

din certuri 
din nopți și din zile 

un fel de dronă plimbă prin văzduhul dormitorului 

femei-manechin 

aterizând unde aerul e scump/că-mi pare și rău 
să-l mai respir 

vitrine/prețuri la vedere 

voci înmuiate-n sirop de tuse 
pun compresa pe frunte și compresa ia foc 

cine-a spus că paza bună trece 

primejdia rea 

nu știe că a divorțat bill gates că și el este om că și 
lui/…/ 

când își dă ochelarii jos   

i se poate vedea culoarea ochilor 
fulguind prin amintirea unor vacanțe 

 

*** 
toți divorțăm 

la vârste inexacte/de prea tineri 

ori 

de prea 
bătrâni 

când geme pământul sub picioare 

de parcă s-ar scurge-n el toate singurătățile 
lumii 

când ni se scurtează degetele 

aceleași degete care-au semnat un nume vechi 
lângă un nume nou 

deci mă rog ție doamne: 

primește-ne pe toți robii tăi gates 
în împărăția  divorțaților 

fii blând 

am dat cu pietre-n tine 
nu te-am nimerit 

dar a contat curajul/per aspera ad astra 

 

nu am nicio fotografie cu tata 

 

ce bine ne-ar fi stat împreună 

aș fi lăsat să treacă de la mine/m-aș fi aplecat puțin  
cât să părem la fel de înalți/tata 

cu bunăvoința lui firească  

mi-ar fi dat să trag dintr-un kent 
ca să ies în poză 

matur 

 

după divorțul alor mei 
ne-am așezat la mese diferite 

inconștienți 

depresivi 
flămânzi 

așteptând porția noastră de viață 

din mâinile aceleiași afurisite de chelnerițe 

ea întârzia  
mereu întârzia  

dintr-odată 

boxele au slobozit je suis malade  
Lara Fabian/ori Dalida în versiunea vivre 

n’importe qui 

vocea 
vibra peste foamea din noi 

o acoperea 

aș fi vrut să se apropie mama  

tata 
s-o danseze puțin 

îi și vedeam cum alunecă unul într-altul 

 
de la masa lui 

tata nu privea decât farfuria adâncă/pesemne 

zeama lungă și acră a despărțirii îi sta în gât 
altceva n-a vrut să mai încerce/spunea  

orice supă reîncălzită e bună s-o arunci la câini 

 

i-am trimis scrisori/fotografii 
în costum de gimnazist/în costum de licean 

în costum de îndrăgostit 

 
i-am cerut bani de buzunar  

nu știu prin ce subterfugii ale vârstei 

buzunarul creștea și el odată cu mine 

tata nu s-a plâns niciodată 
sau eu mă aflam la celălalt capăt al înțelegerii 

azi 

îl însoțesc pe ultimul drum 
mi-apropii buzele de mâinile tatei 
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ca de niște crucifixe în noaptea Învierii 

vor mai fi ocazii/îi spun 
ca și cum el m-ar auzi/ca și cum 

nu acesta este finalul 

 
acasă am găsit o fotografie din ziua nunții lor 

scăpată de prăpădul mamei 

am tăiat-o frumos/pe jumătate  

m-am așezat la mijloc/între ei 
să fac un selfie/dar 

ieșeam din cadru/eram 

prea mare 
sau ecranul era prea mic  

vor mai fi ocazii/mi-am spus 

 

alergii 

 

pe-atunci mă iubeau soldățeii de plumb  

și balerine din porțelan gofrat 
mai ales că de mâinile mele 

cu unghii/tăiate din carne  

depindea cât praf li se-așază pe ochi  
ori pe bust 

mă iubeau perușii stridenți 

motanul și maidanezul kuky 

mai ales că de mâinile mele  
cu unghii/tăiate din carne 

depindea hrana lor  

via lidl 
mă iubea bunicul diabetic/pe care-l durea 

picioru-amputat  

mai ales că de mâinile mele 
cu unghii/tăiate din carne 

depindea să avem în casă 

îndulcitori calmante și-un plic 

pentru doctor 
la școală mă iubeau colegele toate 

un ciopor de iede zurlii 

mai ales că de mâinile mele  
cu unghii/tăiate din carne 

depindeau scrisorile de dragoste 

aura pseudonimelor fabuloase și captivitatea 
în povești/the end 

mă iubeau cei mai jalnici bărbați/părăsiți  

de fufele lor cu strabism  

ori de neveste/comme les fourmis 
mai ales că de mâinile mele 

cu unghii/tăiate din carne  

depindea filmul ăla/în care  
ne jucam de-a mama și tata 

eu nu eram mama nici ei nu erau tata 

doar ne prefăceam și noi puțin 

mă iubeam chiar eu în ficțiunea asta 
pân-a zvâcnit ambrozia-n pahar 

m-a apucat un fel de somnolență 

în mantra ei 
ce unghii lungi aveam 

 

poem identitar  

 

cusăturile pielii plesnesc la fiecare îmbrăcat/dezbrăcat  

de ani 
tighele drepte lungi/întrerupte 

de atingeri filantropice 

uneori 

mai apare și câte-o boală 
câte-o despărțire 

pentru buna mea cunoaștere 

păstrez caietele din generală  
probleme rezolvate: arimescu/gheba/olivotto 

mă uit la ele cum mă uit la fluturașul de salariu 

atâta risipă de matematică/îmi vine  să râd 
o vreme 

râsul rămâne lipit ca un plasture pe locul dureros  

și dac-ar fi să înlocuiesc durerea 

cu ce?  
cuvintele/precum bumerangul 

se întorc de unde-au plecat 

râd   
se-ntâmplă ceva cu simțurile-astea 

o formă de avangardism/o mutație  

râd la grămadă cu toți ceilalți/nu se bagă de seamă 

decât atunci când se face brusc liniște 
în pauza dintre generația mea și altă generație 

la fel de pierdută 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               *** 

 
Ce neagră-i ziua 

dragostea mea 

poate la noapte 

ne răsare soarele pe piept 
privighetoarea a amuțit  

numai un corb flămând  

dă târcoale vieții  
mâine  

pe cerul ochilor tăi  

vor străluci stele de gheață  
poate corbul va cânta  

ceva despre mine 

când eram numai o așchie verde 

și mă iubeai 
într-o oglindă  

găsită la piața de vechituri. 

 
 

                     Letiția VLADISLAV 
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Prieteni și cărți de dincolo de graniță  
  

Doina CERNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasile Șoimaru, un călător sub cerul 

Tricolorului 

 
     Sub presiunea relatării „la zi”, un ziarist l-a botezat 

„Tudor”. Dar nici Vasile Șoimaru nu e simplu să te 

numești, de vreme ce mărturisea într-un interviu cât de 
mult își datorează devenirea „lui Mihail Sadoveanu cu 

romanul său istoric - Neamul Șoimăreștilor, a cărui 

lectură nu m-a lăsat în pace patru decenii, până n-am 

adunat o monografie de 500 de pagini cu 500 de 
documente: Neamul Șoimăreștilor. 500 de ani de 

istorie”. De altminteri, și noi ne-am întâlnit în Zodia 

Sadoveanu, la Fălticeni, pe 5 noiembrie 2005, la 
sărbătoarea a 125 de ani de la nașterea marelui scriitor, 

la care venise, invitat împreună cu Nicolae Rusu, să 

povestească despre cum a cucerit Sadoveanu Basarabia 
atunci când nici păsările nu zburau peste Prut. Pe lângă 

poveste, adusese orașului încă un dar prețios, trei 

fotografii făcute cu un an în urmă sculptorului Ion 

Irimescu, din care una nu a încetat să mă emoționeze de 
câte ori o privesc: îl înfățișează pe Maestru în Grădina 

Liniștii, pe aleea care duce la Casa Memorială 

Sadoveanu, pe frontonul căreia se deslușește discret 
Tricolorul. Dacă vreodată voi publica o ediție revăzută 

și îmbogățită a cărții mele, „Maestrul Ion Irimescu. 

Muntele la apus”, această imagine mi-ar plăcea să apară 
pe copertă. Însă la acel ceas, Vasile Șoimaru era 

cunoscut la noi, în Țara de Sus, ca universitar și 

politician, semnatar al Declarației de Independență a 

Republicii Moldova, cu două mandate de parlamentar, 
ca unionist, și mai puțin ca artist fotograf, publicist, 

editor, autor de proiecte culturale majore, călător 

neodihnit printre românii de pretutindeni și mai ales 
printre românii din jurul României, cum avea să mi-l 

prezinte paisprezece ani mai târziu, la 70 de ani de la 

naștere (în satul Cornova, raionul Ungheni), om al 

faptelor, impresionanta expoziție de carte și fotografie 

organizată la Chișinău de Uniunea Scriitorilor din 

Moldova și de Muzeul Național al Literaturii „Mihail 
Kogălniceanu”. Cu toate acestea (ca întotdeauna mai 

târziu), nu m-am despărțit nici atunci, în noiembrie 

2005, de Vasile Șoimaru, fără să primesc un dar de 
carte, prima ediție basarabeană, apărută prin grija sa, a 

Cugetărilor lui Nicolae Iorga, având pe copertă o 

lucrare de Ion Irimescu, „Meditație”, iar în interior, 

fotografii legate de viața și de posteritatea marelui 
istoric semnate de Vasile Șoimaru.  

 

Cel de-al doilea asemenea dar a fost răscolitorul 
volum „Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare”, 

Chișinău, 2012, realizat în memoria celor o sută 

cincizeci de mii de români care și-au pierdut viața în 
crunta bătălie din stepa Donului și care, la primele, 

anevoioasele călătorii ale lui Vasile Șoimaru, din anii 

2009 și 2012, în căutarea amintirii lor, își aveau  
osemintele acoperite anonim de timp și de țărână. Fără 

niciun semn de recunoaștere, de cinstire din partea 

României. Basarabeanul a alcătuit atunci din crengi o 

cruce și a prins de ea o foaie cu imaginea Tricolorului. 
Cartea spune povestea acestei căutări însoțită de 

confesiunile unor supraviețuitori ai tragediei petrecute 

acolo, iar prezentarea pe care i-am făcut-o în cotidianul 
„Crai nou” Suceava a avut un puternic ecou, semn al 

ecoului pe care îl va fi avut și dincolo de Prut: sunau 

telefoanele cititorilor, urmașii celor căzuți cereau 
amănunte, acces la lectura cărții. Dar, om al faptelor, 

cum atât de inspirat a fost numită expoziția aniversară 

menționată, în toamna anului 2013, Vasile Șoimaru a 

mers din nou la Cotul Donului, de data aceasta cu o 
cruce trainică și cu un preot care a oficiat o slujbă de 
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pomenire a celor o sută cincizeci de mii de tineri 

români, jertfiți pentru România. O altă slujbă de 
parastas a deschis în decembrie manifestarea lansării 

unei noi ediții, când au luat cuvântul, între alții, alți doi 

protagoniști ai renașterii naționale în Basarabia, 
lingvistul, publicistul Vlad Pohilă, semnatarul prefeței, 

și scriitorul Nicolae Dabija, amândoi, prieteni buni ai lui 

Vasile Șoimaru, amândoi trecuți nu de mult și prea 

devreme în lumea umbrelor.  
Între alte titluri, cartea a fost precedată de albumul 

„Poeme în imagini” (din care Vasile Șoimaru a rupt 

ultima filă cu Tricolorul pentru crucea improvizată la 
Cotul Donului), și de albumul-monografie „Românii din 

jurul României”. 

Economist ca formație, cu doctorat, titlu universitar, 
studii și fondarea primei reviste în limba română în 

domeniu, Vasile Șoimaru este deopotrivă un iubitor și 

cunoscător al istoriei românilor, în care i-a avut 

profesori pe Eminescu și pe Constantin Giurăscu și 

Dinu Giurăscu. Pasiuni împărțite și trăite cu aceea a 

călătoriilor în spațiile comunităților românești din toată 

lumea, călătorii îngemănate cu o atitudine activă de 
martor al vieții lor, ca publicist și artist fotograf, și cu 

promovarea românismului, oriunde a ajuns, ca o valoare 

de asumat, de onorat și de îmbogățit. Astfel, albumul-
monografie „Românii din jurul României” cuprinde un 

studiu și circa 850 de imagini selectate din miile de 

fotografii realizate în cinci ani, în zece țări, pe drumuri 

însumând peste o sută de mii de kilometri.  
Cum o altă calitate rară, alături de loialitatea în 

prietenie, aceea a puterii de a admira, l-a adus de mai 

multe ori la Fălticeni, fermecat de Ion Irimescu și de 
Muzeul său, nu aveam cum să nu-l întâlnesc și spre 

capătul lui februarie 2018, la 115 ani de la nașterea 

acestui om de seamă, mai ales că intrasem în Centenarul 
Marii Uniri. Nu a venit nici atunci singur, deoarece îi 

place să-și împărtășească bucuria, ci cu doi sculptori 

mai tineri, Ioan Grecu și Ion Zderciuc. Pe lângă sincera 

mărturisire, care a făcut sala arhiplină să vibreze - „Am 
fost un norocos să îl cunosc personal pe maestrul Ion 

Irimescu. Am văzut cât este de mare, ce expoziție 

extraordinară are, ușile se închideau și eu nu mă dădeam 
dus din acest muzeu. Sunteți niște norocoși la Fălticeni” 

-, Vasile Șoimaru a dăruit Muzeului valoroasa Antologie 

a fotografiei basarabene și nu mai puțin valorosul 

volum I al antologiei Basarabia – pământ românesc, 
apărut în colecția „100 de cărți despre Basarabia la 100 

de ani de la Unire” din cadrul proiectului „Românii din 

jurul României”, coordonat de dr. Vasile Șoimaru, al 
cărui nume și proiect îl regăsesc și pe darul meu special, 

o minunată ediție aniversară Alexei Mateevici, Versuri, 

care se încheie cu un studiu de Nicolae Dabija, „«Limba 

noastră-i foc ce arde…»” și cu un mic album foto, „Pe 
urmele cântărețului Limbii Noastre - Iconografie de 

Vasile Șoimaru”, în final cu imaginea Mausoleului de la 

Mărășești străjuit de Tricolor.  

Apropiindu-mă de ultima parte a acestor rânduri 
despre Vasile Șoimaru, rezist tentației de a-l evoca 

oarecum însingurat și melancolic în ampla expoziție 

aniversară de carte și fotografii cu care Uniunea 

Scriitorilor și Muzeul Național al Literaturii din 
Republica Moldova l-au cinstit în mai 2019. Prefer să-l 

găsesc în memorie venit la Botoșani împreună cu 

Nicolae Dabija, amândoi laureați ai Premiilor Eminescu 
„Teiul de Aur”, instituție fondată de Elena Condrei, 

directoarea Editurii Geea, în tumultul, în vârtejul ediției 

din anul 2018, a Centenarului Marii Uniri. Cu evocarea 
venirii pe lume și trecerii lui Eminescu la cele veșnice 

de la „Curtea Veche”, cu parastas pentru eroii neamului 

și pentru laureații stinși din viață, cu ramuri de tei 

înflorit încoronate de șuvița subțire a unei panglici 
tricolore, cu zeci de participanți, toți cu insigna cu 

Eminescu pe harta României după Marea Unire și cu 

Tricolorul pe piept, dar și cu stegulețe tricolore în mâini, 
cei mai mulți, membrii corurilor Societății „Mihai 

Eminescu” din Cernăuți și „George Enescu” din 

Dorohoi, în straie  populare, cu toții în minunat alai și în 
răsunet de cântece patriotice străbătând Botoșaniul spre 

Sala Eminescu a Hotelului Rapsodia pentru festivitatea 

premierii, aplaudați îndelung de locuitorii orașului. Și 

cu Vasile Șoimaru atent să surprindă cât mai mult din 
acest tulburător caleidoscop uman al bucuriei, 

spectacolul rar al sărbătorii curate, trăite deschis, din 

inimă, de atâția români din nordul Bucovinei, de peste 
Prut și dintre granițele României de azi. Și pentru că 
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avea nevoie de amândouă mâinile libere în mânuirea 

aparatului foto, și-a prins stegulețul în butoniera hainei, 
moment în care am atins apogeul modestei mele 

experiențe de fotograf, surprinzându-i chipul atât de 

aproape de Tricolor. Vasile Șoimaru însă mi-a răspuns 
imediat cu generozitate maestrului în arta sa,     

dăruindu-mi superba fotografie făcută în zori a unei 

coloane Eminescu urcând și rămânând cu noi între 

arborii întotdeauna verzi și înlăcrimați ai timpului. 
 

 

Adrian MUNTEANU 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

SĂ NU MĂ-NȘELI! 
  

Să nu mă-nșeli, minune tăinuită, 

Să nu-mi întorci privirea spre niciunde, 
Spărgând în cioburi gândul ce ascunde 

Capcana vorbei pururi îmblânzită! 

  
Să nu-mi atârni împestrițate funde 

De pleoapa orei ce-a trecut grăbită, 

Ca să ascunzi ispita obosită 

De tăvăliri prin văgăuni imunde! 
  

Mai bine goală, cum ai fost creată, 

Să-ți uiți ființa moale în eter, 
Ca să te sorb din ceața ce mă-mbată 

  

Cu-arome dulci în ceasul efemer. 
Ce am șoptit cu patimă odată 

Va clocoti năvalnic până-n cer. 

 

 
SĂMÂNȚA  

   

Sămânța într-o floare se preface, 
Firav pârâu în vast ocean se mută, 

Iar creanga vrea o suliță s-ascută, 

Spicul firav se leagănă-n hamace. 

  

Trudesc strunind cu-avânt o alăută 

Și-nalț un cânt când lanul greu se coace. 
Un vifor surd, cu asprele-i cojoace, 

Stârnește aprig geamătul de ciută. 

  
Presimt arípa tainei cum lovește 

În geamul tău, frânturi de vis rupând. 

Pruncul ce ești înspre înalturi crește,  

  
Atinge tâmpla norilor pe rând. 

Înflămânzind nădejdea ce zidește, 

Aștept s-ajungi un fluture plăpând. 
 

 

DIN RAMURI VERZI  
  

 Din ramuri verzi mi-am ascuțit săgeată, 

Dorind să-nfrâng mistrețul ce pândește. 

Un arc vânjos de ură mă ferește, 
Să nu-mi rămână fruntea-n veci plecată. 

  

Dar n-am știut ce duh mă-nvrednicește 
Cu zvonul luptei prin poieni purtată, 

Cum să izbesc cu sabia creată 

Din fierul dur ce-n trup îmi ruginește. 

  
M-au părăsit puterile-nainte 

De-a reteza durerile-n talaș. 

Un singur rol îl mai repet în minte: 
  

De-a întări că nu am fost părtaș 

La-nsângerarea clipelor. Fierbinte, 
Îmi sap și eu tăcut prin văi sălaș. 

 

 

NU MAI EȘTI! 
  

Călcam pe iarba de sărut nebună. 

Sclipea zăpada-n suflete, ușoară. 
Ploua tihnit și grav în câte-o vară, 

Cânta un greier tainic pe o strună. 

  
Mă scuturam de frunza ce-o să moară. 

Se pregătea lumina să apună. 

Un rug suav se înălța spre lună 

Și-n trup uitarea începea să doară. 
  

Din struguri mustul se scurgea pe dale 

Și floarea-n glastră născocea povești. 
Scâncea o ciută în păduri de jale, 

  

Tânjea mirarea stinsă în ferești, 

Dansau pe jarul clipelor vestale, 
Dar tu, iubito-n toate nu mai ești. 
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Galina MARTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cultura literaturii române în 

contextul altor culturi 
 

După cum se cunoaște, cultura unui popor se 

definește prin identitatea valorilor spirituale și 

materiale, iar conținutul acestora este fundamentat 

pe fenomene corelate cu necesitățile sociale ale 
individului. La fel se cunoaște, cultura unui popor se 

dezvoltă din principii de demnitate și identitate 

națională, elemente esențiale bazate pe moralitate 
individuală și socială, construite din convingeri ce 

aparțin culturii literare și științifice, în ansamblu, 

aspecte ce aparțin valorilor spirituale – respectivele 
teorii fiind influențate de tradițiile naționale autohtone, 

dar și de practicile altor popoare care în procesul 

evoluției au obținut o cultură cu mult mai avansată față 

de cea care există în propriile manifestări culturale. Din 
acest punct de vedere, necesitățile spirituale și morale 

ale individului sau ale unui popor între timp se 

amplifică tot mai mult, iar cultura, ca [un] component 
integrator al tuturor valorilor sociale, se dezvoltă și 

mai mult în limitele decenței umane. Ca urmare, cultura 

oricărui popor tinde spre acea perfecțiune și către acele 

valori care înalță continuu dezvoltarea umană și socială. 
Activitatea culturală a fot mereu o năzuință și o 

prioritate absolută a individului, aceasta reprezentând 

acțiunea conștientă în obținerea unui scop definit, care 
dezvoltă și raportează treptat omul și societatea acestuia 

către nivele tot mai superioare, către nivele civilizate. 

Lucruri demne și pline de respect care orientează 
umanitatea spre crearea unor condiții mai bune de 

existență socială, în mod aparte, în crearea bunurilor 

spirituale și materiale, valori ce comunică între ele și, în 

același timp, constituie imaginea culturală a unei 
societăți dintr-o perioadă istorică anumită. Dacă să ne 

orientăm la o comunitate oarecare, atunci vom deschide 

parantezele societății române, neam care întrunește în 
mod distinct atât cultura clasică și modernă, cât și 

cultura literară – fenomene ce constituie conținutul unui 

obiect național, unui produs al identității de limbă și 

istorie ce aparține integral de meritul întregului popor, 
de meritul clasei intelectuale, de meritul scriitorilor și 

oamenilor de știință etc., acestea evocând o sinteză a 

tuturor posibilităților prin exprimare și promovare a 
valorilor social-culturale, inclusiv, raportate și la 

valorile culturale universale. Astfel, conform realității, 

cultura modernă română și-a început evoluția cu 

desăvârșire undeva de aproape trei sute de ani în urmă, 
având în centrul evenimentelor și influența relativ mare 

din partea unor culturi occidentale, dar mai ales a celei 

germane și franceze. În această perioadă de timp cultura 
română, în mod aparte cultura literară română s-a 

manifestat ca o componentă destul de calitativă, 

determinată de esență, iar conținutul acesteia a 
întruchipat bogăția spirituală a poporului român.  

Printre ipostazele respective, cu contribuție notabilă, 

se înscriu nume mari de personalități, scriitori ce le 

individualizează importanța de-a lungul istoriei, iar 
operele literare ale acestora s-au remarcat nespus de 

valoros nu numai în cultura națională română, dar și în 

cea occidentală, universală, cu accente mai pronunțate 
în cultura franceză, germană, italiană, americană  - 

literatura română însumând formula ce cuprinde latura 

fundamentală a esteticii și a virtuții.  

Cultura română din toate timpurile s-a exprimat ca 
un fenomen unic, specificul acesteia fiind corelat 

la plasarea geografică și a procesului evolutiv de-a 

lungul istoriei. Componentele respective și-au găsit 
abordarea și în cultura literaturii române, care de-a 

lungul timpului a fost puternic influențată și de alți 

factori precum creștinismul (specific neamului român), 
umanismul (curent care a fost infiltrat din Polonia în 

secolul al XVII-lea și ulterior pătruns și în spațiul 

românesc; în Moldova, prin scrierile lui Miron Costin, 

predecesorul fiind Grigore Ureche - care a tratat 
aspecte de istorie în dezvoltarea fenomenelor precum 

deșteptarea poporului prin conștiința națională; apoi 

Ion Neculce - cronicar moldovean care a abordat teorii 
despre identitate, cultură, erudiție, înțelepciune; 

renumitul umanist Dimitrie Cantemir, cât și alte 

personalități distincte prin cultura umanistă, cum ar fi 
și Constantin Brâncoveanu, alții), tradițiile naționale 

etc, în rezultat, toate reprezentând identitatea română ca 

produs autentic al factorilor spirituali și materiali. În 

modul acesta, literatura română, valorificată și 
exprimată de către scriitorii români și nu numai, și-a 

făcut prezența în mod onorabil și în alte culturi 

universale, care, la rândul ei, s-a prezentat ca un 
component suficient de valoros în arta scrisului. Acest 

lucru este vizibil realizat prin scrierile marilor literați, 

scriitori notorii, savanți, umaniști, un exemplu eminent 

fiind Dimitrie Cantemir (savant, filozof, umanist, 
scriitor, lingvist, istoric, compozitor, geograf, politician, 

antropolog etc.), care a lăsat ca moștenire valori literare 

inegalabile cum ar fi „Descrierea Moldovei” (editată în 
1769), lucrare scrisă în latină și solicitată cu mare 
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interes de către Academia de Științe din Germania, 

Berlin; „Istoria creșterii și descreșterii Imperiului 
Otoman” - lucrare publicată în limbile engleză (1734-

1735, ediția a II-a în 1756), germană (1745), franceză 

(1743), unde pentru continentul european aceasta a 
existat până în anii 1900 ca un manuscris-îndrumar, ca 

un izvor de documentare permanentă pentru oamenii de 

știință, istorici etc.; de remarcat și faptul că despre 

Domnia Sa s-au scris multe lucruri demne de apreciere, 
unul dintre ele este înscris și în Enciclopedia britanică, 

volumul 5, ediția a 11-a, stipulându-se: „Dimitrie 

Cantemir a fost cunoscut ca unul dintre cei mai mari 
lingviști ai vremii sale, vorbind și scriind unsprezece 

limbi și fiind bine versat în bursele de studii orientale”.  

Dacă literatura română între timp a fost 
influențată de diverse culturi, cum ar fi cultura greacă 

(secolul al XVII-lea și al XVIII-lea în care Țările 

Române au fost stăpânite de Imperiul Otoman), 

iluminismul european (secolul XVIII-XIX, exponenții 
acestui curent literar fiind Gheorghe Asachi, Dinicu 

Golescu etc); apoi renașterea națională și culturală cu 

idei revoluționare (secolul al XIX-lea și începutul 
secolului XX-lea) a pus la dispoziția marilor scriitori 

români prilejul de a realiza lucrări literare inedite bazate 

pe schimbările parvenite în istoria românilor, accentul 

fiind pus pe unitatea națională, conștiința națională și tot 
ceea ce ține de cultura neamului românesc. În această 

perioadă de timp literatura română este cuprinsă și de 

avântul curentelor literare europene cum ar fi 
simbolismul, romantismul, realismul, astfel scriitorii 

români manifestându-și activitatea literară către tendințe 

și aptitudini relativ comune, cu o formă de exprimare 
destul de frumoasă și calitativă. În acești parametri, 

conform meritelor, literatura română a secolului XIX 

este considerată și se înscrie ca cea mai valoroasă și 

productivă creație literară din toate timpurile. Printre 
marii scriitori români care s-au remarcat foarte sugestiv 

prin curentele literare respective din acea perioadă 

(junimism, simbolism, romantism, realism, latinism) se 
numără geniul literaturii române Mihai Eminescu 

(personalitate cunoscută nespus de mult și în cultura 

universală), Ioan Slavici, George Coșbuc, Constantin 
Negruzzi, Ion Creangă, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, 

Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Barbu Ștefănescu 

Delavrancea, Mihail Kogălniceanu, Ion Luca Caragiale, 

Titu Maiorescu, Anton Pann, Alexandru Macedonski, 
Petre Ispirescu, Dimitrie Bolintineanu, Alexandru 

Vlahuță, Ion Heliade Rădulescu, precum și mulți alții. 

Scriitorii susmenționați, cât și alții au pus în lumină 
opere literare de mare valoare, unele din ele fiind 

înscrise și în patrimoniul cultural universal, iar prin 

subiectele literare abordate s-au evidențiat nu numai 

capacitățile scriitoricești ale acestora, dar și puterea de 
întrebuințare și utilitate publică a artei literare în mediul 

social corespunzător – totul creat în scopul de a 

completa cât mai mult bunurile spirituale întru 
dezvoltarea omenirii de diverse culturi și origini.  

Literatura română este o identitate distinctă, iar 

cultura acesteia reprezintă întregul set de valori 
spirituale, intelectuale menite întru dezvoltarea 

poporului român și nu numai. Din respectivele 

considerente, cultura literaturii române este un proces 
bine definit, acesta, la rândul lui, manifestându-se ca o 

identitate sigură în arta scrisului. Așadar, prin 

identitatea culturii literare definim însușirea, istoria și 

contribuția acesteia în cultura românească, cât și cea 
universală din diverse perioade ale timpului. Cultura 

literaturii române este prezentă în mod distinct de la 

începuturi până în zilele de astăzi, divizându-se în 
compartimente exacte: literatura română veche, 

literatura română în limba slavonă, literatura română 

umanistă – secolul XVII, literatura română a secolului 
XVIII,  literatura română a secolului XIX, literatura 

română a secolului XX, literatura română interbelică, 

literatura română postbelică, literatura română 

contemporană; literatura română din străinătate sau, mai 
bine zis, literatura română a diasporei; literatura română 

în viziunea scriitorilor străini, etc. - efectul benefic și 

estetic fiind prezent în întregul sistem de activitate 
literară. Ca urmare, literatura română este un proces 

care se regăsește între sinteza trecutului și a prezentului, 

bazat pe trecerea de la particular la general; între 

conexiunea istoriei și a proceselor sociale, politice, 
morale, economice; între realitate și imaginație pentru a 

crea noi reprezentări în baza percepțiilor umane. În 

același timp, identitatea literaturii române este un mod 
de exprimare prin care se dezvoltă și se recunoaște 

cultura spirituală ce modernizează continuu societatea 

română atât din cadrul țării, cât și din afara ei. La baza 
acestora este prezentă noțiunea de unitate națională, care 

unește și întărește centrul de legătură cu prezența 

scriitorilor români de pretutindeni. Reprezentarea 

generală a principiului de unitate națională se manifestă 
în toate acțiunile întreprinse de către scriitorii români 

din toate timpurile, transmițând ideea prin diverse 

genuri literare. Prin sentimentul de afecțiune pentru 
țărâna natală, pentru propria patrie, literatura română a 

fost și este inundată continuu de conținuturi ce aparțin 

conceptului de unitate națională, de menținere a 
tradițiilor naționale, de dezvoltare spirituală și socială a 

societății române, de dragoste pentru semenul său etc.,  

scriitorii români expunându-și acest gând cu cea mai 

mare pasiune prin profesiunea exercitată, deci, prin arta 
scrisului. Pentru scriitorii români sau, mai bine zis, 

pentru intelectualitatea română din afara hotarelor 

dragostea pentru pământul natal este unică, ea nu 
dispare niciodată și este redată prin lucrări literare în cel 

mai distins mod. Scriitorii români din afara granițelor 

țării de origine sau, cum se mai spune în mod literar 

Diaspora română, încearcă prin diverse acțiuni (și le 
reușește de minune) să creeze pe meleaguri străine 

frumosul despre ținutul românesc și fac tot posibilul ca 

să transmită, să dezvolte în omul străin (din alte țări) 
interesul și respectul pentru societatea românească. Prin 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Barbu_%C8%98tef%C4%83nescu_Delavrancea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Barbu_%C8%98tef%C4%83nescu_Delavrancea
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lucrările literare și cele științifice, prin acțiunile 

întreprinse de a crea uniuni și societăți de creație, de a 
înființa instituții destinate culturii și învățământului în 

limba română în alte țări ale lumii, acest lucru impune 

respect și admirație pentru imaginea și atitudinea 
frumoasă despre națiunea română. De menționat, atât 

creația literară, cât și cea științifică completează în mod 

egal cultura literaturii române, patrimoniul cultural al 

națiunii române. Printre scriitorii și oamenii de știință 
români, care au promovat și continuă să promoveze 

valorile intelectuale și spirituale românești, în mod 

aparte, cultura literaturii române în alte culturi, se 
regăsesc personalități celebre – Nicolae Iorga, Dimitrie 

Cantemir, Mihai Eminescu, George Călinescu, Tudor 

Arghezi, Emil Cioran, Mircea Eliade, Nichita Stănescu, 
Eugene Ionesco, Herta Müller, George Emil Palade, 

Ana Blandiana, Petru Popescu, Ruxandra Vidu, Andrei 

Codrescu; Bogdan Suceavă, Ștefan Baciu, precum și 

multe alte personalități marcante - producători de studii 
literare, filozofice, științifice în diverse domenii; 

veritabile personaje în promovarea istoriei, culturii și 

limbii române pe meleaguri străine.  
În procesul evolutiv literatura română este motivată 

de două componente – recunoașterea deplină a acesteia 

în cadrul țării și recunoașterea cu succes la nivel 

mondial. Recunoașterea pozitivă în plan mondial a 
literaturii române este, mai întâi de toate, o componentă 

care multiplică valoarea culturii literare din cadrul țării, 

ca ulterior aceasta să creeze un fenomen intermediar 
prin care se contribuie la dezvoltarea altor culturi. Drept 

model, după cum s-a mai precizat, Dimitrie Cantemir, 

primul scriitor/umanist român recunoscut în cultura 
universală și cea europeană, prin scrierile sale 

excepționale (lucrări literare de o pondere aparte 

despre lume redate în stil filozofic, apartenente din 

domeniul culturii clasice – umanismul) a îmbogățit și 
întregit cultura europeană cu noi modele de gândire 

filozofică, istorică, umanistă. Un alt exemplu remarcabil 

care a contribuit în dezvoltarea altor culturi a fost 
Nicolae Iorga, personalitate română apreciată enorm de 

mult în mediul literar și academic din Europa și nu 

numai, membru al Academiei de Științe din Franța, 
Iugoslavia, Polonia, cu titlul onorific de Doctor Honoris 

Causa al Universității din Oxford, recunoscut prin 

participări active la conferințe și congrese internaționale 

în țări din Europa și Statele Unite ale Americii; creația 
literară și științifică în domeniul istoriei medievale, 

filozofiei, științelor umanistice, lingvisticii și filologiei, 

dramaturgiei etc., recunoscută la nivel mondial. Acest 
lucru este confirmat prin relatările marilor personalități 

din cultura universală: - bunăoară, istoricul și savantul 

englez Arnold Joseph Toynbee a documentat: „regret 

că nu l-am cunoscut niciodată pe Nicolae Iorga… Sunt 
în special recunoscător pentru că a scris Istoria 

Imperiului Otoman – acea mare istorie a lui Iorga pe 

care o am în bibliotecă într-o ediție germană. Nicolae 
Iorga este o mare figură a științei, istoriei, atât a 

României, cât și a Europei și a lumii întregi, iar 

sfârșitul său tragic a fost o pierdere generală”; - iar cu 
o lună mai târziu după moartea renumitului scriitor și 

savant român, profesorul și filologul francez Mario 

Roques în cadrul ședinței de comemorare de la 
Academia Franceză a difuzat următoarele: „Nicolae 

Iorga a fost unul dintre acei oameni ai vremurilor epice, 

inițiatori, conducători, îndrumători neobosiți ai nației 

lor, care trebuie să înțeleagă tot ce este în legătură cu 
țara lor, să fie la curent cu tot ce se întâmplă, dar mai 

ales să descurce națiuni, aplicând totul la ei în țară, să 

organizeze totul, să verifice, să corecteze și adeseori să 
ia totul de la început”; - pe când  George Călinescu a 

scris: „Iorga a jucat în cultura românească, în primele 

decenii ale secolului XX, „rolul lui Voltaire”). Prin 
intermediul spațiului literar, cultural, științific și-au 

remarcat contribuția în cultura altor popoare și Mihai 

Eminescu, unul dintre cei mai renumiți și cunoscuți 

scriitori români de nivel mondial, cel mai renumit și 
vestit poet din toate timpurile atât în cultura română, cât 

și cea universală, aportul său literar fiind extraordinar de 

imens în diverse culturi din toată lumea;  Mircea Eliade, 
renumit savant și filozof de talie universală în instituirea 

studiului de „istoria religiei”, mult cunoscut în SUA și 

Franța; George Călinescu, cu accente în cultura italiană, 

opera domniei sale evidențiindu-se ca știință inițială și 
mărturii despre istoria literaturii române din toate 

timpurile; Herta Müller, scriitoare originară din 

România, autoare de scrieri literare în limba română și 
germană, deținătoarea Premiului Nobel pentru 

Literatură în anul 2009; George Emil Palade, omul de 

știință în domeniul biologiei, deținătorul Premiului 
Nobel în Fiziologie și Medicină pentru anul 1999 – 

contribuție inegalabilă în știința universală; Emil 

Cioran, mare filozof în cultura universală, prezent în 

renumitele enciclopedii din Marea Britanie, SUA, 
Franța, Italia, Germania, etc., lucrările sale fiind 

prezente și în renumitele biblioteci din întreaga lume;  

Nichita Stănescu - poet, scriitor și eseist român - în anul 
1977 este propus la Premiul Nobel pentru Literatură de 

către scriitorul suedez Arthur Lundkvist, iar în anul 

1975 i se decernează valorosul Premiu european 
„Johann Gottfried von Herder”; George Enescu, 

compozitorul care a făcut cunoscut întregii lumi ce este 

muzica și folclorul românesc și nu numai; Constantin 

Brâncuși, sculptor, considerat pionierul sculpturii 
abstracte moderne, cunoscut enorm în Franța; Eugen 

Lovinescu, marele autor despre schimbările în valorile 

estetice; Ion Caraion, scriitorul și traducătorul român 
care editează reviste literare în Germania și Elveția; 

Nicolae Balotă (scriitor, istoric și teoretician literar 

român),  contribuție în cultura europeană: despre cultura 

renașterii în Italia, despre literatura germană și franceză; 
Norman Manea, cel mai tradus romancier român, 

manuscrisele sale fiind traduse în mai mult de 20 de 

limbi; Eugen Ionescu (Eugene Ionesco), renumit 
dramaturg în cultura universală – unul din fondatorii 

https://ro.wikipedia.org/wiki/George_C%C4%83linescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_XX
https://ro.wikipedia.org/wiki/Voltaire
https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Herder
https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Herder
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teatrului absurdului din Paris; Ruxandra Vidu (dr., prof. 

univ.), omul de știință în ingineria materialelor avansate 
și nanotehnologiilor, cu numeroase invenții brevetate în 

SUA, decorată cu importante premii și distincții de nivel 

mondial, este  primul om de știință român în calitate de 
membru al Academiei Naționale a Inventatorilor din 

SUA, Președinte al Academiei Româno-Americane de 

Științe și Arte din SUA/ American Romanian Academy 

of Arts and Science, USA; Nicolae Manolescu, renumit 
critic și istoric literar în arta scrisului contemporan, 

Ambasadorul României la UNESCO și Președinte al 

Uniunii Scriitorilor din România; Ana Blandiana, 
scriitoare, lucrările sale fiind traduse în 26 de limbi, 

fondatoarea reîntemeierii Centrului PEN din România în 

1990, deținătoare a Premiului Literar Internațional 
„Gottfried von Herder” în anul 1982; Mircea 

Cărtărescu, poet, prozator, critic literar, romane traduse 

în limba italiană(2) și în limba neerlandeză(3); Andrei 

Codrescu (originar din România, cetățean al SUA, poet, 
eseist, prozator) este scriitorul care a devenit best seller 

în America de Nord cu romanele „Contesa 

sângeroasă/The Blood Countess”, „Simon and 
Schuster”, „Mesi@”; Linda Maria Baros (de origine 

română, traducătoare, critic literar , poet), poemele 

scriitoarei sunt prezente în 28 de volume editate în 28 de 

țări, este deținătoarea vestitului Premiu pentru poezie 
„Prix Guillaume Apollinaire” din Franța (anul 2007) și  

este membru titular al Academiei Mallarmé din Paris; 

Petru Popescu (de origine română, cetățean SUA, 
romancier, scenarist, realizator de filme la Hollywood), 

romanele sale în număr de 20 sunt scrise în limba 

engleză și română; Ștefan Baciu (diplomat, scriitor, 
profesor universitar, traducător, jurnalist român stabilit 

în SUA) a publicat peste 100 de volume de poezie, 

eseistică, memorialistică etc., dar și peste 5000 de 

articole și studii științifice apărute în reviste din 
Germania, România, Franța, America Latină, Elveția, 

America de Nord; cât și mulți alții. 

