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De la un gând la 

altul... 
Dumitru Brăneanu 

 

POEMUL LUNII 
de 
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 SINGUR 

 
Cântam la izvor 
de unul singur 
(că doi am putea fi 
prea mulți) 
măi nebunule! 
îmi spunea unul 
(se știe că doi 
am putea fi prea mulți) 
 
fără un ideal precis 
totul e apă de ploaie 
și cânți în vânt! 
curând a mai venit  
unul 
mai înalt 
sau mai scund 
(se știe că doi am putea  
fi prea mulți) 
 
și i-a plăcut la nebunie 
cântecul nebunului 
și era o atmosferă de vis 
cu jar pe cer apus 
cântam din toți 
rărunchii 
de unul singur 
(se știe că doi 
am putea fi prea mulți) 
 
cântam duios 
de se îndoia axa 
pământului 
cu tot cu pietre 
neștiind că în afara timpului 
s-au inversat polii  
pământului 
cu tot cu pietre 
și eu cântam la izvor  
de unul singur 
în dorul lelii 
(se știe că doi 
am putea fi prea mulți). 
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O sfântă priceasnă creștin-
patriotică..., asemeni unei prea-
sfinte şi ispăşitoare rugăciuni! Auzită 
nu mai ştiu nici unde şi nici când. 
Oricum, se pare că-i gândită, spusă 
şi scrisă de un anonim şi cuminte 
autor.  

Fi-va el un ţăran sau o ţărancă 
româncă; fi-va un dascăl sau un preot 
de la ţară; fi-va un păstor de cârduri 
de vite sau un cioban de turme de oi; 
fi-va un plugar sau un pădurar; fi-va 
un om bătrân sau un om tânăr; un 
bărbat sau o femeie!  N-am a şti cui 
să-i mulţămesc pentru această 
patriotică, dulce şi Dumnezeiască vis-
are în versuri! „Doamne, Prea Sfinte 
Doamne, care-ai creat Pământul/ Şi 
Muntele şi Marea, şi Soarele şi Vân-
tul/ Acum când nu ştiu încă ce zile-mi 
mai rămân/ Dă-mi, Doamne, iar mân-
dria că m-am născut  ROMÂN!/ Nu-ţi 
cer nici bogăţie, nici glorie, nici 
avere,/ Pământuri, acareturi sau 
slavă şi putere./ Un singur lucru, 
Doamne, îmi este de ajuns:/ Să am 
fericirea să mor cu fruntea sus!/ De 
ce-ai lăsat Tu, Doamne, acest popor 
blajin/ Ce te-a slăvit de-a pururi cu 
cuget de creştin/ Ce ţi-a’nchinat bis-
erici în fiecare sat/ S’ajungă azi să 
umble cu capul aplecat?/ Când astăzi 
totul se vinde şi cumpără pe bani,/ 
Când Ţara e condusă de hoţi şi 
şarlatani,/ Ascultă, Doamne Sfinte şi 
ultima mea rugă:/ Fă, Doamne-n Ţara 
asta să fiu stăpân, nu slugă!/ Dă-mi, 
Doamne, iar tăria să lupt cu toţi 
duşmanii/ Ce cred că sunt puternici 
fiindcă-au furat toţi banii./ Când 
conştiinţa tace în Ţara Românească,/ 
Dă Doamne, ca poporul din somn să 
se trezească!” 

                                                              
Gânduri și întâmplări răzlețe  

 
Un prieten, pasionat-internaut, 

a strâns într-un buchet câteva dintre 
posibilele întrebări şi sfaturi adresate 
nouă, pământenilor, de Bunul Dum-
nezeu, după cum urmează: nu 
contează ce fel de maşină conduci, ci 
pe câţi dintre cei fără un mijloc de 
transport i-ai luat în maşina ta; nici 
câţi metri pătraţi are casa ta, ci pe 
câte persoane ai primit, cu drag, în 
ea; nici cu ce fel de haine te îmbraci, 
ci pe câţi oameni dezbrăcaţi i-ai ajutat 
să se îmbrace; nici cât de mare este 
câştigul tău, ci câţi bani ai dat celor 
harnici, însă nenorocoşi, săraci, 
înfometaţi sau grav bolnavi; nici ce 
profesie ai, ci ce lucruri bune faci cu 
ea; nici câţi prieteni ai, ci cu câţi eşti 
tu prieten adevărat; nici pe cine ai 
vecini, ci ce fel de vecin eşti tu cu ei.  

 
* Cu vreo 35 de ani în urmă 

am cunoscut un bătrânel simpatic 
care se lăuda că are o pensie lunară 
de cinci ori mai mare decât mica mea 
simbrie de reporter.  

Şi nu numai pentru că a fost 
membru al PCR-ului în ilegalitate 
(Partidul Comunist Român), dar şi 
pentru că, tânăr fiind, ani în şir era 
nevoit să se ascundă (n.a. - fără să 
fie căutat de nimeni) în „casa 
conspirativă” a unei prea-frumoase 
femei, al cărei bărbat era în puşcărie, 

condamnat la 20 de ani de temniţă 
grea. 

* Ce miracol românesc să te 
făleşti că ţara ta este străbătută 
(cadastral-topo-grafic şi geografic 
vorbind) de Paralela 45 a Globului 
Pământesc, iar mai nou să constaţi 
că trăieşti în mai multe „state para-
lele”, stăpânite şi manipulate de 
politruci şi justiţiabili îmbogăţiți peste 
noapte, arţăgoşi, aroganţi, sfidători şi 
mincinoşi. Iar tu, ca preşedinte de 
ţară ce eşti, să te prefaci că nu vezi, 
nu auzi şi nu simţi această anormali-
tate a obiectivului subiectiv!  

 
*Ascultaţi măiastra muzicali-

tate a scrisului-poetic al prietenului 
meu sibian şi hârtibăcian, Ioan Glig-
ore Stopiţă: „Cireşar-Ziua naşterii 
Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul; 
Ziua nopţilor parfumate-Sânzienele.  

O, Sânziană, plămadă 
dumnezeiască ostenită de propria-ţi 
mireasmă! O, Sânziană, fiinţă 
plămădită de Dumnezeu şi drapată 
cu fragila alcătuire de fecioară, ce 
porţi pe cap cununi galbene de disc 
solar! Cununi făcute în stelele noas-
tre pentru vii şi morţi, aruncate pe 
acoperişul casei sau prinse la stâlpul 
porţii. Veniţi, cireşele sunt coapte, iar 
macii roşii au înflorit! Femeile au 
epidermă de cireaşă coaptă, ochii 
migdaliaţi şi mers de felină ce le 
sfâşie conturul… Flori plăpânde şi 
crepusculare... Cu cercei de cireşe la 
urechi…Copiii, ca nişte muguri 
plăpânzi, pe buze cu stropi de lapte 
matern sau cu picături de ploaie 
văratecă… Vlăstare tinere ce vor 
zămisli Zidirea şi Timpul…”(n.a.: Într-
o astfel de zi a Cireşarului, în 15 iunie 
1889, „Eminescu a plecat din Lumea 
Deşartă în Nemurire”. Iar într-un ast-
fel de anotimp, însă al verii anului 
1866, el a trecut prin Ardealul Tran-
silvan „purtând pe încălţările sale praf 
de luceferi şi stele… Acum, iezii (n.a. 
- de căprioare şi de ciute carpatine) 
mor doar împuşcaţi cu cireşe de aur 
şi cu ouă de rândunică… Acum, când 
iubirea se lasă peste noi, parfumată, 
Veniţi, cireşele sunt coapte, iar macii 
roşii au înflorit!” (n.a.: În holdele de 
grâne cu spicele coapte de 
bătrâneţea lor.  

Şi cu boabele năclăite şi 
încolţite de răceala unor nesfârşite, 
triste şi păguboase ploi şi inundaţii). 

  
 *Atâta vreme cât a fost liber 

(deci nu deţinut politic, iar apoi mereu 
supravegheat), filosoful Constantin 
Noica era considerat drept un veri-
tabil „antrenor cultural”.  

 
* Preotul Constantin Necula, 

prodecanul Facultății de Teologie 
Ortodoxă ”Sf. Ierarh Andrei Șaguna” 
din Sibiu, constată că „Din neliniştea 
neliniştită şi revolta lucidă încercăm 
să ne „odihnim” de greutatea vieţii 
acestei lumi răzgândită în care ne 
zbatem.  

 
* Un prieten neprietenos şi 

făţarnic mă întreabă într-o doară: 
„Ioane, cum se face că pensia nu ne-
a crescut în ritmul scumpirilor, iar 
pofta noastră de mâncare şi setea de 
băut ne-au rămas constante?”.  

 
* Ne ajung puturoşii noştri, 

asistaţi social, nu ne mai trebuie şi 
trântorii-certăreţii şi războinicii, fugiţi 
din lumea arabă şi din cea nord-
africană.  

Mai bine să vină la noi chinezii 
harnici, cei care nu numai că munesc 
mult, dar şi mâncă puţin. 

 
(Continuare în pagina 9)
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Anunț de ultimă oră de la astrofizicieni: 

pământeni, pregătiți-vă bagajele pentru marea 
călătorie pe magistralele infinite ale Universului. 
Planeta Pământ și-a împlinit destinul astral din 
această eră galactică și se îndreaptă spre alte  
orizonturi  cosmice. E cazul să ne întrebăm: să  
se împlinească chiar mai devreme decât a pre-
figurat-o, profeția savantului   englez Stephen 
Hawking, care ne spunea, nu cu multă vreme 
în urmă: ”Nu cred că rasa umană va  
supraviețui următorilor o mie de ani, dacă nu 
vom coloniza și alte locuri spre a ne  răspândi 
în spațiu”? Va fi, însă, o mutare de necesitate, 
sau o evadare din fața unor invazii celeste?  În-
trebarea pe care mi-o pun, și nu sunt singurul 
care o face, este una cu răspuns nedefinibil (cel 
puțin deocamdată) ce readuce în discuție con-
ceptul de spațiu vital, care timp de multe secole 
a declanșat ambiții expansioniste și a croit 
neîncetat  geografii teritoriale,  fiind  recompus 
în noi dimensiuni planetare. De această dată, 
invadatorii/vizitatorii nu vin de pe alte continente 
navigând pe corăbii transoceanice, invazia lor 
fiind pornită din infinitul spațiului extragalactic 
în corăbii zburătoare: extratereștrii. Cu 
destinația Terra. Căci iată ce aflăm, după 
decenii (numai?!) de întrebări  cu ecouri doar în 
spațiul abisal și de răspunsuri evaziv-dubitative. 
Așadar: recent, Pentagonul a recunoscut public 
autenticitatea unor apariții de tip OZN pe care, 
însă, nu le poate explica în niciun fel și care 
sunt considerate o amenințare la adresa 
securității SUA.(n.a. – numai a lor?!) O parte 
dintre aceste filmări confirmate cu OZN-uri, 
făcute de piloții americani, pot fi vizionate pe in-
ternet. Practic, Pentagonul a prezentat ca au-
tentice 144 de cazuri dintre cele înregistrate în 
ultimii 18 ani.  Conform unui congresman ame-
rican care a văzut filmările, în aceste 40 de ore 
de înregistrări video, dar care  au fost interzise 
publicului larg sunt imagini absolut spectacu-
loase, desprinse parcă din filmele SF. 

Și iată, că vrem-nu vrem, trebuie să 
dialogăm din nou cu savantul englez vizionar  
Hawkin, despre viitorul nostru pământean. Să-
l ascultăm: ”Dacă extratereştrii ne vor vizita 
vreodată, cred că rezultatul va fi la fel ca şi 
atunci când a debarcat Cristofor Columb pentru 
prima dată în America, vizită care nu s-a dovedit 
foarte benefică pentru băştinaşi”. Suntem, deci, 
în fața unui ”dacă” ce se confirmă fără a mai 
lăsa loc niciunui fel de dubiu.  

De unde vin oaspeții cosmici, și de ce, 
sunt alte două întrebări ce-și așteaptă 
răspunsurile, dar pe care le putem intui. Până 
a le avea, să mai reținem și faptul că  „...unele 
specii extraterestre sunt inteligente şi pot chiar 
să ameninţe Terra. Contacul cu astfel de 
civilizaţii ar putea fi devastator pentru umani-
tate”. Adică, extincția pământenilor spre alte or-
izonturi cosmice, spre a face loc altor civilizații 
care ne tot dau târcoale de decenii, poate chiar 
de secole, fiindcă, ne spune tot savantul englez, 
noi, pământenii „Nu suntem decât o rasă 
avansată de maimuțe pe o planetă minoră din 
jurul unei stele de dimensiuni medii”. Cu alte cu-
vinte: ușor de dat  la o parte. 

E, oare, cazul să ne pregătim de marea 
evadare? Deocamdată, navele cosmice ale 
pământenilor dau târcoale  pe la marginile Uni-
versului nostru, în tentativele lor de a ajunge 
vreodată, cândva, în adâncimea acestuia și cu 
speranța că vor descoperi în infinitul ... mic (!!?) 
un alt terra incognito pe care să ne instalăm cor-
turile în vederea unor noi începuturi. Până 
atunci, însă, nu avem altă alternativă decât 
aceea de a rămâne cu picioarele pe pământul 
– cât încă ne mai aparține -, dar pe care-l 
agresăm într-o perpetuă și nedisimulată 
dușmănie. Asta, numai dacă ne vor mai lăsa 

extratereștrii care ne tot dau târcoale întreținând 
psihoza invaziilor astrale nu doar pe me-
leagurile de la antipozi, ci chiar și pe plaiurile 
noastre românești încă de mai bine de cinci 
secole, cu mult înainte de a se fi născut nația 
americană, ceea ce ne dă dreptul să exclamăm: 
suntem mai tari chiar și decât americanii! Cazul 
din urmă cu  numai câțiva ani, de  la Certești-
Galați, e doar un episod dintr-o listă mult mai 
lungă. Extratereștrii dovedindu-se a fi mari a-
matori de turism extragalactic ce și-au propus 
să  ne scaneze  planeta ”pas cu pas”  cu far-
furiile lor zburătoare pentru a se convinge dacă 
merită, sau nu, o debarcare de instalare. Și 
unde? Iată ce putem afla din documente aflate 
în arhivele oficiale românești: în Țările Române, 
o primă atestare a unui fenomen bizar vine din 
anul 1517 în ziua de 8 Noiembrie și este 
menționată în Letopisețul Moldovenesc: 
„...sămn mare s-au arătat pe ceriu, c-au strălucit 
dinspre miadzănoapte ca un chipu de om, de-
au stătut multă vreme și iară s-au ascuns în 
văzduh”.  

Apoi, în timpul atacului din 15 octombrie 
1595 al lui Mihai Viteazul asupra orașului 
Târgoviște, este menționată apariția unei 
"comete" bizare care a stat țintuită pe cer, dea-
supra taberei muntene, timp de "un ceas sau 
două", pentru ca apoi să dispară fără urmă. 
Revenind mai pe lângă timpurile noastre, să 
consemnăm cele mai importante cazuri OZN 
din ultimul secol în România: în anul 1904, în 
munții Apuseni, vara într-o noapte, un țăran cu 
carul său pe câmp, treaz, vede, speriat, o roată 
de foc coborând din văzduh peste munți, 
apropiindu-se de el, învârtindu-se.  

Când ajunge lângă el, roata de foc se 
preface în om și “om cu om se priviră. Lung fără 
a-și spune un cuvânt”; în anul 1913  s-ar fi în-

registrat un alt fenomen OZN - timp de o lună 
ar fi fost semnalate 23 de cazuri de apariții ale 
unor obiecte zburătoare neidentificate de formă 
rotundă, care emiteau o lumină foarte puternică 
și care ar fi zburat deasupra unor unități militare 
situate în apropierea orașelor  Focșani, Brăila, 
Iași și Târgoviște; după mai bine de o jumătate 
de secol,  în anul 1967 pe cerul localității Berza-
sca a staționat timp de o oră un “triunghi 
zburător”, iar un an mai târziu deasupra regiunii 
Banat a survolat timp de 38 de ore tot un tri-
unghi zburător;  pădurea Baciu - din județul 
Cluj, satul Valea Plopului – Prahova, zonele li-
mitrofe cabanei Bâlea-Lac, apoi baza militară 
Alexeni, lacul Mălina – Galați, aeroportul Mihail 
Kogălniceanu, văi ale munților  Retezat, aero-
portul Otopeni, baza aeriană Câmpia Turzii, dar  
și municipiul Râmnicu Vâlcea au fost, la rândul 
lor, adrese ale vizitelor spațiale, ”oamenii veniți 
din cer” devenind astfel turiști spațiali purtători 
ai unor mesaje pe care le vom avea de des-
cifrat: sau, poate că decodarea lor a și început. 
Declasificarea, de către Pentagon, a unor 
dosare OZN ținute la secret vreme de multe 
decenii ar putea fi deja o dovadă în favoarea 
inițierii unor dialoguri dintre pământeni și 
extratereștri  privind locurile de campare provi-
zorie, ori definitivă, ale acestora.  

Dând-o pe glumă, să ne imaginăm o 
discuție amicală dintre un picat din cer și un 
român în care ar interveni replica: știi  bancul 
cu brelocul? La care oaspetele debarcat din 
genuni  să răspundă, nonșalant și amuzat: 
ei, na, cum să nu? Dă-mi, bre, locul!... Între-
barea e: de voie, ori  de nevoie? 

TURISMUL COSMIC ȘI BANCUL CU BRELOCUL
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O poezie de notații sensibile, lipsite 

de provocări textuale și de sondare a unui 
abisal revelatoriu filosofic cultivă  
Veronica Stănilă în Singurătatea ca un 
eșafod, Editura PIM, 2019. Cu o bună îm-
binare a vizualului cu percepții auditive 
complementare, textele sale reușesc să 
fixeze imagini definitorii care se susțin ar-
monios pe parcursul volumului, confi-
gurând o macro-semnificație de calitate. 
Fără să cadă în vetust, fără să escaladeze 
limitele unui postmodernism afișat, dis-
cursul este mereu delimitat de această 
sensibilitatea ce știe să asocieze senzori-
alul, auditivul, vizualul, într-un cogito ce se 
plasează mereu în spatele imaginii 
esențiale.  

Astfel, o bună parte dintre poeme 
devoalează modul în care se cristalizează 
stări, sentimente ce țin de un registru per-
sonal al unui cogito personal, în care se 
identifică linii de forță ale discursului po-
etic: „Noaptea se-aude cum trosnește 
casa/ sub văzul lunii/ atunci când șarpele 
casei își schimbă straiele/ fără să-l vadă 
cineva - / se mișcă nevăzut ca o taină/ în 
măruntaiele ei, / în care pătrunde tot mai 

deplin/ singurătatea...” sau „...un plâns 
subțire peste lume/ ca un strigăt stins,/ 
risipă de tristețe/ în care universul se 
scufundă/ spre care toate decad/ într-o 
nepăsare statică/ fără cuvinte...”, „nimbul 
de lumină păstrat,/ deteriorat din toate 
părțile/ ceva ce-ți fură esențialul,/ ceva cru-
cial din viața ta/ la care-ai ținut până la 
idolatrie/ după care asiști cu tristețe/ din ce 
în ce mai dureros/ la propria ta pierzanie.”  
Poemele creionează o imagine specifică, 
din care se desprinde, sugerat, sentimen-
tul dominant, ce ar putea fi, de fapt, să 
trimită spre  alte titluri ale poemelor re-
spective: singurătatea,  diluviul, neantul 
personal, crucificarea, comunicarea (neco-
municarea), perceperea naturii, supra-
viețuirea, efemeritatea, melancolia. 

Alte poeme se încadrează într-un 
sentimental biografic ce poate fi trecut la 
un capitol de  poezii ocazionale temperate, 
traduse într-un același registru al intimizării 
ce conduce spre melancolie și interpretări 
nuanțate, din care cresc proiecțiile unui 
sine mereu re-descoperit și re-compus, 
într-o mirare acceptată și de reguli ale unei 
fatalități ce vine dintr-un fundal al unei 
filosofii ce se lasă mereu doar bănuită. 
Versurile, de la un text la altul, curg firesc, 
fără stridențe, convertindu-se în imagini ce 
probează o cultură poetică bine asimilată 
de autoare, evitând locurile comune și 
banalitățile sufocante: „În depărtări, 
cocoșii/ sparg timpanul lucrurilor/ învățate 
să se retragă/ în eternități calme, biruitoare 
- / recapitulez memoria celor ce-au fost/ la 
întâmplare - / aduși de vânturi tulburi,/ oa-
meni ce s-au topit discret/ sub crusta 
eternității - / memorii prelinse pe apa ce-o 
trec – ”, „Din tot ce-am lăsat în urmă/ a 

rămas dâra unui curcubeu/ așa cum 
melcii lasă urma lor/ sinuoasă/ pe care 
pământul o adună/ în imagini și celelalte 
frumuseți/ atât de fragile – ”, „Trăiesc în 
acest târg de provincie/ la hotarul dintre 
calea ferată/ și stelele din cer - / dealul din 
fața casei/ urcă domol/ cu visurile mele,/ 
cu idealurile ce-au rămas împietrite – ”. Și 
într-un alt volum (Prințesa Nimicului, 
Editura Corgal Press Bacău) regăsim 
aceeași plăcere a glosării pe seama a 
ceea ce a fost, este, poate fi, din perspec-
tiva unor imagini/ nuclee semantice 
esențiale. E un volum delimitat de cicluri 
ce validează impunerea unei structuri 
semnificante: Povara cuvântului, Iubire 
inversată, Sfincși plictisiți, Resemnare, 
prințesa Nimicului, Zodiacuri sordide, 
Recviem pentru părinți, Clepsidră comună. 

Cu aceeași percepție gravă și 
tragică a singurătății, textelele din ciclul ce 
reiau titlul volumului configurează un 
adevărat „ținut” al nimicului, al Neantului, 
spațiu thanatic prin excelență, în care 
imaginea „prințesei” reprezintă piesa de 
rezistență a acestei secvențe textuale, în 
versuri ce închid și deschid o plăsmuire 
poetică de reală substanță lirică: „Scriu  cu 
sânge și tac,/ pisici negre traversează 
apocaliptic, / memoria mea păstrează 
amintiri/ ca portocalele ce se rostogolesc/ 
peste lucruri cunoscute”.  

Fiecare ciclu al volumului, dincolo 
de un conținut poetic ce îl delimitează de 
celelalte, relaționează, în același timp, cu 
celelalte, într-un construct ce ține de per-
ceperea efemerității sentimentelor și de 
convertirea acestora în cuvânt și în sens 
definitoriu, chiar dacă, subliminal, totul 
pare a se îndrepta, irevocabil, spre pieire, 
Neant.  

De altfel, primul ciclu e gândit inte-

gral în acest sens, al elogierii cuvântului 
(poetic) și valențelor sale: „cuvinte pre-
linse/ aidoma cifrelor aleatorii/ în plasa 
norocului – nenorocului./ incantații sum-
bre/ cu care traversez nimicul”. Un alt ciclu 
Iubiri inventate (variante textuale de 
apuse, trecute)  păstrează dominanta re-
gretului și inutilității sentimentului trădat, în 
versuri ce trimit spre purificare, eliberare, 
desprindere și dorință de Nimic.  

Sunt și poeme scrise în variantă 
clasică pe această linie, arătând 
disponibilitățile multiple ale autoarei, dar 
cele mai convingătoare rămân, totuși, cele 
scrise în vers alb: „cuvintele se consumau/ 
în declarații de dragoste/ pe care nu 
puteam să ni le spunem/ decât în mono-
logurile noastre interioare - // totul devenea 
o iluzie sonoră/ pe care universul o prelua 
spre cer,/ spre nunțile celeste.” Sfincși 
plictisiți propun un tablou al resemnării, o 
lume de „cenușă” și imagini de reținut, pre-
cum: „Lumea aceea de mult m-a părăsit/ 
s-a părăsit din sinele meu/ și cu ea sufletul 
meu devenit corabie.”  

O mențiune aparte pentru ciclul in-
titulat Recviem pentru părinți, cu poeme 
de o sensibilitate netrunchiată, în care 
iarăși imaginile se adună firesc în acea 
mare imagine a regretului, tristeții, melan-
coliei: „Tata avea mâini decolorate și 
crăpate/ de munci interminabile, 
repetabile, infinitezimale – ”. 

Poemele semnate de Veronica 
Stănilă conturează imaginea unei retro-
spective lirice de calitate evidentă, mereu 
re-ordonate, într-un dicteu al sentimentelor 
și gândurilor ce izvorăsc mereu dintr-un 
suflet sensibil modelat de preaplinul unor 
lecturi convingătoare din marea literatură, 
împlinindu-se în „imagini și celelalte 
frumuseți/ atât de fragile – ”.

      „...sufletul meu devenit corabie”
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 În aceste zile caniculare care ne in-

dispune, ne moleșește și ne imprimă o 
lentoare neproductivă s-a întâmplat să 
primesc și o veste îmbucurătoare. Ea a 
venit din ținutul Neamțului, de la 
băcăuanul Ștefan Munteanu – un cărturar 
de mare probitate intelectuală, care n-a 
încetat să mă surprindă prin hărnicia, prin 
abordările sale epistemice și prin prolifici-
tatea sa neobosită. Îl urmăresc de mulți 
ani și mă bucur că de fiecarecă dată mă 
onorează cu isprăvile sale livrești. 

Ultima sa alcătuire livrescă, Co-
mentarii estetico-filosofice (Editura 
Eikon, București, 2021) este încă un 
semn, după seria celor patru volume de 
comentarii eminesciene, al deplinei sale 
maturități intelectuale, și un indiciu al 
probității și hărniciei cărturărești. A rămas 
același gânditor articulat, profund și plin de 
râvnă, bine așezat în doctrine și principii 
filosofice. Îl urmăresc cu interes nescăzut 
și fiecare nouă lucrare de-a sa mă 
convinge că Ștefan Munteanu este unul 

dintre puținii gânditori români care ține co-
mentariul filosofic în grație și poate să dea 
ora exactă în filosofia românească. 

Revin la carte. Noua lucrare 
semnată de profesorul băcăuan, devenit 
între timp nemțean, conține 12 studii de 
estetică și filosofie oferind cititorilor o ima-
gine oarecum catifelată despre cercetările 
estetico-filosofice de la noi. Recunoaște și 
autorul în succinta sa prefață:  această 
carte este o sugestie de amiciție în relația 
dintre filosofie și estetică. 

Are dreptate. O înrudire între 
estetică și filosofie a existat totdeauna. 
Toată lumea știe că pentru înțelegerea 
oricărei opere de artă e necesară o 
conștiință filosofică și un sistem concep-
tual operațional.   

Cele 12 studii care dau conținutul 
aceste cărți tratează despre estetica urâ-
tului la Karl Rosenkranz, despre temeiurile 
filosofice ale esteticii eminesciene, despre 
înțelesurile adânci, metafizice ale artei lui 
Brâncuși, despre corelația literaturii cu 
filosofia în opera lui Camil Petrescu, de-
spre mecanismul creației în viziunea lui 
Liviu Rusu, despre filosofia lui Ștefan  
Lupașcu, despre filosofia cunoașterii în 
sistemul filosofic blagian, despre reveria 
poetico-filosofică a gânditorului Ștefan 
Zeletin, sau despre sensurile profunde in-
duse de George Apostu în sculpturile sale. 

Regăsim, și în aceste dispuneri es-
tetico-filosofice, aceeași deschidere 
epistemică, aceeași deplină stăpânire a 

conceptelor operaționale și aceeași 
dispoziție pentru lucrul bine gândit, bine 
proiectat și bine înfăptuit.   

Câteva considerații marginale.  
Afirmam și mai sus că această carte a fost 
procesată de autor într-un moment de 
interstițiu din activitatea lui, pentru că pe 

Ștefan Munteanu îl știu prins în vraja unui 
proiect național, de inventariere exha-
ustivă a hermeneutizărilor eminesciene și 

de extragere a substanței metafizice din 
creația poetului.  Studiul  Frământări 
eminescologice postdecembriste  in-
clus în addenda acestei cărți  completează 
demersul eseistului nemțean dintr-o altă 
perspectivă – aceea a reacțiilor abrazive 
înregistrate de critica noastră post-
decembristă la adresa lui Eminescu. De la 
Popa Grama încoace în eseistica 
românească nu se mai încercase nimeni 
în atitudini așa de acide și caustice asupra 
lui Eminescu.  

Or, cum ne-a obișnuit de atâta 
vreme, și de această dată abordarea lui 
Șt. Munteanu este completă, fără rest și 
fără rămășițe neaduse în partitură 
analitică.  

Nu mai insistăm asupra întregii 
game de argumente pro și contra lui 
Eminescu, dar subscriem la concluzia au-
torului, care precizează chiar punerea 
acestei probleme antitetice  este și va 
rămâne total neproductivă. Sigur că tre-
buie să existe și opinii critice, însă acestea 
trebuie întemeiate rațional și situate pe un 
teren cultural sănătos. Din păcate, ultimul 
sfert de veac nu a satisfăcut această 
minimă exigență. Astfel că în loc să fie 
valorificată șansa poporului român de a fi 
avut un Eminescu, am asistat la un spec-
tacol descurajant (p.181). 

Îl felicităm sincer pe autor pentru 
această ispravă eseistică și-o 
recomandăm tuturor celor interesați de 
literatură bună ca pe o lectură duminicală.