Prin acțiunea de a contribui cât mai benefic la 
dezvoltarea propriei culturi naționale, cât și la 

dezvoltarea altor culturi din afara țării de origine, 

producătorii de opere literare, filozofice, științifice în 
diverse domenii se prezintă ca adevărați eroi în 

promovarea istoriei și limbii române, în protejarea și 

îmbogățirea neîncetată a patrimoniului cultural român 

și, nu în ultimul rând, întru onorarea ținutului român 
strămoșesc. Deci, aportul redutabil al scriitorilor români 

în cultura națională și cea universală este motivat de arta 

cunoașterii, la rândul ei, arta cunoașterii se prezintă prin 
literatură, muzică, pictură, știință etc. Drept urmare, 

dacă vorbim de literatura română, atunci cultura 

literaturii române nu numai că s-a afirmat sau că s-a 

promovat în mod distins în cultura altor popoare - 
cultura universală, dar, în același timp, cultura literaturii 

române a completat și a diversificat într-o măsură 

oarecare cultura universală, cu precădere a influențat 
pozitiv cultura europeană și cea americană, astfel 

literatura română identificându-se ca una originală, 

având în cuprinsul său remarcabili scriitori, muzicieni, 
pictori, oameni de știință și cultură, intelectuali români 

de diverse profesii – prezentă în joc fiind munca 

intelectuală ce este materializată prin noțiunea de a 
satisface necesitățile spirituale ale individului atât din 

societatea română, cât și din societatea universală. 

Așadar, prin conceptul culturii scoatem în evidență nu 

numai totalitatea valorilor materiale și spirituale ce 
comunică între ele întru dezvoltarea omului și a 

societății acestuia, însă, concomitent, definim 

importanța și necesitatea acestuia întru dezvoltarea 
diverselor tipuri de activități umane (literare, sociale, 

morale, spirituale, intelectuale etc.) prin intermediul 

cărora se identifică conținutul și diversitatea noțiunii de 
valoare în multiple culturi de diverse origini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETO 

 
modestia pare o fustă demodată  

care ascunde genunchii  

unei femei din marmoră  
care este adormită de timp 

 

ASCUNSĂ DE ÎNGERI 

 
ai fugit în picioarele goale 

din orice sângerare 

câtă zăpadă să plângă peste noi 
cu pașii albi de copil 

până să poți ierta 

fiecare trăire din noi 
dusă la disperare 

fiecare prunc plecat  

departe 

ultima noapte te-am văzut 
ascunsă de îngeri 

într-o cămașă albă de copil 

 
ZIDIRE 

 

Viața este o cetate a timpului 
asediată din interior sau din afară  

fiecare Ana din noi 

nu trebuie sacrificată 

pentru o cetate ferecată 
EL știe când să pună o piatră 

calul din lemn nu intră niciodată 

prin zidurile care devin poartă 
una care te înalță 

 

                     Nicolae NISTOR 

https://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Herder
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Alexandru CAZACU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ajun 

 

Pe fotoliul de pluș albastru 
să mai ascultăm o dată 

serenada lui Schubert  

când mirosul de lavandă din fiecare îmbrățișare se 

evaporă 
odată cu fericirea de-o clipă care te poate întineri 

dincolo de ceața trandafirie adunată-n 

fagurii dreptunghiulari ai blocurilor cartierului  
cu nume de pasăre unde tot ceea ce nu știm    

despre celălalt poate fi viața lui adevărată 

compasiunea pentru învingătorii  
prin piața centrală 

a unui oraș cucerit în zori 

unde până și tăcerea are un sfârșit 

în aceste clipe de sclipire și umbră 
privite drept ajunul unei sărbători 

care înlocuiește sărbătoarea 

 
Întâlnirea 

 

Față în față la masa unei braserii dintr-un oraș  

unde suntem amândoi pentru prima dată 
într-o zi de iarnă blândă și răbdătoare 

Nuanțe de alb vor juca în geamurile marchizei 

Din căușul palmelor  fulgi  albi de zăpadă au să se înalțe 
încet 

Razele soarelui vor străluci ca pe  mesele  unui 

reflectoriu 
Ca și cum am vrea să uităm sau  

să ne amintim ceva extrem de important 

vom iubi acel ținut ce nu ne-a promis nimic niciodată 

Vom ști că toate păsările urbei  sunt o parte a inimii 
noastre  

ce scrie pe cer un imn necunoscut 

 
    Coordonate 

 

Ca un brâu ponosit ce strânge orașul 
amiaza de luni prin această mică 

localitate  de margine 

cu pitorescul suspect bătrânicios sordid 
mahalale mohorâte și întinderi virane 

unde afli sur vif cunoașterea fragmentară 

și apoi fuzionarea unor întâmplări 
care au fost prea repede întâmplate 

pe un scaun șubred din plastic  

în semiobscuritatea terasei 

de la capătul autobuzelor verzi si prăfoase 
ca dintr-un punct de observație favorizat și favorizant 

când fiecare este un Ulisse 

care nu are cui să povestească 
unde căutarea de vinovați 

este primul impuls 

pe care îl ai după admiterea eșecului 
când totul în jur este nostalgie 

și numai iertarea te poate fixa 

 

Frumoasa necunoscută 
 

Vom dansa un vals de Chopin 

în sala oglinzilor 
când ducem înăuntrul nostru rănile ca un militar 

ce-și ascunde medaliile în căptușeala mantalei 

la ora extenuată a marilor festine 

când o inimă ar vrea să te strângă în brațe 
dincolo de malaxorul și mașinăriile veacului 

de ipocrizia aceasta senzuală arsă zilnic pe rug 

apoi aruncată-n groapa comună a erorilor 
de străluciri ascunse prin 

inele și podoabe pregătite să acopere 

gâtul brațele și mâinile 
unei frumoase necunoscute  

care purtându-le va cunoaște cu adevărat pauperitatea 

undeva cândva lângă un cais înflorit cu violență 

ca și cum cineva și-ar ține o promisiune 
 

Chimonoul alb 

 
Toamna aceasta îngrozitor de frumoasă 

peste aleile cu trandafiri agățători, dalii și tufe de liliac 

Pacea molatică ce se instalează  
în salonul unei case vechi la orele șaptesprezece  

unde în ceștile Rosenthal cafelele amare  

devin mostre dintr-o noapte de demult 

Rostirea grăbită a frazelor alese cu grijă  
pentru a nu mai cauza răni în plus sau adânci altele 

Departe undeva pe malul fluviului devenit frontieră  

se aud câțiva copii care se joacă cu frunzele  
înviorați de aerul tare al amiezii 

În chimonoul alb pe care îl porți mereu după dragoste  

ridici brațul până la jumătate cu gândul să mângâi  

iar eu văd prin fereastra închisă mica grădină 
și toate amintirile ca și cum aș privi  

pe vechi un planiglob harta unei țări  

care nu mai există 
 



SPAȚII CULTURALE nr. 76, mai/iunie 2021 

26 
 

Spectacol  

 
Băncile din parcurile epuizate de frig  

pregătite să asiste la un spectacol fără public  

în acest oraș nepatriarhal 
la marginile căruia vom merge fiecare 

în altă parte 

fotografiind cu privirea 

colțurile de provincie desuetă 
și pânza gri a iernii suspendată  

deasupra cartierelor arondate cândva unor mari uzine 

unde ne facem socotelile trișând  
puțin cu durerile superficiale ale biografiei 

când trecutul are să vină din nou peste noi  

ca un animal pe care îl alungi dar nu te uită 
Din acele locuri ne vom suna pe rând 

Să ne auzim vocea să ghicim în ea 

ispitele despărțirii și întoarcerii 

 
De la tine am învățat 

 

De la tine am învățat  
cum se poate trăda într-o relație platonică  

și cum poți rămâne fidel atunci când înșeli 

 

De la tine am învățat 
cât de insuportabil este la despărțire primul sfert de 

oră    

cum acea perioadă te solicită cât o mie de alte 
întâmplări 

ca și cum te-ai pierde într-un decor  

schițat de versurile lui Pierre Reverdy 
și cel mai lung traseu devine prea scurt 

insuficient să te facă să uiți puțin 

că toate vorbele  mari au fost cândva 

rostiri disperate 
 

Aussi long absence 

 
Zilele de liniște și împăcare  

le vor învinge pe cele fericite 

când mă întorc din drumul spre casă 
doar pentru a privi fereastra luminată  

a camerei în care ne-am cunoscut prima oară 

iar stele se reflectă în zăpada rece  

și în caroseria autobuzelor ce trec  
prin ceața serii și peste pătratul de lumină  

al geamurilor aruncate pe asfaltul umed 

iar din holul unui vechi cinematograf  
fragmentele melodiei cunoscute   

par aduse vag și disparat de o briză 

 

Ora ceaiului 

 

Ora ceaiului într-un cătun unde  

tot ce ni se întâmplă este doar o poveste de iarnă 
care luptă să devină 

din ce în ce mai acceptabilă 

ca o călătorie spre terra incognita 
și cu acești pomi desfrunziți  

ce par dintr-o grădină misterioasă  

când felinarele sclipesc șovăielnic  
peste ferestrele mici și ovale  

ale barului de la parterul unui bloc  

în care se poate triumfa în eșec iar 

frigul intră cu fiecare deschidere a ușii 
și fumul de țigară levitează suprapus  

în straturi albastre 

și comprimi aventurile din trecut  
cu cele care nu vor mai fi 

având parcă de ispășit un pustiu  

ce va dura o sută de ani  
și din care abia a trecut o amiază 

 

Septembrie cald 

 
Soarele scapătă lent îndărătul caselor de pe faleză   

și buruienile ce au prins rădăcini  

peste acoperișul lor antebelic privesc sinucigașe valurile 
înalte 

Anotimpul acesta ne-a oferit totul 

Mirosul oțetarilor stârnit de începutul nopții 

și briza  străbătută de cântecul tărăgănat al unui animal 
marin 

Salcâmii umflă asfaltul cu rădăcinile lor 

Seara iese din inelul de calcedonie albastră 
iar privirea absoarbe imaginea verii ce se îndepărtează 

Promitem să fugim într-un oraș ales la întâmplare   

de fiecare dată când suntem prea fericiți pentru a 
rămâne singuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachică 

 

La șaptele lui Zorilă doar găinile bete 

Mai cântă pe gard, doar, doar vreun bănuț 
Să se prindă cu fir de pluta morilor din deal. 

La optul lui Gerilă dârdâie piciorul de pat 

Iuțit de frică, s-a-nfipt în arcul gingival 
Cusut cu sfori de iută, buimac de arșiță. 

La a noua strigare, Setilă scuipă zeflemist 

Într-o sticlă, topind păsările frați din  
Cartea întâi: Desfacerea. 

Pe zece îl caut în minte, rătăcit cu mâna 

Stângă prin aurora sfintelor moaște. 

Fomilă îmi umblă prin suflet și Eros prin oase. 
După, cine să mai numere? Învățătoarea abacă, 

Ionosfera lui Păsărilă? Miopul Ochilă zace lângă 

războiul Văduvei negre ostenit. A urzit. 
Spân Harap Alb mă ridic în capul zilelor mele 

Pe-un banc nătăfleț la ceruri. 

 

                                          Sorin CĂLIN 
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Mihai MERTICARU  

 

 
 

 

ANTONIMII 

 

Ești atât de pretutindeni, 

sunt atât de nicăieri, 

tu ești ziua de armindeni, 

eu, ziua de alaltăieri. 
 

ești duminica însorită, 

sunt săptămâna de post, 
ești misterioasă ispită, 

sunt ca și cum n-aș fi fost. 

 
ești lumina colorată, 

sunt tăciune și cenușă, 

ești minunea fără erată, 

sunt jucătorul de pe tușă.  
  

ești atâta de eternă, 

sunt atât de efemer, 
ești, în bezna mea, lanternă, 

sunt un pic și am să pier. 

 

ești culoarea mirobolantă, 
sunt o simplă, ștearsă pată, 

ești visata mea amantă, 

sunt, dar n-am fost niciodată. 
  

ÎMBLÂNZIREA SINGURĂTĂȚII 

 

Singurătatea mea e o fetiță frumoasă  

cu ochi albaștri căzuți din 

nu știu ce aștri, 

o fetiță de o frumusețe botticelliană, 
credincioasă ca a lui Manole Ană,  

dar mult prea capricioasă. 

    
s-o îmblânzesc, mă străduiesc fără contenire  

cu tot ce am la îndemână, nu plec niciodată 

la plimbare 
fără s-o țin strâns de mână,  

îi dedic cele mai frumoase sonete, 

ca să n-o supăr, am renunțat 

la multe fete, 
îi citesc ultimele romane și nuvele, 

o plimb, cu gândul, prin lumi paralele, 

îi dăruiesc zilnic crizanteme japoneze, 
îi inventez vesele lexeme 

ca să se distreze, 

din când în când, îi aduc luceafărul de pe     

cer  

și, doar să nu plângă, 

atâta îi cer. 
    

când vrem să ne distrăm cu musafiri, 

(încearcă să nu te miri!) 
invităm tăcerea, 

că asta e mai dulce decât 

mierea... 

 
CÂNTEC DE DRAGOSTE 

 

Mai dincoace de dincolo, 
Cântă o fătucă solo. 

 

Mai dincolo de dincoace, 
Inima-mi, pe jar, se coace. 

 

Peste-un deal și peste-o vale, 

Numai cântece de jale. 
 

Peste-o vale, peste-un deal, 

Un fantastic areal. 
 

Peste munți, până-n câmpie, 

O speranță-n piept învie. 

 
Din câmpie până-n munți,  

Dragostea întinde punți. 

 
De la munte pân-la mare, 

Doar din dragoste se moare. 

 
DE CE TE-AI DUS? 

 

S-a supărat mama și-a plecat de-acasă, 

de noi și de prieteni, nu-i mai pasă, 
 

pe ape, mereu calcă nezărită, 

cu tata,-n rai, din nou, ea se mărită. 
 

ființă preaiubită, de ce te-ai dus 

și te-ai topit prin poarta dinspre apus 
 

dulce, grăbită ca o sărbătoare, 

cât te doream aici, n-ai știut-o oare? 

 
cale aurită-n urmă-ți a rămas 

din mult prea scurtul pământesc popas. 

 
tare-aș mai fi vrut să mai zăbovești un pic, 

să mai stăm de vorbă la câte-un picnic, 

 

că prea multe, lunatecul și netrebnicul  de mine,  
am uitat să te-ntreb. 

 

pe buze, întrebarea se zbate târzie, 
mata-mi răspunzi de-acolo cu veșnicie. 
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când florile de pe pământ suspină, 
aud, din tăcerea-ți, că ești lumină. 

 

TRECE TIMPUL 

 

Trece timpul nemilos, 

El călare, noi pe jos. 

 
Trece timpul tot tiptil, 

Cu mișcări de crocodil. 

 
Trece timpul cel vorace, 

Ne sfidează, n-ai ce-i face. 

 
Trece timpul ventriloc, 

Făr-a se mișca din loc. 

 

Trece timpul indolent, 
Ne-amăgește c-un prezent. 

 

Trece timpul fluierând 
Și iluzii scuturând 

 

Trece timpul șchiopătând, 

Cu eternitatea-n gând. 
 

Trece timpul pe furiș 

Și te lasă pe-un afiș. 
 

GEOMETRIA PLECĂRII 

 
Intrând în zona stelei căzătoare, 

în curând cerul amintirilor voastre 

se va întuneca un pic, 

slăvitul soare și toate planetele sale 
se vor alinia să-mi dea onorul, 

în timp ce eu, înveșmântat în al      

renunțării 
întuneric, 

cu floarea uitării la butonieră, 

lăsând în urmă o jumătate de inimă arsă, 
voi sări peste albia înnegurată a clipei  

cea mult pasageră, 

voi trece senin, prin orizonturile     

nepăsării, 
în cumințenia de dincolo de țărmurile  

interastrale ale visării lumii egocentrice, 

să silabisesc valurile mării și 
formula criptică a veșniciei, 

să caut negăsitul și adevărul celor    

nevăzute, 

dintr-o orbită eliptică, 
să deslușesc caratele nimicului și utopiei, 

de mine însumi, să mă rătăcesc 

într-o sclipire de lumină și 
să adăst la umbra unui ecou nelumesc 

din miezul galaxiei minunilor aurorale, 

pudrate cu stele din împărăția divină, 
să simt cum cântă pământul din mine 

într-un illud tempus, 

solfegiind notele alchimiei cosmice divine, 
să aud cum crește iarba indiferenței 

peste veacurile adormite în clepsidra  

fulgerată de tâlcurile ascunse ale providenței, 

să învăț pentru totdeauna sintaxa tăcerii 
de cremene până la declanșarea  

trompetelor învierii... 

 
 

FESTIVALUL  INTERNAȚIONAL al 

AFORISMULUI, ediția a V-a, TECUCI 

 
Perioada de desfășurare: 7-8 octombrie 2021. 

Organizatori: Fundația ,,Pelin” și Biblioteca 

Municipală ,,Ștefan Petică” din localitate. 

Concurenții vor trimite  câte 30 de aforisme inedite, 
nepublicate și nepremiate la alte concursuri. Lucrările 

vor fi prezentate pe o pagină nesemnată. Pe altă pagină 

vor comunica: adresa electronică, poștală, telefon și un 
scurt CV (max. 50 de cuvinte). 

Scriitorii consacrați sunt rugați să trimită câte 20 de 

aforisme (sau 10 epigrame) pentru rubrica Hors 
concours a Antologiei.  

Expedierea lucrărilor se va face în perioada 15 mai-

15 iulie a.c., pe adresele: 

- vasghica@gmail.com,  fundatiapelin@yahoo.com 
-Se vor acorda: diplome, plachete, cărți și alte 

premii speciale din partea unor publicații, edituri, 

sponsori. 
Participanții se pot înscrie pentru prezentarea unor 

referate despre aforism/epigramă, dar și amintiri, 

impresii (de la edițiile precedente), interviuri, pe care le 

vor trimite organizatorilor, până pe data de 15 iulie a.c. 
Conform tradiției, 250-300 de elevi își vor etala, în 

fața scriitorilor invitați (cca 60), cunoștințele lor, în 

materie de aforism. 
În program: sesiune de comunicări, lansări de carte, 

prezentarea Antologiei Festivalului, ediția a V-a, 2021, 

dezbateri, gala elevilor, Turnirul aforiștilor și al 
epigramiștilor, scurt concert de muzică clasică, recital 

de aforisme și epigrame, în sala I. Petrovici.  

Organizatorii asigură masa, cazarea și transport       

(pentru distanțe mai mari de 200 km.)  
În caz de carantină, ediția online va avea loc pe data 

de 8 octombrie 2021,începând cu ora 10.  

Informații suplimentare: 
Vasile Ghica, telefon: 0751.326.955 

 

Președinte de Onoare, Ștefan Cazimir, critic și 
istoric literar  

Președinte Fundație, Doru Eugen Pelin 

Președinte Festival, Vasile Ghica  
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Viorel DODAN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strigături peste cartier 

 
-Auuuăă!... Auuuăăă!.... Ce se-aude... aude... aude... 
ălăuăăă, măăăă? 

-Se-aude că se vor face parcări cu plată și pe aleile 

dintre blocuri, măăăăă! 
-Cine le face, măăă? 

-Firma, măăă! 

-Da' de ce, măăă? 
-Ca să mai ia bani, măăă! 

-Tot pentru o dungă pe asfalt, măăă? 

-Da, măăă! 

-Și ce fac cu ea, măăă? 
-Parchează mașina, măăă! Vrea fiecare să aibă parcarea 

lui, măăă! Că suntem o țară de proprietari, măăă! 

Obligatoriu în fața blocului, pe aleile pietonale, măăă! 
-Și oamenii ce zic, măăă? 

-Nu zic nimica, măă! Se-nghesuie să plătească, măăăăă! 

-Păi, de ce, măăă? 

-Că n-au ce face cu banii, măăăă! 
-Deci are lumea bani, la Râmnic, măăă! 

-Are, măăă!  

-Dar mireasa? 
-Are, măăă! 

-Uraa!... Auzi, măăă! Ai încurcat strigăturile! Asta se 

strigă la nuntă, măăă! 
-Ai dreptate, măăă! Să strigăm tot despre parcări, măăă! 

-Atunci să nu se mai plângă degeaba că n-au bani, dacă 

plătesc niște dungi pe asfalt, măăă! 

-O să ajungem să vrem să parcăm mașina în casă, măăă! 
Și tot o să plătim să ne tragă ăia niște dungi în 

sufragerie, măăă! 

-Auzi, măăă! 
-Ce e, măăă! 

-Tu ai loc de parcare plătit, măăă? 

-Nu, măăă! 
-Da' unde parchezi, măăă? 

-Unde-apuc, măăă! 

-Și mai apuci, măăă? 

-Deocamdată, da, măăă! 

-Și când nu mai apuci, ce faci, măăă! 
-Mă mut din oraș, măăă! 

-Auzi, măăă? 

-Aud, măăă! 
-Știi tunelurile alea de sub Râmnic? 

-Am auzit de ele, măăă! 

-Cică o să bage metrou p-acolo, măă! 

-Nu cred, măăă!  
-Da` tu ce mai crezi, măăă! 

-Io cred că o să avem iar faleză la Râmnic, măăă! 

-Ce, măăă?! Cum iar? Am mai avut-o odată, măăă? 
-Da, măăă!  

-Când, măăă! 

-Acu` vreo zece ani, măăă!  
-Ce fel de faleză, măăă? De-aia ca la Cazinoul din 

Constanța, măăă? 

-Ezact, măăă! 

-Și Cazinou, când, măăă? 
-După ce-o să avem Delfinariu, măăă! Că Acvariul s-a 

închis, măăă! 

-De ce, măă? 
-De ce, ce, măăă? 

-De ce s-a închis Acvariu`, măăă!  

-Că au plecat peștii, măăă! 

-Și ce-o să mai avem, măăă? 
-Lidl și Pennys de-ăla, măăă! 

-Alt Pennys, măăă? Ce facem cu două? 

-Să fie, că nu știi când îți moare unu`, măă! 
-Bună idee, măă! Și Lidl când, măăă! 

-După AquaPark, măăă! 

-Auzi, măăă!  
-Aud, măăă! 

-Tu mai poți să strigi, măă? 

-Nu, măăă! Am răgușit, măăă! 

-Bem o bere, măăă? 
-Bem, măăă? 

-La mine sau la tine, măăă? 

-Unde-o fi, măăăă! 
-Hai la mine, că mai găsești loc de parcare, măăă! 

-Cum așa, măăă? 

-E domeniu public, măăă! 
-Nu-i privatizat, măăă? 

-Nu, măăă! Deocamdată! 

-Hai, bă, gata cu strigăturile, că și-așa-i degeaba! Dai tu 

berea, sau o dau eu? 
-O bem nemțește! 

-Bruderșaft? 

-Nu, măăăă! Una tu, una io! Deci cum e cu peștii, cu 
metrou` cu alea două Pennysuri?... 
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Mihai MARIAN  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

              *** 
scriem pentru a susține  

această lume fragilă 

subțiată de topirea continuă a ghețarilor 
scriem pentru această lume pe care abia o mai respirăm 

pentru încă o doză de calmante 

pentru câțiva litri de oxigen pur 
scriem pentru comprese uscate, ceai neîndulcit 

scriem să ni se întoarcă morții 

„cu moartea pe moarte călcând“ 

scriem să se uite soarele înapoi 
scriem despre particule fotonice și strigoi 

despre cum uneori rămânem cu toții goi 

iar când obosim 
luăm coli noi de hârtie 

și desenăm portrete, autoportrete, prieteni 

flori și copii, drumuri, râuri care ies din matcă 
alunecări de teren 

linii de tren abandonate 

artiști luând supradoze 

de heroină, mary și botox 
desenăm piețe cu produse bio 

automate de cafea interplanetare 

contracte virale 
amânări pentru ambele părți avantajoase 

desenăm poeți la masa de lucru 

vizitând urnele cu propria cenușă 

având de toate în garsonierele pline cu lucruri 
inutile 

și firimituri dintr-o tinerețe cataleptică 

desenăm diabetici care-și fac singuri  
injecții în abdomen 

desenăm tranzistori, conectori 

conexiuni hdmi, perfuzii 
vitrine pline cu carnea cui 

desenăm un alt prag pentru apartamentul 66 

de la etajul 5 

desenăm pe copertele noilor volume de poezii 
cozile împletite ale lui Willie Nelson 

saliva ce pătează colțul pernei lui Bob Dylan 

efortul lui Murakami de-a se abține să nu urineze 
îl desenăm pe Cărtărescu în fața chiuvetei - singurul loc 

unde 

se putea încălța fata cu șosete de diamant 
desenăm femeia care taie în fața blocului gâsca 

pentru neprihănire, pentru un dumnezeu derutat 

și o desenăm pe fetița care pândește să elibereze pasărea 

din sacul de pânză în care se zbate 
însă tot ce surprinde creionul este copilul ținând speriat 

mâinile pe ochi 

și astfel reîncepem să scriem 
despre moartea ultimei gârlițe mici 

despre cele două milioane de animale sălbatice care 

vor fi ucise anul acesta în România 
despre campaniile de crowdfounding 

care se desfășoară în miros de cloroform 

scriem pentru a susține această lume fragilă 

pe care abia o mai respirăm. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moartea parodiază veșnicia 

 

E sâmbătă și Iisus înmulțește pâinile lumii 
peștii copilului fugit de acasă 

nu știe că foamea de viață n-o satură nimeni 

că numai moartea parodiază-ntotdeauna veșnicia 
sub călcâiul timpului clipa e reavănă și rece în 

scurgerea ei 

 
e sâmbătă și Iisus va intra mâine în cetate 

o lume-ntreagă cu lauri în mâini cu șoapte 

și lacrimi flămânde în ochi își va vinde speranța 

își va amaneta iluzia la picioarele crucii 
pentru-o taină în plus 

 

e sâmbătă și Iisus mai are puțin de trăit 
din această viață zadarnic plănuită 

mâine-i va goni pe negustorii din templu 

pentru ca Baraba să mulțumească unui Dumnezeu 

străin lui eliberarea din lanțuri 
 

e sâmbătă și nimeni nu crede în moartea-i vestită 

când Lazăr vorbește-n Betania lui despre-nvierea 
trăită 

e sâmbătă și peste o săptămână Iisus se va odihni 

în mormânt și El știe asta de mult 
 

e sâmbătă și liniștea e mai grea ca oricând 

orizontul se-nchide-ntinzând depărtarea 

zare după zare atingând memoria păsărilor 
muribunde 

între două ceruri și frig întoarcerea-n trup 

după trei zile parcă se chema înviere … 
 

            Ioan Romeo ROȘIIANU 
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Teodor DUME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plecări... 

 

fiecare plecare înspre o lume nevăzută 

e o lacrimă neplânsă aici   
care își așteaptă  

împlinirea sub un cer   

neatins de ochiul omului  

 
în viața mea  

ultima lacrimă neplânsă   

a îmbălsămat-o Dumnezeu   
pentru atunci când  

mă va rupe de pământ  

și-mi va așeza chipul   
ca pe o icoană  

undeva pe o margine de cer   

unde vor veni toți orbi 

să se închine aceluia care am fost... 
 

Fotografia în formă de inimă 

 
când m-am privit ultima oară 

lipsea ceva din mine 

sub cicatricea aceea 
rămasă acolo 

de ceva vreme 

simt furnicături 

ultimul război pe care 
l-am purtat cu mine însumi 

a fost în primăvara în care 

mama își rătăcise umbra între 
malurile Crișului Repede 

dacă mă întrebați ce căuta acolo 

o să vă spun: 

își căuta pruncii 
zi de zi în calendarul lipit 

sub fotografia familiei 

își nota zilele în care poștașul 
uita să-i aducă vești 

în cele din urmă a crezut de cuviință 

să încuie poarta și să urce 
în primul autobuz ce va o duce 

înspre capătul lumii 

cu Dumnezeu în gând și în suflet și 
cu imaginea completă a pruncilor ei 

a pornit spre oraș 

pe sora mea nu o văzuse 

de mai bine de un an 
știa că locuise cândva după 

blocurile acelea de netrecut 

și că o va găsi acolo 
împreună cu primul ei nepoțel 

ajunsă la margine de apă 

l-a implorat pe Dumnezeu 
„Doamne, ajută-mă să-mi găsesc fata"  

și cum Dumnezeu era ocupat 

cu alte treburi cerești 

a lăsat-o singură 
să lupte cu necunoscutul 

de ajuns n-a mai ajuns să-și vadă fata 

și nici să mai descuie poarta... 
de atunci sub cicatricea rămasă pe suflet 

simt furnicături 

fotografia de pe peretele scorojit 

are forma unei inimi și 
plânge la fiecare răsărit al zorilor 

să nu mă întrebați 

de ce 
lăsați-mi puțină liniște 

doar atât 

cât să-l conving pe Dumnezeu că mama 
l-a iubit 

și că 

mâine ar fi fost ziua ei 

 
Doamne, de ce nu mai am timp...  

 

acolo unde am vrut să ajung 
și nu am ajuns 

cineva cotrobăie 

sub albastrul decupat 
se vede Dumnezeu aplecat peste o carte 

zadarnic mă prăbușesc pe genunchi 

și-l rog  

să-mi spună 
de ce nu mai am timp 

dâra de nisip din trupul meu 

atinge pământul 
nu-i bai 

printre măruntaiele lui 

cerul deschide o rugă 

pentru ziua 
în care 

centrul universului 

va trece prin mine 
 



SPAȚII CULTURALE nr. 76, mai/iunie 2021 

32 
 

Viața, o mască ce știe să zâmbească... 

 

din tot ceea ce sunt  

îmi vor rămâne doar mâinile cu care  

o să bat în poarta lui Dumnezeu și  
câte ceva din frica de moarte  

în rest nu mă tem de nimic... 

 

din vena proaspăt tăiată  
a curs moartea  

singurătatea și tot  

ceea ce ar fi trebuit să curgă  
și e atât de frumos când mă ating  

și atât de trist când știu că  

nu mai sunt și nici nu pot fi   
ceea ce am fost   

 

văd cum crește lumina  

din ceea ce încă mai sunt  
și asta  

pentru a-i aminti fiicei mele  

că viața e doar  
o mască ce știe să zâmbească din când în când  

ca și Dumnezeu în zilele de duminică  

 

„Tata a plecat la lucru...” 

 

când va veni moartea și îmi va bate la geam 

voi avea bagajele făcute 
ba chiar o să zăbovesc  

șmecherește lângă ușă  

cu zâmbetul atârnat de colțul gurii 
așa cum o fac băieții de băieți 

o voi pofti  

să se așeze lângă mine 

la masa din living la o cafea  
ca să-i simt mirosul și  

vuietul sângelui din vene  

ce urcă de plăcere 
carnea mea fragedă o va umple de viață  

și-i va porni sentimentele pe care le-am avut  

și mi le-a supt noapte de noapte   
după ce stingeam lumina 

păream doi iubiți   

unul care dă și celălalt care primește 

unul rămânând în trup de legumă 
iar celălalt cu un strigăt de învingător 

îi voi da acum tot 

ce-a mai rămas din mine  
și asta așa  

să nu se mai dezbrace în fața aceluia care 

a plătit-o noapte de noapte  

vom redeveni prieteni  
și o să-i mai cer 

un răgaz de o noapte și de o zi  

să pot să-mi ating soția și copilul 
ce încă dorm sub o pătură de vise  

încălzită de Dumnezeu   

pe bilețelul scris 
cu ultima picătură de sânge pământean 

o să scriu  

vă iubesc apoi o să mă duc   
când moartea se va reîntoarce 

copilul meu îi va spune 

 „tata a plecat la lucru...” 

 
...și va fi dragoste 

 

stau pe genunchi și-i spun lui Dumnezeu 
că o să plec 

respir sacadat 

uneori 
mă întorc în timp și mă ascult 

spun în gând Tatăl nostru 

sperând că-n următoarea clipă 

voi fi altfel  
mai mult decât atât 

voi ști unde se tot duc oamenii 

în pământul de sub pământ 
sau în cerul de sub cer 

voi ști sensul multor lucruri 

pe care cu bună știință 

le-am ignorat 
voi împărți sfârșitul lumii 

în cioburi 

câte unul pentru fiecare 
nu voi fi trist 

din lumea mea se va naște 

o altă lume cu un singur rege 
supus sufletului 

...și va fi dragoste 

și va fi dragoste 

 

Tăcere, se moare 

 

nimeni nu vrea să moară chiar dacă 
mâinile adunate lângă piept 

pliază liniștea din durerea ascunsă 

în lumina fugărită de întuneric 
 

tot ce a fost să fie a fost 

ce trebuia să fie este 

dincolo de orizont 
plouă 

viața topită până la os 

picură încet 
și-ngustează aleea  

înspre un Dumnezeu lacom 

mult prea lacom pentru o viață simplă 

 
nicio lumină nu e atât de puternică 

încât să licăre în interiorul ei 

dar înainte de toate se moare  
tăcere 
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Silvia CURTEANU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rătăcire 

 

Când astrele își plâng stăpânirea 
Și timpul răzbește-n neant, 

Deschisă-i o rană de viață pustie 

În taina ascunsă de suflet pribeag. 
 

Ridică, ridică povara de noapte 

Ce giulgiul își frânge în aer albit,  

Să nu se prefacă în șoaptă nisipul 
Blestemul de-l cheamă în loc nesfințit. 

 

Tablourile își scurg culorile 

 

Aș picta în tonuri luminoase un tablou de iarnă... 

Cu alb satinat aș impregna pânza copacilor 
Și tușe rapide aș străfulgera pe un cer cu nori 

Confecționați din puf de lumină străvezie, 

Acoperind fragilitatea cu nuanța delicateții. 

 
Când ploaia curge în ritm măsurat 

Ștergând vopseaua de iarnă uscată, 

Un verde născut din crud de pădure 
Își expune curajul fără prejudecată. 

 

E momentul răspunsurilor de culoare 

Deschise în competiție de petale 
Pe un fundal sârguincios așezat, 

Cu grabă de inspirație sincronizat. 

 
În tergiversare de început de toamnă, 

Rugina din frunze se scurge pe ramă, 

Creând o punte spre soarta târzie 
A unui gând în părere de armonie. 

 

Aș strânge în suflet toate culorile tablourilor... 

Să-mi întoarcă amintirile de pe drumul uitării 
Și să-mi ancoreze simțămintele în vibrație psihedelică, 

Impregnându-le cu cele mai pure mirosuri incolore 

Deșirate din galeria regală a tainelor anonime. 

Neautorizat 

 

Domnule Trei puncte,  

De ce ți-ai agățat sufletul în cămara de la etajul al 

treilea? 
Nu știai că este interzisă forțarea lacătelor 

De la ușa literaturii neautorizate?  

Este etajul supraviețuirii supreme, 

Accesat doar cu un talisman împletit din măguri de 
cuvinte.  

Nu cred că ai așa ceva  

În bagajul defect al gândirii tale, 
Căci el provine dintr-o oglindă secretă săpată în căuș de 

rouă.  

Ce ți-e și cu oamenii ăștia… 
Trăiesc la marginea vieții,  

Dar se bat pe umăr cu destinul! 

 

Poezie cu ghimpi 

 

Dimineața îmbracă o lumină satinată de culoarea apei, 

Iar noaptea își croiește replica din lemn parfumat de 
santal. 

În întrecere de lumini și umbre, succesiunea își 

derulează firul 

Cu întrebări răscoapte desprinse din învechite fapte. 
 

În timp ce ploaia își mâzgălește mesajul anost prin 

copaci, 
Vântul potrivește intensitatea cifrelor în răpăit de 

solfegii. 

Stive de vorbe sunt depozitate la intrări cioplite în fum 
albit, 

Pe serigrafii cu ilustrații infantile decupate din halime. 

 

Strigăte anemice își statornicesc singurătatea subterană 
Imprimându-și pecetea ecoului în efortul adâncit al 

răsuflării. 

Cu dexteritate ritualică, o muzică medicinală taie în 
brazde 

Vibrațiile negative ale unor declamații aproape 

imperative. 
 

Visele își imaginează trăiri ascunse în căldura narațiunii, 

Răstignite pe umărul unui gând împiedicat în sofisme. 

Din molatice culori, trandafirii își arată agresivitatea 
Abandonând arta figurativă pentru abstracție olfactivă. 

 

Buletin meteorologic de primăvară 

 

Ora 6 

Dimineața deschide ochii în liniștea fulgilor de zăpadă 

gravați pe falduri mișcătoare de aer. 
Forme de un alb complicat își schimbă cu grație locul 

în tabloul înrămat de cadrul ferestrei. 

Iarna își etalează calmul frumuseții. 
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Ora 9 

Viscolul zdrențuiește cortina de nea în aprigă răzbunare 
știind că în curând își va încheia prestația. 

La ceas de dimineață, se angajează în disperată 

încercare 
de a răscoli simțurile timpului. 

Își irosește ultimele forțe.  

 

Ora 12 

În ascunziș de nori, soarele a asistat la dezlănțuirea 

iernii, 

pregătindu-și strategia surprizei. 
Își face o intrare triumfală, pe covor de lumină, 

revendicând dreptul la primăvară. 

În curând va domina teritoriul anotimpului. 
 

Ora 14 

Blândețea căldurii cheamă gânduri tinere pentru un nou 

început 
cu contur de viață pictată în verde. 

Mugurii, în nerăbdarea unui surâs înflorit, își trag la 

sorți statutul 
în dispută cu temperatura. 

Este moment de seninătate strălucitoare. 

 

Ora 17 

Ploaia intră în tura de după amiază începându-și rondul 

în ritmul unor picături anemice. 

Împrăștie sclipiri multicolore în zădărnicia imitației 
fulgilor de nea sau a stropilor de soare. 

Tristețea își întinde umbra tomnatică. 

 

Ora 20 

Ziua cedează, epuizată de strădania de a înfrăți  

contrariile pe pașii minutelor. 

În scurtă vremelnicie, crezul speranței este învins 
de suflarea rece a nopții. 

Cenușiul este încă emblema mohorâtului Martie. 

 
Primăvara este un calendar al cărui cuprins trece în 

revistă toate anotimpurile. Iar oamenii își caută locul 

printre schimbări, încercând să-și acordeze gândurile și 
trăirile după strunele cameleonicei primăveri. 

 

 

 

 

 

 

Stan BREBENEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unui primar 

îi merge mintea 
  

Într-o bună zi, un sătean se duce la Primărie să 

reclame, pe un ton destul de vehement, faptul că 

suprafața curții sale este mai mică decât cea din acte, 
diferența găsindu-se la vecinul său. Din această pricină, 

vecinii erau sfădiți. Primarul, cu un fler de rabin și 

curvit în multe năzdrăvănii, l-a ascultat și i-a comunicat 

faptul că va veni la fața locului să verifice reclamația. A 
stat și s-a gândit mult la ce urma să se întâmple. Mai era 

puțin timp din mandatul său, iar campania electorală 

care se apropia îi dădea frisoane. Mai și greșise, oamenii 
erau nemulțumiți de guvernarea partidului său, iar 

această stare se repercuta și asupra aleșilor locali. Era 

prilejul pentru a-și îmbunătăți imaginea prin aplanarea 
acestui conflict încă din fașă. A avut grijă ca să-și 

aleagă câțiva martori care, cu siguranță, vor duce vorba 

în toată comuna. Instruindu-l bine pe cel de la cadastru, 

primarul i-a cerut să-i găsească reclamantului că 
suprafața gospodăriei sale este mai mare decât cea din 

titlul de proprietate. Zis și făcut.  

La data și ora stabilită, primarul și topograful de la 
cadastru, însoțiți de cei câțiva martori aleși „pe 

sprânceană” s-au prezentat la locuința reclamantului. 

După măsurătorile de rigoare efectuate cu mult 

profesionalism, a rezultat faptul că el deținea, pe 
lungimea curții, o suprafață mai mare cu un metru 

lățime. Omului nu-i venea să-și creadă ochilor că din 

reclamant devenise pârât și nu știa cum să facă ca să 
scape de rușine, adică să dreagă busuiocul. Soluția era 

de multă vreme la primar. Deoarece suprafața vecinului 

era în conformitate cu titlul de proprietate, i-a cerut 
reclamantului să facă un gard cu un metru în interiorul 

curții, iar fâșia dintre cele două proprietăți să devină 

domeniu public, administrat de Primărie. La auzul 

acestor vorbe și în perspectiva unor cheltuieli 
suplimentare cu gardul, reclamantul s-a înmuiat ca prin 

minune și, spășit și rușinat, i-a cerut primarului să uite 

ce i-a cerut, că nu a cugetat bine, că numai necuratul l-a 
împins să se supere cu vecinul său, căruia i-a cerut 

iertare. Iar primarului i-a promis că va avea voturile 

familiei sale. 
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Ionel NECULA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eseu despre omul paradisiac 

 
      Undeva în Cartea amăgirilor (p.218) Cioran 

formulează un aforism care nu știu să fi generat prea 

multe comentarii eseistice. Caut omul, spunea Cioran în 

1936, care de-ar fi fost Adam, și astăzi eram în paradis. 
De bună seamă, scepticul din Rășinari se referea la 

Adam, cel de dinainte de Cădere, de dinainte de a 

dobândi rațiune și facultatea de a gândi. Că le-a 
dobândit prin efracție, prin încălcarea unei interdicții 

divine, știe oricine care a citit primele pagini din Biblie, 

dar odată dobândite, ele nu mai puteau fi anulate sau 

eludate. Dumnezeu însuși, speriat de urmările acestei 
nesăbuințe, n-a mai avut glas decât să-i strige cu o 

indignare sibilinică: Ce-ai făcut, omule?  

      Abia acum, după ce-a dobândit rațiune, Adam a 
devenit om cu conștiință de sine, a devenit vulnerabil și 

prisoselnic pentru grădina edenică de-a a trebuit să 

îndure pedeapsa Căderii, să înceapă calvarul terestru al 

existenței nefericite sorocit destinului uman. 
      S-au dat multe definiții omului, unele logice 

altele metaforice, dar în general toate confirmând cele 

trei componente care configurează esența umană: 
rațiunea, pasiunea (sentimentul, afectivitatea, emoția) și 

instinctul. 

      Revin acum la omul paradisiac, cel de dinainte 
de Cădere. De vreme ce era lipsit de rațiune și de 

cunoaștere înseamnă că până la Cădere omul nu 

dispunea decât de instinct și de pasiune. Era natura în 

stare genuină și nu simțea în vreun fel, lipsa rațiunii. Era 
fericit, dar nu știa că este fericit. Trăia și nu știa că 

trăiește, iubea și nu știa că iubește. Abia după 

dobândirea rațiunii va putea fi redefinit, bunăoară de 
Pascal, drept plusul adăugat naturii. Asumată printr-un 

delict, printr-o nesocotire a interdicției divine, conștiința 

s-a impregnat de la început de o vinovăție dogmatică și-
a imprimat și ființei umane o vulnerabilitate ontologică, 

de care nu s-a mai putut vindeca niciodată. La vremea 

sa, Benjamin Fondane a făcut din conscience 

malheureux, pretextul unui eseu cu mare trecere în 

lumea europeană. 
      Izgonit pe pământul netocmit și gol omul a 

rămas cu nostalgia paradisului pierdut iremediabil și-a 

început să refacă în condiții terestre o alternativă la 
tărâmul din care-a fost alungat. Multe i-au ieșit bine, cu 

o semeție cultivată de nefericitul Prometeu, a  parcurs 

intervalul de la viețuirea în grotă la livinguri moderne, 

de la arcul cu săgeți la ultimele producții nucleare, s-a 
amăgit că dispune de puteri demiurgice și-a ignorat 

pericolele distructive activate în paralel. Demolarea 

gemenilor newyorkezi și accidentul de la Fukushima au 
fost două semnale despre fragilitatea civilizației 

constituită în secole și milenii de zbatere și de 

supralicitare a conștiinței, împovărată cu păcatul 
genezic.  

      Orice ar face omul, în paralel cu iluzoricele lui 

victorii de etapă declanșează, fără să-și propună și 

forțele distructive care să-i anuleze izbânzile provizorii. 
Tărâmul virginal inițial l-am infestat cu noxe și deșeuri 

de tot felul, multe râuri au devenit abiotice, iar lumea a 

început să se întrebe peste câtă vreme planeta însăși va 
deveni de nelocuit.  

      Cioran căuta un om care, de-ar fi fost Adam și 

astăzi am fi fost în paradis. Nu-l găsește și nu-l va găsi 

nimeni, niciodată. Nu mai există. Conștiința încărcată și 
nefericită l-a pervertit, i-a prejudiciat instinctele primare 

și la fel i-a viciat fondul pasional, afectiv, emoțional și 

empatic. Omul a devenit rece, uscat, insensibil la 
nebuniile lumii. Pe cât de interesat se arată ca individ, 

interesat de propriul său confort de viață, pe atât de 

indiferent se manifestă când este vorba de colectivitatea 
din care face parte și de care se simte legat prin mii de 

fire ombilicale. Solidarizarea cu restul colectivității  se 

manifestă, de regulă, în momentele de cumpănă, de 

derută, de dezastru.  
      Cu ani în urmă, a fost un mare accident pe 

Dunăre, când o navă sub pavilion străin a scufundat  

bacul care făcea legătura între malurile fluviului. N-au 
scăpat decât câțiva pasageri care se aflau pe punte, 

restul, cei aflați în sala interioară, au murit înecați. Am 

stat de vorbă cu scafandrul chemat special să vadă ce s-a 
întâmplat cu pasagerii din interiorul bacului. Era 

cutremurat de spectacolul întâlnit. Erau așa de încleștați 

unii de alții că numai cu mare greutate a reușit să-i 

desprindă. Fiecare își căuta salvarea în cel de lângă el. 
Copiii erau încleștați de mame, soțiile de soți și chiar 

necunoscuții între ei își  puneau nădejdea salvării în cel 

alăturat. Legați într-o solidarizare tragică, s-au drenat cu 
toții în moarte și-n veșnicie. 

      De asta spun, în momentele limită, de disperare, 

dominante sunt instinctele și pasiunile primare, cele 

vechi care privilegiau omul paradisiac, iar conștiința 
devine neputincioasă,  inutilă, de prisos. Că recursul la 

calitățile inițiale reprezintă și o formă de eludare a 

rațiunii este un alt aspect de care nu ne ocupăm în aceste 
rânduri. 
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Camelia Manuela SAVA  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

La munte. Despre înălțime 

 

Înălțimea e locul unde 
brazii respiră fără mască 

noi ne dorim să mergem pe drumuri asfaltate 

la bătrânețe îngerii ne fac semne  
chemându-ne mai aproape 

nimeni nu poate fi suav ca un cântec de izvor 

să trecem peste munți peste zăpezi ne planificăm în 
fiecare zi 

povestea nu are happyend uităm cum e să iubim  

doar Iisus cunoaște limbile pământului 

sperăm că ne vom cățăra pe umerii înserării  
ca să devenim copilăroși 

cu ochii șiroind de lacrimi de la atâta praf 

 
O zi 

 

În fața gării  
locomotiva m-a salutat ceremonioasă 

mă îndrăgostisem iremediabil de ochii ei negri numai pe 

mine mă privea așa drăgăstos 

Frigul dimineții ne dezmorțise pe toți 
Fata plângea pe trotuar 

uitase ceva important în autobuz 

Coborâse în stație și traversase strada în grabă 
își amintise că era ceva ce lăsase pe scaun  

întotdeauna rămâne în urma noastră un lucru important 

și acum aștepta să se poată trece înapoi 

la semafor era roșu 
și atunci i-am spus 

du-te… trebuie să îți asumi riscul… 

mereu trebuie să ne asumăm riscul de a recupera ceva 
important 

a luat-o la fugă 

norocul ei 
cineva îl ținuse pe șoferul autobuzului de vorbă 

două străzi mai încolo, 

era înșirați femei și bărbați 

la ASOCIAȚIA de Pensionari se plăteau ajutoarele 

pentru deces 
erau cuminți la rând păstrau distanța regulamentară 

le-am spus 

trebuie să plătiți  
moartea așteaptă cuminte 

toți murim uneori 

aveau banii pregătiți 

să treacă împăcați pe lumea cealaltă 
treceam mai departe în drumul meu nestingherită 

călcam peste umbre și tăceam 

o bătrână traversa strada 
cu papucii scârțâind tenebros 

clefăia cu picioarele goale în frig 

vizavi aștepta un bolid scump luxos 
negru ca smoala i-am spus 

ce bolid minunat are fiul tău 

dar papucii tăi zgârie liniștea și gerul 

în fața unei curți o mamă își alinta băiețelul 
minionii de pe ghiozdan zâmbeau înfrigurați 

și mama îi spunea 

zboară fiul meu du-te și dansează 
te așteaptă prietenii tăi 

să dansați și azi împreună printre jucării  

la primărie un monom 

oameni dirijați de polițista locală 
cu acte și dorințe în suflet 

le-am spus 

aveți răbdare se va rezolva  
orice problemă  

trebuie să aibă o soluție 

nu disperați monomul se va risipi imediat ce vă veți 
dezinfecta  

și vă vor lua temperatura 

la catedrală am ajuns cu nerăbdare sfinții nu purtau 

măști 
erau la locul lor pe pereți 

le-am spus atunci în șoaptă 

sper să vă rugați pentru noi toți 
pentru mine 

pentru orice soluție pentru orice monom 

la bibliotecă am ajuns la timp 
ce de cărți mi-am zis 

turnul babel era fericit 

mă puteam ascunde dincolo de cărămizi 

dincolo de masca albastră 
tot drumul îl făcusem pe jos ca un eschimos  

ce umblă de colo colo 

cu gândurile răsfirate 
 

Iarnă 

 

I 
 

Alerg după fulgi de zăpadă  

Alerg după iarnă 
Alerg după tine în aval 
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         II 
 

Îmbrățișez izvorul 

el mă adoarme cu șoaptele  
noaptea vine să mă acopere cu stele 

în brațele ei fluide se pierde  

inocența alb-albastră 

 
         III 

 

Între noi sunt zăpezile crude 
privesc fumul ce iese din inima mea 

potecile duc spre iarnă 

 
IV 

 

Îmbrățișez iarna cu mâinile goale 

în suflet au încăput brazii  
rădăcinile lor cresc în afară mereu 

pădurea împrăștie zvonuri că ai să vii 

 
V 

 

Sărut liniștea pe obrajii calzi 

munții trimit zăpezile în vale 
ochii cuprind brațele tale sulfuroase 

cuvintele rămân scrise pe buza nopții 

 
VI 

 

Omul de zăpadă  
vine mai aproape cu pași înecați în vată 

îi împrumut ochii mei de cărbune 

 

VII  
 

Copilul din oasele mele 

cade peste înserare 
printre garduri se aude vântul plângând 

 

VIII 
 

Colindul trezește  

vraja pietrelor 

în cascada aceasta mă îngropați de vie 
toți peștii mănâncă firimituri de speranțe 

 

        IX 
 

Urci poteca până atingi  

Iarna cu degete de fum 

Nu vrei să păstrezi 
decât ceea ce iubești mai mult 

 

 
 

 

ZILELE ACESTEA 

         

I 

 
Zilele au gust fad  

libertatea este prinsă între gratii între ziduri de cenușă  

exiști atât cât moartea te lasă în pace 

deschizi pagini pe internet la repezeală 
Iubirea e fixată între piroane 

Nervii sunt întinși la maxim peste ochii mei apoși 

Lacrimile au gust de iertare 
Nu știu cum poate fi iubirea 

 

II 
 

Zilele acestea au gust de zaț uscat 

Ghicești cum ar fi să te întâlnesc într-o grădină  

cu pomi înfloriți 
într-o grădină în care mustul ierbii te mângâie copilule  

cum era oare câmpul cu fântânile goale 

ghicești cărarea spre brațele mele  
Zilele acestea poveștile au culori diferite 

Mirosul lor a liliac crud te îmbată 

Zilele acestea depărtarea zace între cuvintele care ți se 

înfig  
în inimă ca pumnale  

 

          III 
 

drumul până la tine e peste nori 

ce vreau mă întrebi 
zilele acestea 

ce au diferit față de altele  

nu știu îți răspund ca un copil neatent la iubirea ce a 

trecut în fugă pe lângă mine 
am pierdut banii de bilet 

voi pleca pe jos până la marginea lumii 

să te văd aș vrea ca în copilărie 
ce rost ar mai avea 

zilele acestea sunt viitorul 

trăim până când moartea ne va cuprinde cu mirosul ei de 
formol 
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Cărți prezentate de:  

 

Petre ISACHI  

 
O epopee a Eului configurată în 

ontologia misterului* 

sau 

imaginea omului terorizat de frica 

absolută 
 
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: Lucian Blaga (se înscrie prin strigătul 

expresionist al ființei și transfigurarea inepuizabilei 

morfologii a enigmelor sufletului, prin sensibilitatea 
metafizică și voința divină, de a iubi „și flori și ochi și 

buze și morminte”, prin arta de a converti simbolurile în 

sensuri polivalente și prin ideea că pretutindeni „nu 
sufletul se orientează după natură, ci natura după 

suflet”, prin coloratura poetico-mitico-filosofică a 

scriiturii 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 meandrele 

sufletului feminin terorizat de boală; - stilul necesar, 
perfect aș spune, ce urmează ritmul mișcărilor sufletești, 

armonia, echilibrul interior, dar și disconfortul sufletesc 

(stil pe cât 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 Botoncea s-a integrat prin 

volumul Numele meu este Tu în spiritul literaturii 
interbelice, asimilându-l postmodernist și adăugându-i 

docuficțiunea/ bioficțíunea și palimpsestul; „adaos” ce 

presupune/ impune o scriitură sub semnul lui  trans - 
(transindividual - personajele nu au nume - transistoric, 

transnațional etc.) și inter - (intersubiectivitate, 

interdiscursivitate, interdisciplinaritate), scriitură sferică 

care 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 

predecesorilor, 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 context 

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 mâini, 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 

cincisprezece 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 

desăvârșit 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 sublimul, tragicul și absurdul existențial, 

epifaniile angoasei sau optimismul ființei umane în fața 

temporalității văzută ca trăire a erosului sau transparență 
a morții, dislocările imprevizibile, spațiale și temporale, 

transmiterea energiei prin puterea gândului, poetica 

tainei, lirismul imanent etc. au generat admirabile 
structuri narativo-descriptive ale imaginarului, 
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configurate poetic, mitic, magic, filosofic (pitagoreic: 

același ritm străbate și suflete și stele) într-un roman 
feminin postmodern de aspirații metafizice și nostalgii 

(neo)romantice. 

 Reușita acestei frumoase povești a omului care-
și pierde identitatea în celălalt – Numele meu este Tu – 

nu o vom găsi doar în meditațiile Alpha, în ghemul 

tragic din fire de nisip al vieții, în dezechilibrele fatale 

ale oamenilor din orașul-spital/ Pământul-spital, în 
radiografierea fricii și a frigului existențial, a 

singurătății, a iubirii – „boală divină”, în corelația 

sublim – tragic - absurd, în luciditatea bolnavului (câtă 
luciditate, atâta conștiință, câtă conștiință, atâta dramă) 

etc., etc., sau în arta scriitorului-medic ce se 

(re)descoperă sisific, liric-introspectiv, configurat    într-
un intermitent proces autoscopic, 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 permanenta voință poetică/ 

poietică a scriitoarei Ecaterina Petrescu Botoncea, de a 
împăca într-un halou estetic de simfonie neterminată, pe 

cât de sublimă, pe atât de tragică, în substanța Textului, 

filosofia, cu înțelepciunea Zen, cu știința 

(simptomatologia aproape exhaustivă provocată de 
Covid 19 o poți afla și din această carte), mitologia și 

religia; cu rațiunea, sentimentul și energia cosmică 

misterioasă, cu liniștea interioară (mai mult visată!), cu 
armonia apolinică. Pentru criticii și istoricii literaturii 

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 întrebat 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 

scoateți inclusiv 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 normal 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 până 

la capăt în ipostaza asta nouă, când nu iei tu asupra 

ta 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 descoperim tipul 

„omului fără însușiri”, la E.P.B. descoperim omul fără 

viitor, care se opune predestinării și incomunicabilității 
cu Celălalt. Scriitoarea excelează în descrierea stărilor 

limită, în obiectivarea obsesiilor 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 

bergsonian, poetica inspirației provocate. Așa se 
explică de ce factura scriiturii sale devine predominant 

eseistică. Supremația discursului 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, cât și antiteza. Spațiul romanesc poetizat autentic/ 

naturalist conferă continuitate scriiturii. 
Personajul principal numit Tu, devenit propriul său 

„observator”, are metafizica complexă cunoscută din 

romanele de analiză și amintește, prin psihanalizarea 

trăirilor, de personajele create de Augustin Buzura, 
George Bălăiță, Nicolae 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 târât 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 

sfâșiată 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 iubire, 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 
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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 triunghiului echilateral 

Hortensia Papadat  Bengescu – Lucian Blaga – George 
Bacovia, talentata romancieră Ecaterina Petrescu 

Botoncea impune și configurează 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 autentic confesiunea 
uluitoare a unei personalități complexe, de un 

egocentrism specific medicului, în care coexistă 

filosoful, 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 liminarei 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 „perfect și multiplu”, cum ar fi 

spus Thibaudet, autoarea mi se pare o strălucită 

continuatoare a „Școlii de la Târgoviște” – Mircea Horia 
Simionescu, Radu Petrescu, Costache Olăreanu. 

Nu ai cum să nu observi în această tragică epopee a 

Eului, cum omul, deși ființă îndumnezeită prin iubire, se 
ascunde în „confesiunea din interiorul fricilor”, cum ne 

mărturisește una din vocile a(u)ctoriale. De cine ne 

ascundem? Și mai ales, ce vrem să ascundem? Cuvântul 

oferit de Divinitate, ascunde sau exprimă?. Scriem fapte 
și nu expresii, tocmai pentru că lumea nu poate fi 

cuprinsă în echivalențe lexicale/  textuale? 

 Ontologia misterului este „cetatea” estetică cucerită 
expresionisto-blagian, de scriitoarea Ecaterina 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 predestinat să caute în sine/ în pacient, 

inepuizabila morfologie a enigmelor lumii. Într-o 
epopee a Eului, originală compozițional, romanciera 

configurează infrarealist, imaginea 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,  Editura 

Eikon, București, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihaela GRĂDINARIU 
                      

                         *** 
Trupul meu e o bucată de cuvînt, decupată aiurea, 

Neterminatele mîini tînjesc după consoane-vocale, 

Din mijlocul alfabetului ne strigă pădurea, 
Pădurea aceea căreia îi descîntam de lingoare, 

 

Trupul tău se risipește între linii și puncte, 

Semnele mirării îți adastă pe buze, 
Doar împreună, pe cerul zburătăcit spre niciunde, 

Rescriem biblii mirate, confuze. 

 
Numai la un loc, sub aceeași pleoapă amară. 

Hărțile se balansează înspre alb, într-o continuă 

facere, 
Mînă în mînă, mutăm iarna în vară, 

Îngrămădind peste munți sărbătorile agere. 

 

Numai trup peste trup, cap și pajură topite-n țărînă, 
Soarele va să nască din nou un alt soare. 

Ne-acoperim cu placenta. Rămîne pe-afară o mînă, 

Croind din lumină o haină prea mare. 
 

Trupul nostru, îngălbenit de cuvinte goale, 

Se rostogolește din capcană-n capcană. 

Ne împărțim, miridă cu miridă, pe cale, 
Cuminecînd trupul flămînd, rană de rană. 

 

                     *** 
Piatră pe piatră, dezmățată, rece. 

Ridic un templu. Soarele petrece. 

 
Sub temelie, umbra de-astă vară,  

Strîns amăgită-n noduri pe o sfoară. 

 

Prin colțuri, izvoarele. 
Cruce-n mormînt. Întunericul, marele. 

 

Pe după prag se hîrjonește-un pește. 
Cînd doarme el, pămîntul asfințește. 

 

Năuntru, șarpe, dușmănos și moale, 
Mușcînd mormîntul reavăn pe la poale. 

 

În loc de ziduri, ape vii și moarte. 

Curg rugăciuni în ceruri, mai deoparte. 
 

Altarul nu-i și nici statui 

Decolorate, somnoroase, șui, 
Nici aur orb, nici candele-fecioare, 

Doar litere chemate la-ntîmplare. 

 

Ca anticearcăn chem un curcubeu. 
Piatră de piatră, eu peste alt eu… 

 

 



SPAȚII CULTURALE nr. 76, mai/iunie 2021 

41 
 

 

Virgil DIACONU  

 

 

Codul… (Todor)escu  
 

Volumul lui Simion Todorescu, Codul… escu 
(Editura Eurostampa, Timișoara, 2019), este unul de 

reflecții, gânduri, aforisme, cugetări. Este, dacă am 

numărat bine, al douăzecilea volum de aforisme și 
cugetări, fără a mai socoti și traducerile în limbile 

germană, engleză, franceză și italiană ale volumului 

Străfulgerări de gând, apărut în ediții bilingve, toate în 

același an 2015.   
Simion Todorescu a debutat în volum cu 

Străfulgerări în miez de noapte, prima sa carte de 

reflecții, apărută la Editura Mirton, Timișoara, în anul 
1999.  

Cărți substanțializate de alte teme, precum Sensuri 

și interpretări logico-logistice, 2004, Oameni 
(documentar memorialistic, în colaborare cu Constantin 

Buiciuc), 2008, Glosar de termeni dialectali din 

comuna Racovița, județul Timiș, 2009, Corul din 

Racovița. Monografie, 2012, Glosar de termeni 
dialectali din satul Racovița, județul Timiș, 2013, și o 

serie de articole publicate în presa culturală ne dezvăluie 

un scriitor neliniștit, silitor și productiv.    
 

xxx 

În volumul Codul… escu, Simion Todorescu se 
prezintă el însuși ca fiind un „cărturar, gânditor, umanist 

și moralist, autor de aforisme, eseist, monograf, om de 

cultură”.  

Cugetările sau reflecțiile sale sunt considerate de 
autor, metaforic, „pași spre înțelepciune”. Cugetările 

formează un cod moral-existențial pentru sine, dar și 

pentru ceilalți, iar faptul că este posibil să aibă valoare 
și pentru ceilalți trebuie să constituie reușita lor.  

Codul… escu se vrea o cale spre succes, deci el are 

pentru noi caracter normativ: „Modelarea vieții 

Dumneavoastră, succesul și reușita visurilor de a urca 
tot mai sus pe scara socială depinde de voința, de 

înțelepciunea, de însușirea și aplicarea conceptelor și 

învățăturilor din acest cod. Dacă îl acceptați, dacă nu, 
stabiliți-vă propriul cod!” 

Cred că s-a înțeles faptul că reflecțiile și/sau 

cugetările din cartea lui Simion Todorescu nu sunt 
legate într-un logos, deci ele nu configurează un discurs 

sistematic, eventual structurat tematic, moral și 

existențial, ci se constituie din reflecții independente 

unele de altele, într-un hazard care le asigură variația și 
nota surprinzătoare, însă nu și coerența sistemică. Pe de 

altă parte, titlul cărții, Codul… escu, ce ne sugerează că 

de fapt este vorba de Codul (Todor)escu, nu ilustrează 
înălțimea scopului lucrării, și anume acela de „a ne 

modela viața”, de a ne asigura „succesul și reușita”, 

după cum declară autorul. Altfel spus, cartea ar fi 

meritat un titlu mai bun.   
 

xxx 

Foarte atent la imaginea sa literară, Simion 
Todorescu își înregistrează la sfârșitul prezentului 

volum, scrupulos, toate izbânzile culturale, mai mici sau 

mai mari, de la articolele de prin reviste, menționări ale 

numelui său în diverse publicații/cărți, până la propriile 
volume, neuitând nici de tomurile Portret omagial prin 

dedicații (album îngrijit de Simion Dănilă, Editura 

Nagard, Lugoj, 2011) și Simion Todorescu în viziunea 
contemporanilor (volum îngrijit de Simion Dănilă, 

Editura Eurostampa, Timișoara, 2016), care marchează 

împlinirea vârstei de 65 de ani și, respectiv, de 70 de 
ani. Aceste tomuri sunt menționate în volumul pe care îl 

prezint într-o secțiune care se numește „Volume 

omagiale”… Exact așa.     

Dar, ca să ne facem o idee mai fidelă despre cartea 
lui Simion, să gustăm din meditațiile, gândurile, 

reflecțiile sale.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrema mirare 

  
Probabil exist fiindcă 

Dumnezeu îmi apreciază mirarea 

Prin faptul că m-am mirat pe locurile 
sau pe felurile în care 

și-ar putea face apariția în fața mea Tatăl Ceresc 

nu mi-am folosit niciodată ochii, ci gândurile 

Nu ajung toți ochii lumii pentru a realiza 
o mirare deplină în adevăratul sens al cuvântului 

legat de Slava lui Dumnezeu. 

Legat de Tatăl Ceresc, cu ce mă pot mira în același 
timp 

a tot și la toate, dacă nu cu gândurile... 

Pe Dumnezeu nu mă voi putea mira niciodată 

fiindcă 
tot ce dorește el să se realizeze 

este un lucru firesc... 

Pe faptul că Dumnezeu vrea prin absurd 
să vină la mine în chip de lup sau de altă creatură, 

n-am de ce să mă mir, fiindcă 

acest aspect ar fi pentru Tatăl Ceresc ceva firesc... 
Dumnezeu poate într-un fel sau altul să mă sperie, 

prin diferite fenomene cerești 

sau de altă natură 

dar prin asta nu mă poate face 
să mă mir pe el deoarece 

a te mira pe Tatăl Ceresc fără temei 

fără noimă, fără rând 
nu-i un fenomen firesc... 

 

                       Vasile Dan MARCHIȘ 
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Valeriu SOFRONIE 
 

 

ÎNNOIREA LUMII PRIN FILOSOFIE. 

DE CE TIMPUL?  

 

Husserl: „Voi încerca să îi călăuzesc pe alții pe 

niște căi pe care le-am urmat eu însumi...” 
 

Cine promite cui?  

Titlul cărții lui Nicolas De Warren, „Husserl și 
promisiunea timpului. Subiectivitatea în fenomenologia 

transcendentală”i, poate fi citit în două chei, care 

conduc la înțelegeri și așteptări diferite din partea 

cititorului. Direcțiile privirii sunt orientate de întrebarea: 
Cine este subiectul care promite? Dacă Husserl este 

acela, atunci opera acestei acțiuni este Timpul 

conștientizat, aprehendat în subiectivitatea noastră, în 
calitate de obiect intențional, pentru a pune în joc o 

formulare canonică husserliană. Dacă, din contră, 

actantul este Timpul însuși, nu animizat, dar gândit în 
maniera obiectivării de sine, atunci produsul actului este 

însăși explicitarea Timpului, scoaterea sa din ascundere. 

Pe scurt, adeverirea de sine a Timpului. Ambele 

interpretări rezistă briciului occamian, ce promite și el 
reducerea diversului la unitate. Și rezistă, întrucât 

butada fenomenologicei „întoarcerii pe dos” ne dă atât o 

„conștiință a timpului” (prima lectură), cât și un „timp al 
conștiinței” și, de ce nu, al lumii (a doua lectură). 

Așadar, pentru a nu nedreptății nicio hermeneutică 

posibilă, vom lăsa ambele priviri ca egal valabile. 

„Am venit aici doar pentru a asculta un discurs 

academic?” 

Cel puțin în intenția creatorului, fenomenologia 

transcendentală e mult mai mult decât o teorie între 
altele: este o luptă dată pentru sensul existenței umane 

într-o lume „ieșită din minți”. Dacă nu acceptăm că 

lumea nu este așa cum ar trebui să fie și că rolul de „a-i 
băga lumii mințile în cap” îi revine exclusiv filosofiei 

(evident, configurată fenomenologic transcendental), 

starea noastră internă defectă ne va încurca toate 

planurile de ajungere la Husserl și la filosofia sa. Putem 
obține multe dintr-o atare pornire culturală (inclusiv o 

colosală pierdere de vreme în lectură), chiar și „direcții 

noi” în filosofie, dar nu cogitatum-ul (obiectul gândirii) 
husserlian. Pe acesta din urmă, cel mai important de 

altfel, îl vom rata constant. În acest fel, o filosofie care 

s-a dorit o șansă de revenire la Rațiune, după un lung șir 
de tentative eșuate, va sfârși prin a se va așeza liniștită 

în rândul suratelor ei, îngroșând rândul filosofiilor 

„istorice”.  

Nu, Husserl nu a intrat în lumea filosofiei doar 
pentru a diversifica cultural câmpul de investigație al 

acesteia, pentru a satisface curiozitatea și setea de nou. 

Nu a venit să se alăture. Teoreticieni cu iz pozitivist se 

găsesc peste tot, secretați fără noimă de către 

Comunitatea filosofiei Birocratice. Scopul lui era mult 
mai ambițios: animat de o intuiție (a esențelor) care nu 

l-a părăsit niciodată, el voia o reformare radicală a 

câmpului de preocupări ale omului, filosofia, așa cum 
începe să o înțeleagă el, plasându-se în chiar epicentrul 

cutremurului pe care avea să-l provoace. Conștient de 

sarcina care urma să-i revină, Husserl voia să fie 

dobândită o „perspectivă superioară asupra lumii.. o 
cunoaștere universală, o metodă de cercetare liberă de 

orice prejudecăți... o unică construcție – menită să 

crească la infinit de la generație la generație – de 
adevăruri definitive, legate din punct de vedere teoretic 

unele de altele... capabilă să răspundă la toate 

problemele... veacului sau ale veșniciei.” 
După Husserl, filosofia nu poate ființa decât 

fenomenologic-transcendental. Ea nu are a îndeplini 

scopuri exterioare omului autentic (condus de Rațiune). 

Fenomenologia, ne repetă filosoful, nu e nici școală și 
nici mișcare filosofică; „Fenomenologia nu este nimic 

altceva decât posibilitatea permanentă a gândirii 

înseși”. Numai o gândire care se trezește, poate trezi o 
omenire întreagă la viața veritabilă. 

Când știința tace, pietrele vorbesc... 

Când rațiunea devine non-sens, atunci sensul în 

lume ar trebui să devină rațional. Pentru Husserl, știința 
timpului său (și, de ce nu, și aceasta contemporană 

nouă), pliata până la renunțare pe calapodul 

metodologic al viziunii naturaliste și-a pierdut funcția, 
singura funcție care o putea legitima în lume: conferirea 

de sens existenței umane. Această știința nu mai avea 

„nimic să ne transmită”. Era golită de sens. Devenise o 
simplă anticameră a tehnicii, bine cotată la bursa 

lucrurilor utile, dar ocolită de sens. Fără o știință 

veritabilă, nu putem avea o umanitate veritabilă. Lumea 

trebuia înnoită. Iar strigătul înnoitor venea din direcția 
filosofiei: „responsabilitatea ființei noastre veritabile 

cuprinde, totodată, responsabilitatea ființei veritabile a 

întregii omeniri, care nu există decât în calitate de ființă 
îndreptată către un telos și care nu se poate realiza... 

decât prin intermediul filosofiei.”. În cadrul acestui 

proiect, funcția cea mai înaltă a filosofiei este de a face 
cu putință dezvoltarea omenirii în direcția unei 

autonomii atotcuprinzătoare. 

„Dacă mă întrebi ce este timpul..”. 

Deși timpul a reprezentat pentru Husserl o 
„problemă închisă în sine” și „cea mai grea dintre toate 

problemele filosofiei”, filosoful nu a ocolit-o. Dacă nu a 

ocolit-o, înseamnă că în proiectul înnoirii lumii, sensul 
temporalității vieții conștiinței trebuie să ocupe o poziție 

primă. Lucrarea lui Nicolas De Warren demonstrează cu 

prisosință acest fapt. Semnalând că studiile consacrate 

conștiinței timpului la Husserl sunt nesemnificative și 
periferice, cercetătorul american și-a luat sarcina de a 

întreprinde un studiu de amploare și, deopotrivă, de 

adâncime asupra conștiinței timpului. Nu ia seama la 
strigătul „morții subiectivității” ce a răzbit din cea de-a 
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doua parte a secolului al 20-lea. Teza autorului este 

definitivă: problema temporalității este promisiunea 
subiectivității transcendentale, iar subiectivitatea 

transcendentală este promisiunea fenomenologiei 

transcendentale. Și, adăugăm noi, configurarea noii 
filosofii, nu prin efortul doar a unei persoane (Husserl), 

ci prin munca unei întregi clase de gânditori-

fenomenologi, este promisiunea înnoirii lumii. 

De Warren remarcă că analizele husserliene asupra 
timpului au fost elaborate în diferite etape ale gândirii 

sale, conținând, de cele mai multe ori reflecții privative 

(rămase doar în manuscris, ca exerciții de gândire 
fluentă, elaborate în marginea unor chestionări de 

amănunt, particulare), filosoful neoferindu-ne spre 

publicare finală o analiză completă a conștiinței 
timpului. Singure Manuscrisele de la Bernau (1917-

1918) tentează ceva în direcția unor formulări de 

principiu. De aceea, sarcina refacerii drumului 

înțelegerii conștiinței timpului prin labirintul tematic 
husserlian, pentru a readuce cititorul la opera acestuia, 

nu este un drum lipsit de dificultate. Aplecată asupra 

conștientizării timpului, conștiința s-a văzut nevoită să-
și releve propria temporalitate. Astfel că, vorbind despre 

timp, ea însăși a devenit o tematică a temporalității, 

aflată în procesul unei permanente explicitări de sine.  

Aflat în căutarea semnificației timpului, spunea 
Augustin, am devenit pentru mine însumi o problemă. 

Istoria se repetă și la Husserl, dar cu mai mulți sorți de 

izbândă, chiar dacă nu definitivă. Ca o concluzie a 
studiului permanent avut în vedere, încheiem acest text 

cu ultimul fragment din lucrarea pe care ne-am propus 

să o semnalăm cititorilor: „Într-adevăr, această 
năzuință perpetuă să devin eu însumi, care este posibilă 

doar prin neîncetata reînnoire a „acum”-ului, este 

adevărata speranță, sau promisiune a timpului.” 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ștefan Epure 
 

„Drumețul înzăpezit”, un spirit 

polivalent 

 
Acum, când la 23 martie 2021 se împlinesc șapte 

ani de la trecerea la cele veșnice a universitarului Ilie 

Dan, se cuvine să-i aducem un pios omagiu. 

Condamnat de o instanță a vremurilor (căci este 

„bietul om sub vremuri”) la izolare, boală și nemișcare 
în propriu-i apartament, universitarul Ilie Dan se 

prezintă în fața românilor și a lui Dumnezeu cu o bogată 

activitate științifică și literară la cei 75 de ani de viață. 
Șef de promoție al Facultății de Litere din cadrul 

Universității „A.I. Cuza” din Iași, a urcat treptele 

profesorale universitare devenind un dascăl deosebit, 

iubit de studenți prin capacitatea de cuprindere a 
domeniului lingvistic, prin metoda de prezentare a 

cursurilor și prin insuflarea dragostei pentru limba 

română, „sărbătoare în inimă” („Vitralii”, Ed. Quadrat, 
Botoșani, 2008). 