                 Ștefan Munteanu – în priză intelectuală
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        Trebuie să pornim la drum prin a defini 
termenii subiectului despre care vorbim, 
respectiv: temperanță, etică și desigur 
etica nicomahică. Așadar, termenul 
Temperanță provine în limba română din 
latinescul temperantia, trecând apoi prin 
filiera franceză a termenului  tempe’rance  
și, conform  Dicționarului limbii române 
literare contemporane, înseamnă: 
cumpătare, moderație, sobrietate (în spe-
cial în privința consumului de băuturi al-
coolice). De asemenea, temperanță, 
conform Dicționarului de sinonime al 
limbii române, înseamnă: chibzuială, 
cumințenie, cumpătare, înțelepciune, 
judecată, măsură, moderație, rațiune, 
socoteală, tact. 
    Etica (din grecescul ethos, care 
înseamnă: datină, obicei) este una din 
principalele ramuri ale filosofiei, care se 
ocupă cu cercetarea problemelor de ordin 
moral încercând să ofere răspunsuri la 
întrebări precum: Ce este Binele/ Răul? 
Cum trebuie să ne comportăm? Așadar, 
ca denumire a unei discipline filosofice, 
conceptul de „etică” a fost folosit, aca-
demic și oficial, de către filosoful grec Aris-
totel (384-322 î. Hr.), prin care intenționa 
să denumească ansamblul de obiceiuri și 
tradiții omenești, deși se pare că noțiunea 
de etică a fost adusă în centrul dezbate-

rilor filosofice pe vremea lui Socrate (469-
399 î. Hr.). Așadar, etica este știința care 
se ocupă cu studiul teoretic al valorilor și 
condiției umane din perspectiva principiilor 
morale, precum și a rolului acestora în 
viața socială; totalitatea normelor de 
conduită morală corespunzătoare; morală. 
De asemenea, etica este o disciplină 
filosofică și studiază aspectele teoretice și 
practice ale moralei. Altfel spus, etica este 
teoria filosofică a moralei. 
       Consider necesar și important să sub-
liniez faptul că etica occidentală (istoria 
acesteia), precum și filosofia occidentală 
își au începutul în Grecia antică, principalii 
promotori fiind faimoșii filosofi greci: 
Socrate, Platon și Aristotel. Deși toți au 
pornit de la o bază comună a problemei 
de discutat, pe parcurs punctele lor de 
vedere s-au diferențiat, nuanțându-se. La 
Socrate, ideile sale etice rezultă din dia-
logurile lui Platon (discipolul său), căutând 
un răspuns la întrebarea Ce este Virtutea? 
Platon, în schimb, a dezvoltat o teorie a 
formelor, axându-se ulterior pe teoria 
asupra guvernării. Aristotel (427-347 î. 
Hr.), discipolul lui Platon, la rându-i, a 
respins teoria formelor concepută de Pla-
ton, propria sa viziune exprimându-și-o în 
scrierile sale intitulate: Etica Nicomahică 
și Etica Eudemică. Astfel, prin intermediul 
teoriilor etice amintite, s-au inclus în dis-
cursul filosofic următoarele două con-
cepte: fericire și virtute. De aici, au evoluat 
în timp diferite tipuri de etici, respectiv: 
normativă, descriptivă, explicativă, 
aplicată sau profesională.  De la Grecia 
antică pornind, dezvoltarea gândirii 
raționale a traversat și determinat de-
venirea etică din întreaga lume și gândire 
occidentală, ca mod și metodă de a ex-

plica, atât lumea cât și omul, influențând 
major și teologia. Scolastica, de pildă, ca 
școală de filozofie, a jucat un rol major în 
a îmbina rațiunea cu teologia, plasând 
explicațiile etice la confluența dintre cele 
două mari școli, respectiv: teologia 
rațională, avându-l reprezentant pe Aristo-
tel și teologia revelată, avându-l ca 
reprezentant pe Toma d’Aquino, elaborată 
în lucrarea sa de căpătâi Summa Theolo-
giae. După acest tur de orizont, după 
această privire de ansamblu (în linii mari), 
să ne întoarcem la tema noastră și-anume 
la Temperanța în Etica Nicomahică a lui 
Aristotel. În jurul anului 350 î. Hr., filosoful 
grec Aristotel scrie această carte intitulată 
Etica Nicomahică (după numele fiului său, 
Nicomahus, probabil cel care i-a editat 
cartea), structurată fiind pe zece părți ma-
jore, având ca subiect virtutea. Cartea a 
fost concepută de autor ca un curs de 
etică pentru discipolii săi. Etica 
Nicomahică se aseamănă cu Etica 
Eudemică, întrucât ambele încep prin a 
discuta despre Fericire (eudaimonia), 
încheindu-se cu discuția despre virtute, 
pentru ca oamenii să învețe să trăiască 
chibzuit, cumpătat, echilibrat, cu 
înțelepciune, moderație, prudență și sobri-
etate, altfel spus, bine, viața. Și una și 
cealaltă vorbesc deopotrivă despre natura 
plăcerii și cultul prieteniei sănătoase. Deși 
ambele exprimă un punct de vedere 
asemănător, Etica Nicomahică este 
considerată a fi versiunea îmbunătățită a 
Eticii Eudemice. Aristotel, prin Etica 
Nicomahică este considerat un pionier al 
eticii. Ideea de bază a lui în cartea Etica 
Nicomahică se referă la diferențele de 
opinie ale oamenilor referitoare la definirea 
Binelui Suprem sau Binele Cel mai Înalt, 

despre care el susține că are trei caracter-
istici majore și anume: Binele Cel mai Înalt 
este dezirabil (dorit) în sine; de asemenea, 
Binele Suprem sau Cel mai Înalt nu este 
dezirabil pentru un alt lucru; și nu în ultimul 
rând, toate celelalte lucruri  sunt dezirabile 
Binelui Cel mai Înalt. Convingerea și con-
cluzia lui constă în faptul că toți trăim 
animați de același unic țel, Binele Suprem, 
care ia toate celelalte scopuri(precum 
sănătatea, prosperitatea) în subordinea 
sa. 
       Așadar, rolul Eticii Nicomahice este să 
definească două lucruri de bază, respec-
tiv: să definească Binele Suprem sau 
Binele Cel mai Înalt, apoi să definească 
mijloacele practice, respectiv căile care îi 
pot conduce pe oameni spre Binele 
Suprem. Aceasta presupune desăvârșirea 
morală a omului iar modalitatea practică, 
prin cultivarea virtuții, atât la nivelul minții, 
cât și al dobândirii unor deprinderi prac-
tice. Într-o anumită măsură acestea s-au 
predat (în antichitate) de către maeștri, în 
amfiteatre numite palestre iar îmbinarea 
teoriei cu practica era cunoscută sub de-
numirea de Palestrica (discipolii ieșeau 
din sala de curs direct într-o arenă de 
exerciții fizice, unde cultivau ceea ce avea 
să se numească mens sana in corpore 
sano (minte sănătoasă în corp sănătos). 
Doresc să închei, mergând, de la Aristotel 
și Etica Nicomahică a vremii lui, la Hris-
tos și Etica Creștină, predată discipolilor 
Săi în Predica de pe Munte (Evlia după 
Matei, cap. 5-7). În 5:48, Isus definește 
Binele Cel mai Înalt (Desăvârșirea 
interioară), avându-L ca etalon pe Însuși 
Creatorul, iar din 5:3-7:1-29 prezintă căile 
practice (Fericirile și toate celelalte), prin 
care poate fi atins Binele Cel mai Înalt.   

 Temperanța, din perspectiva Eticii Nicomahice a lui Aristotel
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Jurnalul unui medic anestezist cu ti-

tlul Camino – drumul spre lumină, 
aparținând scriitoarei târgoviștene Ecate-
rina Petrescu Botoncea are toate  miro-
deniile genului literar tematic, de a se 
așeza în rândul jurnalelor celebre din liter-
atura noastră. 

 Nu văd de ce nu ar fi considerat, 
azi, în vremurile noastre, în anul de grație 
2021,- un an al suferinței planetare, al 
schimbărilor sociale, politice, economice,  
un jurnal reprezentativ epocii, mai cu 
seamă că este scris de un medic, 
aparținător tagmei din linia întâi a salvării 
oamenilor de flagel, așa după cum a fost 
mereu prima, la furtunile istoriei.  

De altfel,  jurnalele celebre ale lite-
raturii noastre, fie că vorbim despre Jur-
nalul unei fete greu de mulțumit, de Jeni 
Acterian, scris pe 28 de caiete și 
acoperind perioada 1929-1953, sau Jur-
nalul lui  Mihail Sebastian,  început în 
1935 și terminat o dată cu moartea autoru-
lui, în 1944, sau Pe firul de păianjen al 
memoriei, al  Cellei Serghi, de fapt, o 
analiză scrisă la maturitate, trecând în 
revistă copilăria marcată de sărăcie și visul 
de a deveni scriitoare, toate sunt conce-
pute tributar unei epoci istorice, autorii și 
viețile lor devenind reprezentanți ai 
vremurilor descrise.  

 De ce nu ar fi Jurnalul doamnei 
Botoncea un factotum al vremurilor de 
azi? Ce trăim? Un calvar, o suferință 
atotcuprinzătoare faptelor și simțirilor vieții, 
un lung prilej al durerii… Specia noastră 
pe pământ s-a dovedit a fi bicisnică în fața 
armelor naturii, dar și în fața propriilor 
greșeli în a ne păstra curățenia și planeta 
albastră.  

O cale mai avem de parcurs: cea 
spirituală, întoarcerea la curățenia 
sufletească, dacă pe cea a mediului în 
care trăim nu am fost demni de a o 
respecta.  

Asta își propune medicul anestezist 
Catia și asta înfăptuiește în realitate și în 
scris.                   

În zilele noastre, un medic, implicat 
și activ în serviciul salvării oamenilor de la 
boli, accidente, epidemii, bacterii, viruși, 
este supus unui stress greu de ținut în 
frâu, greu de vindecat și nu puține au fost 
cazurile de sacrificii prin moarte de 
epuizare a acestor eroi necunoscuți. 
Jurământul lui Hipocrate îi face tăcuți, la 
datorie, resemnați în a munci 24 de ore din 
24, sfârșiți de oboseală, fără a mai avea 
propria viață, propriile sentimente.  

Catia trece prin aceste furci cau-
dine, dar nu uită că este femeie, că iubește 
viața, natura, poezia, că-l iubește pe Dum-
nezeu.  

Și atunci: „Oboseala și bucuria îmi 
sunt nesfârșite, fiecare atom din carnea-
mi plină de lut are nevoie de lumina căreia 
Apostolii i-au spus spirit, energie sfântă, 
fără de care nu suntem decât goană după 
vânt.”  

Din acest motiv la care se adaugă 
dorința definirii sinelui, a locului și a 
personalității acestei femei puternice, se 
implică în Proiectul Camino, o „călătorie 
a pașilor mărunți și a spiritului spre Santi-
ago de Compostela, dintr-o dorință 

profundă de primenire, de reorientare, de 
întoarcere pe dos a buzunarelor vieții, de 
descoperire a unui sens nou într-o viață 
neimportantă…de conversație cu Dum-
nezeu la El acasă.”   Pelerinajul a durat 33 
de zile (câți anii lui Iisus) străbătând pe jos, 
prin munți, păduri și traversând ape, sute 
de kilometri.  

Autoflagelare? Purificare? Inițiere? 
Toate la un loc într-o călătorie sfântă 
„respir greu, gâfâit, limba mi s-a uscat în 
gură, urcușul nu s-a terminat.  

Pașii mei înaintează încet printre 
șanțurile făcute pe timp ploios de aluviuni 
și bolovani gata să o ia la vale.  

Buzele mi s-au lipit între ele, vreau 
apă, apă vreau, un strop de apă vreau, cel 
mai prețios lucru la drum lung…” 

Cititorii vor găsi în acest volum un 
real roman, căci nu avem parte de doar un 

jurnal al pelerinajului, un adevărat maraton 
de sute de kilometri epuizanți, nu vom citi 
doar avaturile acestei călătorii inițiatice a 
unei femei românce printre străini și 
dragostea și ospitalitatea creștine, speci-
fice locurilor din Spania, dar vor fi captivați 
de un scris de talent, liric și, în aceeași 
măsură, realist, direct, cel al unui medic 
puternic, obișnuit cu disecțiile, cu interiorul 
bolnav al organismului uman, cu mo-
mentele decisive când o hotărâre a unui 
doctor înseamnă granița dintre a fi sau a 
nu fi.  

Apoi, structura textului este 
originală căci nu este o simplă proză 
lamentată, patetică ci găsim pretutindeni 
reflexii, meditații, lirisme, o metafizică 
existențială de  bună formație intelectuală 
și peste toate. o poveste de dragoste 
tristă, veche, răbdătoare, care se termină 
cu happy end.   

Un sfârșit binemeritat fericit are și 
pelerinajul la Santiago: „Îl întâlnesc pe 
Sfântul Iacob așteptându-ne cu brațele de-
schise.  

Pentru a-l îmbrățișa, urc scările din 
spatele altarului, așa cum este obiceiul, și 
apoi cobor dedesubt pentru a prezenta 
omagiul raclei lui (...) „Oițele mele sunt 
propriile-mi gânduri, care aveau nevoie de 
odihnă, iar fructele lui, după care întind 
mâinile, îmbrăcate în coajă groasă, sunt 
fructele înțelepciunii de care aveam 
nevoie.” 

Un mesaj puternic, o învățătură la 
îndemâna tuturor, care presară soluția vre-
murilor de azi: credință, toleranță, iubire. 
Dacă Alex. Ștefănescu spune pe coperta 
IV a cărții: „O cale este și aceea de scriitor. 
Îi ies autoarei în întâmpinare, după drumul 
lung și anevoios pe care l-a străbătut scri-
ind această carte și îi spun: Bine ați venit 
în literatura română!”, eu nu pot adăuga 
decât sincere felicitări! 

 Ecaterina Petrescu Botoncea – CAMINO sau O CALE SPIRITUALĂ 
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Titlul unei cărți deschide multe ori-

zonturi și posibilități de interpretare. Spre 
exemplu, recenta apariție editorială Dor… 
rotund (PapiruS Media, Roman, 2021) a 
poetei Eleonora Stamate ne surprinde 
plăcut prin sensurile pline de substrat în-
crustate în titlu.  

E drept, conform judecății filosofului 
Constantin Noica, cuvântul „dor” 
contopește în fibra sa interioară „durerea 
cu plăcerea”. Însă autoarea se lasă 
învăluită – la ceas de taină (atenția fiind 
oferită de punctele de suspensie) – de un 
suflu interior care înnobilează ființa. 

Un încântător grupaj de tablete lit-
erare cooptează-n ansamblul său traiectul 
ființei, de la „înmugurire” (Vibrații 1) până 
înspre „arcul de triumf al desăvârșirii” 
(Vibrații 2).  Reflecțiile autoarei străpung 
firea. Se vor implantare în subconștientul 
lectorului, privind misia noastră într-acest 
minuscul univers, lumina conștiinței: „Pe 
acoperișul pământului fiecare își plătește 
moneda sufletului!”  Arhitectura conceptu-
lui epic cu rezonanțe lirice nu ne surprinde. 
Recunoaștem autoarei subtile simboluri, 
unele dintre ele, reminiscențe romantice, 
prin oglindirile vizualului, tonalitățile poet-
icului, dar și melodicitatea frazei în ritmul 
muzicii clasice. E drept, trăim sub un 
„clopot de rouă”, în zorii pașilor timizi, pe 
cărările cunoașterii, iubirii, desăvârșirii. Iar 
când totul  devine împlinire și satisfacție, 
amurgul începe să ne împresoare … Și-
un dor sfâșietor ne-nturnă spre rememo-
rarea a ceea ce a fost odată… Și-o „pânză 
de păianjen” ne-mpresoară, urmând a 
coborî la „streașina fără de glas a tăcerii” 
(Din amintiri). Surprindem teme și motive 
literare care marchează subconștientul 

ființei, precum relația „umbră” – „suflet” 
(Bolnavi de umbre). Câtă dreptate are 
filosoful care spune că prin inteligența 
noastră sporim precum copacul cel cu 
multe brațe, iar rodul se reflectă în umbra 
creată. Și dacă vom înțelege că umbra 
esențializează gândirea și faptele noastre, 
neîndoios vom proslăvi lumina dătătoare 
de frumos și liniște sufletească.Pe de altă 
parte, olimpiana singurătate „numără 
visele celor adormiți” și-adună în juru-i 
„cioburi de stele”. Și-un vis „călător” (Tu 
știi?) ne-mpresoară, triumfător: „Memoria 
involuntară a viselor mele cheamă 
diminețile sacrificate-n cuvânt” (Con-
statare). Descoperim filon metafizic aces-
tor tablete, dispuse tematic, concentrare 
maximală a însăși efemerității ființei 
umane, prin folosirea unor verbe-cheie, 
precum „a însori” – „a întomna” (Oare, de 
ce?), care îmbrățișează într-un tot armo-
nios întreaga noastră fire îndumnezeită. 

Atunci când inima tânjește în 
singurătate, doar acordurile melodice ne 
pot revigora. Vivaldi, Bach, Verdi, 
recunoscuți printre preferințele doamnei 
Eleonora Stamate, devin balsam, sau dau 
glas pasiunii și senzualității. Și-ntr-acest 
fâlfâit de aripi pe strune meșteșugite, chiar 
și „pietrele înfloresc” (Da). 

Aceste tablete epico-lirice, ce „înflo-
resc pe corabia dorului”,  ne amintesc de-
un alt însingurat, George Bacovia, cu-ale 
sale Bucăți de noapte (1926), deși în vi-
ziunea Eleonorei Stamate implicarea într-
acest desfigurat cotidian este mult mai 
accentuată,  gândind la tabletele: Nimi-
curi,  Și câinii…, Wagneriană, Intră etc.  

Deopotrivă, remarcăm chiar 
reminiscențe suprarealiste, în sensul că  
vizualul ia proporții apocaliptice: „alergi 
bezmetic pe cărările durerii” (Vorbe), „su-
flete mucegăite”, „cruci însângerate” 
printre  „oase și lut”, în timp ce inimile „se 
plimbă cu câte o fantomă triunghiulari” 
(Intră). Suntem precum stelele. Ne fixăm 
înspre înalt și cât timp strălucim suntem 
fericiți  (Și ele).   

Singurătatea nu-i un handicap. 
Poate deveni oază de liniște. 
Singurătatea, doar singurătatea poate să 
ne ofere acea stare de  euforie creatoare, 
pe care o descoperim poetului și omului 

de cultură Eleonora Stamate.  
În fond, Singurătatea de ce nu ar 

putea fi învăluită în hlamida generozității? 
O putem vizualiza la braț cu Zeul Cronos, 
drămuind și stilând pașii noștri într-această 
călătorie a noastră  prin spațiul, numit 
Pământ. Totul se mistuie-n juru-ne, cât 
suntem în floarea vârstei, „sunete de 
cristal” ne-mpresoară. Lor le datorăm  
fațetele  personalității noastre, uneori   într-
o multitudine de forme inegale, oricât ne-
am strădui (Întrebări). Da, da, „cioplitorii 
de cruci în cuvânt au ascuns nopțile în flu-
turi”, bineștiind că acele fulguiri pot deveni, 
în împrejurări speciale, o binecuvântare. 

Fibra regală a poeziei tresaltă 

înveșmântând gândul, la ceas de mare 
străfulgerare. Sunetele sunt o invitație la 
dans.  Dar, surpriză! Tăcerea se înfrățește 
cu întunericul. Pe „oasele nopții”, suferința! 
Consoana se îmbolnăvește, iar sora, vo-
cala, „se gârbovește” (Descoperire), și… 
fuge din alfabet (Întrebări). 

Suntem întrebați, și ne întrebăm, 
când amurgul își face simțită prezența, 
cum reacționăm? E trist să constatăm că 
veșmântul nopții ne domină.  

Ceea  ce rămâne, in aeternum, este 
doar îmbrățișarea celui de lângă tine. A 
ființei iubite (Revelație). Tabletele din volu-
mul Dor...rotund ne amintesc nu doar de 
Frângurelele stilatului Ioan Alexandru 
Brătescu-Voinești, ci coborând în noaptea 

scrisului universal, suntem îmbiați (spre 
exemplu) să ne amintim de Seneca. 
Mesajul adresat prietenului Lucilius trans-
pare și-n reflecțiile scriitoarei Eleonora 
Stamate. În adevăr, fiind înzestrați cu ceea 
ce numim „rațiune desăvârșită”, se cuvine 
să punctăm întru îmbrățișare Lumina 
cunoașterii și Frumosul din noi. Și-atunci, 
ca un „clopot în amurg”, transpar înspre 
noi acorduri din volumul De ce plâng Flu-
turii în fa minor? (ediția 2013). Sufletul 
devine „creangă de alun”. Să nu ignorăm 
mesajul. Din această minune a lumii  
„cresc bulgării” propriei noastre existențe.  

Conceptul arhitectural din Dor… 
rotund nu pare deloc a fi „astral”. El 
punctează un timp mult prea recent, cu 
experiențe de o duritate îngrijorătoare, 
care se zvârcolesc între „zidurile baroce 
ale sinelui” (Printre sfere flămânde), 
atunci când „peste geana infinitului, cortina 
zilei caută târziul trecerii”. Și câte întrebări, 
Doamne, fără răspuns?! Și-oricât am 
rătăci printre aștri, prea multă „ceață”, prea 
mult „gri” în juru-ne (Îndemn)! „De ne-
somn și de albastru, zborul rotund cerne 
lacrima” neîmpăcării (Căutări).  

Un fluture cu o singură aripă sur-
prinde clipa!   

În fond, ce este viața decât un fâlfâit 
de aripi – care ne poate aminti de același 
Ioan Alexandru Brătescu-Voinești – cu a 
lui O întâmplare sau (de ce nu?!) de Matei 
Vișniec – cu al său Om cu o singură 
aripă. Și iată, într-acest prezent, Eleonora 
Stamate – cu învăluitoarea viziune 
metaforică a clepsidrei – conturează-n as-
tral un imens tablou cromatic de esență 
vizionară. Și totuși, o fărâmă de speranță 
triumfă. Imensitate astrală! Recunoaștem 
autoarei o inflorescență de emoții, în cen-
trul căreia triumfă rațiunea înveșmântată 
în aura lirică.  

Și ne simțim îmbrățișați de „zâm-
bete astrale” și de „strigătul îngerilor 
visători”, chiar dacă, de undeva, în 
învelișuri încețoșate, noaptea vieții se 
oglindește la fereastră (Peste noapte). 

În jur, totu-i o rugăciune – o „sim-
fonie a stelelor”! Vocea lirică se lasă 
purtată-n atemporalitate, invitându-ne și 
pe noi, în acorduri de vis și de dor întru 
trevzie.
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Începe, firesc, de la titlu, fiindcă, 

așa cum se sugerează, inclusiv, desigur, 
prin conținut, toate eforturile existențiale și 
creatoare, coroborate, se îndreaptă spre 
acest liman, reprezentând încununarea 
lor: „coperta patru”, „o copertă cu isbn”, fie 
și „prea scurt”...  

Și am început textul acestei cronici 
ca o continuare a titlului, pentru a fi în ton 
cu forma în care alege Corneliu O. 
Rodeanu, în „Drumul către coperta 
patru” – Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 
probabil 2021 –, să-și construiască poezi-
ile, în vers liber, în care – nu mai este o 
noutate de mult în scrisul majorității auto-
rilor de versuri actuali – abolește orice 
majusculă. Iată câteva exemple: „drumul 
către coperta patru / ca orice altă poveste 
/ începe (…)”; „șamanii spun că timpul nu 
există / dar eu îl văd cum îmi curge prin 
palme”; „cred în ultima primăvară / atunci 
mi-ai împărțit sufletul în silabe”; „am doar 
un mănunchi de paie și / vreau să-mi fac 
culcușul în biblioteca inimii tale”; „e banal 
să mai spun ceva despre  / prețul cuvin-
telor” etc. Prin urmare, în privința alcătuirii 
poeziilor ca texte argumentative, titlul 

poate fi citit drept teza / ipoteza întregului, 
în timp ce conținutul propriu-zis ar fi 
demonstrația. Pe de altă parte, în ceea ce 
privește problematica pe care o ilustrează 
în poeziile sale Corneliu O. Rodeanu, 
aceasta este extrasă din imediat, dar, 
plecând de la particular, poetul alege as-
pecte valabile pentru condiția umană în 
ansamblu, iar tonul general, dat de textul 
din incipit, de amărăciune, venind din 
neputința de a deturna sau, măcar, de a 
temporiza cât mai mult curgerea către 
inevitabilul final, se menține și în creațiile 
care urmează, indiferent de tema 
fiecăreia. O imagine-etalon pentru aseme-
nea perspectivă este, la începutul cărții, 
cea a bătrânilor care, după o viață cu toate 
ale ei, în care domină frustrările, rămân 
(tot) singuri (stare accentuată la contem-
porani prin aflarea copiilor departe, la 
muncă „prin hectare străine”, de unde nici 
măcar „tăcerea telefonului nu mai e 
întreruptă”) și, în plus, sunt siliți de soartă 
să opteze, drămuindu-și măruntele 
resurse – de toate felurile –, pentru vreo 
deșertăciune, la fel de iluzorie oricare ar 
fi, în esență, prelungindu-și nefericirea: 
„aleg între plata facturii de la enel / sau 
cele treizeci de pastile / necesare până la 
următoarea întâlnire / cu poștașul”. 

Rezultat al contemplării realității co-
tidiene, meditația asupra acesteia se 
transpune și în poeziile următoare, al căror 
corolar este tristețea determinată și 
susținută de conștientizata zădărnicie a 
(cam) tuturor celor înfăptuite ori doar 
visate de om: „tot ce nu ai făcut până ai 
devenit țintă / se rezumă la o respirație 
ținută trei secunde”, drept care, în atare 
situație, a copilări „despre tot” pare, mai 
degrabă, lucrativ, acțiune care, pusă în 

balanță cu „ora de gramatică”, are câștig 
de cauză.  Făcând a luz i i ,  aproape 
în permanență, la condiția umană, în 
poezii apar și licăriri alegorice, ca în „as-
cuns după un boschet de zăpadă”, punc-
tate (auto)ironic, în timp ce, în universul 
căruia îi este parte inalienabilă, observa-
torul remarcă existența a doi factori care 
polarizează tot ce cuprinde întregul și care 
se pot hrăni unul din celălalt, fără a-și 
abandona definitiv imanențele: poezia, pe 
de o parte, și o „viață simplă, cu facturi de 

curent, / cu nevoi și oameni ciudați”, pe de 
altă parte. Și poate de aceea, uneori, de 
pildă, pare „inutilă poezia în fața facturii de 
telefon”. 

Cât privește poezia eponimă, 
aceasta poate fi considerată o schiță de 
artă poetică, în care vocea lirică 

sugerează că „drumul către coperta patru” 
înseamnă, de fapt, cam orice pas făcut, 
prin care se adună experiența, mai ales 
din trăiri simple, firești, care, „în alambicul 
oxidat al poeziei”, se metamorfozează 
amăgitor „să arate bine”, adică să capete 
ceea ce Nichita Stănescu numea „dreptul 
la timp”, promis de ultima copertă, fie și 
efemer. Cu asemenea perspectivă, drumul 
nu poate să nu se lase sedus de 
imaginație, de „cum ar fi să”, evaluând, 
concomitent, efectele iubirii („în preajma 
ta am învățat să respir în șoaptă”), ale 
„risipei de nevinovăție”, dezvăluind, 
totodată, ipostaze ale infinitului, în 
nebănuitul „abis în frunză”, dar și hegemo-
nia amintirilor…Stări de spirit (stingherea-
la, suspiciunea proprie și a celorlalți, 
neliniștea, frica…) și, ca antidot, aproape 
inevitabile construcții utopice, apanaj al 
gândului poetic („să pierzi moartea la 
zaruri / și să nu știi ce să faci cu ne-
murirea”), dar și trăiri sinestezice (într-„o 
tăcere întreagă /(…) / … cineva îmi coase 
lumina la ochi!”), toate acestea și încă al-
tele constituie, în cea mai mare parte, „in-
gredientele” lăuntrului din care, în 
„alambicul” amintit, se pregătește, așadar, 
conținutul sprijinit de „coperta patru”, a 
căror alternativă ar putea fi „tăcerea (…) 
singura vorbă”, ecou posibil al ciorania-
nului „sunt poet prin toate versurile ce nu 
le-am scris” („Amurgul gândurilor”), fiindcă 
poeziile lui Corneliu O. Rodeanu propun 
un zigzag prin viața reală, dar și prin cea 
închipuită, ale căror fețe, toate, se află sub 
oblăduirea unui dușman necruțător, timpul, 
deși „șamanii spun că timpul nu există”, 
însă poetul, pentru sine și pentru cei în nu-
mele cărora cuvântă, simte altceva: „eu îl 
văd cum îmi curge prin palme”.   

 
O posibilă traducere a lui „Finis coronat opus” – Corneliu O. Rodeanu: „Drumul către coperta patru”
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Motto:
 

„Poezia poetului stârnește poezia intimă  
a fiecăruia. Un poet este cu atât mai măreț 
cu cât cei care-l citesc nu pe el îl 
descoperă, ci pe ei înșiși”        

(Nichita Stănescu) 
 

Nu i-am înțeles niciodată pe tinerii 
poeți care se grăbesc – în literatură cel 
mai eficient este principiul  festina lente – 
să-și alcătuiască o antologie de autor... I-
am înțeles însă întotdeauna când s-au 
grăbit să se înscrie într-o familie de spirite, 
celebră, din istoria sonetului (Dante, Pe-
trarca, Shakespeare, Pierre Ronsard, 
Baudelaire, Gh. Asachi, Eminescu, Vasile 
Voiculescu, M. Codreanu, Radu Cârneci, 
Mihai Merticaru etc.) sau din istoria ron-
delului (Cincinat Pavelescu, Al. Macedon-
ski, Clement Marot, Villon etc.), cum este 
și cazul Cameliei Ardelean, o poetă de o 
vitalitate „debordantă” și o bogăție 
„imagistică de tip baroc”, cum remarcă 
prefațatorul volumului, neobositul, altruis-
tul și lucidul Ion Roșioru. Probabil, întâl-
nirea destinică în plan estetic, cu scriitorul 
și omul de cultură, Gligor Hașa, un iubitor 
al poeziei cu formă fixă, au încurajat-o pe 
talentata și perseverenta poetă să publice 
până la data când scriu aceste însemnări 
critice, 12 volume. Felicitări! Cum nu le-am 
citit – sper să le fi citit/ recitit pe toate, cei 
de la Biblioteca Cronopedia – voi încerca 
să mă descopăr pe mine însumi, în volu-
mul de referință „Anotimpurile cuvântu-
lui”. Deocamdată titlul și lectura celor 
două părți ale antologiei (I. Sonete; II. 
Rondeluri) mă obligă să constat, cu 
satisfacția „profului” de litere, că autoarea 
este intransigentă cu sine, are gust estetic, 
pasiune mistuitoare pe altarul scripturilor 
și literelor, stil/limbaj propriu, știe să țină 
dreaptă cumpăna judecății de valoare – 
nimic mai greu decât să fii obiectiv cu tine 
însuți -, stăpânește imaginea, metafora, 
simbolul și mitul și are adorația angelică, 
necesară pentru cele două specii ale liris-
mului ce au cucerit deja eternitatea. 

Și acum, fratele meu, Cititorule, 
vine cel mai greu moment, nu știu ce Text 
să vă propun din cele 64 de sonete ale 
primei părți a cărții (Felicitări pentru 
copertă celor doi coautori: Tiberiu Fischer 
și Ioan Muntean!) și 21 de rondeluri, pen-
tru a vă convinge de cele spuse aici, 
acum. Nu aș fi greșit, dacă m-aș fi oprit la 
oricare dintre ele, reconfirmând selecția 
antologiei. Am ales, totuși, sonetul În trupul 
meu, ninsorile-și fac haltă. Mi-a amintit 
aproape instantaneu versul eminescian: 
„Iar timpul crește-n urma mea – mă-
ntunec!” Adevărul ar fi că m-am (re)de-
scoperit aproape instantaneu, pe mine 
însumi, cu haitele mele de lupi moldoveni, 
nu ardeleni, cu miticele Persefone, cu tim-
pul-Vezuviu etc. Îmi permiteți să vă citez 
sonetul, admirabil prin sinceritatea trăirilor 
din stelele-utopii: 

„În trupul meu, ninsorile-și fac 
haltă/ Și-n suflet urlă haitele de lupi,/ Un 
rest de zbor sub pleoape îmi tresaltă/ (Ca 
un Vezuviu, timpule, erupi!) // În trupul meu 
suspină Persefone - / Jumate iad și 
jumătate rai:/ Sub epidermă-ngheață 
anemone,/ Prin neuroni – semințe de 
acai.// În trupul meu mai sfredelește-o 
iarnă,/ Zvâcnind din piept cu aripi 
străvezii:/ Cuvinte-ating eterul prin 
lucarnă,/ Culeg avid din stele utopii.// Atât 
de plin de țurțuri mi-este mersul,/ C-aș 
îngheța la sân tot universul!...”(În trupul 
meu, ninsorile-și fac haltă, p.74). Cuceri-

toare sunt simfonismul temelor și mo-
tivelor, interferența categoriilor estetice 
(sublimul, tragicul, absurdul etc.), cu de-
osebire, fenomenul simbolic în cvasitota-
litatea însușirilor lui relevante, tensiunea 
lirică – ironic bine temperată -, jocul impre-
vizibil al Ielelor, bipolaritatea semnificațiilor, 
vitalitatea lingvistică etc... Analiza concretă 
a unor simboluri arhetipale pe care este 
obligat să le facă lectorul (lupul, Vezuviu, 
Persefona, steaua etc.) îmi amintește de 
avertismentul lui Pierre Emmanuel, care a 
intuit aparent inutila și banala complexitate 
a decodificării acestui semn: a analiza un 
simbol „pe cale intelectuală înseamnă a 
defolia o ceapă, pentru a găsi ceapa”... 