Teza de doctorat „Toponimia Văii Solonețului” 

demonstrează că Domnia Sa are har în privința limbii, 
își iubește limba și neamul, iar scrisul înseamnă 

existență. Șederea în Franța la Aix-En-Provence  i-a 

adus o reputație deosebită ca profesor universitar. Spirit 

plurivalent universitarul Ilie Dan este preocupat de 
domenii precum lexicul, istoria limbii, toponimia, 

onomastică, prosopografii (reprezentând o gravură a 

spiritualității românești), sinteze și nu în ultimul rând 
prozator și poet. 

Preocupat de lexicul românesc Ilie Dan consideră că 

trebuie avut în vedere trei aspecte: poziția geografică, 
factorii socio-culturali și evoluția istorică a poporului 

român. Ca și în cazul celorlalte limbi romanice, fondul 

lexical panromanic al României se situează pe primul 

plan. Termenii de origine latină definesc aspecte 
fundamentale ale realității, cunosc o largă polisemie, 

servesc ca bază pentru cuvinte noi și au cea mai mare 

frecvență. Problema latinitate–romanitate este un capitol 
important în preocupările Domniei Sale. Raportul dintre 

roman și romanic privește nu numai limbile romanice 

față de latina populară, ci și istoria fiecăreia dintre ele. 

Trebuie să se țină seama de moșteniri și de inovații, 
ambele determinate de condițiile istorice, sociale, 

culturale, militare, influențe străine, etc. Plecând de la 

Fr. Diez (întemeietorul lingvisticii romanice care, deși a 
avut în vedere doar șase limbi romanice – franceza, 

provensala, spaniola, portugheza, italiana și româna, 

clasificându-le în trei grupe: de est, româna și italiana, 
de vest – franceza și provensala și de sud – spaniola și 

portugheza) și Mateo Bartoli, lingvistul Ilie Dan explică 

caracteristicile latinei populare balcanice, deosebirile 

dintre limba română și celelalte limbi romanice, la nivel 
lexical, fonetic, morfologic și sintactic. Semnalizează 
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unele aspecte ale articolului românesc de-a lungul 

vremii. 
Vocativul românesc este analizat sub toate aspectele 

lui, de la originea desinențelor la valorile sale stilistice. 

Capitole speciale dedică lingviștilor și filologilor 
Alexandru Lambrior, precursor în istoria limbii române, 

Timotei Cipariu, B.P. Hasdeu, Alexandru Philippide, 

Ovid Densușianu, Dimitrie Onciul, G. Pascu, Sextil 

Pușcariu. Filologul Ilie Dan urmărește elemente 
ardelenești în opera lui Ion Creangă, problemele limbii 

la Titu Maiorescu, traduceri și adaptări din Eminescu, în 

Franța și Olanda, poveștile lui Ion Creangă „traduse” în 
franceză. Pasionat de toponimie, Ilie Dan aduce 

excelente contribuții la onomastica și toponimia 

românească, studii interdisciplinare care vizează 
arheologia, etimologia, etnografia, istoria, geografia și 

nu în ultimul rând , lingvistica. În critică și istorie 

literară notăm: „Contribuții” (Ed. Eminescu, București 

1978), „Contribuții” (Ed. Eminescu 1980), „I.I. 
Maiorescu” (monografie) Ed. Junimea, Iași 1982, 

„Anton Pann” (monografie), Ed. Albatros, București 

1989, „Destinul unui clasic, Ion Creangă” (antologie), 
Ed. Albatros, București 1990, „Pașii memoriei” (repere 

în istoria literaturii române), Ed. Albatros, București 

2001, „Altfel de martori”, Ed. Vasiliana 98, Iași 2002, 

„Mic dicționar de literatură universală” (în colaborare 
cu Anca Simireanu), Ed. Augusta Timișoara, 2003, 

„Popas printre oameni și cărți”, Ed. Vasiliana 98, Iași 

2004, „Nasc și la Moldova oameni”, Ed. Vasiliana 98 
Iași, 2007, „Retrospectivă și perspectivă”, Ed. Vasiliana 

98, Iași, 2007. Versuri: „Cumpăna gândului” Ed. 

Eminescu, București 1981, „Semnul zăpezii”, Ed. 
Eminescu, București, 1981, „Furtuna unui anotimp”, 

Ed. Junimea Iași 1989, „Orga inimii”, Ed. Augusta 

Timișoara 2000, „Draperia de ceață”, Ed. Vasiliana 98 

Iași 2003, „Cascade”, Ed. Vasiliana 98 Iași 2003, 
„Insula mirărilor”, Ed. Vasiliana 98, Iași 2005, 

„Clopotul din iarbă”, Ed. Quadrat, Botoșani 2005, 

„Amurg învins”, Ed. Vasiliana 98, Iași 2006, „Curcubeu 
de suflet”, Ed. Quadrat Botoșani 2007, „Vitralii”, Ed. 

Quadrat, Botoșani 2007, „Taina Albă”, Ed. Quadrat 

Botoșani 2007, „Popas printre oameni și cărți”. De 
remarcat că antologia cuprinde selecții din mai multe 

volume precum „La cumpăna gândului”, „Semnul 

zăpezii”, „Furtuna unui anotimp”, ,,Orga inimii”, 

„Rogatio”, „Draperia de ceață”, „Cascade”, „Insula 
mirărilor”, „Clopotul din iarbă”, „Amurg învins”, 

„Curcubeu de suflet”, „Vitralii”, „Mesteacănul din vis”. 

„Vitraliile” conțin „inscripții de suflet” , „zidite din 
taina unui vis” (Ilie Dan). 

Cu respect pentru valorile morale și spirituale, Ilie 

Dan realizează expresiv și elegant nu numai 

prosopografii ci și „portrete pentru eternitate” ale unor 
personalități de excepție precum și „o gravură” a 

spiritualității românești. Astfel în „Popas printre oameni 

și cărți” arată că Nicolae Iorga scrie cărți ce reprezintă 
personaje pline de demnitate, cucernicie creștină, 

patriotism precum Istoria lui Mihai Viteazul pentru 

poporul român și Istoria lui Ștefan cel Mare cu certe 
calități artistice, evenimente economice, istorice, 

mitologice, culturale, analizate documentar, scene, 

personaje, epitete, comparații deosebite. Portretul lui 
Ștefan cel Mare, erou nemuritor, se alătură de cel al lui 

Ureche, Sadoveanu sau Delavrancea, cu uimire și 

mărire în inimile românilor și la împlinirea celor cinci 

secole de trecere în neființă a lui Ștefan cel Mare și 
Sfânt „Divina simfonie a vieții” este exprimată în 

sonetele lui Vasile Voiculescu în care „tu calci peste 

Moarte și Uitare netrădând iubirea”(Sonetul CIX). 
Păstorel, „un Caragiale moldav” la care aflăm simbioza 

mediilor sociale și tipologia personajelor (orășeni, 

gazetari, dascăli, politicieni) și alți protagoniști din 
„fauna” Momentelor sau Scrisorii pierdute nu este un 

emul al lui Caragiale. Are afinități cu el și merită să fie 

citit. 

În cartea sa „Ut pictura poesis” Maria Mănucă 
caligrafiază sufletul, pictând în cuvinte „frumuseți și 

prețuri noi”. O carte – eveniment „Crime și criminalii 

de război”... autori Dorin Buzdugan și Vasile Pop 
actualizează adevărul biblic: „A ierta e creștinește, a 

uita este de neiertat!” Menționăm și alte analize 

pertinente despre „Elogiul durerii”, de Eugenia Popu 

Cobuț, „Pescar în țara lui Pește”, de Dan Dobrinescu, 
„Craii de Curte Veche”, de Mateiu I. Caragiale, 

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, 

de Camil Petrescu etc. Titlurile eseurilor îmbie la 
lectură, la „Deșteaptă-te, române!” Fiecărui personaj i 

se creionează „un act de identitate” în spațiu și timp. 

Lucrarea „Retrospectivă și perspectivă” este o carte  
pe care „ar trebui să o citească întreaga comunitate”. 

Interesat de descifrarea cărților Ilie Dan este un fin 

analist al literaturii de la noi și de aiurea. Cartea, 

structurată în trei capitole, este precedată de „o laudă” 
limbii române și se încheie cu „tripticul sufletului 

românesc”. Dacă în „Retrospectivă” apar personaje și 

personalități, momente, corespondențe, memorialistică 
tratate „cu haz și necaz”, în „Ferestre” apare o 

„Retrospectivă culturală” cu lirism și luciditate sau 

cercetări interdisciplinare, cum sunt cele toponimice. 
Excepțională este „Vitrina cu cărți” (partea a II a), o 

„enciclopedie a culturii” și o „frescă a sentimentelor”. 

Setea de cunoaștere a valorilor literare românești l-a 

determinat pe Ilie Dan să alcătuiască în colecția 
„Sinteze Lyceum” lucrarea „Destinul unui clasic – Ion 

Creangă”, Ed. Albatros, București 1990. Este o 

antologie remarcabilă prin multitudinea de autori 
(importanți) români și străini care au făcut aprecieri 

privind opera lui Ion Creangă. Antologia cuprinde o 

prefață semnată de autor, articolele așa cum au apărut 

ele în volume, prefețe, postfețe ale diferitelor ediții, 
studii și articole în ziarele și revistele de până la această 

dată. Cele trei părți, „Scriitor național”, „Ion Creangă 

artistul” și „Sub zodia eternității”, arată unicitatea lui 
Creangă între artiștii lumii, opera sa fiind epopeea 
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poporului român în care trăiesc credințele și eresurile, 

datinile și obiceiurile, limba, poezia, morala, filozofia, 
într-un cuvânt sufletul românesc. 

Lingvist, filolog și toponomast desăvârșit Ilie Dan 

este deopotrivă și un poet sensibil. Volumele sale o 
demonstrează din plin. În Semnul zăpezii „Cerul 

doarme-n albastru pe deal/ pădurea se-neacă de fânul 

cosit / zorii se varsă-n tăceri de zenit / și piscuri se-abat 

pe drum neumblat... / Otavă și grâne căldura preface / 
ruga pământului în imnuri de pace”. Obsedat de albul 

zăpezii poetul respiră un sentiment curat chiar și la 

„cumpăna nopții” sau la cumpăna anotimpurilor, 
majoritatea textelor catrene, sintetizează trăirea unui 

sentiment. Același lucru și în distihuri precum în Alb: 

„uitată e cărarea, ce multe – a risipit / și se prelinge – n 
mine tandrețea unui alb infinit...” 

Furtuna unui anotimp continuă aventura lirică a 

„seninătății zăpezii” într-un „dialog esențial” fie cu Dan 

Gheorghe a lui Mihai (tatăl autorului), fie cu el însuși 
sau cu Doamna sa iubirea (Imnurile lui Salustius către 

doamna sa, iubirea). Orga inimii continuă imnuri (în 

distih) ale iubirii, definiții ale iubitei, „iad de întrebări 
ce umbresc paradisul” ca într-o altă Divina Comedie. 

Iertarea vinovată, deschide-o nouă rouă / Blagoslovind 

păcatul unui vis / Zidul mirarea albă, ca suflet de icoană 

/ În iadul de întrebări umbrit de paradis!...” Cu Orga 
inimii, sub ploaia de stele, cu fata minune artistul 

apelează la Decalog pentru a ajunge la 

„Iordanul iubirii plăpând...” Cutremurat acum și 
mereu în Curcubeu de suflet se întreabă: „rouă de stele 

tu ești, cărare poate sunt eu”. Rătăcit prin paradis, 

sfârtecat de timp și de gând mai trage nădejdea sfințirii: 
„Odihna clipei mi-ai furat-o mie, / În răsărit de rouă, 

lăcrimat... / Sfințește-mă cu har de veșnicie, / Altar de 

suflet și duios păcat!...” Cu Taina albă (antologie 

poetică) se continuă periplul închinat iubirii cu definiții 
și autodefiniții lirice: „sub mălinul lunii taină ai rămas / 

Încrustând sub vreme sufletu-mi popas!...” sau „sunt 

rugul ce arde poiana din inima mea / și oceanul prelins 
peste lacrimi de stea...” 

După ce a drumuit pe parcursul celor 20 de volume 

de versuri, „Drumețul înzăpezit” (Ed. Vasiliana 98, Iași, 
2013, antologie alcătuită de autor la 75 ani) încheie 

rotund periplul liric de excepție. Titlul este sugestiv și 

semnificativ pentru tot ceea ce reprezintă destinul 

omului la un moment dat. Volumul cuprinde distihuri cu 
preponderență, dovedind o concentrare desăvârșită a 

expresiei poetice dar și catrene selectate după un criteriu 

valoric în care metaforele se topesc într-un paradox 
surprinzător. Poezia nu este doar o creație izvorâtă din 

talent, pasiune și experiență de viață, ci și din erudiția 

omului de cultură și de litere, de formația sa filologică. 

Iubirea mistuitoare, împărtășită sau nu, străbate cu 
intensitate paginile devenind remember al fericirii 

trecute, chiar și în lipsa iubirii, poetul căutând 

eternitatea acesteia. Pendulând între euforia iubirii trăite 
și tristețea singurătății pe care o resimte din plin, ar dori 

ca iubirea să devină „leac”. Iubita, „lacrimă sfințită de 

Dumnezeu”, „izvor de apă vie”, „zâmbet din stea”, 
„steaua polară” este așteptată și în „iarna vieții”. Iubita 

este percepută ca o „fata morgana” la care eul liric 

visează la o „nuntă – miracol” în cer. Efemeritatea vieții 
este exprimată prin metafore precum „fir de iarbă cu 

rouă”, „o palidă stea pe o ramură de brad”, „un ram 

uscat în lumina unui copac”. Nu lipsesc nici 

interogațiile retorice, existențiale, al căror răspuns nu 
este aflat sau este doar sesizat cu discreție. Arzând ca 

flacără poetul se întreabă: „din cel care am fost oare cât 

a rămas?”, dar sub nostalgia sfâșietoare a întrebării se 
întrezărește lumina revărsată asupra lumii. Cu inima ca 

„o floare lăcrimând” poetul rămâne între păcat și 

iubire”, o „candelă de suflet” ce „arde acum și mereu”. 
Metamorfozat în „jar”, „vulcan” sau „stâncă” s-a topit 

prin iubire repurtând o victorie asupra propriului eu. Rar 

se întâmplă ca un scriitor să fie un artist al limbii, 

lingvist, filolog, toponomast, remarcabil vorbitor dar și 
un poet de rară sensibilitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercul 

 

Prin drum de negură, 

Aburind a suflet ars, 
O umbră parfumată cu  

Iubirea rară, 

Își conturează veșnicia 
Într-un cerc.  

Nori de stele și descântece, 

Melodios biciuite cu șiraguri  
De cuvinte alchimic invocate, 

Clădesc fuiorul amețitor 

Al culmilor speranței. 

Așteptarea se înrădăcinează, 
Fără leacul trecător al vieții. 

Iar încăpățânarea dulce a primejdiei, 

Secătuită de precauția viitorului, 
Își vinde cartea... la răscruce. 

Acolo, cercul cimentat in colturi 

Pângărite cu trecutul nechemat, 

Își șlefuiește rotunjimea iubirii, 
Imperfect zdrențuită de vântul 

Zărilor… de la răscruce. 

Se construiește perfecțiunea: 
Din metalul topit de pasiune, 

Din stăruința timpului neuitat, 

Din îmbrățișări și săruturi agonice, 
Dintr-o adrenalină clocotită 

Cu dorul care sună a plin. 

 

                       Nela NECHIFOR 
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Emil NICULESCU 
 

 

Repetiții pentru finala pe Apocalipsă 
 
Aceasta mi se pare a exprima (într-un limbaj, totuși, 

sportiv) ultima carte de versuri a lui Nicolae Gâlmeanu, 

Ascultă cum zboară mormintele (ediția a 2-a, definitivă, 
revizuită și adăugită, Buzău, „Editgraph”, 2021, 110 p.). 

Este un fel de „reportaj cu funia de gât”, empatic și 

subiectiv totodată, de stringentă actualitate, cum 

glăsuiau jurnalele din „epoca de aur”. 
 Autorul, născut în 1946, are, în pofida colecției 

denominate pe copertă – „Scriitori Români 

Contemporani” – conștiința marginalității provinciale: și 
el era un om bun în această drăgaică bolnavă,/ care se 

învârtea și se dădea în lanțuri, era/ și el un tânăr care 

iubea câte-o fată,/ ori era un bătrân ca orice bătrân/ ce 
merge la biserică și la farmacie de câte ori e supus/ 

încercărilor (Trovantul). Biserica și farmacia (cu cele 

mai agresive reclame „pe sticlă”) devin toiagul 

generalizat al celor de vârsta a treia. strigând „eu sunt 
Iov, eu sunt Iov” cobor/ cu noaptea după mine, la coadă 

la medicamente (Baia de vise). Parafrazând, aș zice: 

„Sunt suflet din sufletul leatului meu și-i cânt bucuria 
și-amarul”. 

  Într-o vreme debusolată, valorile creștine (o 

insulă de latinitate, dar ortodoxă, într-o mare slavă) 

constituie un reazem, încă, puternic: Primește-mă, 
Părinte, la ceruri înapoi,/ am fost plecat ca Pavel după 

Saul,/ să mă întorc, din rătăciri  acasă, noi/ povestim 

precum veleatul ce-a rămas/ din nașterea uitării într-un 
staul... (Lumea vopsită). Neuitând, însă, vechile rădăcini 

trace, care i-au dictat lui Burebista să stârpească 

(provizoriu, desigur) vița-de-vie: O, neam frumos, o, 
neam frumos,/ aluat istoric dintr-o neagră pâine,/ noi, 

pretutindeni, am avut același mâine,/ must reclamat de 

toamna bețivilor zemoși (Galeul).  

Viețuim într-o lume ce n-a abandonat cultul 
morților, cu libațiunile ce le însoțesc pomenirea: azi 

vom ieși/ rătăciți, să vizităm osuarul din cimitirul 

eroilor/ necunoscuți, bolta surpată a viței-de-vie, din 
preajmă,/ și aroma strugurilor dați în copt...(Din 

preajmă).  

 Sentimentul limitei, inexorabil, al marginii bate, 
ca în „Simfonia destinului”, la ușă; este un timp-cascadă 

din care orice evadare este de dorit: soarbe-mă din 

această cascadă,/ din ieslea spitalului  care nu m-a 

crezut/ decât ca pe un basm, și externează-mă, 
Părinte... (Disjuncție). 

 Catastrofele medicale, bine mediatizate de 

posturi râvnitoare de rating, sunt prezente: azi au 
început să sosească/ recruții de la centrele de 

încorporare medicală, nu se știe/ / când vor fi eliberați 

veteranii, ca într-o taină,/ un freamăt a făcut loc 

internaților/ spre pavilioane – AMR. Ar fi de adăugat 

aici, pentru lectorii mai tineri, care nu au prins armata 

de pe vremuri, că A.M.R.-ul era un calendar al 
soldaților care măsura zilele rămase până la liberare. Tot 

aici, la fake-news-uri sau unde credeți că se încadrează, 

poate figura: lumea rămasă/ ovaționează și aplaudă, se 
taie/ panglica de inaugurare a unui crematoriu           

(Investitorii). 

 O administrație haotică produce accidente și 

panică: „vin virușii”, strigă megafonul,/ „vin virușii”, 
clipesc lămpile, se sigilează saloanele,/ morții își închid 

sicriele ( Virușii). 

 Bătătorita prejudecată cum că poeții sunt, 
începând cu Eminescu, tipi mai „speciali”, destinați 

spitalelor de alienați, vine la vedere: doctorul mi-a rupt 

fișa de externare,/ pentru un spital de vise diurne, „și/ 
sentimentele, întreb eu, contrariat de decizia 

medicală”,/ „du-te la un spital de nebuni, ăia au nevoie 

de visători” (Din pricina unor epifenomene). 

 Lazăr cel din gunoaie joacă și el în acest film, 
dar cu un scenariu sensibil modificat: a fost văzut 

îndreptându-se spre morgă/ cu patul în spate, i-a murit 

vecinul de/  pat și acolo nu-s paturi de-ajuns (Fără 
Procust). 

 Prioritățile nu mai sunt cele din societățile 

arhaice („cine nu are bătrâni să-și cumpere”), o altă 

„meritocrație” e pe cale să se instituie, având și ea un 
anume rezon sapiențial („și-a trăit traiul, și-a mâncat 

mălaiul”): H2 îl molipsește pe O, de mâine/ suflarea va 

fi repartizată pe generații, undeva la subsol,/ sirena 
salvării aduce o gravidă, gata să nască (Sirena 

salvării). Cântecul lăutăresc de altădată – „așa-i lumea, 

trecătoare/ unul naște și-altul moare” – aduce un omagiu 
celor ostoitori ai  sentimentului trecerii, așa-zișii „țigani 

de mătase”. 

 Arar, se întrezărește câte un liman ce pare a fi 

mai senin, când apar un fel de ilustrate cu flori de câmp: 
Locuiesc în acest trup ca într-o celulă,/ gata oricând de 

plecare,/ noapte de noapte aud cum celula/ îmi este 

marcată de alte celule,/ într-o zi voi scrie despre 
nevinovatele imortele (Provizorat). 

 O levitație înșelătoare pulsează încă în fostul 

luptător: patul meu arăta ca un focar de diagnostice,/ 
înfipt într-un punct cardinal rătăcit,/ visam că sunt viu, 

gladiatorule (Diagnosticul unui vis). 

 Ochiul înscris, simbolic, în triunghi este 

redimensionat, capătă alte tâlcuiri: Eu am văzut ochiul 
din lumina ce nu mă vedea,/ iubita mea, era un cerc 

solar dintr-un cerc polar (Ochiul solitar). 

Umbră și ambră au un punct terminus pe care 
Nicolae Gâlmeanu îl știe și semnalizează: mirosea a 

paradis fugit dintr-o cameră mortuară (Simfonia 

barierei). 

 Cartea nu este, îndrăznesc să cred, repetabilă, ea 
atinge altitudini ale deznădejdii greu escaladabile. Ea 

poate fi așezată sub semnul unui expresionism ce 

amintește de Emil Botta („școlare, căruntule,/ ești încă 
Școlarul Durerii,/ du-te la școală,/ tu, repetentule” (Corp 
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ceresc), agremental cu „râsu'-plânsu'” lui Nichita 

Stănescu, cel căruia îi este dedicat un text. 

 

Valentin CHIFOR  
 

„ FĂRĂ TITLU” de Ada d’Albon1 

 
Știam că Mihail Sadoveanu, povestitorul fabulos, 

unul din marii noștri clasici, creator al romanului istoric 

românesc a avut mulți copii pe care i-a crescut 

patriarhal, făcând uz și de bici, remarca  divinul critic  
G. Călinescu. Dintre 

urmași,  în planul 

creativității, îmi era 

familiar doar numele 
fiicei, Profira Sadoveanu, 

prozatoare, poetă. Aflu 

acum cu  încântare de 
existența nepoatei lui, 

Ada d’Albon, actriță și 

scriitoare stabilită în  

Franța, reconfirmare a vechii înțelepciuni conform 
căreia așchia nu sare departe de trunchi.  Ca atare nu-i 

deloc surprinzător omagiul postum înfiorat pe care îl 

aduce lui „nenea Mihai”: „De la Sadoveanu  am învățat 
să iubesc pământul strămoșilor mei, obiceiurile sfinte  

ale oamenilor, ale locurilor, filosofia omului simplu pe 

care viața l-a învățat respectul de Dumnezeu, marile 
valori ale umanității”. Ada d’Albon a crescut, 

adolescentă în anii ’50, sub tutelajul protector al lui 

Sadoveanu care o dezmierda cu porecla „Ataraxia”, 

sugerând regăsirea liniștii în tumultul unei adolescențe 
angoasante. Cu dor pătimaș pentru România, pe care 

exilul nu i l-a putut vindeca, Ada d’Albon, compensativ 

scrie  „Ultima vară în Bretania. Istoria unui exil”, volum 
lansat și la București, la Târgul Gaudeamus, în 2018.  

Mărturisesc, nu cunosc încă, din păcate, această carte. 

Recentul ei roman, „Fără titlu”, revalidează vitalitatea 
artistică a acestei septuagenare care și-a definitivat  

cartea în 2020 în toiul pandemiei globale - context 

 
1 Născută pe 7 iunie 1944, a absolvit I.A.T.C. la Bucureşti, este 

actriţă, regizoare, profesoară şi scriitoare. 
În anul 1981 a plecat în exil, în Franţa, împreună cu soţul ei 

Laurenţiu Azimioara. Acolo nu şi-au abandonat meseria şi visele, 
dimpotrivă, au fondat şi susţinut o şcoală de teatru. 

După două decenii, în anul 2002, au înfiinţat la Paris Théâtre 
de l'Orme, într-un local închiriat în arondismentul 19. Prin implicarea 
şi munca lor susţinută, un loc oarecare s-a transformat într-un punct 
de reper al iubitorilor de teatru. O activitate intensă, cu actori formaţi 
de Ada şi Laurenţiu, cu piese puse în scenă, de cele mai multe ori, 
după texte scrise de ei, înseamnă, de fapt, o viaţă dedicată în 
întregime Artei. 

În anul 2014 Ada D’ALBON scrie volumul „Ultima vară în 
Bretania, istoria unui exil”, îl publică pe speze proprii, apoi cartea 
este tradusă şi publicată în România la Editura Curtea Veche. 

 

alienant, haotic, absurd pentru alții, socotit benefic 

scrisului, tip de evaziune  în/ din inima claustrării 
forțate. Uimitoarea ei memorie afectivă deschide larg 

ușile libertății creatoare, socotindu-se tipologic „o  

ireductibilă slugă a stiloului” (din adolescență visa la o 
gloriolă de scriitoare). O experiență existențială 

devastatoare, timpul trăirii – „o prea mare iubire”, „o 

iubire mai mare decât iubirea”, o iubire providențială 

care a impulsionat-o să scrie (rol de declanșator) e 
livrată cititorului prin retrospecții, analism și 

caracterologie, într-o scriitură deschis autobiografică  

(precum jurnalele, memoriile), fixată  în vadul epic al 
unui roman-intim, cum ar spune Paul Goma. Prezentul 

povestirii (2020), timpul mărturisirii, fapt aparent 

paradoxal se instalează presant în punctul culminant al 
expansiunii virusului nevăzut, adevărat marasm când 

metropolele, inclusiv Parisul devin  fantomatice, fără 

țipenie de om pe bulevarde. Într-o  structură narativă de 

factură obsesională retorica confesiunii e tutelată de o 
imaginație tandru-dureroasă,  mereu la cote înalte de  

intensitate emoțională - vrajă sau blestem - până la 

limita unei rătăciri erotice.  Rememorarea afectivă, ca o 
jupuire de viu, fără a pulveriza bucuria, dragul de viață,  

acoperă o amplă claviatură între tonul șugubăț, râsul 

nebun, gargantuesc și hohote de plâns, cu sufletul cernit 

pentru  morții ei. Prinos al  recunoștinței în spirit pentru 
cei plecați ea scrie câteva inubliabile portrete, părinții 

(mama, temperament aspru, tatăl evocat cu tandrețe), 

soțul îndrăgit, regizorul Laurențiu Azimioară,  legați de 
pasiunea comună și divină pentru teatru (edifică Théâtre 

de l’Orme și o școală de teatru), cuplu mitic al exilului 

românesc la Paris,  M. Sadoveanu însuși, unchiul Adei,  
surprins în faza bolii, agoniei. Pe firul de păianjen al 

memoriei autoarea reînvie - galerie portretistică 

generoasă -  medii, vârste și comportamente varii. Nu 

lipsesc din evocare idile adolescentine, prietenii 
amoroase, rivalități, gelozii, escapade (Poiana Țapului, 

Sinaia, Doftana) în care apar  puberi în călduri. Fugar, 

episodic apar personalități cultural - artistice, scriitori, 
actori, lume familiară autoarei, de la Nina Cassian, 

Cella Serghi, George Vraca, Mihnea Gheorghiu, Olga 

Tudorache, Moni Ghelerter la Beate Fredanov, Zoe 
Anghel, Ilie Constantin, Demostene Botez, Perahim, 

Grigore Vasiliu Birlic, Cristina Struțeanu, Tudor Eliad 

(fiul regizorului Sandu Eliad), fost pretendent la mâna 

Adei etc. În alt plan, memorabil, adorabil prin inocență 
și bun simț instinctiv este Marius, maramureșeanul cu 

zâmbet de copil,  grădinar, atașat tandru de stăpâna 

casei, util familiei dar și în teatru, cu o percepție inedită 
a sublimului. El se concepe scriitor, ilustrare inedită a 

bovarismului artistic. Scriitura fixează, nu mai puțin,  

dorul neostoit de țară al protagonistei: „Sunt de aproape 

40 de ani în Franța, ruptă de România, pe care nu mi-o 
pot scoate din suflet”. Utilizând persoana  întâia, Ada 

d’Albon scrie de fapt romanul propriei biografii, o 

experiență  existențială de o viață, etapele formației sale 
- copilăria, prima experiență erotică, studiile, cariera 
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actoricească, întemeierea familiei, 

dar prioritar, obsesiv înregistrează 
cutremurul ființei sale, sedusă de 

profunzimea privirii și mâinile lui  

Dan Grigore, capabil să 
înfăptuiască pe clapele pianului său 

un rit sacru. Cu sufletul mereu în 

flăcări autoarea reușește să fixeze 

momentul revelator în planul 
intimității, acela al străfulgerării 

irepetabile, incomprehensibile a iubirii dintre doi 

adolescenți, naratoarea și copilul minune la Pelișor (îi 
desparte doar un an). Impactul tulburător îi oferă eroinei 

senzația că a îmbrățișat infinitul (întâlnirea lor o socoate 

mistică, hotărâtă de destin). Interpretările lui Dan 
Grigore îi par desăvârșite. Doar el putea făuri sublimul 

pe  pianul său fermecat – o stare extatică decisă de 

timbrul personal al interpretărilor lui din Chopin, 

Beethoven, Mozart, Liszt, Bach, Scarlatti, socotite 
tămăduitoare, încât o ploaie de adjectivări, encomii 

abundă  în pagini, gen  de idealizare prin ochii ei de 

femeie îndrăgostită: „dumnezeirea se scurge prin 
degetele tale”, ,,un imens geniu al pianului”,  „cântă 

diabolico-divinisim”, „Ești incomparabil, sublim, fără 

egal!”, „E unic și atât”,  „cu admirație până la cer”,  „Te 

iubesc în cascade, iubesc iubirea ta din străfunduri”, „… 
cânți ca un Dumnezeu”,  „nu poți fi comparat cu nimeni, 

cu nimeni!”, „cel mai fabulos artist”, „Respirație 

Sublimă a muzicii”, „Tu ești măreț ca Natura dată de 
Dumnezeu” etc. Iubirea pentru pianist o impulsionează 

să scrie despre „o prea mare iubire” (sintagmă 

laitmotivică), „Iubire mult prea mare pentru un om “, 
„un joc de-a dragostea, cum nu există al doilea pe 

lume”.  De altfel scrisul, cu rolu-i cathartic, muzica, 

cărțile îi umplu singurătatea asociată cu  invazia brutală 

a senescenței. Ada, intens pasională, natură 
ambivalentă, poartă cu ea în mod egal dorința de viață și 

de moarte, nedisociabile de altfel,  aliază o neliniște 

languroasă, un suflet păgân cu parfumul unui tărâm 
ademenitor - ravagiile iubirii care-i înalță sufletul în 

tării. Structură romantică, tipologic vorbind, ca om 

(afectiv, caracterial), ca actriță în roluri din repertoriul 
clasic - Shakespeare, Ibsen sau Lorca, ca scriitoare ea se 

regăsește în conceptul coincidentia oppositorum a lui M. 

Eliade, în care viață-moarte, carne și spirit, mundan și 

transcendent coexistă,  unitate a  contrariilor.  Asociație 
de spirit critic, luciditate și suflet smintit, ființă 

paradoxală, oximoronică, cum o dezmiardă Dan 

Grigore, ea  prețuiește senzualitatea Sacrului, evocă cei 
60 de ani de prietenie cu un bărbat necunoscut (cele trei 

întâlniri cu Dan Grigore – la Pelișor, Brașov și  

București, la Târgul de carte „Gaudeamus”), având și la 

bătrânețe o ardență adolescentină, ființă solară care  
întinerește sufletește. De abia ieșită din copilărie  a fost 

marcată de linia inimii, cu convingerea că poți muri de 

dragoste : „Iubirea pentru un bărbat e tot ce poate fi mai 
îmbătător, mai viu , mai adevărat”).  Îl invită la Paris 

pentru un concert, la Teatrul de l’Orme, aspiră să joace 

un spectacol la București, îi spune povești, îi scrie 
versuri, comunică îndelung telefonic, electronic. 

Mesajele, scrisorile, adevărată „hemoragie epistolară”, 

„corespondența între un imens geniu al pianului […]  și  
o  actriță  scriitoare” au magnetism, lirism, frumusețe; îi 

trimite  multe cuvinte dulci, îl dezmiardă fără a eșua în 

sentimentalism desuet. Dan Grigore, la rându-i, îi 

expediază la Paris cd-uri pe care eroina le ascultă cu 
sfințenie. Dar audiază și muzica altora, de la Brassens la 

Amália Rodrigues. Finalmente însă,  naratoarea  care a 

cunoscut tumultul sentimentului la o vârstă  târzie se va 
alege doar cu gustul morții, captivă într-un labirint 

sumbru, care închide sacrificiul unui amor stins pentru 

soț, iar  pianistul  la 3000 de km. distanță e  perceput ca  
o nălucă care-i sfâșie inima. Lucidă Ada știe că această 

relație a fost doar un episod în viața ei, „o prea mare 

iubire a mea, nicidecum a lui”. Imprevizibilul, ca 

întotdeauna, survine cu doza-i de incomprehensiune: 
decesul soțului, dar și necesitatea unei intervenții 

chirurgicale pentru Dan Grigore, realități care 

inaugurează pustiirea sufletească în existența eroinei, 
odată cu iertarea îndelung răbdătoare, nedisociabilă de 

sentimentul iubirii. Estetic, artistic, scriitura Adei 

deschide ușile spre tărâmul  evanescent al intimității, 

fără ipocrizie, fără false pudori, barometru al unei 
depoziții infuzată de poeticitate.  Autoarea are  o bună  

acuitate vizuală și auditivă (excelente dialogurile, 

naratoarea aude foarte bine), surprinde detaliile 
semnificative, are forță caracterizantă în organizarea 

epică a traiectoriei existențiale  din etapa adolescenței 

până la sfârșit, relația erotică fiind elementul major al 
intrigii romanești. Personalitate stenică, având o rară 

inteligență a inimii naratoarea restituie cu talent 

inefabilul, acel je ne sais quoi al iubirii pentru doi 

bărbați concomitent, anomalie a inimii - pentru soț, 
respectiv pentru reputatul pianist Dan Grigore, zeificat, 

idealizat, aproape mitologizat ca personaj.  Dar romanul 

prin extensie filtrează magia vieții în genere, 
splendoarea naturii, percepută sadovenian în acord cu 

diagnosticul diaristului elvețian Amiel, Peisage - un état 

d’âme, recuperează eșantioane sugestive din  
frumusețea lumii, artei, muzicii, literaturii, teatrului prin 

subtile corespondențe, încât culori, sonuri și parfumuri 

își răspund  baudelairian.  „Fără titlu”, romanul Adei 

d’Albon este un concentrat miraculos de sensibilitate 
feminină în chenarul unei structuri narative de 

netăgăduită autenticitate, orchestrată muzical, cu tumult 

de Niagară, cu neliniști, cu zbucium intens, cu bucurii 
euforice, cu tăceri, cu morți sufletești, aliaj de tandrețe, 

calinerii și senzualitate păgână (contopită cu „sufletul și 

carnea, cu mintea și respirația”), autoarea știind păstra 

firul Ariadnei în labirintul ființial de o grea melancolie 
retrospectivă, dar capabilă să răzbească în lumina 

mântuitoare a creației.  Sublimat literar răvășitor, cartea 

Adei d’Albon, lipsită de clasicul happy end care aduce 
cu sine edulcorarea, înfăptuiește un superb elogiu al 
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iubirii mistuitoare, dulce, dizolvantă otravă a simțirii. 

Romanul reiterează, mărturisește oricând, oriunde 
enunțul biblic apoftegmatic: dacă dragoste  nu e, nimic 

nu e, dacă  dragoste nu am, nimic nu sunt. „Și acum 

rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Iar 
mai mare dintre acestea este dragostea”.  

 

 

Ionel NECULA  
 

 

Vasile Ghica revine 
 

      Zilele acestea, scriitorul Vasile Ghica m-a 

gratulat cu o nouă carte – tot sprințară, reconfortantă și 
plină de înțelepciune. Am regăsit, și în această nouă 

ispravă livrescă, aceeași manieră a dialogului dintre 

Spirit și Sine, predispus să ia în discuție, în analiză și 
până la urmă-n răspăr problemele acestui veac.  

      Am reținut, din lecturile mele aleatorii, că 

personalitatea umană este rezultatul unei evoluții 

tristadiale - de la Sinele preadolescenței, cu toate 
instinctele în stare activă, răspunzător de conservarea de 

sine, la Eul năbădăios și la nevoia de a se afirma în 

lume, în confruntare deschisă cu tot ceea cea ce nu-i 
remarcă unicitatea și locul privilegiat ce i se cuvine în 

lume și Supraeul maturității când legea, Ideea, 

Principiul, reglementările care ordonează societatea și 
chiar lumea devin prioritare și covârșesc celelalte două 

instanțe. Acestea sunt liniamentele evoluției, dar asta nu 

înseamnă că  revenirea la Sine, la organic, la somatic, la 

empirie, la imanență, la simțuri și la senzații echivalează 
cu o involuție, de vreme ce e stabilit că nu există nimic 

în intelect care să nu fi fost mai înainte în simțuri. Nu 

deplângea Cioran suferința unei senzații în 
procesualitatea transformării ei în idee?  

      Ceea ce face Vasile Ghica în această carte este 

un dialog între prima și a treia instanță din procesul 
trudnic al configurării unei personalități.   

      Ar mai fi ceva. De regulă, un dialog presupune 

cel puțin două personaje ceea ce autorul evită și preferă 

să se dedubleze, de unde, cel puțin la prima vedere, am 
putea spune că dialogul este ratat, se substituie în 

monolog, într-o formulă sui generis de a face  

memorialistică. N-aș vrea să uzez de magica formulă 
fotbalistică în care același jucător centrează, dă cu capul 

și marchează în același timp, pentru că autorul nu cred 

că se eschivează de la interviul clasic, ci doar, cum am 

mai spus, caută o formulă mai sprințară, mai 
ademenitoare de a pune în discuție chiar probleme grele, 

spinoase și mai greu de urmărit într-o dispunere cursivă.  

Probabil că nici nu este interesat de modalitățile 
bătătorite și-ncearcă formule mai personale, caută să fie 

original, ceea ce, nici vorbă că trebuie apreciat și prețuit. 

     A mai folosit această manieră, probabil, tot așa,  
din oroarea de pastișă, și-am subliniat la vremea 

respectivă  avantajele acestei modalități insolite. Există 

însă și un risc în folosirea ei abuzivă. Fuga de pastișă, 
cum se vede, îl poate duce în situația, nu prea 

confortabilă, de a se autopastișa. Până una-alta, Vasile 

Ghica este primul și până în prezent singurul său 
discipol.  

      Acum despre carte. Despre cultura tecuceană și 

despre personalitățile pe care arealul tecucean le-a 

furnizat patrimoniului național de valori s-a vorbit mult, 
poate chiar exagerat de mult și dacă Vasile Ghica revine 

asupra acestui  subiect și în această carte, Tecuciul în 

ipostaze ilustre (Editura StudIs, Iași, 2021) înseamnă 
că își are temeiurile sale. Dincolo de subiectele tabu cu 

Cocuța și cu cercetășia, vorbește, desigur, și el, despre 

scriitorii acestui spațiu geografic, despre cei 18 
academicieni, despre cele bune și mai puțin bune din 

viața spirituală a orașului, dar insistă, cu precădere 

asupra Festivalului Internațional al aforismului și 

despre implicarea Fundației Pelin în afirmarea 
culturală a orașului. Sunt două subiecte care n-au 

căpătat încă patina vremii și n-au devenit subiect de 

cronică, dar fără de care Tecuciul ar fi un ilustru oraș 
anonim, ca și Panciu sau Berești. Grație acestor două 

repere Tecuciul nu doar că se profilează ca loc geografic 

în care se întâmplă ceva important, dar  capătă chiar și o 

vogă europeană Faptul că toamnă de toamnă (excepție 
ultima, care-a fost anulată de pandemie) caldarâmul 

orașului răsună sub pasul atâtor personalități ale culturii 

românești și chiar de peste graniță înseamnă ceva. Ca 
unul care m-am aplecat mai insistent asupra trecutului 

cultural tecucean știu că în vremurile de odinioară 

descinderea în oraș a unui grup de scriitori lua proporții 
de eveniment epocal  și alimenta mentalul locului pentru 

cel puțin un an de zile. E adevărat că în acele vremuri 

nu avea trei instituții de cultură și nici 30 de salariați 

care să păstorească fenomenul. Or, în zilele noastre, 
Tecuciul este, grației Fundației Pelin, vizitat de atâtea 

personalități cât nu se întâmpla, altădată, în câteva 

decenii. Am mai spus-o și-mi pare rău că trebuie s-o 
repet, Fundația Pelin face singură și fără nicio implicare 

a sărăcăciosului buget locat mai mult decât toate cele 

trei instituții de cultură. 
      Cum să nu mă bucur că Vasile Ghica, în această 

ultimă carte, se oprește asupra acestei instituții-mecenat 

cu funcții și rol propulsator în viața culturală a arealului 

cultural Tecuci? Cred că dac-ar concepe un sistem de 
abonare și-ar edita un buletin informativ cu circulație în 

Tecuci, Focșani, Panciu, Bârlad, Galați, cu anunțarea 

din timp a evenimentelor în derulare, ar putea deveni un 
centru cultural zonal foarte căutat. Aștept momentul 

când palatul de la Țigănești va fi renovat și va căpăta, la 

fel, o destinație culturală.   
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Valeria MANTA TĂICUȚU 

 
          Un alfabet al iubirii 
 

Structurat în două cicluri de poeme („la umbra  

lunii” și „cu aer de mister pierdut”), volumul de debut al 

Ramonei Roman se remarcă prin sinceritatea mesajului, 
în care sunt decelabile, alături de temele fundamentale 

(iubirea, viața, condiția scriitorului), întrebări și posibile 

răspunsuri lirice privind condiția umană în general. 
Lepădarea metaforică de cuvânt pare, dincolo de frondă, 

dovada unei spaime în fața lipsei de sens și scop a lumii 

în care ființăm: „tac/ cos cu ață albă/ găurile/ din 

pledurile îmbâcsite/ de atâtea nefapte/ e mult praf/ în 
ceștile voastre/ cafea ordinară/  <<de prin alte țări/ de 

soare pline! >>/ mă lepăd…/ și ascult/ cum unghiile 

mele/ zgârie << Psaltirea>>!” („mă lepăd de cuvânt”), 
deși scrisul exercită o continuă fascinație și, evident, un 

mod de viață: „vreau să scriu despre iarnă/ în fiecare 

vară/ și despre noi/ pe toate zidurile caselor/ fără 
stăpân// mai vreau/ să-mi curgă prin vene/ să pot dona 

sânge/ și celor ce iubesc în șoaptă” („încă mai vreau”). 

Pentru o poetă foarte tânără, iubirea poate deveni un 

fel de nobilă religie: „am băut din căușul palmelor/ unor 
însetați de iubire/ doar câteva guri de curaj/ și-abia 

atunci/ am învățat <<Crezul >>/ cu adevărat” („mă 

întorc”), atâta timp cât „cerul poate fi mereu senin/ 
fiindcă soarele răsare din interior/ spre exterior/ 

dintotdeauna” („dintotdeauna”). Pusă deci sub semnul 

luminii în intrată în câmpul semantic al sacralității, 
iubirea este „alfabetul limbii în care vorbesc”, spune 

poeta, pentru care expresia sublimată în versuri a 

sentimentelor este mai presus de „teoreme” și de ceea ce 

este artificial ori în suprasaturație toxică: „nu mă iubi 
prea mult/ sunt toxică/ spală-mă cu apă din Iordan/ 

numește-mă/ redă-mă lumii vie și nevătămată/ cu aripi 

albe și ochi/ să pot vedea” („toxic”).  
Există în volum o retorică a iubirii, pe care poeta o 

manevrează cu destulă dibăcie, situându-se între 

naivitatea/ingenuitatea primei iubiri și răsfățul unei 

întrezărite maturități: „spune-mi dacă mai știi/ când 
ziua/ se îngână cu noaptea/ mai vin/ iubirile noastre pe-

acasă?/ mai vin soli de pace/ s-aducă amprente/ de-

apusuri de soare?/ dar dacă nu știi/ sau de-ai uitat/ mă 
lași să-mi pun capul/ pe umărul tău/ și să-ți spun/ cum ar 

fi?” („cum ar fi?”). Nevoia de certitudini generează 

ritualuri bizare, situate la granița dintre magia albă și 
cea neagră: „dă-mi o cană de zahăr/ s-o pun la rădăcina/ 

unui cireș sălbatic/ să crească/ și să mă ferească/ de 

toate clipele/ când îmi va fi foame/ de umărul tău drept// 

să mă înfrupt cu nesaț/ odihnă să-mi fie clipa de umbră/ 
când soarele se va oglindi/ în privirea mea/ să-și vadă 

surâsul/ imprimat pe sânii mei/ acoperiți de pânza unui 

nor/ aproape orb!” („clipa”); de cele mai multe ori, însă, 
poeta pare să fi ajuns la înțelegerea iubirii ca joc 

fascinant tocmai prin efemeritatea lui, dar și prin 

caracterul orfic: „eRam și azi/ la poalele muntelui cred 

de-atâta verde/ privind cum îi flutură frunzele-n vânt/ 
prinse-n clame din coajă de stejar// sunt și azi acolo/ 

așteptând umbra lunii din mai/ și serenada ploilor ce vin 

doar să plece/ cântând la o liră/ pe-acorduri de pasăre 
Phoenix” („eRam și azi”). 

Precumpănitoare printre temele din volum, iubirea 

are conotații diverse, unele livrești, altele dintr-un cod 

personal de bune purtări și sentimente: de la joc cu 
măști („ce mască-ți pui tu azi/ iubitul meu/ și-al tuturor 

pierdutelor/ în ale tale valuri/ de amăgiri/ de vise/ și 

șoapte deocheate/ pe care o alegi/ și care-ți stă mai bine/ 
dintre toate?” – „vei ști?”), la drum ce trebuie parcurs 

(„de-ar ploua s-ar șterge urma pașilor mei/ și de-ar 

ninge/ mi-ar îngropa cărarea spre noi/ de n-ai fi tu/ cine 
m-ar învăța alfabetul tăcerii/ să pot scrie cu fum/ 

poemele compuse în crucea amiezii?” – „cărarea”), 

iubirea este ardere („au ars”), prag între spiritual și 

carnal („bătăile inimii tale/ în palma mea/ cum sunt 
cuvintele/ înțelepte dintr-o carte/ ce nici un muritor/ nu 

a citit-o/ văzut-o sau atins-o/ și iar/ mi-e dor de inima 

ta” – „și iar”), taină și descoperire a sensului existențial: 
„cum rămâne cu mine?/ spuneai că/ vorbești pe înțelesul 

meu/ și încerci/ să mă înțelegi/ într-o altă limbă/ să mă 

traduci/ să-mi dai alt sens?/ ascunde-mă în gândul tău/ și 

scoate-mă doar/ la lumina lunii/ pentru că/ smaraldele 
strălucesc/ doar în taină” („alt sens”). 

Remarcabil la Ramona Roman este faptul că nu se 

legitimează generaționist și nu scrie asemenea tinerilor 
poeți de astăzi, în sensul că nu poetizează banalul, 

trivialul, vidul și, în general, universul fracturat în care, 

cel mai adesea debusolați/dezabuzați, se situează 
ceilalți. Poeta băcăuană are curajul de a construi un 

discurs liric sincer, fără asperități lingvistice, bagajul ei 

lexical demonstrând nu atât refuzul agresivității, cât 

căutarea unui mod de exprimare care să corespundă 
temperaturii înalte a propriei intimități. 

 

*Ramona Roman, „ERam”, Ed. Art Book, Bacău, 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce-ar fi ? 
Ce-ar fi dacă vara ar fi  
un noian de raze albe  
de zăpadă 
și iarna o explozie de bulgări  
de soare 
Cred că atunci te-aș iubi 
Cred că atunci te-aș ninge pe tâmple 
și te-aș lăsa să plângi cu frunze de salcie... 
Nu te-aș mai alunga  
te-aș planta în grădina 
de la apus și te-aș săpa adânc  
să nu te ofilești nicicând! 
Ce-ar fi? 

                    Ramona ROMAN 
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Stan BREBENEL  
 

Mai mult decât șoapte 
 

 Anul trecut am avut surpriza plăcută să cunosc 
un scriitor deosebit. Este școlit, este tânăr și foarte 

talentat. Este vorba de preotul Alexandru Pripon, poet, 

prozator și publicist. Proza sa se referă, în principal, la 
teme legate de profesiunea sa. Sunt texte cu specific 

religios ce au apărut, majoritatea, în cotidianul 

„Lumina”, al Patriarhiei Române, dar și în portalul 

„Doxologia”. Am în față, în afara acestui nou volum de 
versuri, trei cărți minunate apărute la Editura 

Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, sub semnătura sa, 

după cum urmează: Pași întru lumină (publicistică, 
2015), La porțile sublimului (versuri, 2016) și Printre 

rânduri - Pași prin istorie - (publicistică, 2018). Toate 

aceste cărți au apărut cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul 

Buzăului și Vrancei. 

 Într-un articol publicat în ziarul „Lumina” în 

anul 2018 părintele Alexandru Pripon afirma cu tărie: 
„Eu cred în semenii mei, fără a mă considera, în vreun 

fel, diferit de cei – buni ori răi – ce pășesc pe cărările 

acestei lumi, în acest veac neprielnic umanității. Eu cred 
în ceea ce suntem și, mai ales, în ceea ce putem deveni, 

sub semnul Adevărului înțeles ca mod de viață, nu 

simplu concept abstract”. Afirmații pertinente și perfect 

adevărate.  
 De la acest crez, al părintelui și al meu, am 

pornit la lecturarea noului volum de versuri,  Tăcerile 

șoaptei. Alexandru Pripon, poetul, își transcende 
condiția și încearcă să facă performanță în ceea ce alți 

purtători de veșminte preoțești au reușit, devenind un 

demn urmaș al purtătorilor de slovă, de credință și 
smerenie. Noul său volum nu este unul preponderent 

religios însă, în aproape fiecare poem, ne vorbește 

despre viață, moarte, iubire, patrie și alte învățături 

biblice, o tematică de mare diversitate, profunzime și de 
o gravitate conform timpurilor pe care le străbatem. Iar 

raportarea la divinitate este discretă și se simte cu 

putere. Chiar și în acele poeme, și nu sunt puține, cu 
vădit caracter patriotic. Și nu ar putea fi altfel pentru că, 

la urma urmei, ce am fi fără patrie, fără limbă, fără 

cultură, fără spațiu geografic, adică fără identitate, fără 
aspirații? Pr. Prof. Univ. Dr. Gheorghe Holbea scria în 

prefața volumului de versuri La porțile sublimului 

următoarele, întărind aceste adevăruri și dându-le 

greutatea cuvenită: Apropierea de Dumnezeu este ultima 
și singura soluție viabilă a omului contemporan, 

covârșit de durere și deznădejde, aplecat de povara 

grijilor, dezorientat de agresivitatea cu care îl învăluie 
veacul necredinței. Apropierea de Dumnezeu înseamnă, 

de fapt, regăsirea echilibrului și a liniștii sufletului 

omenesc, regăsirea Edenului pierdut de mult, regăsirea, 

în definitiv, a sinelui. Pentru că Dumnezeu este 

indisolubil legat de sinele nostru. El sălășluiește în 

ființa noastră mai mult decât aerul pe care îl respirăm, 
mai mult decât orice ne definește. 

 În cuprinsul volumului Alexandru Pripon 

folosește două tehnici: tehnica versului alb și cea a 
versului clasic, fără să fie diferențe de valoare între ele. 

În cazul versului alb autorul nu folosește semnele de 

punctuație, și bine face. Despre acest aspect scriitoarea 

Passionaria Stoicescu, punând punctul pe i, scria: Lipsa 
punctuației în cuprinsul poemelor e o libertate oferită 

cititorului de a da versurilor o intonație cerută de 

simțământul propriu al receptării personale, care poate 
să nu fie în acord cu intenția autorului. Și de aici, cred 

eu, autorul își supune cititorul la exerciții de a reda 

fiecărui poem propria versiune, propria interpretare. 
Poate că acest lucru l-a urmărit. Tot Passionaria 

Stoicescu spunea: Cartea însă respiră acel echilibru 

necesar între mesaj și expresie. Citesc de foarte mulți 

ani poezie și aș putea spune că sunt la curent cu aproape 
tot ce au scris și scriu poeții de limba română indiferent 

de meridianele pe unde își duc existența. Nu mai 

vorbesc de poeții străini. În ultimii ani, prin rubrica din 
ziarul buzoian „Opinia”, am citit aproape toate volumele 

celor prezentați. Am citit mult și din cei pe care nu i-am 

prezentat încă. Așadar, sunt la curent și pot să afirm că 

poezia lui Alexandru Pripon se încadrează în tendințele 
actuale din toate punctele de vedere, inclusiv ca valoare. 

 Intrând în profunzimile cărții acolo unde autorul 

ne invită cu eleganță, cu decență, dar și cu har aflăm o 
primă temă dragă de-a sa: dorul de spațiu, fără sațiu așa 

cum metaforic și inspirat scria Emil Botta. Și odată cu 

acesta, zborul. O sete pe care poetul vrea să o curme 
străbătând veacurile și misterele: Nimb zadarnic peste 

fala clipelor de-odinioară,/ Zbor. Privire peste veacuri 

prizoniere în secundă./ Am pășit pe-aceste drumuri 

pentru cea din urmă oară/ Parcă ieri, atunci când norii 
încă nu știau s-ascundă/ Nici speranță, nici cădere, nici 

mirări ce se scufundă/ În adâncuri fără vise, fără gând, 

fără să doară,/ Și, când liniștea coboară, despărțirea e 
ușoară. (Zbor). Nu-i așa că ne amintește de Mihai 

Eminescu? Mai întâlnim poezii care ne amintesc de 

versurile lui George Bacovia, George Topârceanu sau 
Adrian Păunescu. Deci, are un registru larg. În ceea ce 

privește poezia patriotică autorul o îmbină cu cea de 

natură religioasă. Și nici nu ar avea cum. Iată un 

exemplu: Ascunse-s sărbătorile străbune/ Într-un sertar, 
cu grijă ferecat,/ Ei au știut că nu ne vom opune/ S-

avem un trist Crăciun, însingurat.// Ne plâng strămoșii 

fără pomenire,/ Ne plâng colindele refugiate-n dor/ Și, 
dincolo de orice amintire,/ Suspină Pruncul Sfânt 

Mântuitor. (Crăciun însingurat). Este strigătul care se 

aude, este purtătorul de mesaj al tuturor românilor ca o 

ripostă la pandemie și la opreliștile puse de autorități 
credincioșilor, fie de Crăciun sau de Paște. Odată cu 

acesta mai are un mesaj și pentru trădătorii și vânzătorii 

de neam și de țară. Speră ca strigătul său să fie auzit de 
cei vizați, de popor și de divinitate: Nu cred că va mai fi 
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vreodată vară,/ Am tot sperat că totu-i doar un joc./ 

Sărmani naivi! Noi am vândut o țară,/ Deși nu am 
primit nimic în loc./ S-au strâns prea multe ierni în 

călimară? Și toată țara e un iarmaroc... (Prea mult). 

Aceeași obidă, aceeași revoltă mută le regăsim și în 
poeziile Dor de Eminescu, Străin sau Neputință din 

care citez o strofă: Prin secolul de ură și trădare,/ De 

sentimente crude și zălude,/ Privim în jur și-n noi cu 

întristare,/ Descoperim, cu cinică mirare,/ Că suntem 
toți neputincioși. Și iude... Se poate lesne observa 

mirarea că nu își poate explica cum urmașii unui popor 

demn, drept, viteaz și harnic au devenit lași și trădători. 
Față de toate aceste fapte ce se petrec sub ochii noștri 

autorul are și câteva dorințe. Cele mai interesante se 

regăsesc în poeziile: Prin prezenta, Proces-verbal și 
Cerere, poezii pline de o ironie fină. De aceeași ironie 

beneficiază și anumiți mânuitori de condeie, ce își 

chinuie cititorii cu sumbre... poezii, chinuind hârtia. 

(Mie). 

 O poezie sintetizează experiența de viață a 

autorului ce ar fi trebuit să o aibă în viitor, la anii 

senectuții, dar se pare că acel viitor a venit doar prin 
cunoaștere mult prea devreme. Este în ea și o revoltă 

strunită asupra nedreptăților acestui ev neștiut și buimac, 

cum inspirat l-a denumit un cunoscut scriitor în poezia-

pamflet Mafia e-n toate! pentru că, vrând-nevrând, 
planeta care ne găzduiește este un imens poligon/ 

laborator și care nu mai este de mult albastră. Tabloul 

descris pare desprins dintr-un film SF unde imaginile 
aproape apocaliptice le întâlnim la tot pasul: Prin 

gândul meu curg sloiuri către mare,/ În vocea mea ard 

focuri sus, pe deal, / Știu să trăiesc pe culme, în uitare,/ 
Și visele să le îngrop la mal,// Printre idei și ghețuri se 

scufundă/ Bărci de pescari; speranțe pier sub val,/ 

Câmpii și dealuri apele inundă,/ Plutesc ucise vise în 

aval.// Sunt altfel. Mă îndrept spre înserare/ Mult mai 
târziu, aproape de final/ Prin gândul meu curg sloiuri 

către mare,/ În vocea mea ard focuri sus, pe deal,/ 

Vestind străine vremuri, de uitare,/ Și-mi urlă lupi în 
suflet/ gutural. (Altfel).  

În ciuda tabloului deprimant și a tonului pesimist 

există ca întotdeauna și o speranță. Este vorba despre 
iubire, despre ironie și despre frumusețile naturii, iar 

autorul nu este deloc zgârcit cu aceste dragi teme. În 

poeziile cuprinse în volum am observat că are o 

predilecție pentru folosirea pe scară largă, fără să fie 
supărător, a unor cuvinte precum uimire, mirare și 

sălbatic. Cuvântul uimire este folosit pentru ca autorul 

să-și arate admirația fără să fie tulburat de ceea ce vede 
și simte, cu o mirare cumpătată. În ceea ce privește 

cuvântul sălbatic nu trebuie privit ca pe ceva 

neîmblânzit sau nedomesticit, ci ca pe ceva nelocuit sau 

neumblat, adică în locuri și sfere necuprinse. Dovedește, 
prin aceasta, că este destul de priceput și abil în 

folosirea cuvintelor lexicului, având disponibilități 

nebănuite. 

Din acest nou volum fiecare cititor are posibilitatea 

să afle cum este în realitate Alexandru Pripon. Se 
descrie, în poezia Eu, în felul următor: abia mă știu/ am 

împărtășit/ cu mine însumi/ câteva iluzii/ etern 

trecătoare/ dar îmi port/ uneori/ când supraviețuiesc/ 
un respect demn/ însoțit de priviri piezișe/ semn că/ fără 

a-mi fi tocmai dușman/ m-aș doborî oricând/ aș arăta/ 

vreun semn de slăbiciune/ peste timpul/ care mă separă/ 

de mine. Eu l-am cunoscut și din scrierile sale care mai 
denotă ceva. Transmite uneori, pentru că a acumulat 

foarte multe cunoștințe și pentru că are conștiință, către 

cineva, învățămintele la care a ajuns. Ar fi bine să ținem 
seama de ele. Legat de activitatea sa publicistică intensă 

și consistentă trebuie să subliniez faptul că în anul 2020 

a devenit membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România. 

În încheierea acestei scurte prezentări aș vrea să mai 

remarc un aspect al poeziei sale, transparența, deoarece 

prin ea se văd simbolurile așa cum foarte frumos a spus 
Gheorghe Grigurcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIVADA 

 
Ieri a fost toamnă, copilăria 

căţărată în măr era o pisică galbenă 

cu gheare foşnitoare,  
timpul, fuior de fum, 

se topea departe, în zare. 

 

Tata se odihnea  
pe un braţ de fân, în livadă, 

dar ieri a fost tare demult, 

prin ochii lui, viscolind a zăpadă, 
cerul se scurgea în pământ. 

 

Acum toate-s vechi de când lumea, 
livada-i pustie de un an, 

stau de vorbă cu tata şi aştept să apună 

ultimul măr ionatan. 

 
BOWLING 

 

Stăm aliniaţi pe cruce, 
spânzuraţi de maşinăria 

care ne urcă şi ne coboară... 

La capătul pistei, Dumnezeu 
priveşte concentrat bila  

neagră de bowling, 

pregătit să rostogolească 

pe pistă o nouă lume... 
Noi aşteptăm!... 

 

                    Lucian MĂNĂILESCU 
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Valentin POPA  
 

 

Biciul de păpădie al lui Mihai Vintilă 
 

 

 Mihai Vintilă este un intelectual straniu. 

Economist, jurist, afacerist, publicist, poet și critic 

literar, acest reprezentant insolit al vieții intelectuale 
brăilene reușește să convingă prin tot ceea ce întreprinde 

că are harul reușitei, atât în afaceri cât și în literatură. Se 

pare că s-a ivit într-o zodie norocoasă. Supărat pe lipsa 

de inițiativă a autorităților locale, dar și a comunității 
intelectualilor din zonă, care au lăsat spațiul cultural 

local fără o revistă literară reprezentativă, Mihai Vintilă 

a înființat o revistă („Litera 13”) și o editură („Infoest”), 
cărora le-a stabilit reședința la Siliștea, adică într-o 

comună din vecinătatea relativă a Brăilei (15 km). În 

jurul revistei, pe care o finanțează din resurse proprii, a 
promovat o grupare literară (formată mai ales din tineri) 

pe care a numit-o „Mișcarea Literară Litera 13”. Ca 

autor, a publicat până acum mai multe volume de poezie 

(Primii Pași – Brăila, Editura Edmund, 2005, 
Fiare și oameni, Iași, Editura Pim, 2012, Ordine în gân-

duri – Iași, Editura Pim, 2013, Sensul  Cuvintelor -

 Chișinău,  Editura  Grafema Libris, 2014, volum 
 român - rus, Adevăruri mari scrise cu litere mici - 

Siliștea, județul Brăila, Editura Infoest, 2015, Dirijorul 

de cuvinte, Infoest, 2017 și unul de critică literară, cel, 
asupra căruia ne aplecăm aici: Biciul de păpădie – 

Siliștea, județul Brăila, Editura Infoest, 2020, 231 

pagini. 

Subintitulat, pe pagina 3, „Note de lector”, volumul 
de față este rodul colaborării autorului cu recenzii și 

articole de critică literară la mai multe publicații din 

preajma Brăilei (Galați, Buzău, Râmnicu Sărat), precum 
și în revista pe care o conduce – „Litera 13”. Dacă cei 

mai mulți dintre autorii de literatură critică nu publică 

decât comentarii ale cărților care merită să fie comentate 

și, în consecință, tonul general este cel laudativ, Mihai 
Vintilă scrie despre tot ceea ce citește și, de aceea, 

uneori tonul critic este destul de sever. Și citește mult și 

variat. Culegerea de față este compartimentată pe genuri 
de literatură astfel: „Poezie” (6 comentarii), „Proză”, 

incluzând aici și eseistică (30 comentarii), „Altele” 

(istorie, istorie literară, S.F., ediții, cartea umoristică… - 
19 comentarii). 

 În prezentările sale, autorul Biciului de păpădie, 

reușește, într-un spațiu editorial restrâns, să spună tot ce 

este de spus despre o carte, subliniind atât reușitele cât 
și eventualele neîmpliniri, busola critică funcționându-i 

fără greș. Urmează, în comentariile sale, stilul de 

abordare critică al lui Alex Ștefănescu, caracterizat prin 
simplitate și claritate, inclusiv din volumul acestuia 

despre cum nu trebuie făcută literatura (Cum te poți rata 

ca scriitor. Câteva metode sigure și 250 de cărți 

proaste, București, Ed. Humanitas, 2009). Într-adevăr, 
Mihai Vintilă își găsește timp (inclusiv, răbdare) și 

pentru citirea unor cărți proaste, pe care nu ezită să le 

arate cu degetul. De altfel, în „Litera 13”, și-a exersat 
instrumentul de măsurat valoarea literară a producțiilor 

mediocre la rubrica „Ariciul literar”. Încondeierea unor 

astfel de volume se face adesea cu arma ironiei. Astfel 

despre un volum intitulat Poezii pentru văduve (Marcica 
Belearta) autorul este de părere că volumul nu trebuie 

recomandat „nimănui, nici măcar văduvelor care, în 

tristețea lor, după ce ar citi volumul, poate le-ar veni 
dorul de a fi alături de răposatul soț” (p. 11). O altă 

autoare (Andrada Cosmina Posedaru) care a lansat 

simultan trei producții de carte este și ea tratată 
necruțător de către exeget, când descoperă derapaje: „La 

un moment dat ai impresia că nu citești o carte, ci 

postări pe facebook…” (p. 93). Nici chiar un autor 

(Horia Vicențiu Pătrașcu) a cărui carte (Idealul valah) îi 
bucură spiritul nu scapă de săpuneală. Volumul oferă o 

bună și instructivă analiză a fenomenului Păltiniș. Din 

păcate, autorul adaugă la sfârșit și un jurnal socio-politic 
2009-2015 în care se raportează la liderii acestei țări. 

„Alăturarea de Păltiniș a lui Băsescu, Geoană sau Ponta 

mi se pare de un prost gust maxim” (p. 88), conchide, 

supărat, criticul de la Siliștea. O carte despre gândirea 
pozitivă, pe care o apreciază ca utilă și bine elaborată, îi 

inspiră lui M. Vintilă câteva comparații cu autori din 

domeniu: „Cum la Norman Vincent Peale întreaga 
construcție (…) este bazată pe credința protestantă, dată 

fiind profesia sa de pastor, iar la Dale Carnegie totul 

este cartezian (…), la Constantin Gumann totul este un 
mixt: E mereu cartezian, creștin și alteori parcă preot.” 

(p. 157). Autorul  comentariului nu precizează dacă e 

bine sau rău ceea ce constată în această concluzie. Ne 

lasă pe noi, cititorii, să decidem. 
 Scrisă în acest stil nepretențios și oarecum 

prietenos cu cititorul, cartea intitulată atât de sugestiv 

Biciul de păpădie reprezintă un debut promițător al unui 
critic literar sigur pe intuițiile sale privind valoarea 

cărților prezentate. 
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Octavian MIHALCEA  

 

SUPLICIERI GREU DE CICATRIZAT 

 
   Găsim în cartea Danielei Luca, Vatra Luminoasă 

(Casa de Editură Max Blecher, Bistrița, 2019), o 

ingenioasă abordare lirică în cheie autenticistă, fiind 
evidențiate numeroase tensiuni interioare. Bucureștiul 

este piatra unghiulară proprie acestor rememorări 

fruste. Adeseori, versurile sunt rodul unor plurivalente 
glisări ideatice. Plasticizări miniaturale contribuie la 

prezentele creionări. Inconștientul orașului depozitează 

cele ce (încă) nu au fost scrise. Clarobscuritatea și 

amintirea suplicierilor se situează constant în 
proximitate: ,,nu vreau să scriu/ despre nașterea ta/ 

despre istoria ta/ despre poveștile tale/ nici despre 

războaie sau revoluții/ nici despre politica mârșavă/ care 
te-a degradat/ te-a demolat/ te-a mutilat/ în acești 27 de 

ani/ sub privirile mele umbrite/ de nostalgia orizontului/ 

larg deschis”. Despre constantele patologice ale 

Bucureștiului poeta refuză să se pronunțe, numind totuși 
,,spitalul acela/ degradant și ucigaș/ din Berceni”. 

Totuși, la nivel general, primează caracterul benign al 

locului, ceea ce nu exclude persistența fascinantă a 
misterului. Aici se manifestă profundele straturi 

sufletești. Bucureștiul și căutarea centrului... Iată o 

problematică a pasiunii pentru fundamente. 
Reamintirile, uneori supliciante, reliefează și o fațetă 

thanatică proprie orașului. La nivelul istoriei personale 

ne situăm ,,în cea mai sumbră călătorie/ înapoi spre 

casă", teribilă expresie a regresiei. Sunt configurații 
interioare greu de cicatrizat, uneori sub aparențe 

fulgurante. Din când în când izbucnesc detaliile unui 

București al flagelării, spațiu care maculează: „îmi refuz 
somnul aici, București/ îmi refuz odihna/ îmi refuz 

sfârșitul/ dincolo de matca/ Tomisului meu/ așa cum îți 

refuz/ mizeria/ delăsarea/ promiscuitatea/ deșănțarea/ 
degringolada/ putreziciunile/ gunoaiele/ șobolanii”. 

Neantul nu este departe, printre versurile Danielei Luca 

unde găsim totuși nuanțele salvatoare. Pentru că ,,poezia 

te face să înduri/ suferința/ maladia/ agonia/ moartea". 
Luăm parte la un timp mutabil ce caută să integreze 

inevitabila frică. Din umbră veghează constant 

adevărate spectacole inavuabile, ceea ce justifică 
delimitări esențiale. Spectrul ,,sicriului vertical” 

determină angoase profunde. Nașterea și moartea sunt 

amalgamate cu intensitate, pasionant, în acest 

cuprinzător elan liric despre București. Sunt momente 
când amintirile devin inflamabile, predispuse 

metamorfozei. Printre flăcări și accentuări fruste, 

evanescențele au impact deosebit. Fluidizarea sensibilă 
este primordială, având libertatea drept etalon. Apar 

detalii de odinioară: ,,mai sunt și unele duminici 

câmpenești/ când liniștea se ridică din pământ/ ca         
o-ntindere nesfârșită/ de lavandă/ și nici sunetul 

gândurilor/ nu se mai aude/ ca atunci în abația din 

Normandia/ unde pentru câteva ore/ am fost/ o tăcere 

vibrantă și atât”. Cu toate aceste evadări tandre, 

resimțim aproape epidermic evidența dramei. Volumul 
Danielei Luca, Vatra Luminoasă, privilegiază poezia și 

pluralitatea ipostazelor autentice. Conform subtilei 

caracterizări a lui Octavian Soviany, ,,Asumându-și 
riscurile unei discursivități dezlănțuite, cascadele de 

enumerații, patetismul, Daniele Luca realizează un 

amplu poem al Bucureștiului contemporan, în care 

istoria mai recentă a orașului și <<istoria personală>> se 
intersectează parcă în virtutea unei fatalități. (...) Cartea 

Danielei Luca (chiar dacă s-ar putea să stârnească 

scepticismul ,,esteților”) este esențialmente cartea unei 
conștiințe și toate meritele sale vin de aici.” 

 

 

George DAVID  

 

 

Alex Ivanov: Cu verbele mele văzând 

 
 

Balerinul din curtea spitalului (DinastyBooks Pro 
Editură și Tipografie, București, 2020) este a patra carte 

de versuri a pictorului Alex Ivanov, după Vânătoare la 

marginea camerei (1997), Afaceri sentimentale (2000) 
și Mahalaua din capul meu (2007). Motivul recurent pe 

care îl tot întâlnim – aș spune obsesiv – în acest volum, 

cel al balerinului bătrân din curtea spitalului, are un 
corespondent în realitate, o imagine văzută aievea de 

autor în împrejmuirea aferentă unui așezământ 

psihiatric: un pacient vârstnic executând pe neașteptate 

o unică piruetă de balet ca o cheie spre un alt adevăr, 
deocamdată inaccesibil celorlalți. 

Fiind înainte de toate om al penelului, Alex Ivanov 

pictează chiar și cu cuvintele, iar imaginile astfel create 
poartă viguros semnătura autorului: Vorbește-mi despre 

rochia ta verde din colțul cu păianjeni / și despre 

primăverile tale de noapte. / Vorbește-mi despre 
supinele tale din călimări albastre, / despre macii 

rămași orfani în grâu / și despre cum îți împarți sânii cu 

două mâini, / unor vise de noapte... / Îți voi trimite 

multe oglinzi cu mine, / în care și tu ai un loc. / Ne vom 
privi lacomi și erudiți! (Ne vom așeza în gânduri). De 

altfel, în întregul volum văzul este cel mai prezent dintre 

toate cele cinci (sau câte-or fi...) simțuri umane: Încă 
mai înoți în lichidul amniotic și doar eu văd asta (O 

mare primejdie). 

Iar văzul poetic percepe, cum de la sine se înțelege, 

o paletă extrem de bogată în culori și nuanțe: verdele 
din paradisul de taină, albastrul de Prusia, plicuri albe, 

halatul tău alb, cutiile galbene (cutiile cu traume, ni se 

livrează imediat explicația), lacrimă verde, rochia ta 
verde, călimări albastre, panglici galbene, tufele de 

liliac, clepsidre umplute cu var, răutatea roșului aprins, 

hârtie albastră de învelit caiete... totul culminând cu 
tușe precum Suferința, această pată de calcar pe 
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nesfârșita uimire... (Se închide Siberia). Sau cu 

decolorarea ultimă, fără de leac: Până și eu eram obosit 
și decolorat / în vara aceea, când nu mă găseai... (Când 

nu mă mai găseai). Iar negrul, deși nenumit ca atare (o fi 

vreun fetiș?), este și el prezent, mai ales sub forma 
nopții și a înnoptării: Se aude cum vine noaptea (Furiș 

de vulpe siberiană); Toți trebuie să aducem ofrande 

întunericului abia născut (Păcatele clorofilei). 

Deși atât de diversă, paleta coloristică a poemelor 
lui Alex Ivanov inspiră, contrar așteptărilor, mai 

degrabă tristețe decât optimism. Existența unui spleen 

incurabil se face simțită în mai toate versurile, generând 
aproape firesc și aproape necesar metafore ce sunt 

uneori de-a dreptul sfâșietoare în neputința pe care o 

sugerează: Poveștile abisului nu puteau fi scrise, / 
credea fumătorul de opiu. / Avea dreptate, / căci doar 

viorile mai puteau fi topite în vise. / Totul avea forma 

poemelor prăbușite, / iar păsările ardeau undeva la 

nord, luminând cerul. / Auzisem că o parte din iernile 
trecute / se vor prăbuși peste intențiile mele. (De prin 

salonul 156). 

Predominanța vizualului este uneori întreruptă și de 
prezența altor simțuri, precum cel olfactiv: Dar nimic nu 

se întâmplă în mahalaua asta / plină cu miros de cartofi 

prăjiți, clor și zeamă de varză [...] / Asta până în 

noaptea mirosului de liliac, / ce deschidea sărbătoarea 
florilor de împrumut (Lumină de vară). Numai că, deși 

pe lângă olfactiv încearcă să-și facă loc și auditivul 

(Doar că tu ai ajuns mare cucoană și porți cercei cu 
auz!),domnia atotbiruitoare a celor văzute se reafirmă de 

îndată: În lumina de vară, nu mă mai caută nimeni […] 

// O să deșurubez toți trandafirii de la ferestrele celor 
patru gări, / în semn de protest că ai dispărut într-o 

vară prohibită. 