Decodificarea pădurii de simboluri 
din vol. „Anotimpurile cuvântului” cere 
un cititor elevat, fascinat de simbolistică, 
capabil să nu se rătăcească în universul 
semnelor iconice, indiciale, simbolice, să 
găsească sensul sonetului/ rondelului ca 
stare informațională a unui anumit semn/ 
idee; mai precis corelația cuvânt – simbol 
– mit (topită în scriitură), să intuiască o 
posibilă interdependență dintre lumea 
obiectelor și lumea semnelor/ ideilor. Cel 
mai eficient mod de a observa această 
corelație este să analizăm metaforic, cu 
răbdare benedictină, profunzimea titlurilor 
din cea de-a doua parte a volumului: Ron-
delul florii de pelin/ toamnelor târzii/ florilor 
ce tac/ cuvintelor nespuse/ verilor de foc/ 
pașilor pierduți/ pietrelor din noi/ stelelor 
ce mor/ ploilor de jad/ omului căzut/ iernilor 
cuminți/ timpului pierdut/ viselor târzii/ frun-
zelor ce mor/ curcubeului/ florilor de tei/ 
zâmbetului fad/ pașilor de lut/ anotimpului 
inventat/ patimilor noastre/ sorții. Legați tri-
ada cuvânt – simbol – mit, de mitul omului/ 
homo significans și veți descoperi sub 
gândirea poetică, aparent accesibilă, 
polivalențele simbolului-cheie (sinteza din-
tre metafora personificatoare și cea 
depersonificatoare), de fapt, pluridimen-
sionalitatea pădurii de simboluri – să 
zicem 84 în sonete și 21 în rondeluri – 
dacă selectăm după criterii cognitiv-
subiective doar câte unul = 105). Ceea ce 
este posibil doar teoretic... Simbioza dintre 
estetica, poetica și poietica simbolismului, 
și a gândirii poetice a parnasianismului 
potențează atât urcarea în sfera ne/ 
indeterminării, cât și iradierea semantică, 
semiotică, metaforică. Principiul baude-
lairean al corespondențelor – „parfum, cu-
loare, sunet se-ngână și-și răspund” – 
configurează virtualitățile simbolice ale on-
tologicului, ascuns și potențat de orice cu-
vânt ce participă activ, dinamic, unificator, 
la o lume axiologică: „Parfum de cuvinte 
nespuse/ Își scutură astăzi ninsoarea;/ 
Zvâcnește în mine candoarea/ Din lacrima 
ploii apuse.// Străpungerea iernilor ruse/ 
Îngheață iubirii culoarea./ Parfum de cu-
vinte nespuse/ Își scutură astăzi nin-
soarea.// Respir amintirile duse,/ 
Păstra-le-voi veșnic savoarea,/ De-acum 
mă proclam autoarea/ Poemelor verii su-
puse// Parfum de cuvinte nespuse...” 
(Rondelul cuvintelor nespuse, p.80). Nu e 
greu de observat cum autoarea „refugiată-
n turnul cu inimă de piatră” adună sisific în 
„glastră,/ Firimituri din Pasărea Măiastră”, 
își ține „în palme versurile”, convinsă că 
„se face noapte în cuvânt” și orizontul de 
așteptare „se-ncruntă” la scriitori. 

Remarcabilă mi se pare intuiția și 
arta poetei de a configura în alchimia 
sonetelor și a rondelurilor „semne” care 
posedă un număr infinit de sensuri, încât 
îi impune lectorului ideea că simbolul este 
un semn cu o maximă deschidere 
informațională și gnomică. Caracterul ili-
mitat al semnificațiilor se explică prin 
ambivalența și polaritatea simbolului, prin 
structura lui metaforic-oximoronică, prin 
sintaxa poetică a versului. Orice simbol 
este „curat-murdar”: „În ciutura iubirii o 
umbră-și face loc/ Și bea precum o fiară 
din lacrimă cu sete;/ Se mistuie fantasme 
în grabă reciproc,/ Strângând în clește 
noaptea din noi, de lună bete.// Pe lângă 

puntea minții liane se preling,/ Se leagănă 
tăcerea mâhnită la un capăt,/ De mine se 
lovește o cratimă: dang-ding;/ Pe tine o 
cascadă te-nvolbură în trapăt.// Cuvinte 
sfârtecate sucombă inutil,/ Săgeți întor-
tocheate îți spânzură de buze;/  Furtuna 
din silabe reclamă un ventil,/ Nainte să mai 
cadă din grindină obuze.// Prin pulberea 
rămasă din foste jurăminte,/ Doar talpa-
nstrăinării cutreieră, cuminte....(v. În ciu-
tura iubirii..., p.38). Paradoxal, dar simbolul 
tinde să-și păstreze atât ambivalența cât 
și ambiguitatea semantică în aproape 
orice context. Așa se explică pluralitatea 
termenilor care diferențiază aspecte ale 
polarității înscrise în simbol: diversul ca 
identic (M. Eliade), dualism/ bipolaritate 
(Lucian Blaga), duplicitate, denegație, de-
dublare (G. Durand), coincidenția opposi-
torum (Nicolae Cusanus) etc. Tendința de 
diferențiere vs. năzuința de unificare și to-
talizare a lucrurilor și fenomenelor asigură 
simbolului eternitate în modul dual de a fi 
al lumii. Polisemantismul – omniprezent în 
„Anotimpurile...” Cameliei Ardelean – 
potențează inefabilul și duhul inanalizabil 
al cuvintelor „sfârtecate de biciul minții” și 
călcate cu „talpa-nstrăinării”. Între sen-
surile cuvintelor polisemantice/ sinonime/ 
omonime/ paronime există întotdeauna o 
legătură întreținută prin motivații de ordin 
metaforic sau metonimic. Dacă nu uităm 
de etimologia din limba greacă – symbollo 
= unesc, alătur, compar – simbolul este o 
marcă cu o vădită valoare reprezentativă, 
ce păstrează o distanță optimă între sem-
nificat și semnificant, pentru a transfigura 
în/ după forma fixă „nevoia de a vizualiza 
abstractul și nevoia de a transcende 
vizibilul” (Gabriel Liiceanu); v. Poetul e o 
cușcă ambulantă; Când fiecare clipă se 
pierde pe vecie etc. 

Desigur, cerebrala și talentata 
scriitoare C. M. mizează pe fetișizarea 
simbolului, care, se știe de fiecare cititor, 
se identifică cu obiectul simbolizat. Într-un 
sonet precum, În ziua-n care plopii au vor-
bit, p.39, este vizibilă această tendință de 
ontologizare a semnului. Simbolurile „plop, 
înger, Pasărea Măiastră” etc. construiesc 
și modelează o realitate inefabil-magică 
specifică gândirii mitice care impune lec-
torului recunoașterea ei ontologică. Sim-
bolul nu indică, ci se substituie lucrului 
simbolizat; nu este un simplu analogon, ci 
pretinde o consubstanțializare cu referen-
tul. O capodoperă în acest sens mi se 

pare „În ziua-n care plopii...”: „În ziua-n 
care plopii au vorbi,/ În lumea lor de tihnă 
și smaralde,/ Un bob de univers, înmugu-
rit,/ Adus-a-n pripă ploi de stele calde.//  
Acolo, pe tărâmul de poeți,/ E cerul roz și 
litera albastră;/ Vibrând sub o cunună de 
scaieți,/ Ei pot s-atingă Pasărea  Măiastră// 
Sau din condei, c-un înger dăltuit/ În 
fiecare slovă nezvântată/ Să limpezească 
orișicare mit/ Ori să astupe cratere pe 
dată.// De biciul minții șfichiuiește bine,/ 
Cuvinte fade-s roiuri de albine...” Mi se 
pare un sonet-ars poetica, în care Emi-

nescu, Macedonski și Vasile Voiculescu se 
întâlnesc în „litera albastră” și se lasă 
cuceriți de cuvintele-„roiuri de albine”,  
șfichiuite din rațiuni estetice, dar, mai ales, 
cred eu, de semnele-simbol ce vizează la-
turile fundamentale ale existenței. Așa se 
explică coexistența tensionalului, esen-
țialului, profundului și semnificativului din 
„metaforele revelatorii” ale scriituri. (v. În 
mine-aleargă zilnic un ghepard; Cu zborul 
frânt în iris...; Când fiecare clipă se pierde 
pe vecie; În suflet merg pe vârfuri...; 
Păstrăm idei...; M-am săturat să-ncalec pe 
himere). Poet reflexiv, gnomic, elegiac, 
prin vocație, revoltat romantic, Camelia 
Ardelean preferă în scriitură simbolul/ 
semnul profund axiologic, ambivalent/ po-
livalent ce configurează antropocentrismul 
valoric în care simbolurile „regimului diurn” 
și cele ale „regimului nocturn” se 
potențează reciproc, parcă după o tehnică 
a clar-obscurului ce amintește de 
Caravaggio. 
 Semn activ și paradigmatic, sim-
bolul preferat de poeta Camelia Ardelean 
este cel centrat antropologic, care are o 
puternică încărcătură afectivă. Atât 
sonetele, cât și rondelurile din antologie 
sunt adevărate „bucăți de suflet”: „Pășind 
încet prin iarba dintre stele,/ Împotmoliți pe 
dulcele tărâm,/ În lanțuri ce nu vreau să le 
sfărâm,/ Alunecăm pe ritmuri de kantele.// 
Cotrobăind sub finul caldarâm,/ Prin 
rădăcini cu patimă de Iele,/ Ne-am priponit 
și sufletu-n atele – / Ajuns-am libertatea 
s-o urâm.// Când cerul își deschide 
călimara,/ Cernând pe raiul nostru un 
poem,/ Cu vers călit sub vânturi de Sa-
hara,/ / Incendiat de-al dragostei blestem,/ 
Ne înfruptăm mai aprig din avara/ Iluzie cu 
aerul boem.” (Iarba dintre stele, p.69). 
Semnul devine o realitate simbolică sta-
bilind relații esențiale ce depășesc limitele 
vizibilului și ale invizibilului, deschizându-
se spre lumea insondabilului și sugerând 
posibilitatea exprimării inefabilului. Funcția 
totalizatoare/ unificatoare a simbolului mi 
se pare mai evidentă în Rondeluri. Sim-
bolurile arhetipale potențează atât frenezia 
asociativă, cât și tendința spre antropo-
morfizare a întregii firi. (v. Rondelul florii de 
pelin; Rondelul omului căzut; Rondelul 
pașilor de lut etc. 

Izomorfismul cvasitotal dintre 
relațiile spațiale și cele temporale trădează 
gândirea mitico-simbolistică a Eului aucto-
rial și potențează printr-un limbaj incon-
fundabil, lirismul imanent din 
„Anotimpurile cuvântului”. Lirismul in-
trinsec, concentrat în forma fixă – sonet, 
rondel – ivit aproape nefiresc dintr-o 
simbioză estetică dintre romantism, sim-
bolism, parnasianism, singularizează scri-
itura, prin ceea ce s-ar putea numi un 
subiectivism universal și absolut: „Pe urma 
pașilor pierduți/ Mi-am rătăcit serenitatea 
– / Prizonieră în cetatea/ Cu îmbufnați 
recunoscuți.// Scăpând din turma de 
recruți,/ Abandonai normalitatea,/ Pe urma 
pașilor pierduți/ Mi-am rătăcit serenitatea.// 
Când adevărul vrei să-l cruți,/ Vizând 
eventualitatea/ C-ai deranja umanitatea/ 
Ajungi minciuna s-o ascuți.// Pe urma 
pașilor pierduți...” (Rondelul pașilor 
pierduți, p.82). Pendulând între lirismul 
transpersonal și cel al sentimentalității per-
sonale și subiective, interioritatea – lirismul 
imanent – devine treptat o gravitație spre 
universalitatea sufletului omenesc. Acel 
suflet „bun la toate”, cum îl caracteriza 
Marin Sorescu, într-un volum cunoscut citi-
torilor de poezie. Lucidul „Ghepard”, 
Camelia Ardelean este cu siguranță un 
poet „nevindecat de propria-i genune/ și 
dezgustat de veșnicul calvar”.  
        Cum să nu fie invidiată în toate an-
otimpurile cuvântului, deși, asemenea lui 
Sisif, poartă eroic „povara pietrelor din 
noi.”? 
 
     *Camelia ARDELEAN,  Anotimpurile 
cuvântului, - antologie de autor - Editura 
Studis, Iași, 2019  

Cine scrie se înscrie* sau poetice exerciții de mirare în forme fixe

Pe
tre

 Is
ac

hi



pagina 7revistă de atitudine

PLUMB 174

 
 

Destinul nu 
curmă o viaţă: 
abia o începe. 

Constantin 
Noica 

 
 
 
 
 

 
 
Să scrii istoria românilor din 

Canada, sau de oriunde, în anul 2020, 
este un act temerar și îndrăzneț. Este ca 
și cum ai scrie istoria unor evenimente în 
plină desfășurare, în real-time, cu 
participanți în viață, ce sunt puși sub mi-
croscop. În plus, asta se face în timp ce 
emigrația dă în clocot, având în vedere di-
mensiunea ei, dar și polivalențele ei extra-
ordinare din Lumea nouă. Sunt atâtea 
succese răsunătoare ale românilor cana-
dieni, de la oameni de știință, academici, 
artiști, scriitori, mari performeri în 
sport/tenis,  antreprenori și mulți alții … 
Cum nu ne putem aștepta la o exhautivi-
tate a subiectului, ci doar la o deschidere 
spre el, eu n-am să mă refer anume la di-
verse personalități (așa cum a făcut dom-
nul Ștefan Străjeri, care și-a dedicat timpul 
și energia din ultimii ani pentru împlinirea 
acestui volum), ci mă voi limita la câțiva 
vectori tematici exprimând  niște păreri 
subiective. 

“Istoria românilor canadieni 
1890-2020” e o carte monumentală de 
aproximativ 800 de pagini format mare de 
calculator, conține atât de multe subiecte 
încât a fost nevoie de 17 pagini de cuprins, 
și se referă la elemente de istorie 
străveche, cât și recentă, atât a 
migranților, dar și a locului spre care ei s-
au îndreptat… 

La lansarea globală online a acestui 
volum, semnat de domnul Ștefan Străjeri, 
au participat oameni dragi din Pojorâta, jud 
Suceava, locul de suflet și de baștină al 
autorului cărții, precum și al “autorului au-
torului” (tatăl domniei sale) – așa cum se 
referise, inspirat, cineva. A fost o lansare 
emoțională, înlăcrimată, de suflet, la care 
au fost invitate pe lângă familie (incluzând 
soția, tatăl si sora autorului etc), și emisiuni 
de radio și televiziune, așa cum îi stă bine 
lansării unei lucrări de acest calibru. 

Că dl. Străjeri s-a încumetat să do-
cumenteze istoria emigrației românești din 
Statele Unite, știusem, căci văzusem 
cartea “Românii Americani de la Marile 
lacuri” (apărută în anul 2014 la editura 
Anamarol)– larg dezbătută la întâlnirile de 
la Câmpul românesc din Canada. 

Deși văzusem prima carte a dom-
nului Străjeri, nu știusem că domnia sa, 
care locuiește acum în statul Michigan din 
Statele Unite, își pune mintea și cu românii 
canadieni, umblând pe firul istoriei, de la 
cea îndepărtată a inuiților, până la contex-
tul istoric al valurilor de exploratori și 
imigranți europeni (vikingi, francezi, 
englezi etc).  

Canada e o țară ce permite repli-
carea casei tale, departe de casă și 
îmbrățișează culturile tuturor. Încurajează 
mozaicul cultural și celebrează diversi-
tatea. E țara în care există localități cu 
nume ca Paris, London, Waterloo, Cam-
bridge, oare de ce n-ar fi și o localitate 
numită Boian, precum numele satului lăsat 
acasă, în Bucovina? 

Ceea ce impresionează în carte e 
românismul neîngenuncheat în ciuda vi-
cisitudinilor întâlnite în cale. Familii nu-
meroase, cu copii mici, unii chiar de țâță, 
cum se spune popular, purtați pe drumurile 
preeriilor canadiene, spre locuri 
nedesțelenite, oferite la vremea respectivă 
de guvernul Canadian, să încurajeze 
imigrația. Atunci românii erau în căutare 

de pământ, căci puțini dintre ei, țărani de 
la talpa țării, aveau la vremea respectivă 
o fâșie a lor. Ei nu s-au dat la o parte să 
plece la capătul lumii, să smulgă buruieni, 
să ia viața de la capăt. În preeria 
canadiană s-au întâlnit cu sălbăticiunile 
locului, de la coioți la șerpi, ei, “pionierii” 
le-au văzut pe toate, mai ales că la în-
cepuri unii au dormit chiar sub cerul liber, 
până și-au săpat un bordei în pământul 
proaspăt dobândit, unde și-au încropit un 
adăpost. Apoi, au stat în bătaia ploii, a fur-
tunilor puternice ce le luau pe sus 
acoperișurile improvizate, sau turnau apă 
și nămol în bordeie. Cu toate acestea ei 
au învățat să supraviețuiască, ba chiar să 
treacă iernile strașnice canadiene. 
Relatările noilor veniți sunt emoționante, 
scrise cu sinceritate și arată clar valorile 
legate de simțul de comunitate și întraju-
torare, atât de necesar supraviețuirii. 

Mulți plecaseră din țară vânzându-
și toate posesiile să-și cumpere un bilet de 
vapor. Și-au adus lopeți și târnăcoape să-
și poată croi drum nou prin sălbăticie. 
Totuși, multe dintre poveștile lor vorbesc 
despre dorința de a rămâne ce sunt, de-
spre obiceiuri și tradiții românești, aduse 
cu ei, împreună cu religia, practicată și 
păstrată cu sfințenie. Au plecat în port 
național, și au încercat să-și păstreze iden-
titatea, uneori în cele mai mici detalii. Au 

făcut țuică la cazan, mămăligă la ceaun, 
vin sau murături, așa cum știau de acasă. 
Au dorit să-și crească copiii românește, 
chiar dacă unii au ajuns să vorbească 
limba noastră mai bine decât alții…. 

Ceea ce rezultă din carte sunt ca-
racteristicile constante ale comunității, ce 
au făcut posibilă supraviețuirea, în ciuda 
condițiilor aspre. Familia era pusă mai întâi 
de toate, chiar cu prețul unor sacrificii in-
dividuale: ale copiilor mari ce dădeau o 
mână de ajutor mamei la creșterea fraților 
mai mici, al femeii / nevestii care se dedica 
familiei trup și suflet și care nu avea nici o 
altă aspirație în afara ei. Ea ara ogorul cot 
la cot cu bărbatul, timp în care făcea și 
pâine la țăst, și-și legăna și-și lăia copiii. 
Totul pentru supraviețuirea familiei, privită 
ca un tot (în ideea că toți trebuiau să 
reușească, nimeni nu putea fi lăsat în 
urmă).  Familia era respectată și apărată, 
individul subordonându-se în întregime 
familiei - la fel cum albinele robotesc și își 
apără stupul. La scara comunității, întâl-
nirile de la biserică, nunțile și botezurile, 
precum și participarea la ceva mai impor-
tant decât fiecare în parte, făcea ca uni-
unea dintre semeni să fie plenară. Deși 
erau în bune relații de vecinătate cu alții, 
inclusiv cu est-europenii veniți de curând, 
dar și cu anglofonii ce erau în Canada de 
câtăva vreme, ba chiar și cu indienii găsiți 
acolo (“noi nu aveam nimic cu dânșii” –
spunea una dintre mărturii) - ei, românii, 
știau ce sunt și ce vor. Sunt câteva 
trăsături aduse de ei din Bucovina natală, 
ce au servit mersului înainte și în Boianul 

natal, dar s-au dovedit chiar mai impor-
tante în confruntarea vicisitudinilor legate 
de noile începuturi. Românii, indiferent 
câtă carte ar fi avut - unii având ceva, iar 
alții mai deloc - erau însă toți școliți în lu-
mina învățăturilor transmise lor din tată-n 
fiu. Nu cred că am văzut vreo mărturie ce 
datează de la sfârșitul sec. XIX, când 
primii români au debarcat în Canada, în 
care să nu se spună, într-un fel sau altul, 
cât de mult își doresc să continue să 
trăiască românește, atât ei cât și copiii lor. 
Aveau un sens al direcției, un set de valori 
ce i-au ajutat să-și păstreze identitatea 
peste generații… Un fel de compas în a-
și căuta pasul următor, chiar și când acela 
era pus peste ocean. Această transmutare 
a atras, desigur, dorul depărtărilor ca și 
speranța reîntoarcerii – un laitmotiv al 
nevestelor ce cereau bărbaților să le ducă 
înapoi în frumoasa lor țară (uneori referită 
ca “țara veche”, pe care noi o știm drept 
unică, o singură mamă a noastră, a tu-
turor), unde lăsaseră cireși și nuci înalți, și 
unde părinții și frații îi așteptau pe ei să se 
întoarcă… 

Cartea domnului Străjeri demon-
strează că istoria păstrează faptele și 
memoria întemeietorilor de cetate, a ctito-
rilor, a deschizătorilor de drumuri ca și a 
celor ce desțelenesc pământul cu mâinile 
bătătorite. Ei au fost la frontierea dintre 
cultura europeană și cea a indienilor găsiți 
la fața locului. Românul și-a dat ofranda și 
în construirea acestei lumi noi, unde, în 
ciuda tuturor greutăților, a prins rădăcini. 
Apoi au venit alte valuri de migranți 
români, prea mulți poate, care se rup de 
lumea în care s-au născut… La începu-
turile migrației se vede că ei țineau unii de 
alții, mă întreb, însă, dacă răspândirea 
noastră recentă mai are această dorință… 
sau poate e doar o pulverizare fină, în 
toate zările, de la pozi la antipozi, de de-
abia mai știm unii de alții și care, în lipsa 
unei mase critice va duce, în timp, la asi-
milarea noastră, indiferent unde am 
migra? Să fie asta o ieșire tăcută din isto-
rie, când deși mâncăm sarmale și 
mămăligă și ne dăm în vânt după țuică 
făcută la cazan, devenim tot mai mult 
altceva? Ne mândrim cu iile și costumele 
noastre populare, dar creștem noi oare 
tradiția, o îmbogățim, sau măcar o ținem 
vie? Mă întreb și dacă reușitele noastre 
din ultima vreme nu sunt mai mult indivi-
duale… oare cum am putea amplifica im-
pactul fiecăruia spre beneficiul tuturor? 

Sunt doar câteva întrebări ce-ți trec 
prin minte ca urmare a parcurgerii acestei 
istorii bogate, interesante, scrise plăcut și 
bine, ce încearcă să ne țină împreună, 
care se uită la exod nu doar ca la o 
colecție de experiențe individuale, ci ca la 
un fenomen în care ne regăsim și de la 
care putem învăța. Acum, că suntem 
răspândiți în toate colțurile lumii, nu doar 
în stepele din jurul Reginei, unde s-a sta-
bilit prima emigrație română în Canada, ci 
ne aflăm de la extremul Est până la ex-
tremul Vest, pe insula Victoria, și până în 
Nord, în Nunavut. Și nu doar în Canada, 
ci și pe alte plaiuri americane, până în 
America de Sud, care este de fapt 
următorul popas al cronicarului nostru, 
Ștefan Străjeri, care cu dragoste, 
înțelegere, curiozitate, precum și o 
răbdare neîntrecută încearcă să surprindă 
fenomenul migrării noastre. M-am bucurat 
să aflu despre nenumăratele încercări de 
a congrega, despre asociații, publicații, 
biserici etc… până la muzeele ce expun 
case în stil bucovinean, devenite patrimo-
niu cultural în Manitoba, care toate ne 
reprezintă. Este vorba despre “Vocația 
identității naționale”, așa cum frumos o 
spune dna prof. dr. Anca Sârghie în 
prefața acestui volum. 

Și apoi, tema dorului pe care-l 
purtăm oriunde ne ducem. Căci da, ori-
unde facem umbră pământului, purtăm în 
noi Boianul de acasă, sau Săliștea 

copilăriei mele, magia locurilor unde ne-
am născut fiecare, precum și intangibilul 
pe care îl căutam peste tot unde mergem, 
dar pe care nu îl găsim nicăieri… căci nu 
e de găsit. Este, cred, realizarea faptului 
că avem acasă ceva unic pe care  îl luăm 
ca pe ceva de la sine înțeles, dar din 
păcate prea puțin prețuit, când de fapt ne 
e drag ca lumina ochilor. Deși sunt multe 
minuni în lumea largă se dovedește că ne 
lipsește exact ce lăsăm în urmă. În plus, 
învățăm că suntem mai bogați atunci când 
stăm împreună și ne sprijinim unii pe alții, 
când ținem aproape, și pentru aceasta îi 
mulțumesc din suflet domnului Ștefan 
Străjeri. Mă gândesc la cărțile dumnealui 
nu ca la o sursă de informație exhaustivă 
- căci nu pot fi, oricât de informative ar fi 
(și sunt!) - ci, ca să îl parafrazez pe 
Constantin Noica, mă uit la aceste cărți ca 
la deschiderea spre potențialitatea 
noastră, spre ceea ce am putea deveni.  
Împreună. 

 
 

 
 

 Despre „Istoria românilor canadieni 1890-2020", de Ștefan Străjeri
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cine sunt? 
 
rămasă undeva la distanță 
un fel de orbire în ceață 
o altfel de călătoare prin vise sunt! 
 
nu-mi amintesc 
 
am uitat 
cum m-am născut 
n-am amintiri 
când m-am născut 
înfășat strâns în cârpe de gheață 
nisipuri se cern în mama  
la vărsare de râuri în oceanul cu viață 
bărci se zgâlțâie la adăpost 
 
am uitat 
respirația de alabastru a mamei  
cum se vedeau 
căminele din cale 
dedesubt sau deasupra 
cu sculpturi în apă 
ce plutesc spre departe  
 
am uitat 
gura căscată a mamei  
ochii atinşi de extaz 
mintea creață la orizont 
în somn fluid 
umbre cu frânghii răsucite 
la închizătoarea de ape 
îmi amintesc un clopoțelul din argint 
plutind din loc în loc 
 
ce-a rămas 
 
o valiză goală  
un pat gol 
total gol  
un dulap gol 
papagali fără pene 
în zbor gol 
tapet cu gardenii 
role de lumini 
cuiburi goale de viespi 
podeaua cu umbre 
la unison cu timpul 
o muscă zdrobită 
pe pervazul gol  
al unei ferestre centrale 
o lampă și-a pierdut umbra 
lângă patul ei, uitați, 
o pereche de pantofi 
într-o cutie veche...
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Profilul vrânceanului Corneliu 
Bălan, format în învățământul tehnic din 
deceniile antebelice, s-a cristalizat într-o 
familie de agricultori, harnici și cinstiți, în 
care tatăl, Ioan Bălan, și fratele acestuia, 
Nicolae Bălan, scapă ca prin minune din 
crâncena bătălie de la Cotul Donului, iar 
după 1944 sunt, ca toți românii, marcați de 
teroarea istoriei, prăvălită peste țară de 
către Armata Sovietică. O scrisoare din 
Siberia (Oranki) îi anunță pe cei de acasă 
că tata și unchiul sunt în viață; au ajuns la 
vatră în luna mai 1948; toți au plâns de bu-
curie. Gimnaziul din Dealu Lung îl are ca 
dascăl pe învățătorul basarabian Ion Cara-
bulea, adică un om dintre cei pe care voia 
să-i elibereze armata Mareșalului Ion An-
tonescu în 1941-1942. 

Inginerul băcăuan are darul pove-
stirii, iar narațiunile lui sunt pline de 
amintiri, detalii de la internat – nu departe 
de Gugești-Focșani, unde îi ducea un tren 
forestier. Astfel va fi prezent la Şcoala 
Tehnică de Petrol nr. 1 din Câmpina, unde 
va cunoaște un coleg din lagărul de pri-
zonieri al tatălui și unchiului. În anii ’50 
moare tatăl naratorului care, din 1957, îm-
plinind 18 ani, este angajat mecanic. 
Dăduse examen de diferență pentru doi 
ani de liceu, după care intră la liceul seral 
din Moinești, pe care-l absolvă în 1958. 

 Împins ca să intre în partidul de la 
putere atunci, și cu bune recomandări, va 
ajunge bursier la Institutul de Petrol și 
Gaze – profilul Foraj, unde erau studenți 
și tineri din Birmania, Bolivia, Egipt, Irak, 
Tunisia, Grecia etc. În anul doi de studii își 
asumă o temă de cercetare pentru 
producția de la Schela de Extracție Tg. 
Ocna. Practica de studii o satisface la 
Târgoviște, iar în timpul liber merge în 
Ansamblu de dansuri al Institutului. Cu fa-
milia și copiii, C.B. e sociabil, coleg bun. 
Multe pagini merg pe registrul de jurnal și 
album, firesc. 

 Numit  inginer-șef de secție în zona 
Slănic-Oituz, colaborează și e bine apre-
ciat de conducerea județului de atunci. 
Profesional și etic nu i se putea reproșa 

nimic. În anii ’70 și ’80, etapele profesion-
ale curg normal, inclusiv la „Complexul 
Borzești” și Comănești. În decembrie 1989 
asistă la adunările publice de la Iași, iar la 
Bacău ia cunoștință de la radio cu ce se 
întâmpla la București. Ascultă și postul 
„Europa liberă”. Viorel Hrebenciuc începea 
să se detașeze ca lider. Alături se arată 
Gheorghe-Geo Popa. S-a făcut o listă cu 
o conducere provizorie. Viorel Hrebenciuc 
era cu probleme economice, actorul Geo 
Popa președinte, prof. Viorel Savin cu 
probleme de Învățământ și Cultură. În fe-
bruarie 1990 se retrage la profesie după 
ce, vreo două nopți, au dormit în birouri, 
pe mese la județeană. 

La un moment dat s-a simțit atras, 
după evenimentele de la Tg. Mureș, de 
Uniunea Culturală „Vatra românească”, 
având în frunte pe Radu Ciontea. În 15 
martie 1990, la Brașov a luat ființă Partidul 
de Uniune Națională a Românilor. În fe-
bruarie 1992 participă la alegerile locale la 
Filiala Județeană Bacău. În 1992 este va-
lidat ca deputat pentru Parlamentul 
României. Astfel, între anii 1992-1996 este 
activ la lucrările Parlamentului, dar și ca 
preşedinte al Filialei Județene și 
vicepreședinte al P.U.N.R. la nivel 
național; a susținut activ o alianță cu 
PADR. 