Și tot acest curcubeu verbal, acest triumf al 

văzutelor asupra rostitelor ni se etalează în timp ce, 
aproape nesesizat, dar ubicuu, personajul principal – 

balerinul din curtea spitalului – bântuie fantomatic și 

discret în fundal, făcându-ne să tot așteptăm acea 
piruetă unică. Ca și cum l-am aștepta pe Godot. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Tudor CICU  
 

O tratare lirică în „reflecții poetice”  
 
      Mai deunăzi citeam într-una din revistele 

noastre literare, ancorat la realitatea vieții noastre de 

după revoluția din '89, următoarea știre: „Statisticile 
recente spun că peste 90 la sută dintre români nu 

cumpără nicio carte într-un an. Iar scriitorul român, fără 

partenerul de dialog, cititorul, pare a fi o Cassandră care 

vorbește în pustiu. Dacă ne gândim că oamenii citeau, în 
loc de altceva, într-un timp în care toate lipseau.” Alte 

statistici arătau că 38% din cei care totuși, au citit o 

carte, nu înțeleg nimic din ce citesc, iar 31% din români 
n-au citit vreodată o carte. Iar dacă e să ne raportăm la 

țările în care cititorii au citit măcar o carte pe an, suntem 

pe locul 27 din 28 de țări în care s-a făcut statistica. Că 
doar 16% din tinerii noștri spun că au citit lunar câte-o 

carte, să înțeleg că e mulțumitor? Cu aceste gânduri m-

am aplecat asupra celor două volume de „reflecții 

seducătoare” a unei poete dobrogene de constantă lirică 
neomodernistă care, mai recent, se prezintă cititorului 

cu o lucrare ca aceasta a unui, risipitor cu darurile sale, 

cronicar de întâmpinare: Reflecții poetice de Ottilia 
Ardeleanu (ed. Ex Ponto-2020). Așadar, o carte care e 

rodul unei mai îndelungate acumulări intelectuale și 

culturale asupra spațiului și orizontului literar-cultural 

de pretutindeni, unde eul liric al poeților (19 în vol. I și 
27 în vol. II) este prins în fluxul senzațiilor și emoțiilor 

din spațiul poetic al fiecăruia, în timp ce conștiința 

poetică e a unui cronicar-observator, care studiază 
existența lumii invocate de fiecare dintre aceștia. Mai 

citește cineva astfel de cărți? Dar cu preferințele 

cititorului ce facem? Reușește cronicarul să atragă 
atenția cititorului cu acest registru armonic de vibrații 

ale sentimentelor prinse într-un tablou vizionar? De 

unde rolul criticii de întâmpinare, atâta timp cât nu le 

face  nimeni cunoștință cu cartea de poezie a fiecărui 
poet, în fiecare colț al țării? E suficientă și o astfel de 

tratare lirică a relației dintre un poet și opera sa, adusă 

de cronicarul de întâmpinare, într-o carte de comentarii 
critice? Iată doar câteva din întrebările puse în timpul 

lecturii celor două volume. Întrebări care nu pot avea 

decât un singur răspuns: receptarea poeziei este în 
strânsă legătură cu starea de fascinație a celui aflat în 

actul creației. Având luciditatea unei priviri 

retrospective asupra celor două volume lecturate, Diana 

Dobrița Bîlea ne face o radiografiere a trăirilor 
interioare, după trecerea în revistă a celor două volume: 

„Citind aceste reflecții seducătoare, ivite din pământul 

fertil al unei gândiri poetice și întotdeauna lucide, 
căutătorul de frumos nu poate rămâne indiferent”. Și 

asta pentru că, spune ea: „Impresiile de lectură sunt 

exprimate metaforic, sentențios-jucăuș, precipitat de 

multe ori pentru că recenzenta parcurge un text liric 
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dintr-o suflare și tot dintr-o suflare îl comentează, până 

nu se sting flăcările dulci ale poeziei în care a ars”. 
Căutând diverse interpretări ale emoțiilor și 

sentimentelor de tot felul, în cărțile poeților comentați, 

lăsându-se în voia plăcerii de a divaga pe tema vieții 
trecătoare a iubirii, a timpului, a morții… etc. Pentru a-

și plasa opiniile sub semnul admirației, cronicarul caută 

argumente convingătoare în tot ceea ce propune 

interpretării. Ca-n versul eminescian: „Noaptea-adânc-a 
veșniciei el în șiruri o dezleagă”.  

     Dar pentru „a fi înlăuntrul fenomenelor” (cum 

spunea Nichita), să trecem la impactul lecturii (din 
primul volum) asupra cronicarului, încercând „un tușeu 

iubicid între o poemesă și un poeziu” (vezi cap. despre 

Luminița Zaharia cu vol. Singularia tantum). Vom 
descoperi o poetă cu „o singularitate veselă”, întrucât: 

„Singurătatea rămâne înăuntru. Doar veselia scapă 

fiindcă știe cum. Două jumătăți de măr: una otrăvită”. 

Pe de altă parte, temeritatea autoarei se asociază cu 
perspicacitatea și cu simțul rigorii, și continuă cu 

analize încărcate de blândețe și melancolie, dar cu o 

prospețime a receptării care ajută ideile să se îndrepte 
spre o viziune critică: „Ea știe să facă haz de necaz, îi 

place să diminueze dramele vieții și să mărească 

tragicomicul... Luminiței nu-i scapă nimic de sub ochiul 

satiric-umoristic: viața, moartea, miracolele, femeia, 
bărbatul, singurătatea, inspirația, dragostea, păcatul, 

iluzia, natura, codul bunelor maniere, visarea, povestea, 

zborul, realitatea.” Iar ceea ce caută lectorul în fiecare 
poet/poetă, în volumele analizate, e adevărul însoțit de 

frumusețea unor trăiri firești, trăiri care să-l emoționeze 

și să-l pună în situația de a-și gândi propriile convingeri 
în legătură cu viața. Astfel: la Ana Maria Gîbu (din 

Cafea cu zâmbet de rebelă) vol. ei de la 14 ani, spune că 

„nu fragilitatea vârstei șochează, ci puterea cu care 

acționează la această vârstă.”; la Teodor Dume (din 
Moartea, un fluture alb), poezia lui „este un cutreier 

între naștere și moarte”. Viața și moartea (în poezie) 

„sunt două liniști” la acest „poet al stărilor” (cu un 
concept de așteptare, de spovedanie, meditație, visare, 

nedeterminare, nedumerire... adică un poet al obsesiilor 

de tot felul); iar George Pașa (din Cântece din 
Alindoria) e un poet al „metaforelor delicate” și „un 

visător incurabil, îmbolnăvit de onirism”. 

          Uneori ne întrebăm dacă poetul chiar știe 

totul despre existența lumii invocate în poezia sa, ori, 
maestru al interpretării aurei de pe fruntea poetului nu e 

cine ne învață cum să găsești ieșirea dintr-un labirint al 

cărților lecturate, ci e acela care ne învață prin exemplul 
său consemnarea acelor pedanterii tehniciste și 

anticipări ale substanței operei într-un nou labirint al 

scrierilor asupra cărora s-a aplecat cronicarul. Iar ceea 

ce caută el în fiecare poet/poetă, din volumele analizate, 
e adevărul însoțit de frumusețea unor trăiri firești, trăiri 

care să-l emoționeze și să-l pună în situația de a-și gândi 

propriile convingeri în legătură cu viața. La Melania 
Briciu (din Eu sunt Spartacus), aflăm că are versuri „de 

atitudine, de propagandă a libertății, lucru care răzbate 

chiar și din titluri... (și) poemele sunt militante pentru 
libertate în cuvânt, acțiune, gândire”, în vreme ce 

Angela Nache-Mamier (din scara b apartament 3) este 

„poeta care administrează pastile de umor, picătura 
chinezească a rânduielilor umane care situează femeia 

pe locul venit din întunericul istoriei.” Având percepția 

privirii, în ansamblu, al decodificării lucrurilor, 

caracteristic pentru autoare, atunci când analizează pe 
text o anumită carte, Ottilia Ardeleanu implică o 

complexitate aparte a percepției, ori simte și surprinde 

momentul când ochiul ei ațintit se deschide unei mai 
largi perspective asupra fenomenului intuit de poet, dar 

și vizionar asupra lumii fascinante care i l-a scos în cale. 

Ori, poziția luată de cronicar e ca și cum, împreună cu 
el, am privi ore în șir cu fruntea lipită de „fereastra 

interioară” a poetului, încercând să descifrăm 

odgoanele-legături ale acestei punți de trecere: dinspre 

poet, spre poezie, dinspre ființa sa materială, spre ființa 
sa spirituală. Adică privirea cronicarului care știe să-și 

valorifice cuvântul și să facă din el clopotul său de 

ceremonie la care ne adună dinaintea paginii scrise. În 
fapt, cum o și facem, și ne aliniem la linia simțirii 

actului de creație, odată cu cronicarul, pentru a găsi, în 

cazul poetei Gela Enea (din Măști), singurul cod „al 

prognozelor de orice fel”: „Metaforele nu-i sunt simple 
sintagme, ci, de multe ori idei întregi încorporate în una 

sau mai multe strofe, până la întreaga poezie”, cu 

finaluri „provocatoare, tranșante, dureroase, realiste”, 
adică acolo unde „poeta deține cheia unei ironii fine 

secondate de un patetism programat. Ea își controlează 

stările emoționale, nu lasă la vedere zbuciumul 
interior”. Primul volum al „reflecțiilor” se încheie cu o 

cronică la vol. Lodebar al Danielei Varvara, cartea „cu 

zăbrele imaginare”. În poezia acesteia autoarea 

volumului insistă asupra cântecului de leagăn „al pajurii 
aurii” (mai mult un descântec); și continuă cu acel 

„cântec de dragoste și de moarte, fiindcă dragostea este 

pasăre fără cuib care își înfige ghearele în carnea ființei, 
iar această ființă își pariază dragostea pe moarte”. 

Astfel, autoarea știe să trezească nu numai interesul, ci 

și plăcerea cititorului, inclusiv prin citate savuroase, din 
care siluetele umbrelor imaginare, care îl macină pe 

poet, se hașurează cu umbrele celor care luptă cu 

încăpățânare, cu morile de vânt în lumea reală.  
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Nina-Elena PLOPEANU  
 

Ionel Necula despre Nietzsche și 

Kierkegaard în Secvențe de filozofie 

universală 

 
  „N-am fost un exeget prea harnic în abordarea 

fenomenului filosofic universal, dar m-am încumetat 

uneori, cel mai adesea cu ocazia unor omagieri, să mă 
aplec insistent asupra unor idei sau făclieri ai mirării 

filosofice și să dau seama de isprăvile lor în domeniu” 

mărturisea criticul literar Ionel Necula în cuvântul de 
întâmpinare la volumul Secvențe de filozofie universală 

apărut la Editura Studis, Iași, 2019. Cu toate acestea, am 

constatat că din cele 64 de cărți scrise de autorul 
amintit, 22 abordează fenomene filosofice naționale sau 

universale, iar din acestea jumătate sunt dedicate lui 

Emil Cioran. 

Nu m-aș fi aplecat cu atenție asupra acestei lucrări 
dacă nu mi-aș fi amintit că de fapt sunt absolventă a 

facultății de istorie – filozofie a universității din 

București. Din păcate, nu am predat filosofie decât 
foarte puțin la începutul carierei de profesor și, cu toate 

acestea, în ciuda dezinteresului actual pentru știința 

științelor, am constatat că încă iubirea, dragostea de 

înțelepciune mă atrage. Volumul Secvențe de filozofie 
universală este structurat în două părți. Prima parte  este 

intitulată Cronici și dispuneri filosofice și cuprinde 

prezentarea a două cărți. Cea dintâi ne vorbește despre 
Origene și aparține profesorului Sergiu Tofan ( discipol 

al reputatului profesor de filozofie de la Universitatea 

din București Gheorghe Vlăduțescu, despre care am 
numai amintiri la superlativ),  secunda aduce în prim 

plan o lucrare a Cătălinei Alina Dobre intitulată 

Angoasa ca fenomen existențial, care ne transpune în 

filosofia lui Kierkegaard, cel mai important gânditor 
danez și unul dintre cei mai renumiți filosofi ai secolului 

al XIX-lea. 

În a doua parte a volumului amintit, intitulată 
Medalioane filosofice, Ionel Necula aduce aproape de 

noi o serie de filosofi precum: Friedrich Nietzsche, 

Francis Bacon, Auguste Compte, Heidegger, Arthur 

Schopenhauer și Soren Kierkegaard. Nu voi aborda în 
încercarea mea de a atrage atenția asupra acestei lucrări 

toți filosofii de mai sus, ci mă voi opri doar asupra celui 

dintâi și a celui din urmă, apropiați poate prin ceea ce 
noi numim destin sau în filosofia hindusă poartă numele  

karmă. 

În 2014 s-au împlinit șaptezeci de ani de la nașterea 
lui Friedrich Nietzsche. Cu acest prilej Ionel Necula 

publica Nietzsche – viața și filosofia vieții. Un destin 

tragic, despre care Ionel Necula consideră că ar fi 

preluat blestemul, „tragismul neconsumat” care plana 
asupra familiei. Pastorul protestant Karl Ludwig 

Nietzsche dispărut dintre cei vii prematur, tatăl 

filosofului, i-a lăsat moștenire, pe lângă numele 

împăratului care a realizat unificarea Germaniei, o boală 

ereditară care i-a măcinat întreaga tinerețe. Așa cum 
remarcă autorul studiului amintit, primii ani din viața 

unui om sunt hotărâtori pentru destinul său, mai ales 

dacă insul respectiv va deveni peste ani un creator: 
scriitor, filosof, pictor, muzician. Dramele din familie, 

educația primită în școală se vor reflecta cu prisosință 

asupra creației acestuia, pentru că, după părerea lui 

Nietzsche ,,doar arta justifică viața”. În copilărie și 
adolescență, Nietzsche s-a refugiat în muzică, a studiat 

dintre titanii acestei arte, dar a și compus lieduri sau 

piese pentru pian. Ceea ce am remarcat la criticul literar 
Ionel Necula este faptul că se apleacă minuțios asupra 

fiecărui aspect din viața lui Nietzsche, nu neglijează 

nimic, tocmai pentru faptul că este conștient că orice 
amănunt poate fi definitoriu asupra operei. Desigur, 

moartea tatălui l-a maturizat pe micul Friedrich înainte 

de vreme, iar școala primară i-a cultivat „dorința 

neînvinsă de a ști”. În timpul studenției, mai ales pe 
când studia la Universitatea din Leipzig, își alege 

modele. Filosofia lui Schopenhauer îl înalță sufletește, îi 

relevă lumea ca voință și reprezentare în timp ce el o 
percepea ca putere și voință, iar muzica lui Wagner îi 

vorbește despre prietenie. La aproape 25 de ani îi este 

recunoscută solida pregătire prin numirea ca profesor la 

Universitatea din Basel. De regulă, geniile se afirmă de 
timpuriu. Putem aminti cazul lui Napoleon Bonaparte, 

care a devenit general la 24 de ani. La Basel, în Elveția 

cunoaște Nietzsche o perioadă de liniște, de armonie și 
fericire întreruptă, însă, de războiul franco-prusac din 

anii 1870-1871, când, deși nu mai avea cetățenie 

germană, a cerut să fie înrolat. După părerea lui Ionel 
Necula, deși a participat la doar câteva luni de 

campanie, „viața de cazarmă i-a afectat sănătatea 

iremediabil”. Foarte mult l-au afectat pe tânărul 

depresiv și solitar neîmplinirile din viața sentimentală. 
Deși, Ionel Necula consideră că eșecul legăturii cu Lou 

Salomee nu a contribuit la întunecarea minții 

întemeietorului filosofiei existențiale, sunt tentată să 
afirm că o soție iubitoare, înțelegătoare ar fi amânat și 

atenuat, poate, declicul nervos al celui care, deși a fost 

toată viața un om bolnav, a propovăduit virtuțile unui 
om viguros, stăpân pe instinctele sale, care susține 

libertatea pe umerii săi. În 1889, an în care Eminescu, 

un alt admirator al lui Schopenhauer, a apus măcinat de 

o boală asemănătoare, în urma unei întâmplări aparent 
banale, Nietzsche clachează, își dezvăluie toate 

frustrările, proclamă cu adevărat moartea unei lumi, în 

care omul era ceva ce trebuia depășit. 
Trecând de la viață la filosofia vieții, Ionel Necula 

subliniază pe bună dreptate că „a vorbi despre filosofia 

lui Nietzsche, înseamnă, printre altele, a vorbi despre 

conceptele plăsmuite de filosof”. În 1885, cel mai de 
seamă filosof al secolului al XIX-lea publica Așa grăit-a 

Zarathustra în care anunța supraomul și în care, așa cum 

afirma Ionel Necula, „Încrederea cu care Nietzsche 
înconjoară ființele puternice, spiritele alese, îl conduc 



SPAȚII CULTURALE nr. 76, mai/iunie 2021 

58 
 

într-o direcție elitistă, dar exact asta și urmărește 

filosoful, să impună o morală nouă, dură, aspră, 
inclementă, chiar disprețuitoare față de masa amorfă a 

celor mulți, marcați de violență, de vicii și 

mediocritate”. 
Nietzsche preia de la Schopenhauer conceptul de 

individuație, dar pentru a vedea cum se raportează omul 

la individuație se îndreaptă spre Apollo și Dionysos, 

cele două zeități grecești ale artei, atât de diferite la 
prima vedere, dar care în final se dovedesc a se 

completa una pe cealaltă și a demonstra că nu pot exista 

solitare, dincolo sau dincoace de vălul transparent al 
zeiței Maya. Ionel Necula îl percepe pe Nietzsche ca un 

autentic vitalist pentru care „trăirea plenară, opulentă și 

dezinhibată, cărăușind aluviunile subcutanate ale 
viețuirii în lume avea o importanță capitală”. 

„Ce viață! Soren Kierkegaard (1813-1855) a 

vindecat multă lume de complexe închipuite”. Așa își 

începe Ionel Necula studiul despre filosoful danez, care 
„a dovedit cât se poate de evident că se poate capta 

interesul public chiar dacă autorul unei teorii (cărți, idei, 

viziuni) provine dintr-o limbă aproape anonimă, dacă 
ideile cu care vrei să ventilezi lumea sunt vii, 

percutante, prezintă interes și răspund unui anumit 

moment al devenirii istorice”. Între anii 1830-1840, 

Soren Aabye Kierkegaard studiază teologia la 
Universitatea din Copenhaga. Cu toate că renunță la 

ideea de a deveni pastor evanghelist, filosofia sa rămâne 

foarte aproape de teologie. Neîmplinirile din viața 
personală, îndeosebi ruperea logodnei cu Regine Olsen, 

se pare că i-au  afectat întreaga viață, mai ales că a intrat 

în vizorul revistei satirice Corsarul și a opiniei publice 
daneze. Părintele filosofiei existențialiste a fost sedus 

până la urmă de dragostea de înțelepciune. Așa cum 

evidențiază și Ionel Necula, „ideile lui au făcut o 

frumoasă carieră în tratamentul gânditorilor 
existențialiști. În special distincția dintre existență și 

esență, dintre existența în sine și existența pentru sine și 

cea de angoasă au antrenat multe luări de poziție în 
filosofia contemporană”. Deși a scris un singur eseu 

despre Conceptul de angoasă, starea de neliniște, de 

nesiguranță, de neîncredere este întâlnită atât în Jurnalul 
seducătorului, cât și în Vinovat-nevinovat influențându-i 

starea de spirit și manifestarea creativă. Unele voci pun 

aceste manifestări pe baza faptului că la o vârstă destul 

de fragedă, șase ani, a asistat la decesul unor apropiați 
printre care și mama sa. Scriitorul tecucean nu este de 

acord cu exegeții care au asociat filosofia lui 

Kierkegaard cu sensibilitatea sa genetică. El consideră 
că „unele încredințări pot fi explicate prin 

nestatorniciile gândului și ale fondului său 

sentimental”. Mie mi s-a părut interesant faptul că tatăl 

său, care credea în predestinare, era convins că fiul său 
preferat,  căruia i-a lăsat mica moștenire strânsă cu greu, 

va muri în jurul vârstei de 34 de ani. Un bun numerolog 

ar putea desigur să facă asociere cu vârsta de 43 de ani 
la care Soren Kierkegaard s-a stins după ce s-a grăbit  

să-și termine opera. C.G. Jung definea sincronicitățile 

sub aspectul coincidențelor semnificative. Aceasta ne 
duce cu gândul la faptul că individul, la diferite 

intervale de timp, este confruntat cu evenimente care 

devin adevărate lecții de viață. că Cifra 3 semnifică 
originalitate, fluență, credință în umanitate, iar patru 

vine în completare cu anticipare, meticulozitate, 

vibrație, hărnicie și bază solidă pentru viață. Șaptele, 

care rezultă din adunarea celor două, este cifra lui 
Dumnezeu, perfecțiunea divină, motorul vieții.  

Apreciem efortul scriitorului Ionel Necula care s-a 

aplecat cu minuțiozitate asupra omagierii unor mari 
spirite din filosofia universală și ne-a bucurat și pe noi 

cititorii cu revelații care să ne apropie de dragostea de 

înțelepciune și de înțelegerea științei științelor pentru că 
așa cum afirma în studiul Eminescu filosof ?, publicat în 

revista Pro Saeculum, nr 7-8, decembrie 2020 „un 

filosof este un vizionar, este cel care și-a format o 

concepție despre lume, despre existență în general 
despre ceea ce este și ceea ce constituie existența în 

înțelesul de totalitate”. De asemenea „Un filosof trebuie 

să fie un erudit, să circule cu aceeași lejeritate prin mai 
multe domenii ale cunoașterii, să cunoască legile 

naturii, dar și principiile vieții sociale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi 

 

Noi înflorim grădinile iubirii, 
Avem în suflet numai primăvară, 

Când se deschid în suflet trandafirii 

Sub geana nopții care ne-mpresoară. 
Din carnea sângerândă, fără rană, 

Noi am umplut pocalul de cuvinte, 

Ca să ne fie în tăcere hrană 

Și-n mângâiere rugul cel fierbinte. 
 

Purtăm pe umeri drumul pasiunii, 

Când în obraji ne înfloresc bujorii 
Și alergăm prin ploaie, ca nebunii, 

Să prindem printre picături toți sorii. 

Noi suntem călători printre destine, 
În ochii mari încremenim dorința 

Și, printre rugăciunile creștine, 

Ne punem rătăciri și neputința. 

 
Noi ne urzim povestea de iubire 

Și țesem seri de-amor printre săruturi, 

Când luna evadează prin trăire, 
Și pune-n lanțuri colonii de fluturi. 

Purtăm pe brațe câmpul de narcise 

Și-n pașii noștri valsul primăverii 
Iar în priviri dorințele ucise 

De focul prins în tainele plăcerii.  

 

                       Mirela GRIGORE 
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Ionel POPA  

 
VEGHE LA STUPUL CU MIERE 

 
Cartea istoricului Ioan-Aurel Pop, Veghea asupra 

limbii române, nu este o surpriză. E firesc, era de 
așteptat ca după seria de cărți despre istoria românilor, 

despre permanența lor în spațiul carpatic-dunărean, să 

urmeze una despre limba română, chiar dacă autorul ei 
nu e specialist în domeniu, însă e un bun cunoscător al 

limbii și al istoriei ei și un excelent vorbitor și scriitor în 

limba maternă. Cartea este o culegere de eseuri scrise 

într-o elegantă și expresivă limbă românească. Apariția 
ei poate fi considerată un eveniment editorial și cultural. 

În Introducere, autorul motivează mottoul, cules din 

scrierile lui Emil Cioran: „Să treci de la limba română la 
limba franceză e ca și cum ai trece de la rugăciune la un 

contract”: „Mottoul acestei cărți nu demonstrează 

altceva decât o dragoste nețărmurită a marelui gânditor 

față de limba română.” Trăitor în Franța vreme de cinci 
decenii, Cioran a refuzat/a fost nevoit să nu mai 

vorbească și să scrie în limba lui maternă, încât  a   

uitat-o. În ultimele zile ale vieții, a fost copleșit de o 
intempestivă întoarcere la rădăcini și dintr-odată și-a 

amintit limba și a început s-o vorbească din nou. În 

subconștient germina ideea că patria sa originară este 
limba română. Medicii și psihanaliștii explică acest 

fenomen al uitării și reamintirii care însoțește boala 

Alzheimer, confiscarea amintirilor în ordinea lor 

inversă. În cazul lui Cioran, nu mai e vorba doar de o 
manifestare patologică, ci de un fenomen psihic patronat 

de inconștient: fiul rătăcitor se reîntoarce acasă, „o 

revenire la esențele din care acesta și-a tras seva și care 
i-au imprimat pentru eternitate în subconștient ideea că 

patria sa originară era limba română” (Ioan-Aurel Pop). 

Comentarea acestei cărți te pune în fața unei 
dificultăți, nu de înțelegere, ci de alegere a citatului, 

deoarece este de o mare densitate și profunzime ideatică 

și de adevăruri. 

Se pune întrebarea de ce istoricul Ioan-Aurel Pop e 
preocupat de problemele limbii și de ce o apără cu atât 

de demnă înfocare? Răspunsul îl găsim în diferite 

propoziții prezente în paginile cărții: „Limba română 
este efigia cea mai pregnantă a românilor”; „cea mai 

importantă creație a poporului român este limba sa”; 

idiomul cu originea și credința religioasă sunt factorii 

principali de coagulare a comunităților etnice numite 
popoare […] în vremurile mai noi, națiuni.” 

În istoria românilor, prin destin, aflați într-un mediu 

geopolitic ostil și agresiv, apărarea limbii era mai presus 
chiar decât apărarea vieții. Această luptă își are „cap și 

începătură” în dârzenia locuitorilor, din acest spațiu 

istorico-geografic, de apărare a moștenirii daco-romane, 
împotriva tuturor năvălirilor barbare, apoi împotriva 

invaziilor lingvistice (turcească, grecească) din 

veacurile trecute, iar mai aproape de zilele noastre 
împotriva maghiarizării și rusificării în teritoriile 

românești ocupate cu forța armelor. Ioan-Aurel Pop este 

un demn și puternic continuator al acestei lupte pentru 
apărarea limbii, „fagure de miere” (Mihai Eminescu). 

Luând poziție luptătoare împotriva dușmanilor și 

stricătorilor de limbă, Ioan-Aurel Pop urmează adevărul 

ontic rostit de POET: „Noi nu suntem stăpânitorii 
limbii, ci limba e stăpâna noastră”; în limbaj filosofic 

(Heidegger) „limba este casa ființei noastre”. 

Celor care disprețuiesc limba română și stricătorilor 
limbii, Ioan-Aurel Pop le amintește că nu există limbi 

superioare și limbi inferioare, că fiecare limbă își are 

specificul ei intrinsec care îi conferă unicitate și 
originalitate. De asemenea, îi informează că în urma 

unei cercetări internaționale făcute, pe baza unui 

complex de criterii (Barometrul limbilor lumii – 2017), 

asupra câtorva sute de limbi ale unor comunități mari 
care au alfabet, scriere și creații spirituale în limbile lor, 

limba română ocupă un loc mai mult decât onorabil: 

„Pornind de la aceste criterii, trecute prin anumiți factori 
ponderatori, s-a acordat limbilor un scor intrinsec, unul 

demografic [numărul de vorbitori], unul bazat pe 

prestigiu și prin însumare și ponderare, un scor global. 

Astfel, sub aspect intrinsec, româna ocupă locul al 11-
lea […], sub aspect demografic, limba română este a 21-

a în lume, iar din punct de vedere al prestigiului este a 

24-a. Cumularea și ponderarea acestor criterii plasează 
româna pe locul 15 între limbile importante din lume.” 

Concluzia: „Dar și ambianța în care se află româna este 

extraordinară [cele 15 limbi fruntașe: patru sunt surorile 
limbii noastre, patru sunt germanice] […] situarea limbii 

(și a literaturii) române într-o asemenea companie 

selectă arată că poporul român și-a îndeplinit, sub aspect 

cultural, misiunea sa istorică, deopotrivă între latinitate 
și globalitate”.  

În comparație cu limbile surori (franceza, italiana, 

spaniola, portugheza) limba română are câteva trăsături 
specifice care o fac importantă pentru cercetarea 

lingvistică, pentru drumul istoric de la mama latină la 

fiicele neolatine (romanice). Din exemplele expuse și 
analizate de Ioan-Aurel Pop spicuim: dintre toate 

urmașele Romei, numai româna a păstrat cuvântul 

romanus (cetățean al Romei – al Imperiului Roman) 

devenit român, termen prin care ne numim ca entitate 
etnolingvistică, ca urmașă a Romei; limba română 

păstrează din fondul arhaic latin peste o sută de cuvinte 

absente în limbile surori: dominus în formele domn, 
domnitor, Dumnezeu, păcurar, ovis (oaie), ai (pentru 

usturoi), a la; la aceste dovezi de latinitate putem adăuga 

majoritatea termenilor religioși vechi păstrați din latină, 

dovadă a prezenței creștinismului în mod natural încă 
din perioada romanizării; creștinarea noastră nu s-a 

făcut ulterior prin act politic al unui conducător, cum s-a 

întâmplat cu popoarele migratoare care au năvălit în 
Imperiu, sau cu cele din afara lui precum cu ungurii, 
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britanicii, vikingii, slavii. Tot numai româna a păstrat 

formele latinești de perfect simplu și perfect compus ale  
verbului a fi. 

Alte trăsături o fac interesantă: româna este o limbă 

„primitoare”, dar și chibzuită în ceea ce privește 
împrumuturile - a nu se confunda neologismele, firești 

și necesare, naturale în limbă, cu vocabulele străine 

impuse și stâlcite de factori extralingvistici; limba 

română are mare putere creatoare interioară (vezi 
bogăția de sintagme metaforice de tipul piciorul 

podului, poalele muntelui), bogăția sinonimică lexicală 

și perifrastică. 
Urmărind succesiunea celor 27 de eseuri, ajutat de 

titlurile lor, identifici problemele și aspectele limbii 

române asupra cărora se oprește istoricul și omul de 
cultură Ioan-Aurel Pop: geneza poporului și a limbii 

sale; limba izvor și document istoric; semnificația și 

utilizarea unor termeni în exprimarea unor fapte 

istorice; primejdiile la care e supusă limba (gramatică, 
lexic, proprietatea cuvintelor, pronunție și scriere) de 

către „stricătorii limbii”. Autorul cărții, abordând 

evantaiul de probleme și aspecte ale limbii, nu scrie 
despre ele la modul general-global, ci punctual, concret, 

în exercițiul funcției limbii, cu multe exemple însoțite 

de explicații clare și riguros științifice sub aspect istoric 

și lingvistic. 
Luând apărarea limbi, Ioan-Aurel Pop îi combate 

ferm și argumentat pe cei care neagă originea romană a 

poporului sau o falsifică, din interes politic, adevărul 
istoric consemnat de documente ori afirmat de-a lungul 

timpului, în cunoștință de cauză, de învățați și oameni 

de cultură din afara granițelor românești, dar și pe 
adepții extremelor („Conservarea etimonului Romanus 

numai la români”; „Limba română și numele ei corect”; 

„Limba română ca izvor istoric”; „Mărturii externe și 

interne despre latinitatea limbii române din secolele al 
XV-lea și al XVI-lea”. Confuziile și interpretările 

eronate ale unor evenimente istorice provenite din 

necunoaștere, din nerespectarea proprietății cuvintelor și 
chiar din rea-voință („România și simbolurile sale 

improvizate – erori de exprimare istorică și lingvistică “; 

„Unii termeni istorici și sensurile lor contemporane 
greșite”). Sub acest aspect, ilustrativ este eseul „Despre 

unii termeni referitori la Unire”. Folosirea greșită a 

termenilor duce la interpretări politice greșite ori 

evazive, care pur și simplu falsifică adevărul istoric. 
Respectivul eseu pornește de la cazul lui Mihai 

Viteazul, căruia i s-a negat (în primul rând de vecinii 

„prieteni”) realizarea primei Uniri a principatelor 
române sub acuza că acestea au fost cucerite, cotropite 

de un „condotier”, unealtă a unor interese străine, în 

speță a monarhiei habsburgice. Mihai Viteazul, afirmă 

istoricul, cu argumente istorice și lingvistice, nu a 
„cucerit” și nici nu a „alipit” Transilvania și nici 

Moldova, teritorii absolut românești. Prin urmare, 

termenul corect pentru fapta domnitorului român este 
unire. Tocmai de aceea în mentalul românilor, Mihai 

este erou național. Citind cele scrise de istoricul Ioan-

Aurel Pop despre fapta lui Mihai, mi-am amintit de 
Românii supt Mihai-Voievod Viteazul de Nicolae 

Bălcescu. 

Referindu-se la actul istoric de la 24 ianuarie1859, 
stăpânind proprietatea cuvintelor, istoricul arată că sunt 

greșite istoric și lingvistic sintagmele „alipirea 

Moldovei la Țara Românească”, „unirea Moldovei cu 

Muntenia” (rămân pe dinafară Oltenia care e provincie a 
Țării Românești, iar Muntenia nu e un sinonim pentru 

Țara Românească. Corectă este formularea: cele două 

principate s-au unit într-un singur stat, la început cu 
denumirea oficială „Principatele Unite ale Moldovei și 

Țării Românești”, mai târziu, după Războiul de 

Neatârnare din 187-1879 oficial statul s-a numit 
ROMÂNIA. Evenimentul de la 1859 este, amintește 

undeva istoricul, identic cu cel care, tot în secolul al 

XIX-lea, a dus la formarea statului unitar Germania, 

Italia. Referindu-se, apoi la evenimentul istoric 1 
Decembrie 1918, istoricul afirmă în lumina adevărului 

istoric: România nu s-a unit cu Bucovina, Basarabia, 

Transilvania, Maramureș, Banat, Crișana, ci toate aceste 
provincii românești, ale aceluiași spațiu etnolingvistic, 

vorba POETULUI <de la Nistru pân` la Tisa>, au venit 

ca fiicele și fiii în sânul maicii lor, România.  

Fără să le înțeleagă sensul, unii se încumetă să 
folosească expresii latinești ca acestea: doctor honoris 

causa; in nuce; ad hoc; ad initio; grosso modo; cum 

grano salis, provocând neclarități, confuzii în exprimare. 
Neclarități și confuzii care uneori chiar provoacă 

nerespectarea proprietății (sensul) cuvintelor. Astea sunt 

dovezi ale inculturii și ale nebunei dorințe de a fi șic, 
cool.  („Tot latina, bat-o vina”;  „Latina și dreptul sau 

honeste vivere…” „Limbajul teologic și bisericesc”).  

Alte stricăciuni provocate limbii române (lexic, 

morfologie, sintaxă) vin din partea acelor care „traduc” 
și folosesc greșit cuvintele englezești ori franceze și nu 

respectă legile limbii pentru care traduc. Astfel, în eseul 

„A treia cea mai mare locație din lume în anul douăzeci-
douăzeci”,  autorul ia la bani mărunți folosirea greșită și 

abuzivă a unor cuvinte, precum acestea: locație, 

manager, banking, business, ron/roni, curivile în loc de 
curicula. 

Un rol esențial în rostirea și scrierea corectă a limbii 

îl au accentul și semnele diacritice, pe care mulți le 

ignoră ca fiind „mărunțișuri”, fără valoare („Cuvinte 
vechi, accente, semne diacritice și roni”; „Erori curente 

de pronunție și scriere”; „Din nou despre accent și 

pronunție”) 
Din vremea comuniștilor, experți în schimbarea 

numelui, fără o motivație logică (vezi cazurile: Onești 

devine Gheorghe Gheorghiu-Dej; Cioara (numele unui 

sat din județul Alba) devine Săliște; Valea Boului/Capul 
Bovis devine Păltiniș; Ștei e schimbat cu Dr. Petru 

Groza) vine această boală a schimbării numelui. 

Istoricul Ioan-Aurel Pop, cu simțul limbii, dezaprobă 
amestecul politicului în chestiunile limbii. Astăzi, cu 
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fiecare nou guvern, se schimbă denumirea ministerelor  

(încât nu se mai știe care e obiectul muncii sale), a 
instituțiilor. Iată două exemple edificatoare: Curtea de 

Conturi (cu vechime din 1864) a devenit Curtea 

Superioară de Control Financiar; Garda Financiară a 
devenit DGAF - Direcția Generală Antifraudă Fiscală 

(Nume vechi și nume noi). Unele din aceste schimbări 

provoacă râsul, un râs amar. De exemplu, primarul unui 

oraș a cerut, foarte vocal, schimbarea (și a obținut-o) 
numele Dostoievski, dat unei străzi, cu Generalul Milea. 

Propunând noul nume, primarul respectiv a uitat sau n-a 

vrut să știe, că statutul civic al generalului este… incert 
(dubios). Motivul schimbării: Dostoievski e un „scriitor 

comunist sovietic”. No comment!  

Astfel de schimbări dezvăluie incultura și chiar 
precaritatea intelectuală a multora dintre decidenți. 

Printre stricătorii de limbă, periculoși, se numără 

făcătorii de reclame, prezente până la greață la TV. 

Radio, Presă, și de lozinci pentru demonstranți, care de 
multe ori nici nu știu pentru ce au ieșit în stradă. 

Creațiile acestor făcători sunt exemple de analfabetism 

funcțional, spune blând Ioan-Aurel Pop în eseul „Din 
nou despre accent și pronunție”. 

Sunt aspecte de limbă în strânsă legătură nu numai 

cu istoria, ci și cu geografia, cu aritmetica, cu… 

(„Limba și geografia: nume buclucașe”; „Limba și 
aritmetica”). Problematica eseurilor e adusă la zi: 

„Limba și pandemia”. 

Toate eseurile au titluri sugestive și expresive, unele 
fiind de-a dreptul surprinzătoare prin subtilitatea lor, 

cum este acesta „Computerul și limba lui Cicero”. 

Ultimul capitol al cărții intitulat „Încheiere”, evident 
doar încheiere scripturală, este o recapitulare 

enumerativă a categoriilor de greșeli de exprimare orală 

și scrisă pricinuite de incultura…  dobândită în școala 

lăsată de izbeliște. Ioan-Aurel Pop avertizează că o 
adevărată bombă cu ceas este statutul la care a fost 

redusă Limba și literatura română ca obiect școlar. 

În contextul social, moral, politic în care limba ca 
ființă și simbol este amenințată de tot felul de bombe, 

testamentul lui Ienăchiță Văcărescu își dovedește nu 

perenitatea, ci necesitatea: Urmașilor mei Văcărești/ Las 
vouă moștenire/ Creșterea limbii românești/ Și-a patriei 

cinstire. 

Cartea Veghe asupra limbii române, cu toate că este 

un semnal de alarmă, exprimă și convingerea că limba 
română are forța și resursele să învingă primejdiile ce o 

amenință. Stricătorii de limbă nici cu gândul nu gândesc 

că vor avea soarta tâlharului care a intrat ilicit în stupul 
cu miere. 

Întrucât cartea academicianului Ioan-Aurel Pop are 

un fond ideatic informativ și instructiv-educativ puternic 

și oferă o veritabilă lecție despre ce înseamnă patrie, 
patriotism și a fi patriot este carte de învățătură.  

Pentru valoarea și calitățile ei, Veghea asupra limbii 

române este una din cărțile anului 2020. 
 

 

 

Tatiana SCURTU 
 

 

Nouă apariție editorială – o carte-

document – „Fire din caierul amintirilor” 

 
Unii oameni, dincolo de devenirea 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 profesorului, 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 Fecioara 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, altele 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 lungul timpului, mii de 

articole și „vreo 25 de cărți”.  
Primul capitol, „Sub zodia muțeniei”, trezește cele 

mai fragede amintiri, din perioada prunciei 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, 
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cu brațele încărcate de flori, răspândind nu numai 

parfumurile 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 Istrate 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, protagonistul urmează „Școala de 
apostolat” (Pedagogică) la Reghin și devine dascăl, fiind 

repartizat învățător-director 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 localitatea 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 acestora, 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 regiment de 

artilerie grea, unde urma să-și slujească patria în 

următorii doi ani. Este admis apoi la Facultatea de 
Istorie-Filozofie, din cadrul Universității „Alexandru 

Ioan Cuza”, din Iași. 

Dascăl, om de cultură și jurnalist, Ilie Șandru 
trăiește momente istorice, 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 scriitorilor: „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 „Europa Liberă”! 
Erau articolele mele care nu apăruseră.” Timpul trece 

frumos și inevitabil peste Săcal, Bilbor, Toplița, așa 

cum trece și peste autorul acestui volum, iar din caierul 

amintirilor se toarce o poveste a poveștilor, pe care v-o 
recomand, 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, dincolo de traseul său profesional labirintic, dar 

întotdeauna intersectat 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 literar, să adune carte după 

carte, rezultatul unui preaplin existențial. Ceea ce-i 

aduce note de originalitate este arta cu care a restituit 
istoria unor locuri și a unor oameni, în care s-a regăsit 

adesea, cu propria-i biografie.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O altfel de vară 

 

 „în fiecare noapte există cuvintele, altfel 

copacul atins...” 
  

de ziua aproape pierdută  

și ce-a mai rămas din vara asta   

după o pandemie de frică globală  
ce-a pus lacăte mari  

pe biserică și pe școală.  

Niște îngeri cuminți rătăciți  
prin orașe pustii se întreabă  

unde e cerul?  

unde-i pământul? 
unde e iadul?  

unde e sfântul? 

 

Sfat în doi 

 

Astăzi de ziua ta vino iubite 

să bem cu paiul un soare plăpând 
și ce-a mai rămas din vara aceasta  

cu prea multe flori răsădite  

pe mormântul mamei, 

picamer vieții noastre.  
Așezați la un sfat în doi 

să punem la cale un praznic 

cum nu s-a mai văzut 
la care să poftim toți săracii cu duhul, 

pe acei ce plâng și însetoșează de dreptate, 

pe făcătorii de pace  
și pe cei prigoniți pentru dreptate. 

Grăbind mișcarea timpului, 

să așteptăm învierea morților  

element cu element 
și a doua venire a lui Hristos. 

 

 

                      Dorina STOICA 
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Nicolai TĂICUȚU  
 

Raftul cu cărți 
 

Revista „13 Plus”, Viorel 

Savin - 80, antologie 

aniversară, Editura Ateneul 
scriitorilor, Bacău, 2021, 222 

p. Cu acest prilej deosebit aduc 

laude: Dumitru Brăneanu, 

Gruia Novac, Liviu Antonesei, 
Ion Fercu, Ion Lazu, Petre 

Isachi, Daniel Corbu, Oana 

Mihaela Savin, Dan Sandu, 
Rodica Lăzărescu, Violeta Savu, Ioan Neacșu, Adrian 

Dinu Rachieru, Marius Manta, Emilian Marcu, Nicolae 

Turtureanu, Nicolai Tăicuțu, Mioara Băluță. Georgeta 
Nechita Burculeț, Carmen Mihalache, Dan Perșa, 

Romulus-Dan Busnea, Ioan Dănilă, Sorina-Roxana 

Constandache Alexandru Dumitru, Alex Oko, Culiță 

Ioan Ușurelu, Tincuța Horonceanu Bernevic, Valeria 
Manta Tăicuțu, Mariana Zavati Gardner, Passionaria 

Stoicescu, Petruș Andrei, Ștefan Dincescu, Mihai Botez, 

Theodor George Calcan, Cristina Ștefan, Mihaela 
Băbușanu, Cornel Galben. Albumul conține 29 de 

fotografii, iar pe cele două clapete ale cărții și pe ultima 

copertă sunt inserate trei poezii din creația lui Viorel 

Savin.  
 

Gina Zaharia, Zarul 

orbului, Editura Editgraph, 
Buzău, 2020, 99 p. Pe coperta a 

patra a volumului Valeria 

Manta Tăicuțu menționează: 
„Zarul orbului”, în întregul 

său, este o metaforă pentru 

risc, întâmplare și pentru acea 

privire interioară capabilă să 
substituie cu succes vederea 

comună asupra mecanismelor de funcționare a jocului 

poetic. Gina Zaharia dovedește, cu fiecare nou volum 
tipărit, o profunzime surprinzătoare, inteligență în 

selectarea temelor fundamentale și o capacitate 

combinatorie care-i permite să găsească întotdeauna 
conotații insolite.  

 

Sava Bogasiu, Sfinții din 

Capadocia contemporani cu 
Sfântul mucenic Sava de la Buzău, 

Editura Editgraph, Buzău, 2019, 

120 p. În Precuvântare autorul 
precizează: Din studierea Actului 

martiric am reținut că acest tânăr 

dascăl bisericesc își avea originea 

în Capadocia, regiune asiatică, și 

că s-a născut și a trăit în Dacia, în zona Buzăului, în 

secolul IV d.Hr. După martirizarea lui prin înecare în 
apa Buzăului de către păgânii goți, la 12 aprilie 372, 

moaștele lui au fost duse în Capadocia, la cererea 

unchiului său, Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul 

Cezareei, localitate situată în centrul Asiei.    

 

Tudor Cicu, Nu ești în povestea aceasta, Editura 

Editgraph, Buzău, 2020, 104 p. Din Referințele critice 
(selecție) însoțitoare volumului, 

făcute de Marin Ifrim, Dumitru Ion 

Dincă, Titi Damian, Aurel Anghel, 
Passionaria Stoicescu, Gheorghe 

Postelnicu, am ales un fragment 

din acelea ale lui Ion Roșioru: ... 
Din păcate, lumea actuală nu mai 

crede în basme, iar gândirea 

mitică s-a degradat, Ceea ce nu 

înseamnă că poetul a renunțat la a 
pleda pentru întoarcerea la poveste și la credința fără 

condiționări meschin-raționaliste în convențiile ei prin 

excelență terapeutice. Înapoi, așadar, la cultivarea 
misterului! 

 

Raul Constantinescu, Athanor, Editura Limes, 

Florești, 2021, 141 p. Pe coperta a patra a volumului 
sunt redate scurte referințe critice 

făcute de Mircea Petean, Angela 

Nache Mamier, Iv Martinovici și 
... Valeria Manta Tăicuțu, pe care 

le redăm aici: Mitologia personală 

pe care o creează Raul 
Constantinescu are ca linii de 

forță vechi elemente de cult dacic, 

filtrate printr-o experiență 

culturală modernă, care 
redimensionează mitul și-l transformă în filosofie.  

 

Petre Isachi, Jocul de-a adevărul. Din Poezia lui 
Ștefan Dincescu, Editura Amphion, 

Bacău, 2020, 128 p. Și spune Petre 

Isachi despre Ștefan Dincescu: 
Afișata emfază a poetului 

(narcisismul auctorial) este în 

realitate o pluralitate de măști sub 

care se ascunde candid un suflet de 
artist. Olteanul „nărăvaș și 

abrupt” (Eugen Negrici, 2010), cu 

o personalitate macedonskiană, 
adoptat cu suficientă invidie de scriitorimea Bacăului, 

poate să spună, parafrazându-l pe autorul capodoperei 

„Luceafărul”, „Eu rămân ce-am fost: Dincescu.”  
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Ionel Necula, Cioran în viață, în luciditate și-n 

postumitate, Editura StudIS, Iași, 2020, 205 p. 
Prefațatorul cărții de față, Mugur 

Voloș, conchide: Prin urmare, 

alături de celelalte lucrări despre 
Cioran, și această carte a 

domnului Ionel Necula constituie 

un argument și un îndemn înspre o 

mai bună receptare a operei 
cioraniene. Dacă printre intențiile 

autorului se numără și dorința de 

a stârni curiozitatea cititorilor 
pentru viața și scrierile celui care a fost supranumit „un 

Nietzsche al veacului XX” consider că scopul a fost 

atins! 
 

Dan Sandu, Cântece de prieten, 

Editura Sfera, Bârlad, 2020, 215 p. 

Deloc întâmplător, Petre Isachi 
spune: Cartea este un fragment de 

istorie literară/ culturală 

contemporană, o suită de portrete 
literare/ de idei în mișcare, o specie 

de sine stătătoare, atemporală și 

sapiențială, o specie de sine 

stătătoare, atemporală și sapiențială, 
o specie de sine stătătoare, atemporală și sapiențială, o 

specie de sine stătătoare, atemporală și sapiențială, 

(...). Sub tentația realului, autorul transfigurează 
mitografia prieteniei, singura care nu se poate 

cumpăra, dar – paradoxal – se poate vinde! 

 

Cornel Galben, Sunt un fiu risipitor, Editura PIM, 

Iași, 2020, 306 p. Motto-ul ales de 

autor pentru această carte este Eu nu 

pot vorbi onest decât la persoana întâi 
(Camil Petrescu). Pentru ... că 

zăpăceala legată de închipuita 

pandemie și faptul că la finalul lui 
decembrie voi rotunji, cu voia 

Domnului, șapte decenii de viață, l-au 

determinat să publice file din jurnalul 
consemnat în anul 2018, la care 

adaugă Addenda, puține file din 2019. Și judecând 

(după cum ne îndeamnă chiar Cornel Galben) drept, nu 

credem că a făcut rău! 
 

Ionel Popa, Liviu Rebreanu – 

texte comentate - , Editura Limes, 
Florești, 2020, 162 p. În Cuvânt de 

încheiere autorul spune: ... 

Romanul e primit în general 

favorabil, dar fără să i se remarce 
până la capăt modernitatea în 

realismul său, modernitate care 

ani la rând, dacă nu i-a fost 
refuzată tranșant, i-a fost pusă, 

totuși, sub semnul îndoielii. Sperăm ca fragmentele 

selectate pentru comentariu sunt tot atâtea dovezi care 
pun în lumină valoarea literară și modernitatea 

romanelor scriitorului... 

 

Georgeta Minodora Resteman, Nerătăcitele 

rostiri, Editura Eikon, București, 2015, 113 p. În 

postfața Din rugul sângelui, Ioan 

Gligor Stopița spune: Din rugul 
sângelui, poeta Minodora Georgeta 

Resteman suie o flacără de iubire 

arzând în monolog litanic și tainic, 
să frângă înaltul omenesc și să 

clatine raiul, împământenindu-le. 

Citind acest volum de versuri, simți 
pulsând o inimă de poet glăsuind 

clipe de nemărginire, arhivând, cu 

sufletul între degetele Treimii, o poezie ca un odor 

domnesc bătut cu nestemate.   
 

Ioan Nistor, Aproape, Editura Școala Ardeleană, 

Cluj-Napoca, 2018, 85 p. La 
lansarea cărții i-au fost aproape: 

Alexandru Zotta, George 

Vulturescu, Mihaela Grigorean, 

Aurel Pop, Viorel Câmpean. 
Alexandru Zotta aprecia: ... A 

preluat din Oaș organicitatea, are 

o strânsă legătură cu natura. Nu 
este poetul satului ci un poet al 

satului modern, este aproape de 

oamenii satului, de natura acestui spațiu, fapt prin care 
se apropie de  marele poet Lucian Blaga... 

 

Sorin Călin, Omul de tinichea (Vremea Călinilor), 

Editgraph, Buzău, 2021, 351 p. 
Prolificul scriitor Sorin Călin 

(când poet, când prozator), aduce 

pe piața literară o nouă carte/ un 
roman scris, după precizările 

autorului, timp de cinci ani, 21 

februarie 2012 – 7 martie 2017, 
dar editat la începutul anului 

2021. Romanul, Omul de 

tinichea (Vremea Călinilor), 

cuprinde trei capitole: Străbunicul, Bunicul și Tata. Deși 
acțiunea (luată aici unitar, ca o sumă de acțiuni) se 

desfășoară pe trei generații, scrierea este modernă, ceea 

ce o face ușor lizibilă.  
 

Miron Țic, La taifas cu oameni dragi sufletului 

meu, Editura Amanda Edit, București, 2020, 238 p. În 

postfața O carte cu taifasuri, Ionel Necula, apreciază: 
Miron Țic nu face istorie literară, dar oferă material 

valoros celor ce se vor încumeta să proiecteze o lucrare 

mai elaborată de acest gen. Este o carte sprințară, 
alertă și cuceritoare. (...) Asemeni scoicii maritime, din 
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paginile ei se aude vuietul unor 

vremuri învolburate și dă seama 
despre niște cărturari care au 

vitaminizat o epocă și o lume. 

 

 

 

 

 

 

 

Alexa Pașcu, Vis spulberat, 
Editura Timpul, Iași, 2020, 230 p. 

Ioan Holban își încheie astfel 

prefața Romanul ca oracol ai 
tainelor sufletești: ... Fără să știe, 

trăindu-și viața și iluziile, Dinu 

Hatmanu își scrie propriul roman, 

focalizat în jurul „misterului 
feminității”; personajul e primul 

care primește beneficiul pasional 

și psihologic al cărții lui Alexa Pașcu: (și) roman de 
familie, Vis spulberat are un final deschis, lăsând loc 

unei continuări care, nu mă îndoiesc, va veni cât de 

curând.  

 

Centrul Cultural „Florica 

Cristoforeanu” Râmnicu Sărat, 

Scriitori râmniceni. Un deceniu 
nou. Antologie vol. I, Editgraph, 

Buzău, 2021, 194 p. Redactorul 

acestui volum este Sorin Călin, care 
a fost ajutat la selectarea textelor de 

Viorel Dodan. Din masa 

scriitoricească de la Râmnicu Sărat 

au fost selectați: Anca Lascu 
(Jocuri), Luiza Elena Ivanov (Poezii), Mădălina Bicu 

(Stele sparte), Petronela Coman (Salut! Sunt cineva...), 

Veronica Laura Năstase (Suntem noi), Ștefania Selegian 
(Spre cer), Ionel I. Bîsceanu (Legende și povestiri 

deduleștene), Pompiliu Dumitriu (Început de viață 

nouă), Mihail Voicu (Cu nuielușa prin cetate), Liviu 
Nicolae, Luminița Răileanu, Gina Nechifor (O istorie a 

sportului râmnicean), Mircea V. Homescu 

(Aggregator). 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

REVISTE LITERARE 

 

Academia Bârlădeană,  Anul XXVI, nr. 4(81), 
trimestrul 4, 2020. La 125 de ani de la naștere, Victor 

Ion Popa este prezent aici cu șase poezii și proza scurtă, 

Seria „Tăchiță Cantemir”, însoțite de eseurile realizate 

de Simion Bodnărescu, O relectură târzie (a romanului 
Velerim și Veler Doamne), Elena Monu, O proză puțin 

cunoscută a lui Victor Ion Popa și Petru Comarnescu, 

Moartea lui Victor Ion Popa. Serghei Coloșenco evocă, 
prin proza lui Alexandru Raicu, Bârladul anilor de 

restriște și scrie in memoriam George Nedelea (1903-

1975). Pagini de istorie literară scriu: Elena Popoiu, 
Povestea unei cărți de onoare și Zâna Tămășanu, Petre 

Ispirescu sau utopia nemuririi. Critică literară fac: 

Elena Popoiu (Vasile Ghica-80, Aforismele mele) și 

Simion Bogdănescu (Dumitru Merlușcă, Țepi de blând 
arici). Poezia este semnată de George Nedelea, Stere 

Bucovală, Adrian Voica, Dorina Stoica, Ioana Dor, 

Eugen Deutsch (traducere de C. D. Zeletin), Mirela 
Chicoș, Luminița Cojoacă, Nina Toma, Andreea Groza, 

Dumitru Merlușcă (epigrame) și proză, de Teodor 

Oancă. Șase evenimente petrecute în perioada 

septembrie-22 noiembrie 2020 sunt consemnate (de 
redacția revistei) în Viața Academiei, iar despre 

Asociația „Bună ziua, copii din România” la 20 de ani 

scrie Elena Popoiu. 
 

A c o l a d a,  Anul XV, nr. 4(161), aprilie, 2021, 

Satu Mare. Eseurile și comentariile sunt realizate de 
Radu Ulmeanu, Crize și surprize, Constantin Trandafir, 

Starea de lectură, Magda Ursache, Oameni de apă într-

o țară de apă, Constantin Călin, C.D. Zeletin, Isabela 

Vasiliu-Scraba, Ștefan Ion Ghilimescu, Mircea Popa, 
Cornel Cotuțiu, Zenovie Cârlugea, Pavel Șușară. Critica 

literară este făcută de Gheorghe Grigurcu (Alex. 

Ștefănescu, Eu și comunismul), Tudorel Urian (Ioan 
Bărbunțoiu, Meandrele destinului, Robert Laszlo Aripi 

de lut), Daniel Marian (Ana Ardeleanu, Mircea 

Teculescu, Corina Mihalache,  Ovidiu Mihalache). Din 
Spuma zilelor și nopților de lectură: Balzac, scriitorul 

cu notă de trecere și din Jurnal: „Timpul e inodor” ne 

oferă pagini Dumitru Augustin Doman, respectiv, 

Gheorghe Grigurcu. Interviul este realizat de Lucia 
Negoiță cu Șerban Codrin (II). Semnează poezie: 

Gheorghe Grigurcu, Camelia Buzatu, Ana-Mirabela 

Diacu, Lawrence Ferlinghetti (traducere și prezentare de 
Olimpia Iacob), Viorel Birtu-Pîrăianu, proză: Vasile 

Mîrza, Dan Marius Cosma, parodie: Lucian Perța, 

pamflet: Florica Bud.     

 

Actualitatea literară, Anul XI, nr. 109, martie-

aprilie 2021, Lugoj. Eseurile și comentariile sunt 

realizate de Nicolae Silade, Despre lăuntrul-
înconjurător, echilibru și conștiință (editorial), Remus 
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V. Giorgioni, „Generația în pulbere” (iar pulberea de 

aur era...), Magda Ursache, Ușor cu limba română pe 
scări, Cornel Ungureanu, Radu Ciobanu, Paraschiva 

Buciumanu, Dumitru Hurubă, Florentin Popescu, Titus 

Crișciu, Yin Xiaoyuan (traducere din limba engleză de 
Constantin Severin). Dialoghează: Adrian Dinu 

Rachieru cu Mircea Lăzărescu și George Motroc cu 

Simona Antonescu. Scriu critică literară: Constantin 

Cubleșan (Remus V. Giorgioni, Scandal în colonia de 
scribi), Delia Muntean (Nicolae Silade, [despre]), 

Ovidiu Pecican (Eugen Barz, Biblioteca din Parla și 

Marius Țion, Umbra), Remus V. Giorgioni (Magda 
Ursache, Ars Expectandi. Mic manual de tehnica 

așteptării), Daniel Mariș (Andrea H. Hedeș, Olimpiu 

Nușfelean), Dumitru Hurubă (Cornel Nistea), Romeo 
Adrian Ilie (Claus Ankersen & Andrei Zbîrnea), Ela 

Iakab (Liubița Raichici), Mihaela Albu (Dorina 

Măgărin), Daniel Marian (Ofelia Prodan, Vasile Morar). 

Dintre cărțile sosite la Cristian Ghinea amintim: 366 de 
însemnări din anul pandemiei, de Dumitru Augustin 

Doman și Gramote, de Gellu Dorian. Poezie semnează: 

Nicolae Silade, Ramona Băluțescu, Adriana Weimer, 
Gina Zaharia, Ela Iakab, Miruna Mureșanu, Amalia 

Brăescu, George Nina Elian, Liliana Popa, Cristiana 

Memelis, Ramona Müller, Rolf Dieter Brinkmann (prez. 

și trad. de Eugen D, Popin), Nu stingeți duhul! 
(miniantologie de poezie universală; selecție de Virgil 

Diaconu), Yehuda Amichai (trad. de Cristina Botîlcă), 

Rosanna Frattamolo (prez. și trad. de George Nina 
Elian) și proză: Florin Logreșteanu, Ovidiu Bufnilă, 

Gheorghe Alexandru Iancovici.  

 

A R H E U, Revista Centrului „Mihai Eminescu”-

Bârlad, Anul 10, Nr. 1 (16)/ 2021. Acest număr al 

revistei se deschide cu Nestemate eminesciene: poezia 

„Sus în curtea cea domnească” și publicistică  „O 
pagină din istoria contimporană a României din punct 

de vedere medical, economic și național” de dr. Istrati; 

„Țăranul” de A. V. Millo. La aniversare, Arheu – 10 
scriu: Dumitru Boroș, De 10 ani la Bârlad, Theodor 

Codreanu, „ARHEU”- 10, Vasile Lăiu, Centrul 

Eminescu la ceas de sărbătoare, Valeriu Lupu, Centrul 
Mihai Eminescu și ARHEU – la aniversare, Valentina 

Lupu, Centrul Mihai Eminescu Bârlad – pe drumul său 

luminos -, Petruș Andrei, Centrul Mihai Eminescu din 

Bârlad „La aniversare”, Dorina Stoica, Gânduri și 
sentimente, la aniversare! Eseurile și paginile de istorie 

literară sunt scrise de Theodor Codreanu, Alexandru 

Surdu; Eminescu, filosoful, D. M. Gaftoneanu, O altă 
(re)descoperire legată de familia Poetului Mihai 

Eminescu? Ionel Novac, 135 de ani de la trecerea 

poetului Mihai Eminescu prin Basarabia, Tudor 

Nedelcea, Românii balcanici, Petruș Andrei, Mihai 
Eminescu în „Jurământul lui Homer”, Nicolae Iosub, 

Mihai Eminescu, „Omul deplin al culturii românești”, 

Roxana Galan, Necruțătorul timp, Valeriu Lupu, Ion 
Iancu Lefter la aniversare, Geta Modiga, Centrul Mihai 

Eminescu înălțător, ziditor și nemuritor, 15 ianuarie 

2011 – 15 ianuarie 2020. Semnează poezie: Dorina 
Stoica, Gabriela Ana Bălan, Georgeta Popovici Strat și 

Petruș Andrei.  

 

ARGEȘ, Anul XXI (LV), nr. 5 (467), mai 2021. 

Remarcăm: evenimentele consemnate de Jean 

Dumitrașcu, Ziua Piteștiului (20 mai 1388-20 mai 2021) 

și Lucian Cioată și Maria Cioată în DIALOG la Brașov, 
textele aforistice scrise de Calinic Argeșeanul și 

Gheorghe Grigurcu, eseurile și comentariile realizate de  

Horia Vicențiu Pătrașcu, Elogiul ambiguității, Leonid 
Dragomir, Perspectiva întregului, C. Voinescu, Din 

vorbă-n vorbă, Dan Ciachir, Cristian Cocea, Cosmin 

Victor Lotreanu, Petru Pistol, Ninel Ganea, Florin 
Chivoci, Lucian Sârbu, Aurel Sibiceanu, interviul Jean 

Dumitrașcu – Septimiu Chelcea, critica literară făcută 

de Nicolae Oprea (Constanța Popescu, Capcana 

cuvintelor), Adrian Alui Gheorghe (Magda Ursache, Ars 
expectandi), Mircea Bârsilă (Gheorghe Grigurcu), 

Tudor Gheorghe (Gelu Ungureanu), Dan Laurențiu 

Pătrașcu (Stéphane Mallarmé), Mihaela Meravei (Selma 
Rashid Calil). Apoi, Jurnal 2010. Pagini răzlețe, de 

Mariana Șenilă-Vasiliu și reportajul lui Mihai Barbu. 

Poezia este semnată de Maria Mona Vâlceanu, Mihai 

Merticaru, Ana-Maria Spînu, Stephen Crane (prez. și 
trad. de Leo Butnaru), Daniel Montoly (prez. și trad. de 

Elisabeta Boțan), iar proza, de George Terziu, Nicolae-

Florentin Petrișor și Dragoș Tudose. 
 

Ateneu, Anul 58 (serie nouă), nr. 620, aprilie 2021, 

Bacău. Eseurile și comentariile sunt realizate de Vasile 
Spiridon, Alba-neagra cu Istoria, Violeta Savu, 

Limbajul fluierat și Sentimentul izolării în piesele lui 

Viorel Savin, Petre Isachi, Viorel Savin și modelul 

sintetic-interogativ al daimonului, Marius Manta, 
Simfonia negrului, Ion Fercu, Prejudecățile: infern și 

provocare eternă (17), Daniel-Ștefan Pocovnicu, Ozana 

Kalmuski-Zarea, Ioan Dănilă, Liviu Franga, Al. Ioanid, 
Elena Ciobanu, Constantin Gherasim, , Gheorghe Iorga,  

Cornel Galben. Istorie literară scrie Constantin Călin. 

Critica literară este făcută de Adrian Jicu (Gheorghe 
Iorga, Celălalt Valéry și Fernando Pessoa. Textul vieții, 

imaginarul alterității), Ioan Dănilă (Lucian Șerban & 

Adina Șerban, Pe firul apei), Marius Manta (Viorel 

Dinescu, O sută și una de poezii, Violeta Savu, Ierburi 
otrăvite, Prinos de recunoștință a femeii creștine, 

Mircea Aanei, Ultima scrisoare), Adrian Lesenciuc 

(Radu Paraschivescu, Recviem vesel pentru tata), Dan 
Perșa (Marcel Mureșeanu, Poeme decapitate), Theodor-

George Calcan (Mioara Băluță, Frunze sub un ștergător 

de parbriz), Grigore Brâncuș (Ioan Dănilă & Corina 

Târnăveanu, Giorge Pascu), Ana Paraschivescu (Ion D. 
Sîrbu, Ultimele...), Ionel Savitescu (Adrian Gilbert, 

WAFFEN-SS. Armata lui Hitler în război). Poezia este 

semnată de Cassian Maria Spiridon, Atila Racz, 
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Simona-Grazia Dima, Adonis (prez. și trad. de 

Gheorghe Iorga), iar proza, de Viorel Savin.  
 

Banchetul, anul VI, nr. 61-62-63 (ianuarie-

februarie-martie), 2021, Petroșani. (Partea a doua) 
Critica literară este făcută de Angela Nache Mamier 

(Melania Briciu Atanasiu, Ostile, Vasilica Ilie, Rondelul 

florilor cu parfum de femeie, Carmen Tania Grigore, 

Taina în care locuiesc, Ildi Șerban, La cumpăna 
furnicilor, Valeriu Barbu, Bă, Țărane!), Marian 

Nencescu (Mihail Diaconescu, Serile la Vulturești), 

Livius Petru Bercea (Dumitru Velea, Pragul de jos), 
Andreea Maftei (Constanța Buzea, epifanie senzorială – 

între iluzie și resemnare), Vasile Hatos (Mirela Duma), 

Iulian Cătălui, (Mihai Petre, Dumitru Velea), Camelia 
Ardelean (Gligor Hașa), Iulian Chivu (Monica Larisa 

Manafu), Evelyne Maria Croitoru (Carmen Tania 

Grigore), Ana Dobre (Ramona Müller), N. Georgescu 

(Victor Panduru, Alexandru Ciocioi), Ovidiu Ghidirmic 
(Mariana Didu), Lucian Gruia (Marilena Apostu), 

Cristian Lunel (Mariana Didu), Mihaela Meravei 

(Corina Dașoveanu), Ana Podaru (Dumitru Velea), 
Daniela Varvara (Ottilia Ardeleanu). Poezia este 

semnată de Mihai Eminescu (cu versiune în limba 

germană de Christian W. Schenk și versiune în limba 

engleză de Gabriela Pachia), Doru Roman, Gabriel Nan, 
Ana Podaru, Dumitru Găleșanu, Ana Ardeleanu, 

Camelia Ardelean, Ottilia Ardeleanu, Marian Barbu, 

Mihai Barbu, Isabela Brănescu, Dorina Brândușa 
Landén, Andrei Caucar, Alexandru Cazacu, Carmen 

Ciornea, Denisa Crăciun, Nicoleta Crăete, Dan Dănilă, 

Oana Goia, Vasilica Ilie, Irina Legba, Andreea Maftei, 
Mihaela Meravei, Octavian Mihalcea, Ramona Müller, 

Adrian Munteanu, Mihaela Oancea, Mihai Păcuraru, 

Emanuel Pope, Antonela Stoica, Dumitru Toma, Victor 

Horațiu Toșan, Codruța Vancea, Lucian Avramescu, 
Mirela Cocheci și grupul Dincolo de retină, iar proza, 

de Irina Alexandrescu, Mircea Băduț, Angela Burtea 

Mircea Ioan Casimcea, Marcel Mureșeanu, Cornel 
Nistea, Savu Popa.  

 

Bucovina literară, serie nouă, anul XXXII, nr. 1-2-
3 (359-360-361), 2021, Suceava. Poezia este semnată de 

Gheorghe Iova (autograf), Matei Vișniec, Octavian 

Soviany, Vasile Zetu, Ramona Boldizsar, Petruț 

Pârvescu, Arthur Suciu, Adrian Alui Gheorghe, 
Constantin Abăluță, Valeriu Mircea Popa, Wei 

Pengzhan (trad. de Constantin Severin), Moses Rosen 

Kranz (prez. și trad. de Paraschiva Pițu). Întâlnim apoi 
aforismele lui Gheorghe Grigurcu și vorbele scurte ale 

lui Constantin Călin. Eseurile și comentariile sunt 

realizate de Alexandru Ovidiu Vintilă, Geo Bogza. 

Cântecul omului de vânzare, Liviu Ioan Stoiciu, 
Scriitori fără cititori, Isabel Vintilă, Poetici ale 

avangardei: Geo Bogza, Adrian Dinu Rachieru, 

Eminescu și canonul literar românesc, Theodor 
Codreanu, Alexandru Surdu: Eminescu, filosoful, 

Victoria Fonari, Marian Drumur, Niadi-Corina Cernica, 

Elena-Brândușa Steiciuc, Cornelia Petrescu și Marcel 
Mureșeanu. Critica literară este făcută de Theodor 

Codreanu (Nicolae Băciuț, La taclale cu Dumnezeu), 

Ioan Holban (George Cușnarencu – 70. Aripile utopiei), 
Elena-Brândușa Steiciuc (Doina Cernica, Mierla neagră 

pe zăpada albă), Valeria Manta Tăicuțu (Camelia 

Iuliana Radu, Toluen), Florentin Popescu (Doina 

Cernica, Hänsel și Gretel în Pădurea Luminoasă), 
Mircea Muthu (Angela Baciu), Constantin Cubleșan 

(Ioana Diaconescu), Felix Nicolau (Cătălin Stanciu), 

Gheorghe Simon (Daniela Șontică), Carmelia Leonte 
(Sânziana Mureșeanu), Liviu Antonesei (Mariana 

Didu), Monahia Elena Simionescu (Ana Blandiana), 

Mihai Posada (Emilia Amariei), Daniel Mariș (Horia 
Gârbea), Dan Perșa (Mioara Băluță). Evenimentele 

consemnate de Doina Cernica sunt: O aniversare 

Eminescu sub vortex polar și La Voroneț: Tatăl și Fiul. 

Semnează proză: Mihók Tamás, Andrei Zbîrnea, Leo 
Butnaru, Michel Louyot (prez, și trad. de Elena-

Brândușa Steiciuc) și teatru: Nicolae Havriliuc.   

 

Bucureștiul literar și artistic, anul XI, nr. 3-4 

(114-115), martie-aprilie/ 2021. Eseurile și comentariile 

sunt realizate de Florentin Popescu, Ce am avut, ce am 

pierdut, ce am câștigat după 1989 (editorial), „Nu te 
supăra, Doamne, că port roura-n gene...”, „... în 

speranța unei lumi de dincolo...”, Pragmatism și 

rigoare, Mircea Eliade, Încercarea labirintului (IX), 
India veșnică și Intermediu, Marian Nencescu, Lucian 

Blaga (9 mai 1895 – 6 mai 196i – 13 ani în slujba 

diplomației românești), Marin Iancu, Sergiu Filerot și 
poezia în cătușe, Dalia Bialcovski, Artă și Anatomie, 

Radu Adrian, Călătorie în istoria multimilenară a 

ceramicii (XXVIII), Theodor Codreanu, O antologie 

aniversară, Nicolae Cabel, Memoria, ca o capcană (VI), 
Titus Vîjeu, Paul Éluard, poetul iubirii, Vasile Szolga, 

Școala online, Neagu Udroiu, Privind înapoi cu ochii 

deschiși, Ion Andreiță, Mărțișorul din „D.O.”. Critica 
literară este făcută de Florentin Popescu (Băieți buni, 

de-ai casei. Sunt laureați, au și multe premii, dar n-au 

operă) și de Ion Roșioru (Romița Mălina Constantin, 
Totem), Ana Dobre (Iuliana Paloda-Popescu, Litanii), 

Titus Vîjeu (Iuliana Paloda-Popescu, Litanii), Ion 

Haineș (Marcel Miron, Poeme din anticamera vieții). 

Dintre seniorii literaturii noastre Florentin Popescu a 
ales, pentru dialog, pe I. Oprișan (III). Semnează poezie: 

Coman Șova, Nicolae Jinga, Vasile Tudor, Paul Éluard 

(traducere de Titus Vîjeu), Nicolae Dan Fruntelată, G. 
Th. Popescu și proză: Barbu Ștefănescu Delavrancea, 

Gib I. Mihăescu, Valeriu Anania (100 de ani de la 

naștere, 10 ani de la trecerea în neființă). În Atelierul 

Artelor Vizuale, de pe ultima pagină, sunt expuse Valori 
din patrimoniul național.   

 

Cadran cultural, Anul IV, nr. 2 (18), martie-aprilie 
2021, Bacău. Interviul lui Cornel Galben este realizat cu 
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Viorel Savin, la ceas aniversar: „Obstacolele 

dintotdeauna mi-au priit, căci m-au mobilizat...” 
Eseurile si comentariile sunt realizate de Nicolae 

Dabija, La frontiera dintre noi și noi,  Cornel Galben, 

Semne, C. Hanganu, Gh. D. Apostol, Sub cer cu cântece 
și flori G.C. Simion, Scriitorul Ion Machidon, Filosoful 

Ștefan Munteanu, CSG, Jurnal. Bacău, Reviste 

moldovalahe –  Plumb, Bacoviana, Leviathan, Ștefan 

Munteanu, Tudor Ghideanu despre filosofia lui 
Eminescu (XI), Grigore Codrescu, Harold  ignoră, în 

Canonul occidental, românii (3), Ion Tudor Iovian, 

Viorel Savin – așteptând ca viermele în hrean să se 
transforme în fluture, Diana Dumitru,  Un altfel de 

handicap, Constantin Călin, Agende (6), Dan Sandu, 

Cântec de prieten – Dragului de ionică, Radu Ciobanu, 
Metamorfozele Materiei, Ozana Kalmuski Zarea, 

Caleidoscop muzical, Ion Dinvale, Democrația între 

delir și deriziune. Semnificații peiorative. Critica literară 

este scrisă de Mihai Botez (Ion Fercu, Dac-aș fi fost 
Dumnezeu). Întâlnim poezie de Nicolae Vălăreanu 

Sârbu, Cristina Ștefan și Rodica Dascălu și  proză de 

Maria Bilțiu și Tincuța Horonceanu-Bernevic.  
 

Cafeneaua literară, Anul XIX, nr. 4/ 218 și nr. 5/ 

219, aprilie și mai 2021, Pitești. Remarcăm eseurile 

realizate de Alexandru Jurcan, Un paradis putred, Jean 

Dumitrașcu, Generația socialismului: Generația ՚60. 

Nichita Stănescu, de la „Sirena lui Roaită” al „Un 
pământ numit România”, Gheorghe Grigurcu – 85, 

Iulian Chivu, Mihail Diaconescu, in memoriam, Radu 

Ulmeanu, Radu Ulmeanu - 75, aforismele lui Nicolae 
Mareș, critica literară făcută de Gheorghe Grigurcu 

(Horia Gârbea, Pisica din kavala și Gabriel Chifu, O 

viață), Valeria Manta Tăicuțu (Mihaela Roxana Boboc, 
Terapia ploii de chihlimbar și Elena Bălășanu, 

Singurătatea nu ne face mai buni), Iulian Chivu 

(Georgeta Minodora Resteman, Nerătăcitele rostiri și 

Eu, pietrele și Dumnezeu, Mirela-Ioana Dorcescu, 
Despre opera lui Eugen Dorcescu), Liliana Rus 

(Georgeta Minodora Resteman, Nerătăcitele rostiri și 

Altarele miresmelor târzii, Suzănica Tănase, Grădina 
Sofiei), Aureliu Goci (Iuliana Paloda Popescu, Litanii), 

Ionel Bota (Nuța Crăciun, Cerul din colivie și Petru 

Ionuț, Exuviile senzualității), Florentin Popescu (Valeria 

Manta Tăicuțu, Îngeri S.A.), Zenovie Cârlugea (Iulian 
Chivu, Premise românești de filosofie liminară), Adrian 

Dinu Rachieru (Alexandru Drăghici, Patria din cer), 

Remus-Valeriu Giorgioni (Ela Iakab, Poemele de la 
Aethris), Arte poetice: Robert Alter, Arta narațiunii 

biblice. Capitolul I (traducere de Athanasie Petrescu), 

Capitolul II (traducere de Liana Alecu), Virgil Diaconu, 
Dogma existenței lui Dumnezeu. Cele patru ipostaze 

existențiale ale lui Dumnezeu. Poezia este semnată de 

Virgil Diaconu, Florin Dochia, Daniel Corbu, Dan 

Drăgoi, Elisabeta Bogățan, Mariana Ciobanu, Florentina 
Loredana Dalian, Victoria Milescu, Octavian Mihalcea 

și proza, de Constantin Severin.  