Revenind la activitatea profesi-
onală, în anul 2000 a ieșit la pensie, după 
care a înființat la Bacău firma de 
proiectare S.C. Resmin SRL. Cu un an 
înainte, a cumpărat în Bacău un spațiu la 
parterul unui bloc în strada Mioriței, nr. 68 
ca sediu pentru firma S.C. Resmin SRL, 
cu un credit de la Bancpost Filiala Bacău. 
Firma are profil de proiectare, la ea lu-
crând tineri ingineri instalatori, energeti-
cieni și economiști pentru construcții civile 
și industriale, clădiri familiale, proiecte de 
reabilitare, biserici în județul Bacău și 
județele limitrofe. 

În timp, prin examene de speciali-
tate la ANRE București, s-au obținut titluri 
de proiectant autorizat pe grade de spe-
cialitate în domeniul gazelor naturale, in-
clusiv titlul de verificator de proiecte, 
utilizare gaze cu presiune joasă pentru 
rețele de distribuție și racorduri presiune 
redusă. 

Incursiunile istorice privind Moldova 
sub „Al. I. Cuza”, Sf. Munte, Muntele 
Măslinilor, Nazaretul și altele sunt corecte 
și atractive în limbaj decent și expresiv. 
Gesturile publice ale ing. Corneliu Bălan – 

ca donația de 50.000 lei pentru Spitalul de 
Urgență arată sensibilitatea spirituală a 
unui om cult, antreprenor generos, precum 
și donația oferită Filialei Scriitorilor din 
Bacău pentru sediu. 

 Din cărțile pe care le-am citat mai 
sus ni s-a părut că profilul inginerului Cor-
neliu Bălan s-a cristalizat prin interferența 
a trei componente: ethosul rural creștin 
românesc, conlucrarea adolescentului și 
tânărului cu tradițiile unor școli bune, slu-
jite de dascăli profesioniști, precum și 
normele nescrise ale unor comunități 
închegate în istoria națională. Gesturile și 
replicile în situații de răscruce arată 
asemenea valori. 

 Ele se întrevăd și în cartea ce 
reflectă activitatea de parlamentar, precum 
și în viața cotidiană-calendaristică a 
generațiilor Bălan și Robu, care se reflectă 
în cele două cărți. Discursurile, clişeele 
convenționale, protocoalele arată măsura, 
discreția și politețea, modelate în vechi 
familii și comunități în care se știe „ce se 
cade” și „ce nu se cade”. 

 Evocarea creației celui mai mare 
poet român, Mihai Eminescu, într-o zi 
specială, este echilibrată și corectă la 
Comănești. 

 Relațiile dintre românii majoritari și 
minoritățile – maghiare, evrei și alții, sunt 
corecte și argumentate. Fenomenele de 
degradare economică în țară sunt apreci-
ate realist; noțiunile și limbajul politic, in-
clusiv cel de administrație locală și 
națională sunt echilibrate și corecte, chiar 
dacă se percepe, ici-colo, amprenta unui 
partid. Ţinutul Vrancei, cronica localității, 
istoricul unei familii care, se pare, a dat și 
numele unei localități impresionează. 
Iconografia, bogată și pitorească pe zeci 
de pagini, rotunjesc ele însele o cronică 
bogată. Imaginile bunicilor intră astfel în 
eternitate, ca și unchii – profesori, ofițeri, 

sergenți, părinți, bunici, rude apropiate. 
 Fizionomiile tuturor exală din fo-

tografii vitalitate, continuitate, energie, sol-
idaritate, încredere, împăcare, decizie și 
realism. 

 De altfel, cărțile sunt, în bună 
măsură, redactate cu rigoare academică. 

 Bibliografia citează/ reproduce doc-
umente ale unor familii, ale unor profesori 
– rude, monografia Comunei Gura Caliței, 
„Marile procese ale Vrancei”, Documente 
din Primul și Al Doilea Război Mondial. 
Partea de fotocopii cu reprezentanți ai 
românismului de peste graniță este 
impresionantă și ar trebui valorificată mai 
bine în cabinete de istorie, muzee de isto-
rie, activități publice. Cronicarul și comen-
tatorul merită mai mult (n. 22.04.1939). 

Dl. ing. Corneliu Bălan, octogenar, 
antreprenor ce a cunoscut lumea, țara cu 
marile evenimente contemporane, a simțit 
o adiere de spiritualitate care-i face 
onoare, oferind în comodat* Filialei Bacău 
a Uniunii Scriitorilor un sediu elegant, încât 
după sediile precedente – funcționale, dar 
trecătoare (Anexă a Prefecturii; Bibliotecă 
a Casei de cultură; o Anexă a Privaților de 
la Muzeul de Științe ale Naturii, o sală de 
clasă a Şcolii  Gimnaziale „Al. cel Bun”; o 

sală la etaj a Complexului 
Muzeal „Ion Antonescu”; o sală 
la mezanin în același muzeu 
împreună cu Asociația 
Deținuților Politici; două săli cu 
chirie la Centrul de Investiții Fi-
nanciare) are acum un sediu 
propriu. 

 Arealul în care se află 
este într-un spațiu de mare se-
curitate și proprietate func-
țională, căci la distanțe de 
câteva zeci de metri își au sedii 
instituții de forță și de am-

ploare:  Justiția (Tribunalul); Învățământul 
(Inspectoratul Școlar al județului); Armata 
(Restaurantul militar); Casa Memorială 
„Bacovia” (Muzeul) – adică toate 
resursele. Mulțumim, Dle Bălan, asta 
zicem și noi așezare și vecinătate. Lite-
ratura este cu identitatea, gloria și poste-
ritatea. Sigur că funcția estetică a 
limbajului cărților lui C.B. nu este prioritară; 
însă dinamismul vieții, rigoarea lexicală și 
valoarea unor documente pot suplini 
funcția de seducție a unui cititor român 
atras de memorialistică, arhivistică și de 
viața românilor care au fost împinși de is-
torie peste granițele oficiale.                                                                              

 
Ing. Corneliu Bălan, un antreprenor polivalent, prieten al scriitorilor
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Și ne prefacem în țărână, 
Eu – credincios și tu – păgână. 

(Petruș Andrei – „Credință”) 
 

Volumul „Rugi păgâne” (Piatra 
Neamț, Cetatea Doamnei, 2020), semnat 
de Monica Manole pare replica lirică dată 
romanului „Versete satanice” al lui Salman 
Rushdie, iranianul condamnat la moarte în 
contumacie. 

Oximoronul din titlu este nu numai o 
invitație la lectură, ci și un avertisment, în 
sensul că în poeziile sale este vorba des-
pre altfel de rugi și altfel de zei…, „cu 
Venus pe chei.” 

Versurile „mă aliniez într-un ochi, gri 
al treilea” și „între galaxii, două oglinzi  

 

îndrăgostite”, precum și scrisul din oglinda 
pantofului roșu, introduc două motive: 
acela al ochiului al treilea (Nicolae Dabija) 
și acela al oglinzii. Să ne amintim de „Rit-
muri pentru nunțile necesare”, o „Ars po-
etica” barbiană: „Sună un trei/ Clare chei/ 
Roata Venerei/ Inimii.” În concepția 
astronomică a lui Ion Barbu, matemati-
cianul-poet, ascensiunea spre Centrul 
Solar se produce etapizat: Pământ – 
Venus – Mercur – Soarele, remarcându-
se drumul de la cunoașterea senzorială la 
extazul solar.  Venus este zeița tutelară, 
întruchipare a eternului feminin, a atracției 
și a voluptății. Ca și la marele poet, Dyo-
nisiacul apare în poezia autoarei „Rugilor 
păgâne” ca o baie de senzualitate, de pa-
timi duse până la perversiune, la o con-
topire a senzorialului cu intelectul (Venus 
– Mercur). Poezia nu există în afara afec-
tului și intelectului. Ochiul are trei ipostaze: 
una fizică, de receptare a luminii, o alta 
frontală, simbol al percepției intelectuale, 
al treilea ochi al lui Shiva, și una a inimii, 
aceștia doi receptând lumina spirituală. 

Oglinda, conform ,,Dicţionarului de 
simboluri” (Editura ,,Artemis”, Bucureşti, 
1994) „desemnează niște operațiuni in-
telectuale elevate.” Oglinda respectă 
„Adevărul, sinceritatea, conținutul inimii și 

al conștiinței.”  
În această paradigmă citim „rugile 

păgâne” ale autoarei din orașul Nataliei 
Negru. Îndrăgostiții sunt vase comuni-
cante: „Din ochiul care se-nchide/ paharul 
îți soarbe licoarea, bărbate.” (p.18)  
„Parțial, semințele tale îmi zoresc/ dum-

nezeirea”, „refugiată într-un anume tu” 
P.19) 

În această „Cântare a cântărilor”, 
„Mireasa arată iubirea sa către mire” 

La început, iubita este calină: „Să nu 
mă cerți” , „Ține-mă de mână”, „Uite-așa 

cuminte”, mai apoi devine felină: „mo-
dulând convulsii în vârful floretei,/ smuls 
răgușit în cearșafuri ude,/ aer venit în 
răsuflarea perforată,/ să te-mbăt ghemuire 
statică/ zimțuind dulce, carnea cenușie/ și 
după,/ să-ți deschid ochiul/ în frunza de 
gutui”. („M-am dat dimineții”) 

Vestală în templul zeiței Venus, casti-
tatea nemaifiind o condiție „sine qua non”, 
poeta este conștientă de propria-i 
frumusețe, privindu-se în ochii bărbatului: 
„Și ce frumoasă sunt/ în notele pe care le 
strângi de pe mine!/ Și ce frumoasă sunt/ 
cu toți porii virginal deschiși/ în amestecul 
porilor tăi/ desăvârșindu-ți individuala viri-
litate/ cu pumnii strânși pe tăblia patului/ 
și gleznele mitizate pasiv/ în urechea-ți 
ascunsă sub sân!/ Și ce frumoasă sunt/ cu 
granițele cuprinse între picioarele tale/ 
care nu-mi arată Nordul/ ci-mi dau gustul/ 
Și, Doamne, ce frumoasă sunt!” (p. 28) 

Iubita dorește „Dragostea cea 
desăvârșită”, de aceea este uneori 
„desfrânată, inconștientă,/ coajă sălbatică 
opiacee” (p. 32), alteori este de-a dreptul 
imperativă: Să te-nchizi cu mine într-o 
lume/ nerăbdător să-mi eliberezi hainele/ 
însemnelor zodiacale/ să mă storci a iubire 
pe tine gol,/ slow non-stop,/ să-ți fiu liberă, 
să-mi întind/ genunchiul rock pe gâtul 
tău.../ Ce-ar fi? 

 
(Continuare în pag.  9)

Monica Manole – Poezia din oglindă 
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Poezia din oglindă 
(Continuare  din pag. 8) 

 
Însetată de iubire, („Picioarele 

mele îți scriu”, „În tine iubesc doi 
bărbați”), femeia îndrăgostită ia o 
hotărâre curajoasă: „Am să sparg 
clepsidra/ să-mprăștii timpul, azi/ 
mâine, s-adun nisipește firele/ în 
renașterea timpului/ din care-o să 
vii/ Întorc calendarul,/ închid ochii a 
noapte de zi,/ numai pentru cât dor 
o să-mi fii.” (p.36) 

Unele epitete au tăria piperu-
lui sau a ardeiului iute: „Sânul 
drept, parșiv”, un septembrie, 
nerușinat, scos din minți...” 

Imaginile incită, provoacă: 
„Penumbra se strecoară străvezie/ 
când picioarele se desfac singure,/ 
depersonalizare succesivă/ într-o 
certitudine oarbă./ Și din șuvoiul 
respirației/ să mă smintesc albas-
tru/ semn în cartea cu demoni.” 
(„Să mă prinzi mănunchi”) 

Din ora de iubire poeta de-
sprinde clipele ca petalele dintr-un 
trandafir, rememorând șapte nopți 
confesionale cu Venus când: „Ți-
am înnodat degetele în jurul gâtu-
lui” iar tu „M-ai prins între două 
vâsle/ și mi-ai înnoptat, orgasmic, 
adâncului/ ispășindu-ți buzele în re-
tragerea umedă/ dacă vrei, dintr-o 
singură evă.” (p.57) 

Iubirea trupească are și ea un 
calendar al ei: „Astăzi am să te 
iubesc”, iubirea fiind percepută ca 
„abandon falic într-o cale femeie,/ 
tăcerea lactee să rupă meteoric/ 
geamătul stelelor în genunchea 
coapsei/ din Marte să-ți vină 
sărutarea, / din Lună, sânul, furtună 
solară tăiată/ în colțuri de doi” 
(p.58) 

„îmi ești ger între sâni”, sună 
o altă confesiune intimă, „și-ți sunt 

lavă-ntre coapse” („Ochiul meu”) 
După ce „De dimineață” face 

propunerea indecentă („Vreau să 
mă culc cu tine”), promițându-i 
partenerului că „Am să te iubesc 
fără capăt”, urmează întrebarea 
firească: tu „în câte feluri mă 
iubești?” 

Iubirea carnală este „înlăn-
țuire în celălalt”, provocând „im-
plozie în carnea agitată.” 

Devenind imperativă, iubita îi 
cere celui îndrăgostit de ea „Să mă 
iubești/ când se mușcă mărul/ din-
spre dincolo.../ Să mă iubești 
toată,/ în de tot,/ ca să-ți rămân...” 
(P. 95) 

Avem de-a face cu un amor 
„necenzurat” care lasă „urma 
dinților mei/ pe gâtul tău.” 

Dacă spațiul ar permite, am 
prezenta simbolul culorilor din 
poezia „Gândesc roșu” (p. 111), iar 
din simbolistica metalelor, cel 
preferat este argintul.  

Reapare lebăda, neagră de 
data aceasta  („La tine timpul mă 
gândește”). 

După lectura întregului volum 
rămâne un „Gust de femeie 
nebună după carnea ta”, care, 
„desfăcându-și picioarele” este 
despicată de „erecția coagulată.” 

Într-un moment de mare 
inspirație, Monica Manole nu sur-
prinde femeia în intimitatea ei, ci 
însăși feminitatea, cu toată poezia 
simțurilor: misterioasă, ispititoare, 
enigmatică, puternică, devasta-
toare, pudică sau nerușinată, fe-
meia în toate ipostazele ei (și 
pozițiile): inocentă și versată, fidelă 
sau necredincioasă, supusă sau 
tiranică, pasională sau frigidă, 
terestră sau astrală, pasageră sau 
eternă, parcimonioasă sau 
generoasă, „O singură Evă sau mai 
multe.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italia de aur pe tine te-a născut, 
Între barbari eşti singur şi eşti necunoscut 

                                                                                                                 
(A.S. Puşkin,  Către Ovidiu) 

 
Fiind dovedit ştiinţific că noi, 

românii, cu dobrogeni cu tot, ne tragem 
“din coasta Daciei și-a Romei”, atunci  
primul martor ocular al acestui subtil pro-
ces de romanizare care începuse mai de 
timpuriu în Scythia Minor  a fost poetul 
Ovidius însuşi,  relegat la Tomis chiar în 
perioada în care toată zona litorală a 
Sciţiei Mici era în curs de a deveni, de vreo 
jumătate de veac, patrimoniu roman, iar 
vechile cetăţi greceşti, cu mulţimea de 
geto-daci oploşiţi pe-acolo începuseră 
deja să se adapteze la exigenţele şi rafi-
namentul modului de viaţă roman cu 
banchete, dansatoare, băi parfumate, suli-
manuri de Babilon şi pânzeturi persane. 

Astfel, exilatul imperial a fost primit 
şi găzduit cu onoruri şi admiraţie, fiind con-
siderat mereu unul dintre cetăţenii de vază 
ai Cetăţii – din moment ce tot mai mulţi 
colonişti  şi veterani romani, precum şi 
cetăţeni  mai înstăriţi ai satelor romane, în-
temeiate în jurul castrelor militare din îm-
prejurimi (vici), începuseră să se 
stabilească la adăpostul fortificaţiilor tomi-
tane, unde limba latină, pâinea şi circul li 
se păreau tot mai familiare.   Avem, de al-
tfel, chiar mărturia versificată a Poetului, 
din scrisorile sale pontice: Cu dragoste şi 

milă, pe mine, voi m-aţi primit pe-aice, O, 
tomitani, /  Se vede că sunteţi din nobila 
stirpe greacă. (Ex Ponto, IV, 14) 

Chiar dacă, mereu neîmpăcat după 
vreo opt ani de exil boreal, Ovidius se 
stinge din viaţă, tot sub stelele reci ale 
Tomisului, fiind înmormântat cu mari 
onoruri de către autohtoni, care i-au dedi-
cat un princiar lăcaş funerar din marmură 
imperială şi demn de  toată admiraţia prin 
măreţia şi perfecţiunea artistică, aşa cum 
reiese şi din câteva izvoare literare incon-
testabile. Astfel la Anno Domini 17, somp-
tuosul sarcofag a fost depus la loc de 
cinste, între zidurile de odinioară ale 
oraşului grec. Numai că, asemeni tuturor  
deşertăciunilor omeneşti, peste incinta 
elenistică a Cetăţii s-au suprapus în 
amestecate straturi arheologice diferite 
aşezări efemere şi greu de identificat to-
ponimic, culminând cu oraşul-port de 
astăzi, pe sub ale cărui gigantice edificii 
moderne se ascund multe dintre comorile  
unui trecut mereu enigmatic şi fascinant, 
între care şi mormântul îndelung căutat al 
Poetului.  Mai ales că după jafurile şi pâr-
jolirile repetate ale migratorilor asiatici şi 
după buclucaşele veacuri de halimai 
otoman,  reperele geografice ale Tomisului 
au devenit tot mai încurcat îndoielnice, 
risipindu-se în legendă sau în utopie. Cu 
toate că după Războiul Crimeii mai multe 
monumente arheologice de pe la Tomis şi 
împrejurimi ajung şi în marile muzee occi-
dentale, iar ilustrul istoric german Th. 
Mommsen stabileşte că, geografic, 
Tomisul cel pierdut prin pulberile migra-
toare ale marginilor de lume ar trebui lo-
calizat în zona Kustendje, fostă 
Constantia, ceea ce devine un adevăr larg 
acceptat după cercetările mai târzii ale 
unor arheologi profesionişti, precum şi en-
tuziastul Bruto Amante.  

De fapt, prin 1884, chiar ilustrul ro-

manist filoromân Bruto Amante soseşte 
val-vârtej, la Constanţa, cu misiunea de a 
infirma, de la faţa locului, o informaţie (tip 
fake-news) tot mai insistent strecurată prin 
presa europeană a vremii  de către nişte 
rătăcitori şi rătăciţi istorici ruşi, care 
pretindeau că s-ar fi descoperit deja mor-
mântul lui Ovidius prin  teritoriile proaspăt 
cucerite de armatele imperiale, ale Ekate-
rinei a II-a, pe malul dinspre Marea Neagră 
al Nistrului – pe unde nişte mujici 
pravoslavnici, săpând sub şpangă şi cnut, 

pe la temeliile unei vechi fortăreţe neiden-
tificate, ar fi descoperit şi un mormânt aris-
tocratic roman, în care se afla şi un bust 
în marmură al Iuliei Minor, zburdalnica 
nepoată a lui Octavian Augustus. De 
aceea încurajaţi cu entuziasm de 
Împărăteasa cea Mare,  zăbăucii savanţi 
de la Nauki Akademia din Moskova  au 
botezat imediat teritoriul acela Ovidopol, 
după cum, spre luare aminte, se mai 
numeşte şi astăzi.  

  Iniţiativă preluată de Împărăteasa 
înseşi, care, după tratatul de la Iaşi, 
din1791 a prelungit fruntariile Rusiei până 
la Nistru, unde, construind mai multe 
fortăreţe pe ţărmul stâng al fluviului, a 
poruncit de a li se da nume greceşti: pre-

cum Tyraspol sau Gregoriopol (în onoarea 
amantului său, Grigori Potemkin), precum 
şi din dorinţa secretă de a fi considerată 
de viitorime şi Împărăteasă a Bizanţului  
de după Bizanţ. fără să uite de prestigiosul  
Ovidiopol, pe unde zburdă acum tancurile 
urmaşilor săi, care-au dat buzna prin 
regiunea ukrainiană de la gura Nistrului, 
după cunoscuta formulă rusescă, de pri-
etenie, care spune, cu tancul la poartă şi 
cu avtamatul pe burtă: “Primiţi-mă şi pe 
mine în casă, până vă găsiţi voi alta!” 

Pe de altă parte, conform căilor 
labirintice ale dezinformării permanente, la 
argumentele grăbite ale akademiei nauce 
va fi contribuit involuntar şi academicianul 
berlinez Dimitrie Cantemir care optează, 
la un moment dat, pentru identificarea 
cetăţii Tomis cu Cetatea Albă (Akkerman), 
fără să bănuiască măcar  posibilitatea prin 
veacuri a vreunui fantasmatic Ovidopol  
ruso-ukrainian. Mai ales că pentru eruditul 
prinţ moldovean scrierile din exil ale lui 
Ovidius se învrednicesc printre primele, 
ca să demonstreze incontestabil prezenţa 
geto-dacilor pe ambele maluri ale Dunării 
şi începutul procesului de romanizare a 
acestui teritoriu viclean controversat, mai 
târziu. Începând însă cu zbuciumatul final 
de secol al XVII-lea, pe când Ekaterina 
cea Mare era mult prea preocupată de 
căpătuirea numeroşilor săi amanţi, apo-
criful mormânt patrician de la Nistru s-a 
cam pierdut (paşol na turbinka! ) sau s-a 
cam scufundat de la sine, adică palmă cu 
palmă, prin pulberile şi rătăcăniile mereu 
învolburate ale stepei ruse. Dar numai 
până când se va găsi iarăşi vreun miliţian-
komisar reciclat, precum Igor Dodon, care 
să înalţe pe-acolo vreun  novîi pişet 
obelisc pamiatnic, cu vreo sibilinică 
inscripţie care să ateste vechimea limbilor 
moldovenească şi găgăuză pe acele me-
leaguri slavone: Vecinaia slava na Pavel 
Nasovici  Ovidovski, moldovenkov, antiski 
poeta, de pildă.                           

 UN POET IMPERIALIST, ÎN EXIL LA NISTRU
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* De la cneazul ruso-ucrainean Monomah 
Vladimir (1053-1125), întemeietorul în Crimeea a 
oraşului care îi poartă prenumele, ne-au rămas 
multe vorbe înţelepte, între care: „Să nu vă prindă 
soarele dormind. Nu vă juraţi dacă nu sunteţi 
nevoiţi, dar odată ce aţi jurat, ţineţi-vă jurământul. 
Vizitaţi-l pe cel bolnav, iubiţi-vă nevestele, dar nu 
le daţi putere asupra voastră. Lenea e mama tu-
turor viciilor. Nu vă leneviţi în facerea de bine”.  

* Dacă cumva ne hotărâm să recitim 
paginile romanului „Moromete”, într-un loc anume 
vom afla că autorul lui, regretatul scriitor Marin 
Preda (1922-1980) ne va spune, prin mărturisirile 
eroului său principal, Ilie Moromete, că atunci 
când „un ţăran vine la Bucureşti, tot ţăran caută”. 
Numai că pe acea vreme (perioada interbelică) 
ţăranul teleormănean şi ilfovean venea cu 
paporniţa din papură împletită plină de „pomeni” 
de tot felul pentru a le oferi, în dar, rudelor şi 
consătenilor, şi numai rareori diriguitorilor tre-
burilor ţării, iar acum nu le mai ajunge portbagajul 
maşinilor, pentru că numărul profitorilor s-a 
înmulţit precum ciupercile-nebunele după ploile 

văratice. Iar lista pofticioşilor este tot mai lungă, 
din ea nelipsind politiceni-parlamentari, miniştri, 
secretari de stat, medici, avocaţi, procurori, 
judecători, poliţişti, bancheri-creditori, cămătari, 
precum şi cadre didactice de licee şi de 
universităţi.  

* Am cunoscut mai mulți criminali în serie, 
precum vestitul Râmaru în Bucureștiul anilor 
1970. Ca urmare a ferocităţii unora ca el te-ai 
aştepta ca acestor neoameni să le fie indiferent 
dacă trăiesc sau mor.  

Nimic mai fals! Pentru că ei sunt cei mai 
dornici de propria lor viaţă! Dovadă că de când îşi 
aud sentinţa de condamnare la moarte şi până la 
execuţie ei se tânguiesc continuu în celula lor de 
detenţie. Ca urmare, plâng până şi în somn.  

De unde şi „ferocitatea” celor care pun în 
aplicare sentinţa de execuţie. Fie prin împuşcare 
sau spânzurătoare, fie prin electrocutare sau prin 
injectare letală.  

Nestabilind nici ziua, nici ceasul şi nici se-
cunda și făcând astfel din continua amânare a 
execuţiei cea mai groaznică tortură.        

UN ÎNDEMN: TREZIREA LA REALITATE 
(Continuare din pag. 2)

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Doamne, ce se întâmplă cu lumea ta 
pământeană? S-a tâmpit atât de mult încât nu se 
mai înțelege pe ea însăși? Ce diavoli formați la 
școala marelui Scaraoschi s-au culcușit în lumea 
aceasta apucată de streche neomarxistă? Se 
pare că molima neomarxistă și LGBIT au cuprins 
ca o ciumă marea majoritate a guvernelor din 
lumea vestică. Cum e posibil ca o manifestare 
homosexuală de 80.000 de oameni, fără  niciun 

fel de măsuri de protecție anticovid, să fie 
protejată de noii milițieni, iar o manifestare de  
câteva sute de oameni care își cer drepturi la li-
bertate este tratată cu brutalitate de aceiași 
milițieni? Se pare că evoluția istoriei este ciclică 
și nu sinusoidal-ascendentă. Ceea ce este a mai 
fost, ceea ce s-a petrecut se va mai petrece și 
nimic nu-i nou sub soare spune cu înțelepciune 
Ecleziastul. De luat aminte! Ca un blestem se în-
torc vremurile abia apuse, sub o nouă formă de 
manifestare. Urmașii acelor personaje care 
aduceau comunismul în anii `50 apar sub masca 
altor chipuri, dar cu aceeași ideologie. A murit co-
munismul. Trăiască neocomunismul! Aceeași 
Mărie, cu altă pălărie! Și ca tacâmul să fie com-
plet, avem și un nou Mihai Roller care încearcă 
să rescrie Istoria acestui popor.  

(Continuare în pag. 16) 

DE LA UN GÂND LA ALTUL...
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Piatra de hotar… 

 
Cineva spunea odată că pentru re-

ceptarea deplină şi corectă a unui mare 
scriitor e nevoie să se poarte o adevărată 
bătălie. Nutrim convingerea că Bacovia nu 
face excepţie.  

Atât în timpul vieţii sale, cât şi în 
posteritate, receptarea creaţiei lui Bacovia 
a cunoscut - aşa cum s-a întâmplat, la noi, 
cu toţi marii scriitori - etape faste sau mai 
puţin faste.  

Şi, întrucât dialectica receptării an-
tume a liricii bacoviene a constituit deja 
obiectul unor articole şi studii apărute în 
presa literară din 1971 încoace, în cele ce 
urmează ne propunem a consemna doar 
câteva aspecte vizând factorii care au 
influenţat favorabil sau chiar au determinat 
fluxul exegetic bacovian din această ultimă 
jumătate de veac. Cronologic vorbind, pia-
tra de hotar între antumitate şi posteritate 
în cazul lui Bacovia este ziua de miercuri 
22 mai 1957, ora 8,20 dimineaţa, când po-
etul, în vârstă de aproape 76 de ani, se 
stingea din viaţă în locuinţa sa din 
Bucureşti; înmormântarea a avut loc peste 
două zile (vineri, 24 mai, orele 17), la Ci-
mitirul Bellu, cu bătăi de clopote, dar „fără 
preot".1 Ne aflam în plină etapă 
dogmatică, proletcultistă, aşa încât atât 
necrologul semnat de Uniunea Scriitorilor 
şi Ministerul învăţământului şi Culturii, cât 
şi luările de cuvânt de la adunarea de doliu 
şi de la mormânt, vor fi vizibil marcate de 
spiritul epocii. «Conceput politic - cum bine 
spune Constantin Călin - necrologul [•••] a 
insistat pe faptul că poetul, tratat odinioară 
cu „odioasă nepăsare", şi-a dobândit 
„preţuirea meritată" abia după instaurarea 
regimului democrat-popular».  

Iar Mihail Petroveanu, viitorul autor 
al primei monografii consacrate lui Ba-
covia, luând cuvântul la adunarea de doliu 
de la Casa Scriitorilor „Mihail Sadoveanu", 
a spus: „Bacovia a presimţit socialismul 
cum simte firul de iarbă ce moare firul ce 
va învia".2) La rândul său, Miron Radu 
Paraschivescu, poet de notorie orientare 
comunistă, va accentua asupra laturii so-
ciale a liricii bacoviene, spunând că versul 
poetului a avut „lirismul încărcat de vitriol,” 
protestul lui social constând în „refuzul faţă 
de lumea celor puţini şi îmbuibaţi în 
paguba şi spre suferinţa milioanelor de 
muncitori vlăguiţi şi înfometaţi".3 

În linii mari, acesta va fi tonul arti-
colelor şi studiilor despre Bacovia ani buni 
de aici înainte, până după 1965. Fiindcă - 
e locul să o spunem aici - perioada 
proletcultistă în literatura noastră, „ob-
sedantul deceniu" - cum inspirat l-a numit 
Marin Preda - durează de la 1 ianuarie 
1948, când, după abdicarea regelui, 
comuniştii acaparează deplin puterea 
politică în stat, până după 19 martie 1965, 
când se produce decesul lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. 

Un eveniment  
cu consecinţe faste 

 
  Venirea lui Ceauşescu, după 

această dată, la conducerea partidului şi 
mai apoi, doi ani mai târziu, şi la cârma 
statului, avea să însemne - prin reformele 
iniţiate în toate domeniile vieţii social-
politice, economice şi culturale - o  
revoluţie, de care va beneficia, cum vom 
vedea, şi receptarea operei lui Bacovia. 
Fiindcă trebuie precizat că, în anii care au 
succedat plecării poetului din această 
lume, exegeza bacoviană n-a înregistrat 
progrese sensibile, aşa cum ne-am fi 
aşteptat. Între 1958 şi 1965, bibliografia 
referinţelor despre poet şi opera sa 
consemnează doar vreo douăzeci de titluri 
apărute în periodice.  

Mai mult decât atât, asistăm chiar, 
spre sfârşitul acelei perioade, la o dimi-
nuare progresivă, cu totul inexplicabilă, a 
interesului criticii şi istoriei literare pentru 
opera lui Bacovia, fapt confirmat de statis-
tica bibliografică întocmită de noi, din care 
spicuim spre exemplificare  numărul  
referinţelor critice pentru anii 1959 - 1, 
1960 - 0, 1964 - 2, 1965 -14) 

Întâmplarea face ca tocmai în acest 
moment în care procesul exegetic baco-
vian, intrat în reflux, avea nevoie, mai mult 
ca oricând, de un impuls revigorator, să 
aibă loc, în zilele de 8-9 septembrie 1966, 
vizita lui Ceauşescu în regiunea Bacău.  

Printr-o fericită coincidenţă,  eveni-
mentul se producea exact în zilele în care 
Bacăul celebra aniversarea  naşterii  po-
etului, întâmplată aici cu 85 de ani în urmă 
(4/17 septembrie 1881).  

Cu doar două zile mai înainte, pe 6 
septembrie 1966, în sălile Muzeului din 
Bacău, la iniţiaţiativa lui Iulian Antonescu, 
directorul instituţiei, şi în prezenţa Agathei 
Bacovia, avusese loc inaugurarea primei 
expoziţii memoriale „George Bacovia". 
Probabil că Ceauşescu va fi fost informat 
în legătură cu toate acestea.  

Cert este că în cuvântarea rostită la 
mitingul organizat la Bacău în ziua de 8 
septembrie, el n-a uitat să menţioneze că 
„de aici s-au ridicat mulţi oameni de artă şi 
ştiinţă, care sunt o mândrie pentru cultura 
României de azi"5. Iar în seara aceleiaşi 
zile - îşi va aminti, peste câţiva ani, Victor 
Enăşoae, pe atunci redactor-şef al ziarului 
local „Steagul roşu" - la „întrunirea cu ac-
tivul de partid din regiune", Nicolae 
Ceauşescu ar fi vorbit despre Bacovia „cu 
mare căldură şi consideraţie”6) 

Nu peste mult timp, afirmaţia lui 
Victor Enăşoae va fi confirmată şi de 
Gheorghe Roşu, prim-secretar al Comite-
tului Judeţean Bacău al P.C.R., în cuvântul 
rostit în ziua de 30 septembrie 1971,7) cu 
prilejul deschiderii primei ediţii  a Festiva-
lului literar-artistic „George Bacovia" - 
rămas în istoria literaturii noastre drept cea 
mai amplă manifestare organizată 
vreodată în memoria unui scriitor român. 
Deşi aprecierile formulate atunci de 
Ceauşescu la adresa lui Bacovia „ar putea 
fi interpretate ca o sugestie de a fi atenţi 
faţă de memoria lui, 8) după cum spune 
Constantin Călin, nouă ne place să cre-
dem că vorbele rostite de Ceauşescu vor 
fi avut şi conotaţii hortative, sesizate ca 
atare de liderii locali care dat fiind contex-
tul epocii, s-au străduit să le transpună în 
practică, „să le dea viaţă" - cum se spunea 
atunci - mai ales că momentul era cât se 
poate de favorabil elanurilor construc-
tiviste, „recuperărilor", „reconsiderărilor"şi 
„localismului creator". „Neîndoielnic, fac-
torii politici au contribuit la receptarea lui 
Bacovia - e de părere cel mai avizat baco-

vianolog al nostru -, dar nu aşa cum îşi 
închipuie unii azi, adică nu sub formă de 
„indicaţii", de „comenzi venite de sus”9 

 

Festivalul „Bacovia" din 1971 - 
apogeul omagierii poetului 

    
Cât despre amploarea, complexi-

tatea, frumuseţea şi elevata ţinută 
ştiinţifică a primei ediţii a Festivalului li-
terar-artistic „George Bacovia", desfăşurat 
Ia Bacău timp de patru zile (30 septem-
brie-3 octombrie 1971), ele pot constitui, 
după părerea noastră, tot atâtea argu-
mente în sprijinul ideii că Tezele din iulie - 
invocate adesea papagaliceşte de unii - 
n-au avut, de fapt, nici un fel de nedorite 
repercusiuni asupra climatului vieţii cultu-
rale şi artistice de la noi.  

Ba dimpotrivă, dacă stăm să ne 
gândim bine, abia după aceea s-au pro-
dus o serie întreagă de lucruri benefice 
culturii, cum ar fi aşa-zisele „romane de 
curaj", desfiinţarea cenzurii, declanşarea 
fluxului exegetic bacovian şi nu numai, 
apariţia Cenaclului „Flacăra" - fenomen 
inegalabil şi unic în spaţiul est-european, 
şcoală de educaţie patriotică ce a trezit din 
letargie o întreagă generaţie, autoare a 
Revoluţiei din Decembrie... 

Nu putem încheia aceste sumare 
consideraţii asupra unor îngălbenite file 
din odiseea receptării creaţiei bacoviene 
de acum o jumătate de veac, fără a repro-
duce aici inspiratele pasaje în care 
Constantin Călin „portretizează", ca să 
spunem aşa, Festivalul „Bacovia" din 
1971, devenit, sub pana sa, veritabil 
suprapersonaj.  

Festivalul - spune criticul - a fost 
pregătit cu entuziasm, într-o emulaţie 
bucuroasă, pe care n-am mai întâlnit-o de 
atunci.  

Nici un alt eveniment cultural din is-
toria culturală a Bacăului n-a mai benefi-
ciat de susţinerea colectivă, de 
mediatizarea şi de varietatea pregătirilor 
lui, care au creat impresia de „sărbătoare 
naţională": ziduri pavoazate, stâlpi 
împodobiţi cu ghirlande de brad şi 
steguleţe, vitrine (inclusiv cele ale 
cofetăriilor) ornate în culori bacoviene şi 

etalând produse cu numele lui Bacovia, 
afişe etc.  

Lume purtând ecusoane cu chipul 
poetului. Versul „Oraşul tot e violet" cores-
pundea cu realitatea imediată10. Sunt enu-
merate apoi unităţile funcţionale ale 
festivalului, între care „sesiunea de 
comunicări ştiinţifice", desfăşurată în sala 
mică a Casei de Cultură, în cadrul căreia 
subsemnatul a prezentat Biobibliografia 

George Bacovia (citată aici de C. Călin) 
care - după Bacovia. Viaţa poetului 
(1962) de Agatha Grigorescu-Bacovia şi 
Monografia George Bacovia (1969) de 
Mihail Petroveanu - a fost cea de-a treia 
scriere tipărită în volum din cele 35 con-
sacrate lui Bacovia, la noi, până în 
prezent... «Memorabil pentru participanţi, 
cu ample reverberaţii în presă - conchide, 
cu nostalgie, criticul -, evenimentul nu 
numai că l-a „încetăţenit" pe Bacovia, dar 
a avut şi meritul de a fi deschis (lucru ce 
poate fi dovedit cu bibliografia după 
această dată) o nouă fază în receptarea 
sa.  

El a fost culmea cea mai înaltă în 
omagierea poetului. Ceea ce s-a făcut 
după aceea (în 1973, 1975, 1977 şi chiar 
1981, la Centenar) n-a mai atins niciodată 
anvergura şi altitudinea lui. Iar după '90 şi 
mai puţin. Chiar şi când a fost  bine a fost 
altceva! 10 

 
Semnalul  revenirii la o epocă  

de libertate naţională 
 
 Într-adevăr, Festivalul „Bacovia" din 

1971 a reprezentat un moment unic, 
irepetabil în istoria Bacăului. El ar putea fi 
comparat doar cu festivitatea prilejuită de 
ultima sărbătorire a poetului în oraşul 
natal, petrecută în urmă cu un sfert de 
veac, la 14 iulie 1947.  

Dacă entuziasmul delirant al 
mulţimii era generat atunci de presenti-
mentul că se încheia o epocă şi o alta era 
pe cale să înceapă, că se producea nu 
doar despărţirea definitivă de cel mai de 
seamă fiu al oraşului, ci şi despărţirea 
ireversibilă de o lume al cărei exponent 
era poetul, acum, în 1971, „entuziasmul" 
şi „emulaţia bucuroasă" îşi aveau 
explicaţia în acelaşi presentiment al 
schimbării de macaz, al finalului unei 
etape şi debutul alteia, cu orientare sensi-
bil diferită faţă de cea precedentă. Era 
limpede că importanţa acordată eveni-
mentului şi fastul ieşit din comun nu erau 
gesturi fortuite, ci se voiau a fi semnalul 
revenirii la o epocă de libertate naţională, 
în care puteam din nou să cinstim trecutul 
şi valorile româneşti!  

Cel puţin sub acest aspect, „epoca 
de aur" îşi merită numele... 

 
Note 

 
1. Cf. Vasile Băncilă, Carneţele cu 

dinamită, în „Manuscriptum", nr. 3-4, 
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6. Aniversarea lui George Ba-
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  „GEORGE BACOVIA – ÎNTRE CRITICI”  

Bacovia s-a născut într-o epocă a 
descoperirilor literare, 17 septembrie 
1881, a începuturilor de drum, dat fiind 
contemporan cu Arghezi, n.1880, cu 
Voiculescu, n.1884, cu Ion Pillat și Adrian 
Maniu, n.1891, toți voci autentice, origi-
nale, cu mare turnură personală a liricii.  

Bacăul și atunci, ca și acum, un târg 
provincial destul de sumbru, avea aerul 
său romantic ( mai sunt și azi câteva străzi 
care păstrează amprenta veche) și poate 
că originalitatea poeziei bacoviene constă 
în unicitatea orașului cu plopi, în care fie 
că plouă nesfârșit, fie că toridul verilor îl 
face sufocant. Cert este că printre ceilalți 
scriitori ai epocii, Bacovia s-a înfruptat din 
oferta lirică a urbei noastre, deloc săracă 
în tristețe. Spuneam mai demult că dacă 
nu te-ai născut în Bacăul vechi, cel de di-
nainte de marea demolare comunistă, 
dacă nu ai trecut printre casele de paiantă, 
pe străzi de pământ, pe care doar un strat 
subțire de pietriș făcea circulabil drumul 
trăsurilor, dacă nu ai inspirat mirosul 
arțarilor din bătrânul parc, dacă noaptea 
nu ai trecut pe sub stâlpii de lemn îmbibați 
cu petrol, pe sub luminile lor ftizice, va fi 
greu să-l înțelegi pe Bacovia și să-i asi-
milezi marele lirism.  

Poate din acest motiv, critica literară 
a epocii sale i-a denaturat încadrarea... Ei, 
criticii literare, îi era necunoscut spațiul re-
spectiv, decorul alb-negru respectiv, 
cavourile din cimitir, unele semideschise, 
cu chemările lor de plumb, îi era necunos-
cut aerul acela special al toamnelor 
violet... 

Dar să purcedem un pic printre mar-
ile gândiri critice despre Bacovia, cel inter-
belic. 

George Călinescu, în 1941, Bacovia 
fiind în viață: „Poezia lui Bacovia este o 
transplatare, până la pastișă, a simbolis-
mului francez, însă pe temperamentul unui 
Traian Demetrescu. Simbolismul poetului 
este acela din tradiția sumbră a baudelairi-
anismului, care a cântat ploaia insinuantă, 
rece, provincia, urâtul funebru, monotonia 
burgheză, tristețea autumnală. Prototipii 
sunt Rodenbach, Rimbaud (mai puțin) și 
Verlaine.”  

Călinescu susține influența simbolis-
mului francez din care Bacovia și-ar fi 
făcut o proprie existență.  

Și mai departe de spiritul bacovian, 
Eugen Lovinescu, în Critice, deci aproape 
de publicarea volumului Plumb, cel sub 
oblăduirea lui Ion Pillat (1916) și în anul 
căsătoriei poetului cu Agatha, 1928, 
spune: 

„Poezia domnului Bacovia este ex-
presia unei nevroze, prin concordanța 
peisagiului interior cu cel exterior, 
impresionează în ansamblu, fără să rețină 
totuși, prin niciun fel de amănunt. Arta 
poetică a domnului Bacovia este tot atât 
de elementară ca și cântecul cocoșului 
metalic; ea se reduce la câteva note de o 
simplă simplitate. ”  

Lovinescu vede în profunzimea  și 
obsesiile bacoviene doar un cult impotriva 
literaturii saturate de estetism... Mică 
întrezărire!  

În 1967, Pompiliu Constantinescu 
publică  în Scrieri, probabil din Criticile din 
1933,  următoarele considerente: 

„Oricâta simplitate și stângăcie 
verbală dovedește linia bacoviană, aces-
tea sunt și semnele neîndoioase ale 
lucidității lui artistice... am putea spune, 
fără nici o intenție  de paradox că poetul 
orbecăie lucid prin universul său moral 
dezintegrat, făcându-ne sensibilă tocmai 
prin această dezintegrare. ” 

Acestea sunt referințe principale ale 
criticii contemporane lui Bacovia, le-aș 
defini ca metafore la lirica lui Bacovia dacă 
nu ar fi aproape de satiră. De ce? Tocmai 
din neputința percepției noului și 
originalității unei lirici excepțional de 
inedită, excepțional de personală, greu de 
încadrat în modele, imposibil de asimilat 

continuatoare a vreunui alt poet recunos-
cut și etichetat. 

Mai târziu, Laurențiu Ulici scoate în 
1974 (Editura enciclopedică română) o 
antologie a poeților interbelici importanți, 
incluzând un eseu amplu la opera 
bacoviană. Ceilalți poeți analizați sunt: 
Arghezi, Barbu, Blaga, Fundoianu, Maniu, 
Pillat, Vinea, Voiculescu: „...ei au acoperit 
spațiul poeziei dintre cele două războaie 
în tot ce avea acesta mai reprezentativ ca 
orientare ideatică și viziune lirică. Artele lor 
poetice, așa de deosebite în expresie, au 
comun efortul de eliberare de sub magne-
tismul eminescian, pe de o parte, și dorința 
secretă de a reînvia poezia, pe de altă 
parte.” 

Ulici îl încadrează pe Bacovia în ex-
presionism. Este primul care face această 
înrămare, deși recunoaște că acest obiec-
tiv ar fi o erezie, ar ține de absurd, dată 
fiind portretizarea poetului ca simbolist, pe 
linie franceză până în acel moment.  

„Atmosfera Plumbului nu este deloc 
un aspect al formei; ea ține de o poziție 
existențială diferită de cea a simboliștilor, 
orientată spre centrul realității, orientată 
printr-o zvâcnire antipozitivistă și printr-un 
exces de sensibilitate deformatoare, ca în 
peisajele suferinde ale lui George Rouault. 
Bacovia este primul nostru expresionist. 
Mai mult decât Blaga, adică și mai 
adevărat și mai pur, întrucât nu avea 
maeștri și nu-i cunoștea pe Rouault, pe 
Klee, pe Emsor, sau pe Kandiski, și nici 
doctrinele lor.(...) Nicolae Manolescu face, 
într-o prefață la ediția din 1965, o afirmație 
foarte exactă, în linie călinesciană: „Dintre 
poeții români, Bacovia este singurul care 
s-a coborât în infern.”  

„Nu e vorba, firește de un gest dan-
tesc, ci de manifestarea unei serioase 
neîncrederi în condiția privilegiată a spiri-
tului, care la poetul nostru ia aspectul unei 
suferințe universale.” Tot Laurențiu Ulici  
afirmă că Bacovia a introdus în poezia 
română târziul și pustiul ca esențe al ba-
covianismului. Târziul este personajul prin-
cipal al Plumbului:  

 
Departe, pe câmp,  
Cad corbii domol; 
Și răgete lungi 
Pornesc din ocol. 
 
Tălăngile trist 
Tot sună dogit 
Și tare-i târziu 
Și n-am mai murit.  
  
Ulici este primul critic care afirmă că 

”dramatismul notațiilor bacoviene ține în 
fond de iluzia invenției: târziul și pustiul  ca 
dimensiuni ale realului preexistă  unei psi-
hologii individuale, construite pe aceleași 
dimensiuni.” Probabil că e prima 
vizualizare limpede a creației exterioare pe  
indicatori psihologici, și nu nevrotici, pe in-
dicatori  interiori de  unicitate genomică, a 
poetului unicat.  Lumea sa bacoviană  este 
una a aparențelor, a iluziilor, vindecătoare 
suferinței. Bacovia nu este un contrafăcut, 
nu este o tehnică poetică, el expune  un 
suflet lovit dureros de lumea reală, și 
transfigurează acest suflet în lumea lui 
reală. La acest factotum inspirațional a 
contribuit nu atât simbolismul francez ci 
acest tărâm colorat în verde și violet al 
Bacăului.  

Azi, despre Bacovia la 140 de ani de 
la naștere, se poate vorbi infinit. Muzicali-
tatea poeziei sale, ritmul, decorul de 
atâtea ori sumbru lasă loc interpretărilor 
subiective la nesfârșit.  Cert este că până 
azi, înaintașii nu au fost pregătiți să-l re-
cepteze în profunzimea sa și este specific 
geniilor care o iau cu secole înaintea con-
temporanilor.  

Dar să revenim cu picioarele și 
mintea pe pământul tărâmului băcăuan, 
cel care a dat geniul bacovian. Azi, în vre-
murile noastre, un alt scriitor băcăuan și-

a dedicat aproape întreaga viață studiului 
și cercetării vieții lui Gheorghe Andone 
Vasiliu, recte George Bacovia. Vorbim de-
spre profesorul băcăuan Constantin 
Călin, care după propriile declarații, în 
marele DOSAR al lui Bacovia. cuprinde 
toate elementele care au contat pentru 
Bacovia, i-au influențat comportamentul, 
atitudinile: târgul și orașul, odaia și salonul, 
instituțiile, materiile: „Miza mea este 
cunoașterea lui Bacovia. Atât.” și „Aspir la 
o critică mai omenească” sunt sintagmele 
care preced amplul studiu dedicat poetului 
care devine Dosarul lui Bacovia (Vol I; II; 
III) în mii de pagini, mii de lucrări studiate 
și devine cea mai completă biografie a lui 
Bacovia scrisă vreodată.  

Viața și opera lui Bacovia sunt aici 
disecate în detaliu. Mai cu seamă limbajul, 
vocabularul fac la Constantin Călin valuri 
de explicații. Cuvintele folosite de poet 
sunt stratificate ca nuanțe, ca sens, ca 
număr, de câte ori au fost date, ca refle-
xivitate. O muncă sisifică și o acribie în a 
o expune aproape de obsesie. Nu s-ar fi 
gândit nimeni că în cele 271 de poeme ale 
lui Bacovia sunt mai puține păsări ca la 
Alecsandri (Concertul în luncă) și nu vom 
găsi sticleți, privighetoarea, o singură dată 
și nu găsim porumbei, deși s-a ocupat de 
creșterea lor...Incredibil de exact. Un sta-
tistician al operei bacoviene, de fapt, și un 
izvor de invenții indicatoare. Opera este 
povestită în capitole distincte, și spun 
povestită pentru că impresia generală este 
de narațiune, de roman chiar, Romanul 
lui Bacovia. Personajul Bacovia este des-
coperit ca într-un enorm rechizitoriu, dar 
efortul intelectual al criticului în a-l con-
cepe este, la fel, enorm. Pe mine m-a 
uimit! În miza de a-l corobora pe poet cu 
epoca sa, nu puține sunt detaliile istorice, 
economice, politice, studiile și cercetarea 
criticului mergând la publicațiile vremii: 
pornind de la versurile: „Târziu, la geamul 
tău, încet, cu o monedă voi suna...” dl 
Călin face o amplă divagație despre 
cunoștințele financiar-monetare la Cara-
giale, de pildă, dar și liste de prețuri ale 
vremii, liste de alimente, apoi analiza 
merge la materialul din care era moneda 
cu care poetul a bătut în geam. Să fi fost 
nikel, să fi fost primită ca rest la crâșmă? 
De aceea, în lectura mea, uneori, 
redundanța privește reversul monedei. 

Bacovia- între critici, în epoca sa, 
are la Constantin Călin cea mai completă 
analiză din literatura română. Nimeni nu a 
adunat cu atâta curiozitate și răbdare ab-
solut tot ce s-a scris despre Bacovia 
atunci, la debut, la publicarea în reviste, 
înainte și după primul război mondial, 
știind că volumul Plumb a fost tipărit în 
condiții vitrege, în 1916, la începutul 
războiului.  

Ion Fercu: „Istoria Bacăului și istoria 
literaturii îi rămân datoare lui Constantin 
Călin pentru acest admirabil discurs care 
vizează opera și viața lui Bacovia, dar și 
zvârcolirile vieții economice și sociale 
băcăuane”. Adrian Jicu sintetizează mi-
nunat: „Nimeni în istoria și critica literară 
românească nu a făcut mai mult decât 
Constantin Călin pentru cunoașterea și 
promovarea poetului, a operei sale și, im-
plicit, a Bacăului”. („Constantin Călin – 
triumful unui «marginal»”, Ateneu, nr. 582, 
februarie 2017). 

Concluziv, Dosarul Bacovia, în toate 
volumele sale, reprezintă munca de 
cercetător și istoric literar, vreme de 40 de 
ani a criticului Constantin Călin. In lauda-
tio, această lucrare este unicat în istoria 
literaturii române, ca atare a fost 
recunoscută și apreciată elogios.  

La final de lectură, menționez o 
neînțelegere a mea, cu calitatea de cititor: 
în bibliografie, în indexul de nume, nu 
apare Svetlana Paleologu Matta, deși lu-
crarea sa a adus elemente noi în inter-
pretarea operei bacoviene. Mirabil, pentru 
că dl. Constantin Călin a avut o contribuție 

în descoperirea lucrării respective. 
Vorbesc despre Svetlana PALEOLOGU- 
MATTA- EXISTENȚA POETICĂ A  LUI 
BACOVIA. Amintesc din Însemnări ne-
critice volumul III, al meu, ArtBook, 2019:  

 „Cartea apărută în ediţia a doua la 
Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2013, 
sub îngrijirea, prefaţa şi conceptul Luciei 
Olaru Nenati, este un eveniment editorial 
prezentat în cadrul Toamnei bacoviene, 
editia a III-a, în zilele dedicate poetului 
George Bacovia, 18-20 septembrie, 2013.  

Ceea ce face nou această lucrare a 
doamnei Paleologu Matta ţine de definire 
originală a trăsăturilor specifice scrisului 
bacovian, trăsături comentate şi analizate 
atent de marii exegeţi ai poetului. Origina-
litatea şi forţa comentariilor au o menire, 
probabil urmărită pas cu pas, aceea de 
a-l ancora pe Bacovia în cultura 
occidentală a timpului său, ca rezultat 
firesc al „unei duble eredităţi, a unei 
coabitări în care animus european se 
reuneşte cu anima ancestrală, 
moldovenească.” Concluziv bacovian: au 
trecut 105 ani de la publicarea volumului 
Plumb. Discrepanțele notelor critice 
relevă neînțelegerea geniului bacovian de 
către critica literară contemporană lui Ba-
covia, interpretarea subiectivă și partinică 
din vremea comunismului, superficialitate, 
poate chiar și invidia celor de la centru 
pentru că Moldova iar dăduse un mare 
poet. Constantin Călin îl așază pe Ba-
covia acasă, în orașul natal, cu tot cu sis-
temul social, politic, economic al vremii 
nașterii, copilăriei și adolescenței sale.  

Bacovia rămâne poetul-oraș! Criticii 
de atunci și de acum au divagat în dorința 
teoretizării poeziei bacoviene de la „poet 
de atmosferă”- Cezar Petrescu în 1929, la 
„poet social”- Ilie Haseganu în 1945, la 
„poetul provinciei”-Emil Manu, în 1956, 
poet al tragicului cotidian,- Al. Piru, în 
1981. și multe alte definiri.  

Dar Bacovia este citit și azi cu 
aceeași recunoaștere a orașului trist de 
altădată, în care lunca și dealurile în 
amurg fac tablouri purpurii și violet, un  loc 
al sărăciei și viciilor, al lugubrului și lacus-
trelor…Cum să definești un poet al locului 
dacă nu ai cunoscut locul? Poți face pre-
supuneri, dar poți face și mari gafe. Un 
volum ilustrat cu fotografiile din epoca 
interbelică a Bacăului (Colecția Mihai 
Ceucă) ar inspira optim critica literară cu 
privire la poezia bacoviană…Un film făcut 
pe străzile (puține) care păstrează decorul 
și atmosfera de atunci ar releva lirismul 
excepțional bacovian, dar și perenitatea 
aplicării acestor versuri locului.  

Opera sa trebuie tratată ca excepție, 
originală, unică, un altceva de până la el 
și după el. Opera sa a fost poezia orașului 
trist, orașul sumbru care s-a încrustat în 
versul său până la existența personală. O 
simbioză poet-oraș cum n-a mai fost! Ba-
covia este poetul-oraș. 

 
Estetic urban 
 
Oraşul seara... 
Şantiere în repaos. 
Şi firme scrise 
Din becuri înstelate. 
 
Oraşul seara... 
Pe o piaţă 
Cu sclipiri de fier 
Claxon, armonic, a sunat. 
 
Foburgul 
Cu bachice dorinţi, 
Şi cugetări 
De opere văzute. 
 
Oraşul, seara... 
Din statica uitării, - 
Destul frumos, 
Destul departe. 
 

Cristina Ștefan 
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 O CARTE INCITANTĂ, ACTUALĂ ȘI INGENIOASĂ: 
NECULAI  C. MUSCALU - IRONIE ȘI VIOLENȚĂ ÎN LIMBAJUL PUBLICISTIC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efecte expresive în presa 

românească de acum 100 de ani. Anul 
politic 1919 în ziarul „Adevărul”. Casa 
Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2021 

Apărută la o editură prestigioasă, 
cartea beneficiază de o sintetică și 
inspirată Prefață intitulată La confluența 
dintre istorie și filologie semnată de 
acad. Nicolae Breban și de un studiu in-
troductiv inspirat: Contribuție la 
cunoașterea unei epoci esențiale a is-
toriei României al prof. univ. dr. Bogdan 
Crețu. Armătura cărții e completată de 
autor care are și el un Cuvânt înainte, din 
care spicuim: „Acum 100 de ani, imediat 
după Marea Unire de la 1 Decembrie 
1918, după refacerea națională așteptată 
cu ardoare de români timp de atâtea se-
cole, societatea românească încerca din 
răsputeri, cu toată ființa sa, în cadrul teri-
toriului său reîntregit, să se consolideze. 
Nu putea să facă acest lucru fără anumite 
prefaceri substanțiale și fără să treacă 
printr-o perioadă mai tulbure, mai agitată 
din punct de vedere politic și economic.” 
p.13; „M-am oprit doar la cele patru rubrici 
sau secvențe constante ori permanente 
ale ziarului „Adevărul” din anul 1919; 
manșeta, rubrica Adevăruri, rubrica 
Năzbâtii și caricatura (Chestiunea zilei) – 
toate aflate pe prima pagină.” p.13 

Câteva rânduri despre cuvintele-
cheie din titlu și subtitlu. 

Despre publicația „Adevărul”, obiec-
tul studiului. „După Universul, Adevărul e 
ziarul cu cea mai îndelungată apariție” - 
afirmă I. Hangiu în Dicționar al presei li-
terare românești (1790-1982), Editura 
Științifică și  Enciclopedică, București, 
1987. Corect ar fi fost: „apariție continuă,” 
întrucât publicația apare încă din decem-
brie 1871 și „dispare” în 1951. După cum, 
publicația „Adevărul” reapare după 1989. 

La „Adevărul” au fost directori, prim-
redactori, fondatori, redactori, colaboratori 
între alții Al. Beldiman, C. Mille, M. 
Sadoveanu, A. Bacalbașa, Gr. Ventura, 
Traian Demetrescu, T. Teodorescu-
Braniște, Ion Vinea, Petre Pandrea etc. 
Nume „grele”, care au rămas în istoria cul-
turii române, fie în istoria presei românești, 
die în istoria literaturii române, fie în 
amândouă. 

Despre ironie, Neculai C. Muscalu, 
notează: „După cum vom vedea, ironia – 
mai mult sau mai puțin subtilă, mai mult 
sau mai puțin reușită – este principala 
armă sau principalul instrument cu care 
operează gazetarii de la ziarul 
„Adevărul”…p.23 Pentru definirea „ironiei”, 
prof. dr. Neculai C. Muscalu se oprește la 
Dicționarul figurilor de stil. Terminologia 
fundamentală a analizei textului poetic. 
Editura Științifică, București, 1995, pp.189-
190 a lui Gh. N. Dragomirescu pentru care 
„ironia este o figură retorică prin care se 
enunță cel mai adesea o apreciere 
pozitivă ori chiar o laudă simulată, pentru 
a se înțelege că este vorba de o persiflare 
ori chiar de o batjocură, sau, uneori, de o 
apreciere negativă simulată în locul celei 
pozitive, la adresa unei persoane.”  

Din alte unghiuri, ironia este un con-
cept romantic, impus în secolul al XIX-lea, 
mai ales de către scriitorii francezi și se 
deosebește de „comic” prin faptul că ironia 
are întotdeauna o țintă precisă, 
individualizată, în timp ce comicul se 
adresează nediferențiat unei ținte ge-
nerale. Ironia se deosebește de „umor” 

pentru că acesta nu are un receptor direct, 
umorul fiind „gratuit”. 

În ceea ce privește „violența de lim-
baj”, autorul urmează îndeaproape clasifi-
carea Ruxandrei Cesereanu (Imaginarul 
violent al românilor, Humanitas, 
București, 2003) care stabilește pentru 
acest tip de violență 9 registre: subuman 
(1), igientizant (2), infracțional (3), de tip 
bestiariu (4), religios (5), al putridului și al 
excremențialului (6), sexual sau libidinos 
(7), funebru (8), xenofob și rasist (9). Clasi-
ficarea este, fără îndoială, una corectă, dar 
incompletă, întrucât se pot adăuga cel 
puțin 3 registre și anume: registrul 
necunoașterii limbii (limbajului) (10), re-
gistrul ambiguității (care poate specula va-
lorile conotative sau unele construcții de 
tip anacolut (11) și registrul absurdului (12) 
(în care prin incoerență lingvistică și/sau 
logică) emițătorul obține un avantaj asupra 
țintei (receptorului). 

În toate situațiile, prin violența de 
limbaj se urmărește crearea unei situații 
de raport oblic, în care victima este pusă 
în inferioritate (temporală, socială, psihică 
etc.) 

Ajunși în acest punct, să observăm 
că metoda profesorului dr. Neculai C. Mus-
calu este una structuralistă, de dezvoltare 
„zecimală” (asemenea clasificării zecimale 
dintr-o bibliotecă) și/sau fractalică. Astfel 
capitolul 1 (Introducere) este divizat în mai 
multe subcapitole, (de exemplu 1.4. 
Obiectul cercetării. Materialul selectat din 
ziarul Adevărul (anul 1919), fiecare sub-
capitole având la rândul lor sub subcapi-
tole (1.4.1 Manșetele, 1.4.2. Rubrica 
Adevăruri, 1.4.3. Rubrica Năzbâtii, rubrica 
1.4.4. Chestiunea zilei (caricaturi). 

Odată stabilită această osatură și 
aplicând diacronia (materialele sunt 
prezentate și comentate cronologic, zi 
după zi), textul devine ușor de urmărit și 
de repetat. De precizat că cele patru sub 
subcapitole sunt urmate fiecare de comen-
tariile autorului. În acest fel studiul se îm-
parte în două: „Faptele” brute, prezentate 
și selectate cronologic, adică textele așa 
cum au apărut la vremea respectivă și 
„Comentariile autorului”, de fapt partea 
cea mai importantă și mai interesantă a 
lucrării. Ajunși aici să admirăm inspirația 
lui Neculai C. Muscalu care a ales ca 
subiect-obiect anul 1919, un an extrem de 
interesant și de dinamic, care urmează tri-
umfalistului an 1918, când mulți au crezut 
că Marea Unire (de fapt Definitiva, Ultima 
Unire) s-a încheiat „de jure” și „de facto”.  

Un an în care tratativele de pace 
sunt în curs, iar România avea să poarte 
un război doar în aparență ușor cu trupele 
socialiste ale lui Béla Kun (Kohn) (din 
aprilie 1919). 

Un an în care lupta politică internă 
devine acerbă, asistând la un veritabil 
război civil unde, e drept, în loc de sânge 
a curs tuș și cerneală. Cotidianul 
„Adevărul” se situa pe poziții social - de-
mocrate, de stânga, în timp ce liberalii, prin 
Familia Brătianu se afla la conducerea 
Țării  și domina astfel scena politică și nu 
numai.  Ar mai fi de spus, că cele  patru 
texte din ziar cuprinse în rubricile 
Manșetele, Adevăruri, Năzbâtii și 
Chestiunea zilei au avut dezvoltări ulte-
rioare, indiferent de regimuri, în diferite 
alte publicații. (Un exemplu celebru: cari-
caturile apărute zilnic în România liberă 
sub genericul Una pe zi și semnate de 
Matty (Aslan). Virulența și violența s-au 
regăsit în unele publicații precum „Urzica” 
și mai târziu „Academia Cațavencu”. După 
cum, Manșetele au devenit adevărate 
Editoriale… 

A doua idee excelentă a prof.dr. 
Neculai C. Muscalu a fost soluția Comen-
tariilor. Aici, autorul este lingvist, istoric, 
sociolog, psiholog, judecător, dar, dincolo 
de toate, patriot, român, enciclopedist. 

Să luăm și noi (aleatoriu!) o zi din 
1919, așa cum, ne apare ea în lucrarea lui 
Neculai C. Muscalu.  

„6.01.1919 

Manșetă. „România a ajuns la 
nivelul Franței. În timpul războiului ni s-a 
născut al 4-lea Brătianu, d-l Constantin 
Brătianu. Franța are pe Poin-carré (sic!) 
România are pe Carré de șobolani.” 

Adevăruri. (a) Vinovații. D. 
Hălăceanu, primarul Capitalei, a des-
coperit pe adevărații vinovați de încuria 
care domnește în administrația 
aprovizionărei orașului cu pâine. Vinovații 
sunt consumatorii care provoacă atâtea 
griji edililor noștri. D. Hălăceanu are drep-
tate. Comuna are atâtea griji și noi ne 
ținem de fleacuri. (b) Fotografiile d-lui 
Brătianu. Cineva constatat ieri că de la o 
vreme vitrinele tuturor fotografilor de pe 
Calea Victoriei sunt pline de fotografiile d-
lui Brătianu. Explicația este foarte simplă. 
Dacă d. Brătianu s-ar cunoaște, n-ar avea 
nevoie să se fotografieze așa de des.” 

Năzbâtii. „S-a schimbat… În prima 
zi când am revăzut Bucureștiul, nu l-am 
mai recunoscut. Aveam impresia că apar 
ca un om vechi într-o țară nouă. Un vânt 
democratic înviora toate inimile și înflăcăra 
toate mințile…Începusem să cred că țara 
trece într-adevăr printr-o adâncă și 
radicală prefacere. Dar  cea dintâi gazetă 
care mi-a căzut în mână mi-a spulberat 
toate iluziile. Am aflat că tot Ionel Brătianu 
guvernează țara, că fratele Vintilă face o 
nouă citadelă brătienistă, dar, în loc să-i 
spună Casa Rurală, îi zice Casa Centrală, 
că tot Ferechide patronează acțiunea de 
represalii contra socialiștilor, cu deose-
birea că cluburile de la sate nu mai sunt 
ale socialiștilor, ci ale Brătienilor, că în 
Capitala țărei candidează tot Manolache  
Culoglu, dar, în loc să-și spune brătienist, 
își zice democrat… Aceiași oameni, cu 
aceleași deprinderi, dar cu alte sisteme.” 

Comentarii (ale autorului). „În 
Manșetă își face simțită prezența violența 
de limbaj, fiindcă Brătienii sunt desemnați 
prin termenul șobolanii: „Franța are pe 
Poin-carré (sic!). România are Carré de 
șobolani”.  

Prin intermediul francezei, este 
încercat ți un joc de cuvinte - și cu aluzie, 
probabil, la faptul că Brătienii sunt departe 
de a fi un „careu de ași”. Primul dintre 
„adevăruri”, (a), este construit tot în 
manieră ironică. În schimb, „adevărul” (b) 
este de-a dreptul sarcastic la adresa lui 
Ionel Brătianu, sugerând alienarea 
mentală a acestuia. Textul Năzbâtiilor  este 
scris  în așa fel, încât să conducă spre o 
concluzie paradoxală; schimbarea este, 
de fapt, o stagnare; sub masca 
aparențelor, lucrurile sunt neschimbate în 
România Mare.” 

 Comentariu la… Comentarii. 
Franța îl avea într-adevăr „pe Poincaré”. 
Era vorba de Raymond Poincaré (cu un 
singur „r”), care, în 1919, era chiar 
Președintele Republicii Franceze. Lui îi 
aparțin „pilduitoarele” cuvinte adresate 
României și românilor: „Que voulez-vous, 
nous sommes ici aux portes de l'Orient, où 
tout est pris à la légére…”, cuvinte nemu-
rite de Mateiu Caragiale care le-a pus ca 
moto celebrului său roman „Craii de curte 
veche”. Și, într-adevăr, România a fost și 
este țara unde totul se ia „mai în ușor”. 

Dar, pentru a vorbi de ambiguitate, 
francezii mai au un Poincaré celebru, pe 
Jean Henri, matematician, fizician, as-
tronom, geodez - celebru prin Conjectura 
lui Poincaré, nerezolvată la acea vreme, 
ci abia peste încă un secol în care este 
vorba și de spațiul „4D”, dar și de transfor-
marea în…„punct”. Dar „punct” în franceză 
se spune Poin(t), pronunțându-se chiar 
fără consoana finală. Așadar punct și 
patru: Poincaré. Dar în franceză „șobolan” 
se traduce prin „rat” și „balance”. De la 
„rat” putem obține orice concept negativ, 
(vezi ratat), iar „balanța” la noi e înclinată 
într-o parte. 

La Adevăruri (a) Vinovații. avem 
registrul absurdului, vinovați de lipsa pâinii 
fiind consumatorii. La Adevăruri (b) Fo-
tografiile d-lui Brătianu avem câteva 
dezvoltări interesante: 1) D. Brătianu are 

mai multe fotografii și nu poate avea un 
singur chip (Complexul lui Don Juan); 2) 
D. Brătianu are mai multe fotografii pentru 
ca memoria noastră involuntară să rețină 
măcar una (manipulare de tip ecou); 3) D. 
Brătianu are multe poze în vitrine pentru 
că el se alătură unor „vedete” care au 
nevoie de publicitate.  

În Năzbătii, concluzia e clară: 
„Aceeași Mărie, cu altă pălărie” sau pentru 
a nu părăsi registrul francez: „La même 
Jeannette autrement coiffée”. Asta pentru 
a păstra spiritul publicației, trimiterile la 
proverbe, la vorbele de spirit. 

Cartea prof. dr. Neculai C. Mus-
calu se construiește cu migală, pe princi-
piul „mozaicului”, a jocului de „puzzle”, dar 
și pe principiul „dominoului”, efectul de 
„boule de neige”, dar și cel de „picătură 
chinezească” fiind asigurat și calculat. 

Tot Neculai C. Muscalu găsește o 
soluție interesantă, inedită și inspirată pen-
tru rezolvarea „Chestiunei zilei”. 
„Povestește” pur și simplu caricatura și, 
desigur, o comentează. 

Revenind la „Fapte”. „Manșetele” 
sunt muiate în vitriol și în ciuda scurtimii, 
dau tonul întregii pagini. Adevărurile reiau 
de multe ori ideea din manșete și o 
„nuanțează”, de multe ori diluând-o. 
Năzbâtiile conțin observații pertinente, dar 
și mici narațiuni, adevărate pledoarii pen-
tru „dreptatea adevărului”. 

Dar Comentariile autorului sunt un 
adevărat spectacol. Deși aparent poziția 
autorului este una neutrală, ținând cont 
însă și de faptul că arareori apare poziția 
„Viitorului”, cotidianul brătienilor în calitate 
de avocat al apărării, Neculai C. Muscalu 
are intervenții inspirate, uneori docte, alte-
ori aparent „liliale”, amplificând ecoul 
afirmațiilor din ziar. 

Cartea sa, cu un titlu… prelung, 
poate fi o perfectă teză de doctorat, in-
teresând și intersectând domenii diferite 
precum lingvistica, istoria, politica, so-
cialul. 

Dar despărțindu-se hotărât de alte 
cărți docte, extrem de bine documentate 
precum: Scrierea istoriei în limba 
română. A. D. Xenopol. Elemente de 
limbă, stil și discurs (Editura Tipo 
Moldova, Iași, 2015) (plecând de la teza 
sa de doctorat) sau de numeroase studii 
între care amintim: G. Călinescu și o 
prefață controversată la Operele lui Ion 
Creangă (2021); Iorgu Iordan  despre 
„caracterul popular” al operei lui Ion 
Creangă. Câteva aspecte non-lingvis-
tice (2020); A.D. Xenopol  și poetul 
poporan Vasile Alecsandri (2019); A.D. 
Xenopol – autorul primei prefețe a 
scrie-rilor lui Ion Creangă (2018); 
Preocupările lui A.D. Xenopol cu privire 
la limba română ca limbă istorică 
(2013); Efectele seriilor politice și cul-
turale asupra dezvoltării  limbii române 
literare  în concepția lui  A.D. Xenopol;  
A.D. Xenopol între metafora re-velatorie  
și metafora plasticizantă (sau despre 
utilizarea  analogiei în scrierea Istoriei 
Românilor” (2012); Despre istorie și 
stilistică la A.D. Xenopol” (2011), Necu-
lai C. Muscalu ne propune acum o lume 
extrem de colorată, deloc academică sau 
sobră, aducând aminte mai mult de iar-
maroc decât de o ședință de parlament, o 
lume în care ironia și violența sunt rude 
primare. Neculai C. Muscalu ne convinge 
că limba este un fenomen viu, sincronic, 
dar și unul istoric, diacronic; că limba 
poate substitui oricând o dată istorică, 
oricât de importantă ar fi ea; că, râzând, 
spunem adevărul; că marile adevăruri se 
spun râzând; că ne despărțim de adevăr, 
râzând.  

Dar, dincolo de toate, cartea lui 
Neculai C. Muscalu este de o fioroasă 
actualitate, patimile, trădările, gafele, fiind 
mereu la momentul prezent, indiferent de 
epocă sau chiar context. 

O carte care se citește cu o plăcere 
puțin comună și care, ca orice carte bună, 
incită și permite comentarii…
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Franz Kafka ne-a lăsat, 

printre altele, un document psiho-
logic tulburător, un text, intitulat, 
simplu (în aparenţă), ,,Scrisoare 
către tata” (Cartea, apărută la Ed. 
Humanitas, 2016, a fost tradusă 
din lb. germană de Mircea 
Ivănescu, şi are o postfaţă de 
Ioana Pârvulescu). Încă de la 
primele rânduri se degajă anxi-
etatea omului şi a scriitorului. Sub 
forma unei confidenţe, pline de 
tact și de amărăciune, recu-
noaştem stranietatea sau absur-
dul anumitor situaţii narate în 
romanele/povestirile sale. Şi 
dacă n-ai citit nimic altceva de 
Kafka, această „scrisoare” (prilej 
de febrilă introspecţie) îţi comu-
nică datele esentiale, elementele 
de bază ale stilului şi perso-
nalităţii lui. Într-un fel, sobra şi 
delicata „scrisoare”- testament 
(care nu va ajunge niciodată în 
mâinile tatălui) reprezintă însuși 
nucleul neliniștii kafkiene. Relaţia 
bizară, aş zice ocultă, dintre tată 
şi fiu, e transfigurată literar în 
„Verdictul”, de pildă, sau în 
„Metamorfoza”. Pare că toată 
viaţa acest scriitor (răpus de 
tuberculoză la 41 de ani) a fost 
urmărit de ostilitate (de altfel, şi 
prin prisma originii sale evreieşti). 
Se pot spicui, la tot pasul, fraze 
sau expresii pline de semni-
ficaţie: 

-„…toată gândirea mea se 
afla sub influenţa ta apăsătoare.” 

-„judecata ta minimaliza-
toare.” 

-„firea ta ostilă” (micile bucurii 
ale copilului Kafka nu erau 
niciodată împărtăşite).  

-„fără nicio consideraţie faţă 
de sentimentele mele”. 

-„fără să acorzi nicio preţuire 
judecăţii mele”. Dezamăgirile 
acumulate „loveau în miezul 
fiinţei mele”.  

-Cutare prieten (un actor de 
limba idiş) a fost comparat, deşi 
tatăl nici nu-l cunoscuse măcar, 
cu un… „gândac”. Revin în me-
morie, fără cruţare, secvenţe ce 
pot părea, până la un punct, 
neverosimile: „loveai cu vorbele 
tale fără să stai să te gândeşti” 
(atitudine tipică omului mărginit şi 
temperamental, egoist şi dur).  

În sufletul copilului şi ado-
lescentului Kafka s-a căscat un 
abis; între el și părintele său nu 
exista o punte afectivă, astfel 
încât să se ajungă, în mod firesc, 
la răbdare şi înţelegere: „Dar aşa  
era întreaga ta metodă de  

 
educaţie”. În cuvântul „metodă” e 
conţinută o ironie fină. S-ar putea 
spune că tatăl scriitorului nu 
avea, de fapt, nicio metodă, în 
ceea ce priveşte educaţia pe 
care era dator să i-o ofere. În re-
alitate, acest negustor cu pi-
cioarele bine înfipte în pământ, îl 
persecuta sistematic, poten-
ţându-i, la modul obscur, senti-
mentul de vină. Casa părintească 
dobândeşte, astfel, reflexe reci, 
metalice, sugerând noţiunea de 
„temniţă”. În definitiv, cei doi, tatăl 
şi fiul, sunt radical diferiţi. Tatăl nu 
îşi potriveşte intenţiile (care s-ar 
vrea pedagogice) cu gesturile 
sau cu replicile; el pare, mai 
curând, un ins „din topor”, gata să 
calce apăsat unde ar trebui să 
ocolească, prudent, ori să 
mângâie. Rănile rămân, indife-
rent de vârstă. Se încheagă, sub 
ochii noştri, nu o atmosferă de 
familie, ci un fel de ierarhie, în 
care tatăl e stăpânul sau, mai 
bine spus, tiranul, iar firavul 
Kafka e un mărunt personaj to-
lerat: „…la masă domnea o 
tăcere mohorâtă, întreruptă de 
admonestări.” În timpul mesei, 
tatăl ,,își curăţa şi îşi tăia unghiile, 
ascuţea creioane, îşi curăţa ure-
chile cu scobitorile.” Emiterea 
„poruncilor” are o destinaţie 
precisă: „nu respectai poruncile 
pe care mi le dădeai mie.” Dată 
fiind implacabila autoritate 
paternă, se creează acel senti-
ment al micşorării sau strivirii pro-
priului eu (or, complexul de 
inferioritate e menit să ac-
centueze anxietatea): „Eu nu 
aveam forţa ta, pofta ta de mân-
care, îndemânarea ta.” Tatăl, ca 
o zeitate tutelară, gata să sfâşie 
norii strânşi pe deasupra 
capetelor, are un „glas tunător”. E 
atâta grijă în alegerea cuvintelor 
(pregnante, totuşi), şi se prelinge 
atâta părere de rău în această 
„scrisoare”, pe care ai fi tentat 
s-o consideri, de la cele dintâi 
rânduri, un rechizitoriu! Autorul se 
străduieşte, parcă, să găsească 
mereu circumstanţe atenuante; el 
nu judecă, nu condamnă, nu-şi 
arogă acest drept. Dar impresia 
că a fost condamnat el însuşi, e 
cu-atât mai vie. Unele afirmaţii 
par smulse din adâncul propriei 
fiinţe, ca nişte aşchii înveninate: 

-„m-am dezvăţat să mai 
vorbesc.” 

-„tu mi-ai interzis încă de tim-
puriu să iau cuvântul.” 

În schimb, când e vorba 

de lucruri care îl interesează, 
tatăl e un „vorbitor excelent”. Cel 
ce se mărturiseşte, ne apare, ast-
fel, mutilat pe plan emoţional şi, 
implicit, social. Silueta masivă, 
copleşitoare, a tatălui, „soarbe”, 
ori de câte ori i se iveşte prilejul, 
umila prezenţă a fiului, mai mult 
sau mai puţin rătăcitor. Încă de la 
o vârstă fragedă, Kafka s-a ales 
cu ,,un fel ezitant, bâlbâit” de a se 
exprima. Alte şi alte reminiscenţe 
sporesc senzaţia de neputinţă: 
„Să nu mai aud că mă contrazici 
cu vreun cuvânt!” Sau: „Te rup în 
bucăţi ca pe un peşte”. Tatăl 
avea, câteodată, un râs 
„răutăcios”. Se întâmpla şi să 
alerge „urlând în jurul mesei”, ca 
să înşface pe careva. Această 
agresivitate verbal-atitudinală a 
dus la o sclerozare precoce a 
iniţiativelor: „Mi-am pierdut în-
crederea în propriile mele fapte.” 
Sau: „Eram şovăielnic, plin de în-
doieli.” Hermann Kafka pare să fi 
fost, în felul său, un fel de Polifem 
domestic. Poate că el însuşi avea 
probleme de conştiinţă mai vechi, 
nerezolvate. Ni se dezvăluie, 
însă, şi clipe de tandreţe, de 

bunătate; fugare, ce-i drept. 
Kafka le consemnează cu 
emoţie: „Foarte rar ai chiar și un 
fel frumos de a surâde, un surâs 
liniştit, mulţumit, bun.” Chipul 
tatălui redevine străin, inchizito-
rial, ca şi cum s-ar frânge într-o 
apă tulbure: „Căpătaseşi obiceiul 
să subliniezi cât de exagerat de 
bine îmi mergea mie şi cât eram 
eu de bine tratat.” Pe fundalul 
acestor dileme, o rezonanţă 
aparte capătă glasul precaut, 
compătimitor, al mamei. Kafka, 
lucid, stabileşte centrul de greu-
tate al situaţiei în care se afla: 
„mama era nesfârşit de bună cu 
mine, însă pentru mine totul era 
în relaţie cu tine, adică într-o 
relaţie deloc bună.” În treacăt fie 
zis, mama scriitorului apare mai 
degrabă umbrită, incapabilă să 

înlăture ori măcar să atenueze o 
stare de conflict: „mama anula 
totul prin bunătatea ei.” E ceva, 
aici (păstrând proporţiile), din 
mediul în care a trăit adolescentul 
Eminescu. Mama, Raluca, era 
duioasă, răbdătoare; tatăl, cămi-
narul Gh. Eminovici, mânuia, la 
nevoie, nu doar ironia, ci şi biciul. 
Mai apropiat, pesemne, se 
simţea poetul de mama sa (la 
maturitate, aerul sever, ne-
mulţumit, al inspectorului şcolar 
sau al gazetarului, îl aminteşte pe 
tatăl său). 

E interesant de observat 
că Hermann-om viguros şi aprig, 
nu l-a agresat fizic pe micul 
Kafka: „nu s-ar putea spune că 
m-ai bătut vreodată.” Dar avea 
modul său de a simula dispoziţia 
de a lovi. În plus, „ţipa şi se 
înroşea la faţă” (indicii ale mâniei 
de care s-ar vrea uşurat). Fiul nu 
a reuşit să experimenteze satis-
facţia de a se „construi” pe sine, 
de a se raporta autonom la 
pretenţiile paterne: „din orice 
unghi aş fi privit lucrurile, îţi 
rămâneam ţie îndatorat.” Tatăl, în 
schimb, pătruns de propriile sale 
sforţări pentru a-şi asigura traiul, 
nu ezita să lanseze reproşuri de 
genul: „Încă de la şapte ani, eu 
trebuia să bat satele din jur cu 
roaba.” Sau: „noi eram nevoiţi să 
dormim cu toţii într-o cameră.” 
Băiatul se bucura, aşadar, de un 
„confort” nemeritat, nu ştia ce-
nseamnă munca! Nici surorile 
sale (şi ce vremuri cumplite 
aveau să le-aştepte!) n-au fost 
scutite de injustiţiile acestui om 
atât de dificil. Prinsă în chingile 
unor împrejurări nefireşti, 
conştiinţa caută o soluţie, iar 
aceasta ar fi însăşi evadarea: 
„am fugit de tot ceea ce, chiar de 
departe, îmi aducea aminte de 
tine”. În istoria literaturii, a culturii, 
întâlnim numeroşi taţi ambiţioşi, 
dârzi, „practici”. Ei fac mare caz 
de „şcoala vieţii”, cu toate că pot 
avea un anumit grad de 
inteligenţă teoretică sau o 
anumită doză de satisfacţii 
livreşti. Ei îşi deschid prăvălii, ştiu 
să negocieze, au simţul „profitu-
lui”. Ca atare, au tendinţa de a-şi 
subestima odraslele, hipersensi-
bile şi ,,desprinse” de realitatea 
dură a vieţii. Kafka, la rându-i, a 
avut ocazia să constate că nu e 
capabil să se „adapteze”, cum s-
ar zice: „tu ai reuşit să faci treptat 
din mine un copil speriat”. Anga-
jat, mai târziu, la o firmă italiană 
de asigurări, Kafka ajunsese să 
nu mai poată suporta insultele; 
până la urmă, şi-a dat demisia. 
Era, încă, urmărit de sumbre 

experienţe… Ca şef de prăvălie, 
Hermann îşi înspăimânta 
angajaţii. Tirania se exercita, prin 
urmare, şi în afara căminului: 
„mania ta de a domina”. Fiul se 
simte dator (scrupul neluat în 
seamă) să intervină: „înfricoşat, 
căutam să-i împac pe salariaţii 
tăi.” În altă ordine de idei, Kafka 
îşi deplânge postura de 
„funcţionar”; făcuse, totuşi, studii 
juridice şi citise mult. Accentul 
dramatic persistă: „Dacă voiam 
să fug de tine însă, trebuia să fug 
de toată familia, chiar şi de 
mama.” Ea devine, în viziunea 
scriitorului, o martiră: „Cu toţii am 
chinuit-o fără milă, tu din partea 
ta, noi dintr-a noastră.” 

Relaţia cu surorile este, şi 
ea, destul de ambiguă: „ele nu 
erau de partea mea decât până 
la un punct.” Intervine, în chip 
surprinzător, şi „avariţia”- defect 
pe care Kafka și-l atribuie (avară 
ar fi fost şi o soră de-a lui, Elli). 
Iată şi o reflecţie balzaciană, în 
substratul ei: „Avariţia este unul 
dintre cele mai sigure indicii ale 
unei adânci nefericiri.” Câte-o 
constatare sunt cioranian: 
„deznădejdea e specialitatea 
mea.” Neputând să-şi găsească 
locul între ai săi, Kafka nici nu va 
întemeia, vreodată, un cămin: 
„Am pierdut sentimentul vieții de 
familie.” Vorba lui Arghezi: 
„Logodnică de-a pururi, soţie 
niciodată.” 

Scriitorul se refugiază, 
compensator, în iudaism. Dar nu 
a găsit nici în privinţa asta 
„scăpare”. Încercarea lui, pornită, 
pesemne, din sub-conştient, de a 
găsi un reazem afectiv-spiritual, 
sau un punct de convergenţă în 
relaţia, atât de spinoasă, cu tatăl, 
se dovedeşte-a fi zadarnică. 
Însinguratul Kafka (e ceva din 
Rousseau în zbuciumul lui) 
descoperă că nu mai poate 
depăşi un anumit prag sufletesc. 
Ceea ce nu răzbate e tocmai 
sensul paternităţii. În fond, a nu 
putea să-ţi recunoşti tatăl, e o 
formă de paricid, aşa cum, pe de 
altă parte, figura maternă se 
estompează, în contextul unei 
slabe participări la criza de iden-
titate a fiului. Mai presus de orice 
alte consideraţii, tatăl este un 
personaj infailibil, un strateg ab-
solut, un comandant de oşti 
nevăzute: „Uneori îmi închipui 
harta lumii desfăcută în faţa mea 
şi pe tine lungit de-a curmezişul 
ei.”  

Kafka îi datorează mult, ca 
scriitor, tatălui său… 

                 
Claudiu Robert Toma 

 
Universul lui KAFKA: TATĂL ŞI  FIUL
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Gabriela Stanciu Păsărin a publicat 
până în prezent patru volume, trei romane – 
Am fost sau nu? (vol. I în 2018, vol. II în 
2019), Nora din Suflet (Ed. Fast Editing, 
2019) şi un volum de versuri, Elegii din 
caietul albastru (2019). 

Voi comenta în continuare romanul 
Nora din Suflet. 

Există în literatură, două feluri de 
poveşti de dragoste: unul dedicat neîmplinirii 
sentimentului, de unde zbuciumul, drama-
tismul, tristeţea şi celălalt dedicat împlnirii, 

având ca rezultat armonia cuplului, naşterea 
fiinţei, sentimentul integrării în Marele Tot. 

Romanul Nora din Suflet aparţine 
primului fel menţionat, întâlnim două poveşti 
de dragoste neîmplinite şi pe deasupra, la 
finalul tragic, contribuie şi un destin nefast.   

În ultimă instanţă, romanul este psi-
hologic, Nora suferă îngrozitor de pe urma 
acestor iubiri nefericite.  

Subiectul naraţiunii se petrece în pe-
rioada 1966-1970 când funcţiona, în ţara 
noastră, legea odioasă a interzicerii avor-
turilor. Prima iubire a Norei este Andrei 
Ciulei, elev de liceu ca şi ea. 

 Gabriela Stanciu Păsărin le face 
celor doi portrete remarcabile: „Andrei era 
genul de băiat volubil şi încântător pe care-
l placi din prima clipă. Puţin teribilist, ca orice 
băiat de optsprezece ani, cu o figură mai 
degrabă de puşti pus mereu pe şotii, vesel, 
uşor obraznic, dar atent şi curtenitor în 
acelaşi timp, a reuşit în sfârşit, s-o 
cucerească pe Nora cea atât de 

pretenţioasă.... El – înalt, blond, cu ochii 
albaştri şi obraji îmbujoraâi adolescentin, 
părea cea mai potrivită pereche penru Nora 
cea creolă, subţirică, cu plete lungi, castanii 
şi ochii căprui, mari şi atât de strălucitori 
deodată, lângă el.”  Andrei urma să-şi dea 

bacalaureatul 
şi apoi să 
încerce la 
Facultate la 
Construcţ i i . 
Nora avea 
şaisprezece 
ani şi voia să 
urmeze Fa-
cultatea de 
Arhitectură. 

D a r 
galantul An-
drei lipseşte 
periodic zile 
întregi sau 
săptămâni din 

viaţa Norei. Până la urmă secretul iese la 
iveală, Andrei avea un copil cu Doina şi era 

fustangiu. Când nu răspundea la telefon şi 
se ascundea de Nora, avea mustrări de 
conştiinţă, voia să o rupă cu ea pentru că 
era conştient că nu o merită. Nora îl iartă 
până la urmă dar drumurile lor se despart.  
A doua iubire a Norei este Horia Sârbu, unul 
dintre cei mai buni studenţi la Arhitectură, 
deosebit de ambiţios.  Era şi preparator la 
cursurile organizate de facultate pentru ele-
vii care doreau să dea admitere la 
Arhitectură.Nora urmează şi ea aceste cur-
suri, după care va lua lecţii în particular cu 
Horia. La admitere Norina Mareş cade, dar 
mai era o fată cu numele acesta şi candi-
datele trebuiau distinse după numele tatălui. 
Secretara facultăţii face o greşelă şi le 
inversează iniţialele tatălui, aşa că eroina 
noastră, care trecuse pe drept, este 
declarată picată. Între Nora şi Horia începe 
să se înfiripeze sentimentul iubirii. Horia 
simţea că se află în posesia unui diamant în 
stare brută pe care trebuie să-l şlefuiască. 
Dar nici Horia nu era uşă de biserică. 

 
(Continuare în pag. 17)

Gabriela Stanciu Păsărin – Dor de Nora
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Luna septembrie sau a lui răpciune 

cum îi spuneau cândva strămoșii noștri, 
aduce cu ea în afară de comemorarea po-
etului George Bacovia și amintirea unui 
moment glorios din epopeea luptei 
poporului nostru pentru  libertate. Este 
vorba de bătălia de la Crasna din 6 sep-
tembrie 1450 dusă de moldovenii conduși 
de voievodul Bogdan al II-lea cu leșii. 

Venit la cârma țării după aproape 
două decenii de la moartea tatălui său, 
Bogdan al II-lea a vrut să refacă o țară 
sfâșiată de numeroasele lupte fratricide 
care au avut loc în acest timp, cu urmări 
dezastruoase pentru integritatea teritorială 
a Moldovei, iar pe termen lung asupra 
înseși existenței ființei naționale. 

 Numai că, socotelile noului voievod 
nu s-au prea potrivit cu planurile puternicu-
lui său vecin de la nord-est, Craiul leșesc, 
care practic conducea Moldova după 
bunul său plac. Căsătoria lui Iliaș, feciorul 
lui Alexandru cel Bun cu Maryna Holszan-
ska, cumnata regelui Poloniei Vladislav 
Jagello, cât și intrigile interne care au 
măcinat familia Mușatinilor după moartea 
lui Alexandru Voievod, au subordonat în 
fapt țara bunului plac al Coroanei leșești. 
Simțindu-și primejduită poziția prin 
înscăunarea lui Bogdan al II-lea în oc-
tombrie 1449, la începutul anului 1450 
Dieta de la Cracovia pune în discuție prob-
lema Moldovei, cu cererea unor importanți 
dregători ca aceasta să fie anexată 
Poloniei, la fel cum au făcut cu Podolia și 
Rusia Roșie, devenite voievodate (ținuturi) 
leșești.  

Problerma anexării Moldovei va fi 
reluată și în Consiliul de Coroană ținut pe 
9 martie 1450, iar după dezbateri furtu-
noase Craiul Cazimir al IV-lea o respinge 
temporar, dar nu pentru că i-ar fi păsat de 
soarta Moldovei, ci pentru că nu știa care 
va fi reacția  celorlalți vecini, mai ales a 
Regatului Ungariei, condus pe atunci de 
Iancu de Hunedoara, susținătorul lui Bog-
dan al II-lea. De aceea regele va opta pen-
tru reînscăunarea prin o intervenție armată 
a lui Alexăndrel, un copil de 13 ani, feciorul 
lui Iliaș Vodă, decedat la 23 aprilie 1448 și 
a Marynei Holszanska, verișoara lui Caz-
imir, o femeie aprigă și ambițioasă, care 
își voia fiul pe tronul avut odată de soțul 
ei. Craiul își întemeia dreptul de intervenție 
militară în Moldova pe angajamentele de 
loialitate ale lui Iliaș Vodă și statutul de 
vasalitate asumat de acesta, promis să fie 
continuat și de Alexăndrel.  

În consecință, în martie 1450 Craiul 
Cazimir i-a împuternicit pe palatinul din 
Lemberg, castelanul de Sandomir și 
castelanul căpitan al Podoliei să orga-
nizeze și să conducă expediția. Pregătirile 
durează trei luni, astfel că în iunie 1450 
trupele leșești pornesc din Liov, oprindu-
se la hotarele cu Moldova, unde ajung 
spre finalul lunii.  Își așează tabăra pe văile 
însorite ale Cameniței, pe malurile râului 
Nistru, unde se înălța falnic cetatea Hoti-
nului al cărei pârcălab era Costea Manoil,  
un vechi dregător din Sfatul Țării, care îi 
era fidel lui Iliaș Vodă și copiilor acestuia.  

După ce s-a odihnit bine, puhoiul 
leșesc se pune în mișcare. Nu ne-au par-
venit date despre dimensiunile exacte ale 
oștirii, se știe doar că era de câteva ori mai 
multe decât a putut strânge Bogdan al II-
lea, fiind formată din călăreți, pedestrime 
și tunuri, urmate de numeroase care cu 
provizii. Cât despre cavaleria leșească, se 

știe că era cea mai bună din Europa acelor 
vremuri, fiind bine înarmată și călită mai 
ales în luptele duse cu Cavalerii Teutoni. 

La începutul lunii august 1450 tru-
pele adunate la Camenița se pun în 
mișcare, lor alăturându-se o oaste destul 
de puternică de moldoveni fideli lui 
Alexăndrel Vodă, condusă de pârcălabul 
Manoil.  

Forțele leșești au intrat în Moldova 
împărțite pe 3 coloane conduse de Petru 
Odrowaz, starostele de Liov, Prerydbor 
Koniecpolcki castelan de Sandomir și 
Didrih Buzacki castelan al Cameniței, 
căruia i s-au alăturat și steagurile de 
moldoveni conduse de pârcălabul Manoil. 

Bogdan a trimis mai multe steaguri 
de călăreți (hânsari) care i-a întâmpinat pe 
dușmani la intrarea în Moldova. La cioc-
nirile care se produc la hotare, moldovenii 
bat în retragere, dar în mod ingenios îi 
atrag pe leși înspre Vaslui, locul unde 
Voievodul și-a așezat tabăra, unde a 
pregătit capcana pentru dușmanii 
Moldovei. Crezând că printre cei pe care 
i-au pus pe fugă se află și Bogdan, leșii 
cad în cursă și îi urmează pe hânsari. Dar 
nu avea să fie singura surpriză. În calea 
leșilor se deschide un adevărat deșert pâr-
jolit după ce moldovenii au pus foc ocinilor 
și tuturor așezărilor din fața dușmanilor, au 
îngropat grânele și au ars iarba, ca nici caii 
dușmanilor să nu aibă ce mânca, iar fân-
tânile au fost fie năruite fie otrăvite. Iar ca 
paharul să fie plin, atacurile fulgerătoare 
date de hânsari,  care după ce lovesc se 
retrag  și dispar în ascunzișul codrilor sau 
al întunericului nopții, produc pe zi ce trece 
pierderi tot mai mari oștilor leșești. 

În acest timp tot mai mulți boieri și 
răzeși răspund la chemarea voievodului și 
se adună la Vaslui. După ce își 
organizează oastea,  Bogdan îi întâmpină 
pe leși în locul unde pârâul Lipovăț își 
vărsa apele în râul Bârlad. Aici se afla un 
sat, căruia i-au dat foc, iar în apropiere o 
pădure în care moldovenii s-au ascuns. 

Cumplită a fost lovitura primită de 
leși. Numai superioritatea numerică le-a 
dat posibilitatea să reziste, să nu fie striviți 
și îngropați cu toții în acele locuri. După un 
atac rapid și nimicitor, moldovenii se retrag 
sub pavăza pădurii, lăsând mormane de 
cadavre în urmă și prilej de a chema corbii 
la bogatul ospăț care le-a pregătit. 

A doua zi, la starostele de Liov se 
anunță mai mulți boieri care făceau parte 
din Sfatul Țării. Cu căciulile în mâini și 
capetele plecate, aceștia fac plecăciuni 
adânci și cer smeriți iertare și pace, 
spunând că sunt dispuși să primească 
orice condiții, numai să li se lase țara 
întreagă, cum era atunci. Negocierile 
durează până în 5 septembrie. Leșii abia 
au așteptat o asemenea ofertă, lucru pe 
care Bogdan îl știa, fiind informat de joimirii 
lui. În afară de foame și sete, în rândul 
oștenilor au apărut tot felul de molimi, ca 
să nu mai vorbim de nemulțumirile legate 
de faptul că au plecat de acasă de atâta 
timp. Atât oștenii cât și porușnicii lor au 
prins a cârti spunând că nu vor să 
putrezească pe pământurile Moldovei 
pentru o cauză care nu este a lor.  Aces-
tora li se adăugau țipetele de durere ale 
răniților, al celor vlăguiți de foame și de 
sete, ca să nu mai vorbim de cei loviți de 
ciumă sau de alte boli cumplite, care nu 
mai suportau durerea. 

După șapte zile de îndelungi ne-
gocieri, cele două tabere ajung la o 
înțelegere. Ghenărarii Craiului consimt ca 
Bogdan să rămână voievodul Moldovei 
până ce micuțul Alexăndrel va împlini 15 
ani, când după legile țării avea dreptul să 
guverneze. În schimb, ei cer ca Moldova 
să plătească câte 7000 galbeni în fiecare 
an, o sumă imensă pentru acea vreme, 
ținând cont că primul tribut cerut Moldovei 
de către sultanul Mohamed al II-lea a fost 
de numai 2.000 de galbeni. Dregătorii lui 
Bogdan zâmbesc și dau din capete în 
semn că primesc înțelegerea, spre marea 

bucurie a celor trei ghenărari. Propunerile 
de pace urmau să fie semnate după ce 
Craiul va fi de acord cu ele. 

După plecarea dregătorilor lui Bog-
dan ghenărarii țin sfat de război, la care 
toți comandanții leșilor aprobă propunerile 
de pace la care s-a ajuns. Numai boierul 
Costea, epitropul lui Alexăndrel dă 
nemulțumit din cap și le cere leșilor să nu 
primească învoiala. Pârcălabul de Hotin 
care avea dregătorii încă din vremea lui 
Alexandru cel Bun și-a dat seama că aici 
trebuie să fie vorba de un vicleșug al 
voievodului Moldovei. Încearcă să-i 
convingă pe voievozii leși, iar după o 
ceartă fără rezultate îl ia pe Alexăndrel și 
pe mama acestuia și furios părăsește 
tabăra chiar în acea zi, luând cu el și 
steagurile moldovenești cu care a venit de 
la Hotin.  

Leșii îl iau în râs pe necredinciosul 
moldovean și se pun pe petrecere. Săracii 
de ei nu au mai mâncat și băut de câteva 
luni ca în acea seară. Noroc de credincio-
sul voievod al Moldovei care în semn de 
recunoștință că în mărimănia lor, 
ghenărarii i-au primit propunerile de pace, 
le-au trimis leșilor mai multe care pline cu 
merinde și poloboace cu vin. Să fi văzut 
ce chef au mai făcut și cum jucau până și 
ghenărarii între ei. Mai că nu l-au băgat în 
seamă nici pe diacul moldovean trimis de 
un boier care uneltea împotriva lui Bogdan 
și care le-a dezvăluit acestora planurile 
stăpânului Moldovei. Mânios că  nu a fost 
luat în seamă, diacul trădător părăsește 
tabăra leșilor și se grăbește să-l ajungă din 
urmă pe boierul Costea. 

 Mahmuri de oboseală dar, mai ales 
de băutură, dimineața în zori oștirea Craiu-
lui se pune în mișcare, făcând cale 
întoarsă spre Camenița. În mai puțin de o 
oră de mers ajung... pe câmpul care era 
numit la Crasna, la pârâul Izvorul Crasnei, 
lângă orașul Vaslui. În apropiere se zărea 
ocina Crasna, un sat format din vreo 
douăzeci de case făcute din lemn uns cu 
lut, cele mai multe fiind acoperite cu stuf. 
O râpă adâncă îi obligă să o ia prin o 
pădurea care li s-a deschis în drum.  

Mândra oștire leșească o ia fără 
grijă prin desișul falnicilor stejari care îi în-
tâmpinau cu coroanele pline de corbi care 
păreau că-i așteaptă să vină. Numai bine 
că a intrat toată cavaleria în pădure, că 
deodată măreții stejari se răstoarnă unul 
după altul peste ei. În cele șapte zile cât 
au ținut negocierile de pace, Bogdan 
Voievod s-a pregătit de război. El a avut 
astfel răgazul necesar să trimită oameni 
pe timp de noapte, care pe ascuns au tăiat 
stejarii mai bine de jumătate din 
circumferința tulpinii, ca numai bine să se 
prăvale când erau împinși de câte doi-trei 
moldoveni. 

Cai și călăreți cad la pământ loviți 
de copacii care se lăsau unul câte unul la 
pământ, creând panică și învălmășeală în 
rândul panțirilor care au intrat mândri în 
pădure, călări pe caii loriuți și aprigi. 
Speriați, corbii își iau avântul spre cer, 
urmărind din văzduh spectacolul care 
avea loc în apropierea pârâului Crasna. 

Leșii nu apucă să se dezmeticeacă bine, 
că o ploaie de săgeți vine către ei din toate 
părțile culcând la pământ mulțime de 
panțiri, dar și porușnici, ghenărari și pani 
leși care au venit în Moldova s-o calce în 
picioare. 

Pedestrașii moldoveni aduși cu o zi 
înainte pe furiș de Bogdan Vodă s-au 
împărțit în 8 cete a câte două mii de oa-
meni fiecare și au prins la mijloc ca într-un 
clește floarea cavaleriei leșești. Din spate 
au apărut călăreții venind sub acoperirea 
ceții groase care s-a prelungit peste zi, 
care i-au lovit fără milă pe dușmani. În 
învălmășeala creată și-au pierdut viața 
mulțime de leși, între ei fiind mulți nobili și 
comandanți de seamă, printre care însuși 
comandantul expediției, starostele 
(voievodul) de Liov Petru Odrowasch, 
ghenărarii Nicolae Porawa și Mihail 
Buciațcki, iar Didrih Buzacki este scos cu 
greu de pe câmpul de luptă  și dus cu 
targa la Camenița, după mai multe săgeți 
pe care le-a primit. Până și Prerydbor 
Koniecpolcki, castelan de Sandomir, 
primește o rană în piept, lăsându-i pe leși 
fără comandanții cu care au venit. Între no-
bilii care au pierit în luptă cronicarii i-au 
arătat pe panii Nesvoiovschii, Biaso-
vaschii, Davidovschii, dar și mulți alți aleși. 
E de înțeles ce măcel a fost… 

Cronicarii au scris că măcelul a fost 
cumplit și prea puțini dintre leși ar fi scăpat 
cu viață dacă nu le-ar fi venit în ajutor 
pârcălabul Costea cu moldovenii lui, 
boierul fiind informat atât de diac cât și de 
fugarii care au reușit să scape din iureșul 
bătăliei. Văzându-i pe Costea și pe oa-
menii lui, leșii în care a intrat panică și-au 
mai revenit și au început a se aduna și a 
se pregăti de atac. Numai că nu au mai 
avut cu cine se bate pentru că, la sunetul 
prelung al buciumelor, moldovenii în frunte 
cu Bogdan s-au strecurat după perdeaua 
lăsată de soare după ce a coborât la 
asfințit, făcându-se nevăzuți în întunericul 
care s-a lăsat peste Crasna. Pesemne 
voievodul a vrut să evite o luptă fratricidă, 
între frați de sânge, dar și pierderi mari din 
partea oștilor sale. Bătălia de la Crasna  
a durat vreme de o zi, din zori și până în 
noapte, cum spun poveștile noastre 
strămoșești, aducând mari pierderi oștilor 
leșești. Dealuri formate din mulțime de ca-
davre au rămas să fie hrană corbilor care 
croncăneau fericiți în văzduh văzând că nu 
au pierdut în van timpul cât au asistat la 
cumplitul măcel. Rămași fără comandanți 
și cu moralul la  pământ, leșii s-au retras 
spre pământurile lor. Toți au jurat în gând 
să nu se mai întoarcă vreodată în acele 
locuri unde moartea vine când și de unde 
nu te aștepți. 

În acest timp, Bogdan Vodă se în-
drepta în fruntea oștirii sale spre Vaslui, 
unde s-a ridicat încă din vremea lui 
Alexandru cel Bun o frumoasă Curte 
domnească. Voievodul era fericit de 
izbândă, știa că devreme leșii nu vor mai 
îndrăzni să calce pământul Moldovei.  

Alături de voievod mergea la fel de 
țanțoș un tânăr cam la 15 ani. Avea ochii 
calzi și albaștri, care se luau la întrecere 
cu cerul senin de vară, iar pletele blonde 
îi curgeau pe umeri. Chipul rotund, fe-
ciorelnic, cu nasul mic și drept, fruntea 
boltită care se termina cu niște sprâncene 
groase și frumos arcuite, radia de fericire, 
de aceea mergea mândru și fericit alături 
de tatăl său. Era prima bătălie la care a 
luat parte, dar care l-a marcat apoi toată 
viața. Avea să se folosească de cele 
învățate  aici în marile bătălii pe care el 
însuși avea să le ducă ceva mai târziu, 
mai ales înfruntarea cu otomanii conduși 
de Soliman Pașa din 10 ianuarie 1475 
care a avut loc la Vaslui, unde tatăl său și-
a așezat tabăra și i-a așteptat pe leși, dar 
și în luptele din Codrii Cosminului din 26 
octombrie 1497, unde va aplica strategia 
lui Bogdan Vodă. Prin faptele sale, coplul 
acela avea să devină cel mai mare erou al 
neamului nostru, căruia azi îi rostim nu-
mele cu respect și evlavie spunându-i 
Ștefan cel Mare și Sfânt al Moldovei.

Aduceri aminte: Bătălia de la Crasna, 6 septembrie 1450
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O parte din gândurile pe care 

Vasile Avorniciţei a mai apucat să 
le „rostească” am reuşit să le reunim 
în acest volum, un volum-promisi-
une pe care autorul mi-a smuls-o 
înainte de a trece la cele veşnice şi 
pe care a trebuit să o onorez cu 
orice preţ. 

Aşadar, la doar câteva luni de 
la trecerea în eternitate a poetului, 
cu sprijinul soţiei sale, Maria Alexan-
dra Avorniciţei, volumul a văzut lu-
mina tiparului. 

Cine nu trăieşte postmortem, 
se spune că, a făcut degeaba 
umbră pământului, iată că Vasile 
Avorniciţei nu este viu doar în 
memoria soţiei (totodată şi princi-
pala sa muză) care l-a iubit şi îl 
iubeşte dincolo de moarte, ci şi prin 
versurile sale. 

Din păcate, Vasile Avorniciţei a 
fost răpus de boala care nu i-a dat 
nici o şansă să lupte, care i-a tăiat 
dureros întregul elan şi  fior  poetic 
care l-a luat dintre noi prea repede, 
nu înainte de a ne mai lăsa o parte 
sufletul său generos transpus în 
aceste minunate poeme care sunt 
de o mare încărcătură emoţională. 

De remarcat capacitatea de a 

transfigura nemulţumirea sa faţă de 
indiferenţa semenilor, faţă de 
decăderea moravurilor sau iubirea 
care dau atâta tărie mesajului ver-
surilor sale. 

A fost un om care aducea cu el 
tihna, lumina, blândeţea şi mai ales 
iubirea, iubirea pentru semeni, dar 
mai ales pentru părinţi, mama şi 
soţia sa mult iubită de care s-a în-
grijit până în ultima clipă, întristat că 
îi este imposibil să facă mai mult de 
atât. „Un vers desprins din vechile 
poeme,/O floare cu valoarea în pis-
til,/ Un cânt al ciocârliei primăvara,/ 
Ori viscol la sfârșitul lui april”. 

Fiecare dintre noi se regăseşte 
în poemele sale, avem senzația că 
sentimetele exprimate cu atâta 
patos şi pricepere ne leagă într-un 
fel de acesta.  

Fie că este vorba despre 
iubirea faţă de persoana iubită, de 

dorul de părinţi sau despre bucuria 
unei iubiri împlinite, revoltă, ironie, 
de indignare, de deziluzii, simţi că ai 
trecut şi tu prin asta. 

„Mama, eterna iubire/A fost și 
rămâne mereu/Un astru pe ceruri, în 
noapte,/Icoană în sufletu meu”. 

Un om de o modestie elegantă 
şi un poet cald, sensibil, nemulţumit 
sau indignat uneori de noile repere 
greşite pe care de multe ori suntem 
constrânşi să le acceptăm. 

„Nu pot să-mi placă fanfaronul 
/ Cu monogramă și blazon, / Când 
seacă-i este consistența, / Și 
învelișul de carton”. Şi cât de fru-
moase sunt versurile care descriu 
realităţile nefericite pe care le trăim: 
„Am dat peirii specii,/Naturii am pus 
foc/Nu a contat ce arde,/ Doar noi 
să avem loc.// Nu am crezut 
vreodată/ Acea nescrisă lege/ Că 
vânt, tu, dacă semeni,/Furtună vei 
culege”. Între mama şi femeia iubită, 
între dureri actuale, între doruri şi 
toamne sau crâmpeie de vară, între 
zi şi noapte toate au bucurat con-
deiul unui om minunat, unui poet ta-
lentat, un observator al lumii, al 
creaţiei pe care a pastelat-o cu pro-
priile sale trăiri şi ne-a lăsat-o nouă 
moştenire, cu iubire răspândită până 
în ultima clipă şi dincolo de ea. 

„Un singur cuvânt, din tot 
noianul cuvintelor lumii 
       A luat cu sine, drept toată averea 
lui: Iubire!”  (Petre Ghelmez) 
 
***** 
* Gânduri rostite, Vasile Avorniciţei 
Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău

 Gândurile rostite de Vasile Avorniciței
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 Aflăm în cartea Petale de 
suflet (Ed. Rovimed publishers, 
Bacău, 2020) a doamnei Tinca 
Tamaş Pavel, poeme de mare rafi-
nament, confesiuni tulburătoare în 
care eul liric palpită de sinceritate. 
Dominantele acestei lirici sunt nos-
talgiile iubirii, nu foarte departe de 
melodicitatea şi sentimentalismul 
simbolist. Textele sunt în majoritatea 
lor în metru clasic, cu fireştile 
încărcături de timiditate şi sensibili-
tate./“Sunt rob iubirii plăsmuite,/ Ge-
nunchii mi-i aşez pe dur pământ,/ Îţi 
cânt în vers cuvinte sfinte,/ Din cel 
potir beau verdele absint!” (Visând 

iubirea). Biografia spirituală, 
experienţa concretă de viaţă a au-
toarei sunt tot atâtea elemente de 
construcţie literară, trăite şi asu-
mate, de neînlăturat, care îşi pun 
pecetea pe discursul poetic. Indife-
rent când este scrisă o carte, mai 

ales de versuri, ea poartă amprenta 
vârstei autorului. Sunt multe poeme 
care relevă ataşamentul poetei față 
de natură. Consecventă cu sine, 
poeta se numără printre fidelii aces-
tui gen de poezie: Cântecul verii, 
Vara aprinsă, Se scurge vara din 
clepsidră, Din toamna ruginie, 
Toamna noastră, Rapsodia toamnei, 
Toamnă desfrunzită  etc. “Acum 
valsez cu vara şi marea de culori,/  
Mă îmbată dulci miresme în zile fără 
nori,/ Iar talpa simte firul de iarbă 
necălcată,/ Eu sunt bucata ruptă din 
huma-nvârtoşată”/ (Cântecul verii) 

Discretă, cu trăiri ardente, au-
toarea oferă imagini subtile,  stări 
poetice rafinate care, pe alocuri, au 
influienţe venite parcă dinspre un 
modernism voit. Este o zbatere pen-
tru cunoaştere, iar pentru acest 
lucru se cere un limbaj apropiat, 
contemporan.  

Doamna Tinca Tamaş-Pavel 
a debutat editorial cu volumul de 

poezie Gânduri la 
amurg (Ed. “Vi-
covia”, Bacău, 
2019) Doi critici li-
terari băcăuani 
importanţi, profe-
sorii Liviu Chiscop 
şi Daniel Nico-
lescu, au făcut co-
mentarii critice 
favorabile la cărţile 
poetei: Cântarea 
inimii fericite (Ed. 
Contexte, Bacău, 

2020 şi Vis împlinit (Ed. Rovimed 
Publishers, Bacău, 2020 ). La su-
gestiile criticului literar Daniel Nico-
lescu, autoarea editează cartea de 
poeme în proză Cântarea inimii 
fericite  (Ed. Contexte, Bacău, 2020  
cu o prefaţă realizată de criticul li-

terar Liviu Chiscop. Lumea Tincăi 
Tamaş-Pavel emană dintr-un sub-
strat amoros şi e condusă după prin-
cipia gynecocratice. Poemele în 
proză din Cântarea inimii fericite 
ne apar ca o mărturie a unui spirit şi 
a unui suflet care trăieşte profund, 
îşi pune întrebări şi caută 
răspunsuri. Poate de aceea acest 
gen de literatură se citeşte cu 
plăcere şi se receptează ca atare. 

Tot ca pasiune a doamnei 
Tinca Tamaş-Pavel este o altă 
frumoasă a artelor, pictura. În anul 
2021 autoarea editează  cartea de 
poezie Labirintul iubirii (Ed. 
Rovimed Publishers, Bacău ). Volu-
mul este prefaţat de doamna Stela 
Cheregi, iar pictura de pe coperta 
cărţii este realizată de doamna 
Tinca Tamaş-Pavel. Un moment as-
tral simbolic în poezia doamnei 
Tinca Pavel este, într-o tăcere 
sfântă,  liniştea nopţii. /“Într-o tăcere 
sfântă, încet se lasă seara, / M-am 
aşezat pe stâncă, ca să ascult 
vioară / Care pe corzi îşi plânge, 
amorul irosit / Cea colindat în ziuă 
prin verdele cosit”/  (Liniştea nopţii)   

În acelaşi poem, mai mult ca 
niciodată, întunericul este ocrotitor 
şi nu mai poate să atingă sufletul. 
Doar timpul, deşi este rugat să stea,  
rămâne trădător şi fuge, simţindu-se 
inutil.  

Volumul se termină cu 11 
poeme în proză care parcă 
anticipează apariţia următorului 
volum de poeme în proză Cântarea 
inimii fericite (Ed. Contexte, 
Bacău, 2020 ). Încercând să ne facă 
fericiţi cu încă o clipă lirică magică, 
conchidem că doamna Tinca 
Tamaş-Pavel este o poetă 
adevărată, un talent nativ al cărui 
destin literar merită să fie urmărit. 

 
O întoarcere în timp, 

caldă, plină de umor și 
duioșie ne oferă volumul lui 
Dan Norea, Șaia pipenu, 
ed. Ex Ponto, Constanța, 
2020. Epigramist, autor de 
haiku, umorist, prozator, Dan 
Norea ne spune o poveste de 
viață reală, asumată, grea pe 
alocuri, sprințară prin altele, 
cu tușe de lumină care dau 
unicitate scrisului. Marcând 
limite între cele nouă vieți ale 
sale, nouă stări, nouă trăiri 
specifice, scriitorul își 
semnează aceste capitole 
metamorfice cu nume proprii, 
(prenume, porecle), ele de-
venind astfel sarea și piperul 
întregului volum. De altfel, ti-
tlul cărții este plin de umor și 
de gingășie, însemnând 
sarea și piperul vieții pe limba 
unui copil, cum ne spune au-
torul în prefața volumului. 

«Pentru titlul acestui 
volum, am oscilat inițial între 
„Nouă vieți” și „Jurnalul unui 

programator”. Totuși, în final 
m-am hotărât să folosesc nu-
mele unei povestiri din 
cuprins, „Șaia pipenu”. Iată 
secvența care a decis titlul: 
„La masa de seară, fiecare 
dintre nepoți iese în evidență 
în stilul personal. Teo imită 
tot. Dacă cineva zice: Dă-mi, 
te rog, sarea și piperul! Teo 
se aude ca un ecou: Șaia, 
pipenu!”»  

Am citit cartea lui Dan 
Norea cu bucuria unui copil 
care a descoperit o lume 
neștiută! Nu pentru că ar fi 
fost primul text sau prima 
carte citită, semnate de talen-
tatul scriitor constănțean, ci 
pentru că atmosfera oferită 
de scrisul lui Dan Norea este 
blândă și aduce mereu 

prospețime. Un volum ele-
gant, pornind de la coperta I, 
foarte inspirată, ce reprezintă 
un colaj de fotografii perso-
nale, alb-negru, din copilărie 
și din prima tinerețe a autoru-
lui,  în mijloc fiind o fotografie 
de nuntă, și până la coperta 
a IV-a în care autorul, în ca-
litate de bunic,  este prezent 
alături de doi nepoței. 

Textul scris e o reală 
călătorie emoțională într-un 
univers paralel, într-un trecut 
plin de culoare și dinamism, 
povestit sincer și cu dăruire, 
încât devine aproape palpabil 
și generator de bucurie. Pen-
tru cei crescuți în anii comu-
nismului e un mod elegant de 
aducere aminte, pentru cei 
mai tineri poate fi o carte do-
cument despre vremurile de 
odinioară. Textul cărții este 
scris cu sinceritate, cu 
eleganță și, calitatea numărul 
unu a autorului este verva 
umoristică, ironia și autoiro-
nia care dau savoare frazei.  

Cine-l cunoaște pe 
Dan Norea știe că acesta 
este și un excelent epi-
gramist și autor de literatură 
umoristică, premiat la con-
cursurile naționale. La fel de 
mult mi-au plăcut și am apre-
ciat jurnalele de călătorie ale 
autorului, însoțite de exce-
lente fotografii, făcute cu pa-
siune și cu profesionalism.  

Capitolele cărții, denu-
mite Vieți, (de la Viața nr.1 
până la Viața nr. 9), se 
succed în mod firesc, în or-
dine cronologică, iar pove-
stirea fluidă își urmează 
curgerea dinspre primii ani ai 
copilăriei, petrecuți la Turnu 
Măgurele, până la vârsta 
pensionării, în orașul 
Constanța. „Și astfel, cu un 
pic de întârziere, lucrurile au 
intrat pe făgașul firesc. Co-
laborarea cu îngerul păzitor a 
decurs impecabil. Am ajuns 
la Constanța și n-am mai ple-
cat niciodată.” 

Lectura te duce cu 
gândul la o imagine în sepia, 
parcă-l auzi pe Dan 
povestind cu vocea sa 
puternică, în fața șemineului 
aprins, pentru nepoți sau 
pentru noi, cititorii, cum a tre-
cut prin cele 9 vieți ale sale, 
ca prin 9 tărâmuri ale 
existenței, cu legi și cu reguli 
distincte, cu care a jonglat 
pentru a ajunge în prezent, 
ca într-o piesă de teatru, la 
un final reușit, în fața specta-
torilor/cititori dornici să-l 
recitească! Șaia pipenu este 
un volum care bucură 
sufletul.  

Și tocmai această 
vibrație indusă textului are 
menirea să susțină un ambi-
ent în care, ca cititor, primești 
totul pentru a simți că ești viu! 

 Bucuria trăită în 9 vieți
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Plumb 

 
Dormeau adânc sicriele de plumb, 
Și flori de plumb și funerar veștmânt - 
Stam singur în cavou… și era vânt… 
Și scârțâiau coroanele de plumb. 
 
Dormea întors amorul meu de plumb 
Pe flori de plumb, și-am început să-l strig - 
Stam singur lângă mort… și era frig… 
Și-i atârnau aripile de plumb.
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        Pe drumul de costișe ce duce 
la Vaslui/ Venea un om, cu jale 
zicând în gândul lui:/ „Mai lungă-mi 
pare calea acum, la-ntors acasă.../ 
Aș vrea să zbor, și rana din pulpă 
nu mă lasă!” 

(„Sergentul”, de V. Alecsandri) 
 

Ar fi putut anticipa Vasile 
Alecsandri că așa cum sergen-
tului i se părea atât de anevoios 
drumul spre casă, la fel de 
anevoios ne va fi nouă, 
trăitorilor, la peste 200 de ani de 
la nașterea poetului, să 
descifrăm misterul datei la care 
a văzut lumina zilei? Nu cumva 
de acolo, din veșnicia universu-
lui, ne zâmbește ironic, zicând, 
în sinea lui: „Ce-mi pasă mie? 
Nu-i grija mea să deslușesc 
ceea ce eu însumi, prin propria-
mi voință,-am încâlcit. Nu aveți 
decât să vă descurcați! Dar ce 
vă pasă vouă?” 

„Așa voi face, Bardule! 
Singură mă voi descurca, așa 
cum am făcut mereu. Dar lasă-
mă puțin, ca și eu să-mi revin 
din crunta-mi bătălie cu propriul 
meu destin!” răspund în gândul 
meu. 

Ei, iată cum, fără să 
doresc, mi-a ieșit puțină rimă și 
un scris în vers, deși nu asta-mi 
doream. Jurist cu vechime și 
proaspăt jurnalist, mi-aș fi dorit 
să determin cele două părți să-
și dea mâna, spunându-le, 
vorba înțeleptului: „Ai și tu drep-
tate! Ai și tu dreptate!” De multe 
ori, ne place să considerăm 
adevărul ca fiind unul singur și 
numai de partea noastră. În 
cazul de față, adevărul are două 
fețe:  

1. E limpede că, până la 
1873-1876, când  a obținut un 
certificat de naștere  cu data 
nașterii ca fiind 21 iulie 1821, 
Vasile Alecsandri avea deja un 
act, din care rezulta că este 
născut la 14 iunie 1818. Stă 
dovadă mărturia de mitrică. Ce 
act oficial mai avem în afară de 
aceasta? Nimic! 

2. Prin anul 1873, Vasile 
Alecsandri scrie primarului 
Bacăului, Hociung, să-i 
găsească niște bătrâni dispuși 
să declare în fața Tribunalului 
Bacău că el s-ar fi născut, de 
fapt, la 1821.  Cum adică? Până 
atunci nu a știut când s-a 
născut? Ce dedesubturi ne 
scapă? Cu această rectificare a 
datei de naștere era la curent și 
logodnica poetului. După 
obținerea noului document, se 
căsătoresc, la Mircești, în 1876. 

Ce interes aș avea să mă 
situez de-o parte sau de alta cu 
cei aflați în luptă pe seama 
acestui subiect? Nici unul. Dar, 
ca jurist ce a lucrat mulți ani pe 
probleme de stare civilă, nu pot 

rămâne indiferentă la o între-
bare: ce interes avea poetul să 
se declare ca fiind născut la  
1821, când știa prea bine că 
însuși tatăl său îl declarase ca 
fiind născut la 14 iunie 1818, 
botezat fiind la Biserica 
„Precista” din Bacău, la 22 iunie 
1818? Nu cumva avem de-a 
face cu o dublă înregistrare a 
nașterii, situație în care unul din-
tre cele două acte se impune a 
fi anulat? Aici se cuvine să 
mulțumesc Serviciului Județean 
al Arhivelor Naţionale Iași, care 
mi-a acordat sprijin în cer-
cetarea mea, prin identificarea 
unui important document: 
mărturia mitricală de la 1835.     
După cum se poate observa, 
între 1835 și 1873 este ceva 
diferență de ani... Timp în care, 
la 1857, lui Vasile Alecsandri, 
din relația cu Paulina, i se naște 
o fiică, Maria, pe care poetul o 
recunoaște și-i dă numele de 
Alecsandri. Ce document a 
prezentat la înregistrarea 
copilei? Pe cel în care figura ca 
născut la 1818; altul nu avea. 

Dar să revenim la înre-
gistrarea sau mărturia de la Tri-
bunalul Bacău. Așa cum era 
normal, Tribunalul ar fi trebuit să 
dea o hotărâre, cu drept de 
apel, prin care să admită sau să 
respingă pretențiile reclamantu-
lui, parte în proces. Pe cine ar fi 
putut reclama Vasile Alecsandri 
și de ce? Tatăl său era decedat, 
nu-l putea chema în judecată pe 
motiv că l-ar fi declarat născut la 
o altă dată. Ce act avusese 
până atunci? Mărturia mitricală. 
Numai desființând această 
mărturie mitricală ar fi putut 
obține o hotărâre jude-
cătorească din care să rezulte, 
pe baza mărturiei bătrânilor 
„căutați”, că s-ar fi născut la 
1821. Pentru că, între timp, 
apăruse Codul civil, cu intrare în 
vigoare de la 1 decembrie 1865, 
care stabilea respectarea anu-
mitor reguli în materie de rectifi-
care a unui act de stare civilă, 
așa cum rezultă din Cap. VI:            

- „Art. 84. Când se va 
cere rectificarea unui act al stării 
civile, tribunalul competent va 
judeca, cu drept de apel, as-
cultând concluziile procurorului. 
Părțile interesate se vor chema 
la judecată, de va fi trebuință 
(Fr. 99).      

- Art. 85. Hotărârea 
asupra rectificării nu va putea fi 
niciodată opusă părților intere-
sate care nu au făcut cerere sau 
care nu au fost chemate la 
judecată.   

- Art. 86. Hotărârile 
asupra rectificării se vor trece în 
registre de către funcționarul 
stării civile îndată ce i se vor fi 
comunicat și, totodată, se va 
face mențiunea despre aceasta 
pe marginea actului reformat”. 

Iată, așadar, că lucrurile 
se simplică de tot: actul de la 
1873 nu putea fi folosit decât la 
încheierea căsătoriei. El nu 
putea fi opus altor părți, care nu 
au fost parte în proces; a fost un 
act „pro causa”. Quod erat 
demonstrandum! Cuza și Codul 
lui civil ne-au lămurit pe deplin. 
În rest, cine dorește poate doar 
să complice lucrurile. Dar spre 
ce folos? 

 
    Elena Petriman-Ţarălungă  

   
  Vasile Alecsandri și Bacăul

Același personaj propune 
tinerei generații să renunțe la 
învățarea istoriei neamului, fiindcă 
chipurile nu avem ce alege din tre-
cutul nostru. Parcă am mai citit un-
deva astfel de afirmații: 
Populațiile, după cum știm, nu au 
memorie istorică.  

Repetă la nesfârșit greșelile 
trecutului, fără a-și da seama că 
tocmai aceste erori le-au condus 
părinții, înaintea lor, spre aceleași 
scadențe pe care le vor trăi sub o 
formă agravantă înainte de 
sfârșitul secolului nostru („Planul 
roșu. Protocolul de la Toronto”). 
Să fie pură coincidență? Sau 
sorosiștii știu ei mult mai multe se-
crete! Gura păcătosului adevăr 
grăiește. Că românii din Transilva-
nia au fost în minoritate și se bu-
curau de toate drepturile în 
imperiul austriac. Nimic mai fals! 

Și dacă avem în vedere că sunt 
profesori tineri de istorie care îi 
învață pe copii că regatul lui Bure-
bista  este doar un mit, că românii 
sunt un amalgam de neamuri asi-
atice și balcanice, nu m-ar mira ca 
mâine să vină un astfel de istoric 
format la școala neomarxistă să 
ne spună că românii sunt urmașii 
amestecului dintre daci și soldații 
evrei ce luptau în legiunile ro-
mane. În țara vecină Ucraina copiii 
sunt învățați precum că ucrainenii 
sunt urmașii tracilor, iar românii 
sunt țigani. Nici o reacție din 
partea instituțiilor românești abili-
tate! Nici când un autentic pui de 
dac (a se citi drac) Patapievici 
spunea că poporul acesta are 
structură de fecale (el doar a cres-
cut și s-a format la sânul acestui 

popor), nici o  reacție din partea 
elitelor noastre! Ne mirăm că sun-
tem tratați ca o colonie și popor de 
mâna a doua în UE? Se pare că 
peste Europa se așterne o ceață 
periculoasă, toxică și înecăcioasă 
neomarxist-neoliberală, calată pe 
înțelepciunea școlii de la Frankfurt 
şi care și-a propus să realizeze 
globalizarea homosexuală odată 
cu Marea Resetare. O fi bine, o-fi 
rău? Globalizarea este un proces 
scornicit de marile companii 
transnaționale, în lăcomia lor de a 
desființa barierele vamale, im-
pozitele datorate țărilor pe care le 
exploatează și mai ales în a se de-
barasa de orice responsabilitate 
socială. Frații Koch din USA au 
declarat de multe ori că plătesc 
prea multe impozite statului și a 
venit vremea ca acest lucru să 
înceteze.  

Familia Rotschild adminis-
trează pe proprietățile sale re-
zervele de aur ale Angliei și ale 
unor state europene (cele duse cu 
capul, printre care și România!). 
Papa Francisc pupă mâna lui 
David Rochefeller ca unui 
stăpânitor al lumii. Ceea ce se 
întâmplă sub ochii noștri, astăzi, 
pare să fie rezultatul aplicării 

acelui „Plan 
roșu” amintit 
mai sus: „După 
ce au cunoscut 
fără limite libera-
l i z a r e a 
m o r a v u r i l o r , 
abolirea moralei 
și cu alte cuvinte 
rătăcirea spiritu-
lui, au cunoscut 
Criza economică 
și apoi Războiul. 
În prezent copiii 
și nepoții lor se 

îndreaptă spre un deznodământ 
mult mai grav, căci de astă dată fi-
nalul ne va permite în sfârșit să 
punem pe picioare Noua Ordine 
Mondială (Globalizarea) fără ca 
nici unul dintre ei să-și dea seama, 
fiind mult prea preocupați cu toții 
de a-și satisface în mod exagerat 
necesitățile senzuale cele mai pri-
mare. Și totuși cum rămâne cu 
cea de-a patra revoluție 
tehnologică, bazată pe algoritmul 
care pare să înlocuiască cu mult 
succes inteligența umană? Cu 
Marea Resetare! Este sigur că re-
setarea va avea loc în perioada 
următoare și nimic din ce se 
întâmplă în acești ani nu este 
rodul întâmplării. Rămâne glo-
balizarea o șansă pentru ca 
omenirea să-și poată depăși pro-

blemele economice, ecologice, 
sociale, politice, dar mai ales cele 
de comunicare? Ar putea un gu-
vern fie și mondial să coordoneze 
și să armonizeze problemele lo-
cale cu cele globale? Suntem 
dispuși să cedăm suveranitatea, 
naționalitatea, cultura pentru a ne 
integra într-un stat globalist? Ne 
putem lăsa pe mâna Inteligenței 
Artificiale să ne guverneze viața și 
destinul în schimbul unei existențe 
hedoniste și pline de plăceri? 
Există posibilitatea ca odată ce 
giganții tehnologici vor ajunge să 
ne înțeleagă corpul uman, ne-ar 
putea manipula întreaga existență 
în folosul propriilor interese. Se 
pare că modelul neomarxismului 
global este China. Un sistem co-
munist politic și social (cu o 
singură forță politică), îmbinat cu 
cel al economiei de piață. Acest 
model a adus China în poll posi-
tion pe plan mondial, fiind prima 
putere comercială, economică și 
tehnologică a lumii. La prima 
analiză se pare că există cel puțin 
trei obstacole în realizarea dia-
bolicului  plan neomarxisto-liberal 
în realizarea Noii Ordini Mondiale: 
islamismul, Rusia și China. Vom 
trăi și vom vedea! Am ajuns deja 
la finalul anului bisericesc, care se 
încheie cu sărbătoarea Tăierii Ca-
pului Sf. Ioan Botezătorul. O 
sărbătoare a smereniei, a 
reculegerii prin post și rugăciune 
pentru creștinii care aspiră ca într-
o zi să-l întâlnească pe Părintele 
ceresc, Sfântul Ioan Botezătorul 
fiind cel mai mare dintre proroci, 
dintre oamenii născuți din femei și 
care este mijlocitorul către Mântu-
itorul în realizarea mântuirii 
omenirii. Această sărbătoare ne 
afectează și pe noi, românii, fiind 
un model pentru marii stăpâni ai 
acestei lumi de a ne răstigni pe 
crucea globalizării. Astfel marele 
Irod, la cererea Irodiadei 
corporațiilor, în urma dansului sen-
zual al Salomeii tehnologiei, a or-
donat slujilor români să 
decapiteze România și să-i aducă 
apoi capul pe o tipsie din  aur de-
pozitat la Londra, pe care să-l 
ofere marilor consorții. A început 
deja noul an bisericesc, cu 
speranțe de mai bine, odată cu 
sărbătoarea Nașterii Sf. Fecioare 
Maria și cu ziua Sfintei Cruci, care 
să ne ocrotească de nebuniile 
neomarxiste, LGBIT-iste, sodo-
miste și ateiste.  

Până la data viitoare, să 
auzim și de vești bune, fără covizi, 
fără pandemie, vaccinuri și 
restricții. 

 De la  
comunism, la  

neocomunismul  
 liberal 

(Continuare din pag. 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Să  judeci pare simplu 
 
Ce simplu e să judeci din afară 
Găsind un țap ispășitor îndat’ 
Făcând pe cel în cauză să moară 
Dar nu atâta doar… crezând  
                        că-i vinovat. 
Ce simplu e să vezi cu răutate 
Și  egoism pe cel de lângă tine 
Umplându-ți sufletul doar  
                             de păcate 
Tratându-l cu dispreț și cu cruzime! 
A fi om e lucru mare! 
Spune o vorbă din popor 
Dar nume de „om“ nu-l poartă 
Orișicine căci mulți sunt doar 

Hiene cu chip de om. 
 
Și-atunci te-ntrebi cum oare 
Dumnezeu să mai suporte atâta 
Răutate când fiecare este plin  
De el mereu și-ar tot lovi  
Pe semen pe la spate. 
… 
 
Mai dă-mi din zâmbetu-ți suav 
Și din privirea ochilor fărâma  
De speranță să pot să mă încred 
Din nou în mine, în noi, în viață 
Mai vreau să simt finețea mâinii 
Tale fine alunecând ușor  
                           pe coapse 
Și buzele-ți aș vrea să ți le gust 
În fiecare dimineață  
               și-n fiecare noapte. 
Ah, cât de dulce-i dragostea  
Cu tine când despletindu-mi 
Părul mă alinți iar eu te mângâi  
Cu atâta pasiune 
Apoi, te mint și tu mă minți! 
Se scurg minutele și ora 
Aleargă iute undeva … 

Nu pot opri  secundele cu pasul 
Când fuga mea e-nceată! 
Iar tălpile n-or vrea să mai atingă 
Iar pământul ce-n urma va crăpa… 
Iar noi nu vom mai fi 
Nici amintire pentru ieri nici  
Bucurie pentru azi nici plus  
Nici minus, nici extaz! 
 

Șah-mat 
 
Mai poți crede în iubire  
Mai poți crede în destin  
Când lumea-n jur te minte  
Mai pot crede în vise  
Să speri oare mai poți? 
Când cuvinte dulci promise  
Azi înșiră toți! 
Și mai poți să te minți  
Zi de zi și să-ți spui c-ai să faci 
Ce-ai promis deși gându-i hai-hui. 
Nu-ți găsești astăzi locul  
Concentrat nu poți fi   
Se termină și jocul  
Vine moartea în dată  
E ȘAH-MAT pentru noi!

Camelia  
Popovici



revistă de cultură pagina 17

PLUMB 174

 

 

Cartea zilelor noastre  
 

Mihăiță 
 

 Actoru`. De teatru și film. 
Gazetaru`. Tineretului, apropiat, 
cu entuziasm dedicat. Director 
eficient de la o vreme. În deplină 
formă și activ din plin. Umblând 
vioi prin țară cu spectacole apre-
ciate necontenit. Pe care-mi 
place să-l văd adesea pe scenă. 
Și să mă bucur real când îl întâl-
nesc... Nebănuit, mi-a făcut mai 
an un cadou. Cu dedicație, 
binevenit. Ce m-a ispitit. Și 
câteva ceasuri m-a ținut lipit. D-
ale sale pagini. Demne de cetit 
cum n-am bănuit. Adică, o carte. 
Închinată lui, cred eu, cuvenit. 
Prilej să-mi reamintesc multe din 
biografia-i. Din activitatea 
îmbelșugată dusă pân` acu`. 
Doina Papp (și dânsa știută de 
mine din Radio) întocmind opu` 
cu de toate. Și nu degeaba numit 
”Reconstituirea unei vieți”. Pentru 
că, în fond, de la Pintilie și pelic-
ula sa interzisă de comuniștii 
nătângi îi vine titlul. Nici că se 
poate mai nimerit... 

 ”Franzeluță” o fo` simpatic 
și-n copilărie, este și astăzi, vădit. 
Jovial, prietenos. Truditor pe 
scândură neobosit. Tot mai is-
cusit. Sârguincios, meticulos. 
Tenace, îndeosebi. Persistent în 
muncă, neocolit de-mpliniri. 
Punând și domnia sa, certa-
mente, o cărămidă trainică la 
edificiul artei dramatice autoh-
tone. Autoarea tomului tocmai 
asta vrând a demonstra, evident. 
Chibzuit și reușit. Deși folosește 
ades o frazare cam lungă, cartea* 
nu-i grea la lectură. Vine cu 
informații atrăgătoare și ilustrații 
duium. Utilă indiscutabil, e o 
dovadă-n istoria culturală dâm-
bovițeană. Fincă povestește nu 
doar despre George ș-ai săi de 
acasă. Ci și despre alții din jur 
neprețuiți în domeniu. Monografie 
din timpu` prezent, realizată semi-
documentar. Ușor romanțioasă 
pe-alocuri, atracția astfel sporind. 
Nesofisticată, ademenitoare, așa 
c-am parcurs-o cu maxim nesaț. 
Făr` s-o las din mână, pe la ceas 
de noapte. Dup-o reîntâlnire (a 
doua) cu Mihăiță-n ”Fierarii”, la 
fix... 

***** 
 *Doina Papp, MIHĂIȚĂ. Recon-

stituirea unei vieți, Ed. Tracus 
Arte, 2018 
 

*** 
 
O femeie și epoca sa 
 

Nimeni alta decât Mary 
Louise Streep. Născută-n Sum-
mit, NewJersey, dar ajunsă 
faimoasă în lumea întreagă. 
Grație talentului său nedezmințit 
în teatru și film. Știută  pe glob ca 
Meryl Streep (precum i-a zis 
mama sa, cu noroc). Actriță cu 
personalitate și tenacitate de in-
vidiat. Ursită pentru scenă neîn-
doios radios. Reușind a fi astăzi 
reper profesional categoric pre-
tutindeni. Lucrând cu atâția și-
nvățând de la mulți.  Onorată, 
premiată și apreciată din plin. A 
cărei viață, în parte, e strânsă util 
într-o carte*. Biografie solidă, 
documentată și eclatantă bogat. 
Ce pune binevenit în lumină nu 
numai viața-i. Ci și, nimerit, firesc, 
chibzuit, America timpului. Uni-
versul actoricesc în care s-a for-
mat, a lucrat și a performat. 
Complicat permanent și ușor ac-
cesibil nicicum... 

Cel îndrăzneț, documentat 
și stăruitor în proiect fu un un jur-
nalist de la The New Yorker. Bun 
cunoscător în domeniu, Michael 
Schulman, pe nume. Izbutind o 
lucrare de larg interes, atentă, 
fluentă, atractivă clar. Nici pe de-
parte o prezentare simplistă și 
monotonă a eroinei. Dezvăluind 
atât traiectoria ei în spațiu și-n 
vremi, cât și existența mereu 
complicată a concurenței în ăst 
domeniu elitist și sensibil masiv. 
Reprezentanți d-ai săi care mai 
de care. Cu protagonista având 
tangență cumva, în context. 
Brâncuși, Ionesco, Șerban, 
printre ei. Umplându-mă justificat 
de mândrie să le aflu numele, 
laudativ, chiar peste ocean. An-
drei Șerban, de exemplu, dis-
tribuind-o-n ”Livada de vișini” pe 
Meryl... 

 Povestea curge lin și fru-
mos, analiza pertinentă mustind 
de acuratețe, documentare, eval-
uare vădit. Deși biografie prepon-
derent, tomul arat-a roman mai 
de grabă. Cu multe nuanțe-nglo-
bate isteț, echilibrat, adecvat. De-
scrieri, păreri, dialoguri. Vădind 
un condei categoric format și efi-
cient. Contribuind informativ nu 
doar la fala unei persoane de 
vârf, ci și la istoria țării sale spre 
care se-ntind numeroase priviri. 
Citind despre Meryl Streep, citim 
despre America și oamenii ei. 
Teatrul și filmul acolo produse 
cam fără egal. Lucru puțin nefiind, 
vă asigur convins... 
 
          ***** 
*Michael Schulman, Tot ea... Be-
coming Meryl Streep, Ed. VIC-
TORIA BOOKS, 2016 
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Cornul, regele orchestrei 
 

 Din cele mai vechi timpuri, cornul a însoțit 
vânătorii în escapadele cinegetice, a fost partener 
conducătorilor de poștalioane, dar și mijloc de co-
municare între oștiri sau grupuri de oameni aflați în 
primejdie, de exemplu. Este totodată instrumentul 
ce rareori lipsește din partiturile compozitorilor cla-
sici, romantici, moderni sau contemporani, în dome-
niul muzicii culte. Nu întâmplător Robert Schumann 
spunea că ”dacă vioara este regina instrumentelor, 
cornul este regele orchestrei”! Ori, precum frumos 

scria poetul nostru 
național, ”peste vâr-
furi trece lună, codru-
și bate frunza lin, 
dintre ramuri de arin, 
melancolic cornul 
sună”. Timbrul cald și 
catifelat, uneori me-
talic și războinic, 
suav și dulce, nostal-
gic, profund, apropiat 
de vocea umană, 
captivând orice iu-
bitor de muzică. 

În orchestra 
simfonică, el face 
legătura armonios 

între diferite grupuri de instrumente.  Iar ca solist 
beneficiază de un repertoriu divers și captivant. 

Căci au scris concerte pentru corn și orchestră mari 
compozitori, punându-l în valoare cu multă 
măiestrie. Aceasta ducând la dezvoltarea lui și de-
terminându-i pe meșterii de profil să se întreacă 
în făurirea de exemplare tot mai complexe și mai 
performante. Amintesc aici doar firma Alexander 
Mainz, cu o tradiție de peste 250 de ani în fabri-
carea cornului cromatic nelipsit în orice ansamblu 
simfonic sau de operă. 

 Cântatul la corn este dificil, instrumentul fiind 
socotit de specialiști unul dintre cele mai 
pretențioase din orchestră. În acest sens, reputatul 
dirijor Herbert von Karajan afirma că ”trebuie să te 
comporți cu primul oboist și primul cornist din or-
chestra simfonică precum cu iubita”. Iară faimosul 
cornist român Paul Staicu, stabilit în Franța, so-
cotea că ”instrumentul cere interpretului un caracter 
robust, hotărât, pe cât de sigur, pe atât de atent 
asupra imperfecțiunii”. 

 Școala românească de profil s-a dezvoltat în-
cepând de la mijlocul veacului trecut, în special. În 
prezent, reprezentanții ei fiind apreciați pe toate 
scenele lumii. Dicționarul corniștilor români, pu-
blicat de mine acum un an, cuprinde 431 de corniști 
profesioniști români și basarabeni, dorindu-se o 
mărturie despre slujirea cornului, pasiunea și de-
votamentul cu care atâția muzicieni s-au apropiat, 
benefic, de acest nobil și de nădejde instrument. Și 
eu, printre ei, se-nțelege... 

                 
Petrea Gîscă         

Taragotul, ce și cum... 
 

Taragotul e unul dintre puținele instrumente 
tipice folclorului românesc.  

La origine însă, o invenție maghiară. Este, 
dacă vreți, un exemplu despre lucruri ce ne leagă 
pe noi și pe vecinii unguri de atâta timp. Inventat, 
în formă apropiată de cea actuală, în a doua 
jumătate a secolului al nouăsprezecelea, de un fa-
bricant de instrumente din țara vestică nouă, pe 
nume Vencel Jozsef Schunda, a fost perfecționat 
de un compatriot al său Janos Stowasser și con-
siderat, pe atunci, un instrument al aristocrației 

maghiare.  
Preferat chiar și de Miklos Horthy, de exemplu. 
La noi în țară a fost adus, pare-se, de 

”suflătorul” Luță Ioviță. 
 Care s-a întâlnit cu taragotul pe când era mi-

litar în armata austro-ungară, la Szeged. Ioviță, 
cărășean de obârșie, l-a făcut cunoscut și folosit 
considerabil în Banat, alături de alți câțiva muzicanți 
de renume, precum Ion Murgu, zis ”Bănățeanu” sau 
Ion Luca. 

 După Marea Unire, taragotul s-a răspândit în 
întreaga Transilvanie, devenind instrumentul de su-
flat favorit al ardelenilor. Popularitatea lui în acest 
ținut românesc depășind-o cu mult pe cea din țara 
de baștină.  

Chiar și azi, nu e nuntă, botez, petrecere pe 

acolo fără un taragotist măcar între cântăreți. Încât, 
altfel spus, ungurii l-au creat, dar ai noștri l-au făcut 
celebru. Și când spun asta mă gândesc la Luca 
Novac, Dumitru Fărcaș, Dumitru Dobrican, Ioan 
Berci, Ionel Sabo, Ion Peptenar și alții care i-au pur-
tat sunetul și faima prin lume.  

Nu e de mirare deci că se pune tot mai 
insistent problema pătrunderii sale și în orchestre 

simfonice. 
 Într-un interviu dat unei publicații canadiene 

de limbă română, regretatul Dumitru Fărcaș 
povestea, după un turneu, că ziarele din Bonn au 
scris cam așa: ”taragotul nu e nici clarinet, nici sa-
xofon, nici oboi și nici trompetă, ci este din toate 
astea câte ceva și încă ceva pe deasupra.  

Și ce păcat că Beethoven nu a avut șansa să 
cunoască acest instrument, că în locul celebrului 
solo de corn din Simfonia Pastorală ar fi folosit fără 
îndoială un solo de taragot”. 

 Deocamdată, în trupele simfonice e prezent 
oboiul, asemănător cu taragotul. Însuși maestrul 
Fărcaș a fost oboist în Conservatorul din Cluj. Iar 
un consătean discipol, Dan Gâdea, este, la rându-
i, oboist la Opera din municipiu.  

Îndreptățindu-mă a spune cumva că nu foarte 
târziu sonoritățile culte uzuale vor îngloba benefic 
pe cele ale taragotului autohton, neîndoielnic unic 
în felul său. M-aș bucura, că și eu umblu cu el după 
mine cu drag...                                                                             

 
Sorin Simion 
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 Avea o relaţie cu Adriana, profesoara 
lui de engeză de la Universitatea Populară 
şi avusese o alta, ocazională, la mare, cu 
Liuba, o ucrainieancă de şaptesprezece ani.  
Nora trece peste toate şi se hotărăşte să i 
se dăruiască lui Horia când acesta va împlini 
23 de ani. Vor să se căsătorească. 

Dar Horia fusese trimis ca preparator la 
Cluj, unde se înfiinţase, în cadrul Politehnicii, 
o secţie de Arhitectură de trei ani. Aici are 
relaţii intime cu o candidată la Arhitectură, 
care rămâne însărcinată. Ca să salveze 
onoarea familiei (de care se face atâta caz 
în Ardeal) Horia se căsătoreşte fata care era 
chiar fiica decanului.  Nora pică din nou la 

admitere. La întoarcerea lui Horia la 
Bucureşti, acesta rupe relaţiile cu Nora. Dar 
povestea lor nu se sfârşeşte aici, Nora 
rămâne însărcinată cu Horia, şi se bucura 
că iubirea lor nu va muri. Nora reuşeşte la 
arhitectură. Nu se simţea bine însărcinată. 
Nora moare la spital, medicii nu intervin 
până când procuratura nu află cine e tatăl 
copilului şi cine a provocat avortul. Până la 
urmă, la autopsie, se constată că era o 
sarcină extrauterină şi nu era avort provocat. 
Aşa că, dacă medicul punea diagnosticul 
corect Nora era salvată.  

La Capelă e chemat şi vine şi Andrei. 
Ioana, cea mai bună prietenă  a Norei  

va scrie o carte în memoria acesteia. 
Romanul este feminist, Nora, fata 

sensibilă şi rebelă îi iartă mereu pe cei doi 
iubiţi ai ei ca să-şi salveze dragostea, dar 
aceştia, până la urmă o părăsesc. 
Naraţiunea este verosimilă şi emoţionantă. 
Destinul lucrează şi el împotriva Norei. 
Prima dată când trebuia să intre la 
Arhitectură (ceea ce putea să-i schimbe 
viaţa), a doua oară când medicul de gardă 
greşeşete diagnosticul. 

Cartea este construită pe contrastul din-
tre iubirea ideală visată de Nora şi realitatea 
concretă care nu se ridică la nivelul 
aspiraţiilor ei. Naraţiunea urmăreşte zbuci-
umul sufletesc al Norei pricinuit de şocurile 
la care este supusă de cei doi iubiţi ai ei. 

Amănuntele se găsesc în jurnalul Norei, din 
care, pagini întregi sunt inserate în carte. 

Romanul este şi un strigăt de revoltă îm-
potriva legii interzicerii avorturilror, datorită 
căreia multe femei şi-au pierdut viaţa. 

Gabriela Stanciu Păsărin dă dovadă, 
în romanul Nora din suflet, de o imaginaţie 
bogată. Ştie să conducă naraţiunea astfel 
încât unitatea povestirii să fie remarcabilă. 
Nu ştiu dacă personajul Nora chiar a existat, 
dar au existat multe alte femei care au avut 
aceeaşi soartă. Ioana scrie această carte 
din dor de Nora şi de toate femeile care au 
sfârşit tragic la fel ca eroina. Cartea se 
adresează în primul rând adolescenţilor 
îndrăgostiţi, dar şi ceilalţi vor găsi în subiec-
tul acesteia amintiri răscolitoare.

 
                Gabriela Stanciu Păsărin – Dor de Nora(Continuare  

din pag. 13)
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MISIUNE DE LUPTĂ 
 

O tânără brunetă - cam prea brunetă 
ca să fie pe gustul unui anglo-saxon prac-
ticant - cu fundul mare basculând primej-
dios în incinta mov a șalvarilor tradiționali, 
aduse ceaiul. 

Era angajata civilă a diviziei a 7-a de 
infanterie, primea soldă de plutonier-major, 
două cartele alimentare și șase perechi de 
ciorapi de nylon ... apoi, cizme, mască de 
gaze, prezervative ... Unii erau de părere 
că primea aceleași lucruri – dar cu un de-
sign diferit - și de la nemți. 

Fusese verificată minuțios – la pielea 
goală – de ofițerii OSS. Pe toate părțile. 
Să nu fie spioană, să nu pună ceva în ceai 
... ceva fatal ... mmm ... letal. 

Fundul îi era într-o permanentă și 
nesupravegheată creștere, schimba lunar 
mărimea chiloților și mai era puțin până să 
nu mai încapă pe ușă ...  

O chema Fatma, iar cămila ei 
preferată răspundea la numele Zafira. 

..................................................... 
Locotenentul Brown se apropie, cu 

pași egali, de peretele-timpan din pânză 
de cort, pe care era agățată o hartă 
înfățișând coasta de Nord a Africii, din 
Maroc până în Siria. 

Pe hartă, cam în dreptul Damascului, 
un scorpion negru era lansat în urmărirea 
unei femele grăsuțe, care nu alerga nici 
prea încet ca să se spună că e una de-
alea, nici prea repede ca să se creadă că 
e proastă...  

În scurt timp, urmau să ajungă la 
Ierusalim, deși unii observatori apreciau că 
obiectivul lor ar fi Egiptul ...  

În sală, băieții făceau pariuri în 
legătură cu scopul acestei urmăriri cât și 
cu ținta finală a cuplului și abia atunci când 
insectele se pregăteau să treacă Iordanul, 
locotenentul Brown izbi viguros, cu bățul 
indicator, în Marea Roșie care, nici nu-și 
retrase apele ca în vremea lui Moise, nici 
nu dădu pe dinafară așa cum pretindea un 
tembel din vechime că ar trebui să se în-
tâmple,  nici nimic altceva.  

Mai ales, nimic. 
Ofensat, scorpionul făcu o întoarcere 

regulamentară, pe călcâie, își luă prietena 
și, traversând, în marș forțat, Turcia, Rusia 
și Finlanda, se pierdu în spațiile încă ne-
explorate dintre cele două foi de cort ... 
dar, înainte să părăsească teatrul de 
operațiuni, îi adresă locotenentului o 
căutătură încărcată de promisiuni ultima-
tive iar acesta se hotărî, pe loc, să doarmă 
de-acum încolo cu pistolul sub pernă și 
lumina aprinsă ... 
 
TESTAMENTUL INCALIFICABILULUI      
NOTAR ARSENIE STAN 

 
Totodadă, femeia îşi aminti că citise 

într-un almanah pentru cucoane o 
cugetare de-a lui Sun Tzu, un chinez pocit 
care trăise înainte de Cristos: „Artă 
desăvârşită – victorie fără bătălie” 

Ha! Doamna Stan era copleşită dar 
nu era genul care să rămână aşa multă 
vreme.  

Al dracului chinez ... de unde ştia el 
de-acum trei mii de ani că dumneaei va 
avea conflicte cu nebunul de stareţ, hm? 

Mda ! ... Îşi aduse aminte că avea un 
văr de-al doilea, funcţionar la Ministerul 
Cultelor ... Nu făcea el mare lucru pe-acolo 

dar îi cunoştea pe şefi, era în graţii...  
Dacă stătea bine să se gândească, 

mai avea o nepoată croitoreasă şi un 
unchi apicultor...  

Dar nu, tot vărul Mugurel de la Culte 
era omul cel mai potrivit ...   

Fără să mai stea pe gânduri  -unii 
erau de părere că nici n-avea pe ce să 
stea-  doamna