C a l i g r a f, Anul XXI, nr. 4/ 227, aprilie 2021, 

Alexandria. Eseurile sunt realizate de Florea Burtan, 
Recitindu-l pe Eminescu (editorial), Aureliu Goci, 

Reevaluarea unui scriitor prin opera secundară, Ion 

Haineș, Viață și literatură. Restituirile lui Nicolae 
Scurtu sunt: Noi contribuții la biografia lui Radu R. 

Rosetti, iar Iulian Talianu este în dialog cu Ovidiu 

Genaru. Critică literară fac: Traian V. Cristea (Florea 

Burtan, Răni călătoare), Ana Dobre (Magda Ursache, 
Carte pentru minte, inimă și (wow!) literatură)), Florea 

Burtan (Mihai Păcuraru, Kilometrul zero și alte poeme, 

Ion Bunescu, Veriga de rod, Luminița Cojoacă, Fluturi 
și îngeri), Marin Iancu (Constanța Popescu, Mai tânără  

cu o insomnie), Florentin Popescu (Valeria Manta 

Tăicuțu, Îngeri S. A.), Constantin Cubleșan (Poetul 
Câmpiei Bărăganului: Zaharia Stancu), Rodica 

Lăzărescu (Nicolae Dan Fruntelată, Boabe de piper 

crud), Nicoleta Milea (Carmen Focșa, Frunza sfințită de 

vânt), Nicolae Dina (Corneliu Vasile, Treci pe cărări), 
Nicolae Georgescu (Silvan G. Escu, Comedia tristeții), 

Victoria Milescu (Veronica Balaj, Cotidiene pariziene). 

Poezia poartă semnăturile: Rodian Drăgoi, Anton Tianu 
și Emilian Marcu, iar proza: Victor Ravini, Ștefan 

Mitroi și Ecaterina Petrescu Botoncea.   

 

Colocvii dunărene, Anul I, nr 2, aprilie 2021, 
Brăila. Remarcăm eseurile, comentariile și varia 

realizate de Viorel Coman, Balada „Chira” – treptele 

demitizării (editorial) și Panait Istrati, Opere I-IV. 
Semnificația unei ediții (I), Lucian Chișu, Rădăcini și 

eflorescențe în „solul” brăilean al literaturii lui Panait 

Istrati: Const. Sandu-Aldea și Fănuș Neagu și Mircea 
Cavadia, Nicolae Grigore Mărășanu, Fenomenul horal 

și Unda spațială – undă de esența Căii Sacre, Vasile 

Datcu, Statul capturat, Valentin Popa, Un metafizician 

neîmplinit: Nae Ionescu, Zamfir Bălan, Pledoarie 
pentru „dreptate elementară”: Afacerea Rusakov de 

Panait Istrati și Restituiri la Publicistica lui Panait 

Istrati, Panait Istrati, De ce am venit în țară? Adi G. 
Secară, Neranțula, un microroman prea puțin prețuit, al 

lui Panait Istrati, Georgiana Troia, Brăila lui Panait 

Istrate, etos și topos al dialogului intelectual Lucian 
Sabados, Brăila mea subiectivă (I), Constantin  Ghergh, 

Perpessicius – profesor, Anul Baudelaire și Așadar, 

literatura desenată, Perpessicius, Carletta Patti sau una 

din „artiste”, file de jurnal Nicăpetre, istorie literară: 
Ana Dobre, Femei în Primul Război Mondial: 

Hortensia Papadat-Bengescu, Ana Coman, Gellu 

Naum, Zenobia – poetica implicită, Dan Anghelescu, 
Ștefan Baciu – poet al unui tragic aproape-departe, 

critica literară făcută de Valentin Popa (Marian Valeriu 

Găureanu, Elemente: pământ, apă, pământ). Poezia este 

semnată de Liviu Ioan Stoiciu, Camelia Iuliana Radu, 
Oana Stephanie Roșu, iar proza, de Ovidiu Dunăreanu.     

 

Expres cultural, Anul V, nr. 4 (52), aprilie 2021, 
Iași. Eseurile și comentariile sunt realizate de Liviu Ioan 
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Stoiciu, Ce au de cârtit împotriva Uniunii Scriitorilor, 

Nicolae Panaite, Alegerea, Constantin Coroiu, Un 
epistolar îndrăgostit, Ioan Holban, Constanța Buzea – 

80 de ani de la naștere. Poezia departelui, Gheorghe 

Simon, Chipul Smereniei, Al. Cistelecan, Fata 
Veronicăi în rol de castelană, Dan Bogdan Hanu, 

Suburbii subterane. Post(st)ări (secțiuni contemplative 

prin ,opinie!”, Eugen Munteanu, Jurnal heidelberghez 

1994 (IX), Gellu Dorian, Despre presa botoșăneană de 
ieri și de azi, Adrian Dinu Rachieru, Gabriela 

Adameșteanu și „literatura feminină” (II), Daniel 

Corbu, Cioran. Bibliile nihilismului sau Filosoful de la 
capătul frânghiei, Remus Valeriu Giorgioni, 

„Generația în pulbere” (însă pulberea de aur era...), 

Magda Ursache, Oameni din apă, Master X-Files, 
Cioranissime, Doru Scărlătescu, „Solomon, poetul-rege, 

tocmind glasul unei lire...”, Constantin Pricop, Direcția 

critică (XLV). Critica literară este făcută de Mihaela 

Grădinariu (Alice Botez, Emisfera de dor), Ioan Țicalo 
(Octavian Goga - poetul), Adrian Alui Gheorghe (Ion 

Mureșan, Indulgențe), Cristina Scarlat (Cassian Maria 

Spiridon, Pornind de la zero), Theodor Codreanu 
(Galina Martea, Basarabia, destin și provocare), Liviu 

Antonesei (Mircea Gheorghe, Bucuriile și capcanele 

lecturii), Flavius Paraschiv (Viktor Pelevin, iPhuck 10), 

Laurențiu Istrate (Alessandro Baricco, Fără sânge). 
Dialogul este susținut de Adi Carauleanu cu Adina 

Bardaș, iar poezia poartă semnăturile: Magda Isanos, 

Nichita Danilov și Adi Cristi.  
 

H e l i s, Anul XVIII, nr. 4-5-6 (213-214-215), 

aprilie-mai-iunie 2021, Slobozia. Eseurile și comentarii 
sunt realizate de Vasile Iordache, Gânduri, Marius Stan, 

Texte microscopice, Loredana Florentina Dalian, 

Șmenghele SRL, Marian Ștefan, Fierbinți-Târg, pe 

urmele strămoșilor și Într-un parc, odată, Laurențiu 
Ștefan Szemkovics, Sigiliul Protoieriei Țăndărei, Titi 

Damian, Damian Stănoiu, modernitate și actualitate: 

„Furtună în iad” (II), Loredana Stan, Scurtă privire 
asupra anului literar 2020 – cărți sub semnul 

femininului (II), Victor Nicolae, Informați-vă 

consimțământul! Cătălina Stroe, Cauzele... efectelor! – 
în 4D -, Alexandru Bulandra, Pe urmele autorului. 

Mărturisirile unui detectiv literar, Ana Amelia Dincă, 

Doru Ioan Vlădoiu, în avangarda graficii digitale din 

România. Pagina lui Dan Simionescu cuprinde 
prezentarea pe scurt a numărului anterior al revistei 

Helis și a cărților: Poeme cu Filip de Maria Dobrescu, 

Contre-jour de Anda Mihaela Miroiu și Străjerii focului 
etern de Constantin Gornea. Critică literară fac: Marina 

Cușa (Ion Roșioru, Sub, cupola unei lacrimi) și Tudor 

Cicu (Ottilia Ardeleanu, Poezie în mintea goală). 

Semnează poezie: Răzvan Ciucă, Petre Ioan Crețu, 
Costel Bunoaica, Viorica Gheorghe, Ștefan Neagu, F. 

M. Ciocea, Nicolae Teoharie, Nicolai Tăicuțu, Alina 

Marieta Ion, Alexandru Cazacu, Valeriu Valegvi, 
Adrian Bucurescu, Daniel Marian, Stefan Markovski 

(trad. de Tatijana Betoska, stilizare; Gheorghe Dobre, 

Silvia Bitere, Marian Ștefan, Petronela Apopei și proză: 
Răzvan Ciucă, Leonard I. Voicu.  

 

Întrezăriri, Anul IX, nr. 34, iunie 2021, Pârscov. 
Acest număr al revistei este deschis de prezentarea 

evenimentului editorial exploziv: „România în bârlogul 

lupilor” de prof. univ. dr. docent C. M. Drăgan. 

Eseurile și comentariile sunt realizate de I. Nedelea, 
Corectitudinea, cu respect, Laura Alexandru, Numele 

tău, Gheorghe Postelnicu, Vasile Voiculescu: un om 

între oameni, Aida Oana Drugău, Mănăstirea Antim, 
spațiu al adevăratei culturi românești, Enache Necula, 

taina Sfântului Maslu, Constantin Costea, Peripețiile 

unei comori: Tezaurul de la Pietroasa. Kandahar 2004-
2005 sunt file de calendar de Marian Caloian, iar 

interviul este realizat de Întrezăriri (!) cu Girel Barbu. 

Critica literară este făcută de Gheorghe Postelnicu 

(Victoria Milescu, Cronicile Sudului, Florentin Popescu, 
Amintiri cu poetul Radu Cârneci, Relu Stoica, Buzoieni 

și râmniceni victime ale represiunii – 1944-1964, mic 

dicționar, Nicolae Gâlmeanu, Ascultă cum zboară 
morminte – ediția a doua), Diana Dobrița Bâlea 

(Gheorghe Postelnicu, Tânărul Voiculescu între 

medicină și literatură), Tudor Cicu (Luminița Zaharia, 

Singură-n simulator), Emil Niculescu (Nicolae 
Gâlmeanu, Ascultă cum zboară morminte – ediția a 

doua), Dumitru Scoroșanu (Dicționarele profesorului 

Relu Stoica), Elena Stroe-Otavă (Originalitatea și 
unitatea operei lui Gheorghe Stroe). Poezia e semnată 

de V. Voiculescu, Cornel Diaconu, Veroni Mihăilă, IJI, 

Titu Rachieru, Iuliana Paloda-Popescu, Radu Cârneci, 
Tudor Cicu, Elena Rusen, Corneliu Vasile și proza, de 

Mihai Sălcuțan, Girel Barbu, Georgeta Tudor, Relu 

Stoica.  

 

O r a ș u l, Anul XVI, nr. 51-52/ 2021, Cluj-

Napoca. Din bogatul sumar al revistei remarcăm: 

eseurile realizate de Ionel Vitoc, Distanța care ne dă 
speranță (editorial), acad. Ioan-Aurel Pop, Școala fără 

istorie și geografie, Negoiță Lăptoiu, In memoriam 

Viorel Nimigeanu și Pictură din colecția preotului-
profesor Ioan Bizău, Horia Bădescu, Între Scila și 

Caribda, Marcel Mureșeanu, Nefericit cel care nu 

moare de moartea lui, Titu Popescu, Cocoșul, 

Constantin Zărnescu, Vlad Dracula – țapul ispășitor și 
Maestrul Negoiță Lăptoiu, Ioan Chirilă, Crucea – 

semnul biruinței asupra morții, pecete a căii veșniciei, 

textele aforistice, Monede și monade ale lui Marcel 
Mureșeanu, poezie semnată de Nicolai Tăicuțu, Boris 

Vian (traducere și prezentare de Liliana Șomfălean), 

Laura Tiron, Andrei Zanca, Letiția Vladislav, Antonela 

Stoica, Christian W. Schenk, Horia Bădescu, proză, de 
Mircea Opriță, critica literară făcută de Adrian Țion 

(Sânziana Mureșeanu, Osuar, Sorin Grecu, Rezistența 

românească – povestiri din lagărele de muncă și 
temnițele comuniste, Flavia Teoc, Înzeire), Mihai 
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Posada (Titu Popescu, Secvențele senectuții), Negoiță 

Lăptoiu (Maria Zintz, Artiști plastici la Oradea), 
Teodor Mateescu (N. Iorga, Jurnalul ultimilor ani – 

1938-1940), Ion Cristofor (Interviurile lui Nicholas 

Catanoy) și pagini de istorie a arhitecturii redate de 
Sorin Vasilescu – Școala de la Chicago, Modernismul, 

Art Nouveau în Rusia, Art Nouveau în Spania, Art 

Nouveau în România și Despre patru opere ale 

arhitectului Ionel Vitoc.    
 

P l u m b, Anul XVII, nr. 170, mai 2021, Bacău. 

Comentariile și eseurile sunt realizate de Mihai Buznea, 
Mă paște gândul..., Ioan Vulcan-Agniteanul, A crede în 

vise, Dumitru Brăneanu, De la prostie la globalizare, 

Ioan Florin Stanciu, Marele balaur dobrogean, Petre 
Isachi, Ecaterina Petrescu Botoncea: O epopee a Eului 

configurată în ontologia misterului sau imaginea 

omului terorizat de frica absolută, Romulus-Dan 

Busnea, Grigore Codrescu, Serghie Bucur, Lucian 
Strochi, Simona Lazăr, Cristina Ștefan. Victoria Fonari 

este în dialog cu pictorul Aurel Guțu. Critica literară 

este scrisă de Constantin Dram (Corneliu Carp, Roua 
firului de iarbă), Mioara Bahna (Ioan Bărbunțoiu, 

Povestiri din vremea petlițelor roșii), Petruș Andrei 

(Dumitru Brăneanu, Singurătatea fluturilor), Cristina 

Ștefan (Dan Grădinaru, Maraton), Florentin Popescu 
(Lucia Olaru Nenati, Arcade septentrionale), Dan Perșa 

(Mihaela Grădinariu, Oglindă pentru spaimele luminii), 

Mihaela Meravei (Mioara Băluță, Frunze sub un 
ștergător de parbriz), Ionel Necula (Ghiță Nazare), 

Carmen Focșa (Mihai Păcuraru), Tatiana Scurtu (Ilie 

Șandru), Livia Ciupercă (Romulus Zaharia), Adrian 
Simeanu (Gheorghe Budeanu), Lucian Gruia (Veronica 

Popescu), Daniel Luca (Camelia Monica Cornea), 

Grigore Codrescu (Gheorghe Ungureanu), Ioan Țicalo 

(Ilie E. Torouțiu), Grigore Rosnițche (Emil Simion). 
Poezia este semnată de Cristian Ovidiu Dinică, Petruș 

Andrei, Gelu Dragoș, Elena Netcu, Victoria Furcoiu, 

Ticu Leontescu și Mihai Capșa Togan, iar proza, de 
Firiță Carp. Dan Arvătescu și Adrian Lungu.  

  

P o e s i s, Anul XXXII, nr. 1 (339-340-341), 
ianuarie-februarie-martie 2021, Satu Mare.  Editorialul, 

Vaccinați și nevaccinați, aparține lui D. Păcuraru. 

Poezia este semnată de Miruna Mureșan, Sandrino 

Gavriloaia, Marcel Mureșeanu, Petruț Pârvescu, 
Roberto Bolano (prezentare și traducere: Costel Drejoi), 

Yĩn Xiăoyuán (prezentare de Constantin Severin), Viera 

Benková (traducere de Dagmar Mária Anoca Lucian 
Alexiu), Ivan Draci (traducere de Alexandru Pintescu). 

Critică literară fac: George Vulturescu (Irina Petraș, 

Eminescu – începutul continuu), Ella Jakob (Horia 

Gârbea, Minunata viață a personajelor), Teodora Elena 
Weinberger (Un spirit critic și în egală măsură 

umanist), Lucian Scurtu (Eugen Bunaru, Fragmente de 

tăcere). Eseurile sunt realizate de Dragoș Niculescu, 
Mircea Vulcănescu – De la filozofia religiei la retrăirea 

jertfei creștine, Delia Muntean, Petru Cârdu. Poeme 

pentru ziua de miercuri, Gheorghe Glodeanu, Mircea 
Eliade despre „un amănunt din Parsifal”, Alexandru 

Zotta, Semnele unui izomorfism literar, Mihaela Ghiță, 

La dispariția unui artist, Liviu Paul (16 pagini din 
revistă găzduiesc lucrări ale lui Liviu Paul), Lucian 

Alexiu, Petre Stoica – Notații fragmentare despre poet, 

iar varia: Anca Sîrghie, În acest an, Radu Stanca s-a 

întors acasă, la Sibiu, Valeriu Remus Giorgioni, Poezia 
salvează România! (scurt tratat de soteriologie), Ioan 

Nistor, Revista „Țara de Sus” – prima revistă literară 

din Nord-Vestul României, înființată de Dariu Pop (feb. 
1921 – feb. 2021).      

  

Pro Saeculum, Anul XX, nr. 1-2 (149-150), 1 
ianuarie-31 martie 2021, Focșani. (A doua parte) 

Pagini de istorie literară scriu: Niculae Gheran 

(Aduceri-aminte - I), Iordan Datcu (Traian Radu și 

ediția Tudor Arghezi, „Opere”), Titus Vîjeu (Un 
eminescolog (aproape) uitat: D.R. Mazilu) și Gheorghe 

Glodeanu (Muzele lui Lucian Blaga - II). Dialogurile 

sunt susținute de Georgeta Filitti cu George Corbu Jr., 
Teodora Smolean cu Ioan Baba – 70, Dora Lazăr cu 

Mihaela Albu și Dan Anghelescu. Critica literară este 

făcută de Vianu Mureșan (Pedagogia ludică a Victoriei 

Furcoiu), Passionaria Stoicescu (Loredana Tuchilă, 
Patrick și Dif), Ana Dobre (Petru Ursache, Etnoistorie 

și imagologie), Adrian Țion (Niculae Gheran, Virgil 

Rațiu, La spartul târgului), Iordan Datcu, (Mircea Popa, 
Lucian Blaga. Prin cenușa veacului), Valeria Manta 

Tăicuțu (Luca Pițu, Vasile Spiridon, Ceasul fără rost), 

A. Gh. Olteanu (Iordan Datcu), Ionel Necula (Victoria 
Milescu), Teodor Pracsiu (Lina Codreanu), Vladimir 

Udrescu (Ion Lazu), Remus Valeriu Giorgioni (Nicolae 

Silade, veșnic îndrăgostitul...), Diana Dobrița Bîlea 

(Radu Ulmeanu, Ab urbe condita), Ioan Dumitru 
Denciu (Florin Ciurumelea, Cămășile sau gustul pustiu 

al mătăsii), Adrian Someșan (Marius Țion, Umbra), 

Alexandru Jurcan (Andrea H. Hedeș), Valentin Popa 
(Adrian Buzdugan, Procesul lui Cioran), N. Georgescu 

(Mihail Soare), Grigore Codrescu (Gheorghe Mocanu, 

Din umbra munților). Semnează poezie: Nicolae Dan 
Fruntelată, Ion Bâcu, Șerban Codrin, Violeta Craiu, 

Nicolae Cabel, Ioan Al. Lupu, Ana Ardeleanu, Dumitru 

Velea, Vasile Macoviciuc, W. Shakespeare (trad. de 

Dan Anghelescu), Derek Adams (trad. de Mariana 
Zavati Gardner), Victoria Milescu (versiune în limba 

sârbă de Teodor Ramjanc), Beatrice-Maria 

Alexandrescu, cugetări: Nicolae Havriliuc, iar proză: 
Victor Ravini, Passionaria Stoicescu, Săluc Horvat, Ioan 

Florin Stanciu, Lia-Maria Andreiță, Dumitru Hurubă, 

Marian Drumur, Victor Panduru, Vasile Lefter. 

 

Revista Nouă, Seria a patra, anul XVIII, nr. 1 

(116)/ 2021, Câmpina. Eseurile și comentariile sunt 

realizate de Firiță Carp, Mărțișor la surâsul Afroditei, 
Radmila Popovici, Viața este acum. Nu merită(m) să fie 
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amânată, Iulian Moreanu, Pseudo-jurnal pandemic, Ică 

Sălișteanu, Povestea unui om adevărat sau Bântuit de 
fantastic și simfonii. Scriu pagini de istorie: Marian 

Dulă, Adevăruri dureroase despre crimele sovieticilor 

în Basarabia, de istorie literară: Serghie Bucur, Ovidiu 
Bogza – Evocator al Ploieștiului și istorie locală: Codruț 

Constantinescu, Dramoletă locală cu trei personagii 

câmpinene. Luiza Cala realizează interviu cu 

Menachem K. Falek. In memoriam scriu: Marian 
Nencescu, A plecat dintre noi un învățător al neamului: 

academicianul-profesor Alexandru Surdu, redacția, Ion 

Bălu a plecat la stele și Codruț Constantinescu, 
Realități bizare. Profesorul Wikipedia. Critică literară 

fac: Christian Crăciun (Raluca Faraon, Flash, itinerar 

critic prin poezia românească de azi), Mihaela Meravei 
(Gabriela Anton, Pânze prin zborul de gâște albastre). 

Octavian Mihalcea (Cecilia Costache, Texte adăugate), 

Diana Trandafir (Livia Dimulescu, Interioare), Mioara 

Bahna (Henrik Pontoppidan, Per cel norocos), Ion 
Toma Ionescu (Violeta Anciu,  Elisabetei Rizea din 

Nucșoara urmată de mărturia lui Cornel Drăgoi, 

Lucian Boia, Strania istorie a comunismului românesc, 
Tudor Călin Zarojanu, Viața lui Corneliu Coposu, 

Alexandru Mihalcea, ... Și m-au împins la întuneric). 

Poezia este semnată de Elena Liliana Popescu, Galina 

Vieru, Petronela Apopei, Letiția Vladislav, Luminița 
Cojoacă, Ion Toma Ionescu, Vasile Ioan Ciutacu. 

 

S c r i p t o r, Anul VII, nr. 5-8 (77-78), mai-iunie 
2021, Iași. Poezia este semnată de Adrian Popescu (cu 

poem desenat de Dragoș Pătrașcu), Ioan Barb, Radu 

Florescu, Nicolae Sava, Traian Ștef, Dinu Flămând, iar 
proza, de Alexandra Bujor, Violeta Daniela Mîndru, 

Claudiu Soare și Adrian Voicu. Remarcăm eseurile 

realizate de Doru Scărlătescu, Eminescu la Berlin, 

Mircea Popa, Cezar Petrescu – Avatarurile unei vieți, 
Ioan Buduca, Grâul și neghina, Simona Modreanu, 

Timpul trăirii, timpul nedesăvârșirii (I), Nicu Gavriluță, 

„Cartea de piatră cu slove în imagini” a Voronețului, 
paginile de istorie prezentate de Eugen Uricaru, Beiuș, 

Liviu Ioan Stoiciu, Din anul revoluției. De uz strict 

personal (XXXV), Ștefan Hostiuc, Adevărul despre 
românii din Ucraina: între fake news și realitate. 

Leologismele lui Leo Butnaru, dialogurile: Teodora 

Stanciu – Dana Konya-Petrișor, Natalia Maxim – Dana 

Konya-Petrișor, Robert Șerban – Grațiela Benga, critica 
literară scrisă de Anastasia Dumitru (Ilie E. Torouțiu, 

Pe-aici a fost un bucovinean...), Vasile Iancu (Dan 

Ciachir, O formă a iubirii de viață și  Alte evocări 
bisericești), Ioan Holban (Eugen Barz, Fântâna lui 

Iacob), Constantin Cubleșan (Eugen Barz, Biblioteca 

din Parla), Icu Crăciun (Niculae Gheran, Virgil Rațiu, 

La spartul târgului), Elvira Sorohan (Valentin 
Talpalaru, 33 de poeme în căutarea unui titlu), Diana 

Bobică (Codrin Liviu Cuțitaru, Filozofia lucrurilor 

mici), Diana Dobrița Bîlea (Ion Fercu, Dac-aș fi fost 
Dumnezeu), Gruia Novac (Ion Fercu, Dac-aș fi fost 

Dumnezeu), Stelian Țurlea (Radu Țuculescu, Femeia de 

marțipan).   
 

Tecuciul literar-artistic, Anul 15, nr. 59, 2021. 

Eseurile și comentariile sunt realizate de Dan 
Movileanu, Amalgamate (editorial), Ștefan Munteanu, 

Liviu Rusu despre antischopenhauerismul lui Eminescu, 

Vladimir Radu, Mihai Eminescu despre școală și 

educație și Contemplând „Pasul tău de domnișoară”/ 
Nichita Stănescu, Adrian Dinu Rachieru, Grigore Vieru 

și „crinii Latiniei”, Petre Isachi, Rafinamentul esteticii 

stănesciene sau „Desigur sunt un ochi, dar în orbita 
cui?” Livia Ciupercă, Un călător printre cuvinte, Ștefan 

Andronache, Însemnările unor călători străini din 

secolele XVI-XIX despre orașul Tecuci, Theodor 
Parapiru, „Statuile Zanes”, Ionel Rusu, Constantin 

Galeriu, Ion Fercu, Vitralii de excelență cultural-

artistică națională. 30 de ani de la înființarea Centrului 

de Cultură „George Apostu”. In memoriam Nicolae 
Dabija scriu Eleonora Stamate și Tase Dănăilă, in 

memoriam Calistrat Costin scrie Paul Blaj (Ce scriam 

atunci, e ce voi simți mereu!) și este redat un interviu 
(mai vechi) al lui Tase Dănăilă cu Calistrat Costin. Alte 

interviuri: Angela Baciu-Leo Butnaru, Ghiță Nazare-

Livia Ciupercă și Ghiță Nazare-Teodor Vișan. Critică 

literară fac: Adi G. Halil-Secară (Spațiul liric – 
antologie românească contemporană din sudul 

Basarabiei, Ioana Pârvulescu, Prevestirea, Relu 

Cazacu, Poeme de consum) și Tase Dănăilă (Victoria 
Bodolan, Drumul Putnei). Întâlnim poezie de Mihai 

Eminescu, Grigore Vieru, Petruș Andrei, Nicolae 

Dabija, Constantin Doboș, Dan Movileanu, Cristina 
Luca-Parapiru, Angela Baciu, Costel Stancu, Marilena 

Apostu, Alexandru Cazacu, Mihai Ganea, Carmen 

Bugan (și proză), Dan Sandu și proză de Doru 

Scărlătescu, Elena Netcu, Violeta Ionescu, Marin 
Năstase, Violeta Daniela Mândru, Katia Nanu, Ion 

Manea. 

 

1 3  P l u s, Anul XXIV, nr. 199/2021, Bacău. 

Eseurile și comentariile sunt realizate de Petre Mihai-

Bravu, „Apostu Center” – arhetip, simbol, mit, totem, 
concept  sau un posibil risc de a deveni o „o formă fără 

fond”? Ion Dinvale, Încă un mit: Frumusețea va salva 

lumea, Mihai Botez Stâncaru, Impenetrabilului 

caracter, magistrului Mihail Sadoveanu, Nicolae 
Cârlan, Preeminescianismul în „Lepturariul românesc” 

al lui Aron Pumnul, Theodor George Calcan, Amurgul 

văzduhului mușcă viclean, cu toate oasele sale, 
trandafirul albastru al cerului, Ionel Necula, A 

cioraniza împreună cu Cioran, Sorina Constandache, 

Pornind de la o butadă, Alex Oko, Dacă absurd nu e, 

nimic nu e... Interviul este realizat de Gabriel Bălan cu 
Ion Fercu. Critica literară este făcută de Petre Isachi 

(Ecaterina Petrescu Botoncea, Anunnaki. Povestiri sub 

pleoape; Numele meu este TU; Camino. Drumul spre 
lumină, Constantin H. Covatariu, Drumețul inocent), 
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Valeria Manta Tăicuțu (Mioara Băluță, Frunze sub un 

ștergător de parbriz), Florin Dorcu (Doina Ruști, Paturi 
oculte), Mihaela Meravei (Gabriela Anton, Pânze prin 

zborul de gâște albastre), Doina Marinov (Matei 

Babolțeanu, Judecata lui Cain), Ottilia Ardeleanu (Oana 
Cătălina Bucur, Pașii de prin cenușă). Camelia 

Ardelean (Steluța Crăciun, Uși de hârtie). Poezia este 

semnată de Alexandru Dumitru, Dan Movileanu, 

Constantin Boca, Gina Zaharia, Viorel Savin, Nicolae 
Mihai, Ottilia Ardeleanu, Mihaela Roxana Boboc, 

Ionela Ropoțica Gabriela Anton, iar proza, de Elvira 

Groza și Adrian Lungu.      
 

U r m u z, seria a doua, anul VIII, no. 3-4/ 2021, 

Câmpina. Remarcăm: poezia semnată de Carl Sandburg, 
Rebecca Morgan Frank - cu poem comentat (tălmăciri 

de Florin Dochia), Ildiko Șerban, Carmen Secere, 

Carmen Duvama, Cornel Sântion Cubleșan, Cristiana 

Memelis, Petronela Apopei, Vasile Ioan Ciutacu, Irina 
Lucia Mihalca, Ana Ardeleanu, Adrian Mocanu, Mircea 

Teculescu, Louise Glück (tălmăcire de Nicoleta Crăete), 

critica literară făcută de Mioara Bahna (Silvan G. Escu, 
Târziu, îndată...), Raluca Faraon (Gheorghe Simon, 

Liturghia clipei), Petronela Apopei (Tudor Gheorghe 

Calotescu, Viața nu e o dare de seamă), Octavian 

Mihalcea (Carmen Focșa, Colonia fericiților), Ică 
Sălișteanu (Cornel O. Rodeanu, Drumul către coperta 

patru), Florin Dochia (Raluca Faraon, Alchimia 

memoriei), cronică de film - Raluca Faraon, (Carne 
trémula -.1997), eseul lui Marian Nencescu, Urmuz, 

clasicul, Luiza Cala este în dialog cu Constantin 

Lupeanu, iar Natasha Saje, cu Fiona Sze-Lorrain 
(tălmăcire de Florin Dochia). Artele vizuale sunt 

reprezentate prin lucrări de Ovidiu Paștină însoțite de un 

eseu de Serghie Bucur. 

 

U Z P, Nr. 21/ 2021. Editorialul, Presa online și 

stringența profesionalizării, este semnat de Claudius 

Dociu. La dezbaterea națională susținută de membri ai 
UZPR au participat: Doru Dinu Glăvan, George 

Coandă, Cristina-Tatiana Mirică, Radu Comănescu, 

Elena M. Câmpan, Petrică Butuc, Doina Drăguț, 
Gheorghe Văduva, Sînziana Ionescu, Lucian Șerban, 

Ioan Stoica, Daniel Botgros, Lia Lucia Epure, Daniela 

Florian, Mirela Stângă, Gheorghe Crișan, Florenț 

Mocanu, Grigore Radoslavescu, Carmen Kleibel, Raul 
Apostolescu. Eseurile, comentariile și consemnările sunt 

făcute de Mădălina Corina Diaconu, Jurnalismul online 

și știrile din mediul offline, Premiul Nobel pentru un 
publicist? Când lumea devine muzică și reporteri fără 

frontiere, deasupra opreliștilor guvernelor, Teodora 

Marin, Întâlnirile online ale conducerii UZPR cu 

membrii Consiliului Național Consultativ, Daniela 
Gâfu, Comunicarea științei din perspectiva jurnalistică,     

Ștefan Melinte, Freelancer-ul și ziaristul profesionalist 

pot susține activitatea de Whistleblowing, Emanuel 
Fântâneanu, O relație incomodă: „Industria media” -  

„Industria sportului”, Ioan Damaschin, Limba latină  

N. Uritescu – un relief cultural, Nicolae Dan Fruntelată, 
In memoriam Octavian Andronic – A plecat încă un 

prieten, Anca Popescu, Sens și contrasens în pandemie. 

Caricatura de presă aparține lui Mihai Pânzaru (PIM) și 
Vali Ivan. 

 

Vatra veche, serie veche nouă, anul XIII, nr. 4 

(148), aprilie 2021, Târgu Mureș. Remarcăm eseurile 
realizate de Tatiana Scurtu, In memoriam Nicolae 

Dabija, Nicolae Băciuț, Nicolae Dabija – Câtă 

literatură, atâta artă, In memoriam Ioan Mânăscurtă – 
Ieșirea din timp, Ilie Șandru, „A fi scriitor în Basarabia 

înseamnă a fi purtător de Limbă românească”! acad. 

Ioan-Aurel Pop,  Transilvania, starea noastră de veghe 
(XLI), Nicolae Suciu, Nichita Stănescu-88. Orfica 

limbă „îngerească”, Dumitru Hurubă,  Să ne mai 

(re)amintim de Barbu Delavrancea (II), Zenovie 

Cârlugea, Mai altfel, despre Veronica Micle (II), Ionel 
Popa, Augustin Buzura. Spațiul literar, Anamaria 

Cristina Coroian, Gabriela Adameșteanu. Dăruiește-ți o 

zi de vacanță, Gelu Brebenel, Dan Mucenic. Exerciții de 
autoexilare, interviurile: Ognean Stamboliev – Nicolae 

Dabija, Nicolae Băciuț – Wanessa Radu, critica literară 

scrisă de Mihai Posada (Miruna Mureșanu, Psalmi fără 

titlu și Poeme pentru M.), Cornel Simion Galben (Miron 
Țic, Aer sacru din icoane), Anca Sîrghie (Alexandru 

Ciocioi, Dincolo de trup), Daniel Marian (Nicolae 

Silade, everest), Livia Fumurescu (I. D. Sîrbu, 
Ultimele...), Nicolae Rotaru (Dumitru Augustin Doman, 

366 de însemnări din anul pandemiei), A. I. Brumaru 

(Gheorghe Mihai Bârlea și Andrea Dobeș, Elita 
academică în Închisoarea politică de la Sighet (1950-

1955)). Semnează poezie: Ioan Mânăscurtă, Ramona 

Müller, Dumitru Ichim, Eugen Dorcescu, George Filip, 

Irina Moga, Carolina Baldea, Mihaela Aionesei, Stere 
Bucovală, Iuliu Ionaș, Louise Glück (trad. de Silvia 

Urdea), Bianca Marcovici, Andrey Gritsman (trad. de 

Flavia Cosma), Gheorghe Cutieru, Corina Ligia 
Pătrașcu, Emilia Amariei, Dumitru Tâlvescu, Nicolae 

Mătcaș, Vasile Larco și proză: Doru Pavel, Gheorghe 

Andrei Neagu, Geo Constantinescu, Nicolae Suciu. 
 

                             

 

 

                        Cititorul de reviste  
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Râmnic, mon amour! 

 
       

Oraș mic, nimic de zis, dar ce trafic, ce mașini și, mai ales, ce șoferi! Cei știutori de 

scris/  citit stau ghemuiți, parcă înspăimântați de volan, de ceea ce se vede prin parbriz, 

de lumina străbătută de vagi contururi cețoase de clădiri, arbori, poate și de oameni, 

sigur de alte mașini. Se miră și ei că nu intră în starea de levitație practicată de sedușii 

de transcendent și de meandrele concretului, cu sinergia unui celebru politician cu tot. 

Desigur, cei mirați și cât de cât școliți nu sunt un pericol public: ei chiar văd semnele 

de circulație și, dacă sunt într-o pasă bună, le și respectă. 

Pericolul vine de la cei care au obținut carnetul de conducere cu toate că abia dacă 

pot să-și adune la un loc literele numelui, pentru semnătură, celelalte litere din alfabet 

rămânându-le, indiferent de vârstă, pe vecie și complet necunoscute. În mintea lor și a 

celor care le-au înlesnit calitatea de șoferi, banii dau valoarea personală, nu mofturile, 

sclifoselile și fițele care vin la pachet cu anii de școală și cu cărțile citite. 

Cocalarul de provincie face doar ce vrea el, fiindcă nimeni nu-l trage pe dreapta; 

lanțul cu zale mari și trainice (de obicei, din aur) de la gât, ceafa groasă și brațele cu 

mușchi și tatuaje fancy, tricoul mai degrabă negru-mormânt și urmele de semințe de 

dovleac și floarea-soarelui de pe buzele pline și lipicioase intimidează, oripilează, dau 

coșmaruri mai ceva ca poveștile cu bau-bau, dar sunt salutate cu respect de organele 

care „fluidizează” traficul (rutier și de alte feluri) și niciodată nu s-a auzit de opriri, 

legitimări și sancțiuni. Sunt opriți, legitimați și sancționați posesorii de mașini amărâte, 

pentru care s-au făcut economii „la sânge”, în timp ce posesorii de bolizi din economia 

subterană se bucură de imunitate mai ceva ca parlamentarii din patrie. 

Cocalarul de provincie, în ciuda declarațiilor manelizat-sulfuroase despre 

„dujmanii” care-i invidiază statutul social, n-are a se teme de nimic. Nimeni nu-l atinge 

cu o floare măcar; târgul este moșia personală, în mintea lui (atâta câtă e), trecerile de 

pietoni, de exemplu, sunt ceva de nebăgat în seamă, chiar și când peste ele, firavă, 

șovăiește silueta vreunui trecător. Îți trebuie noroc și ocrotire de la bunul Dumnezeu ca 

să scapi teafăr și să ajungi pe trotuarul celălalt, fie că trecerea este semaforizată (și 

există vreo patru-cinci semafoare în târg), fie că nu. 

Mi s-a întâmplat și mie să fiu aproape spulberată, chiar pe o trecere de pietoni, de o 

nevastă de cocalar, incapabilă să identifice semnul de oprire/ asigurare în trafic (în 

dreptul școlii nr. 6 este un Stop cât toate zilele, dar cine să-l vadă, să-l creadă, să-l 

respecte?!). Am căzut și m-am ridicat, iar zuza de la volan, impasibilă, și-a continuat în 

viteză drumul spre alte zări de soare pline și spre alte posibile victime, mai mult sau 

mai puțin norocoase. M-am bucurat, ca tot creștinul, că îngerul păzitor mi-a fost 

prezent și a avut grijă ca bolidul de multe mii de euro să-și oprească botul în 

genunchiul meu, dar și pentru că moartea a considerat că nu mi-a sosit încă timpul să 

dau în primire. Rămânea târgul fără revista „Spații culturale” și nevasta de cocalar vreo 

lună fără permis, nu-i așa? 
                                                                 
                                                                        

                                                                                         Valeria Manta Tăicuțu 


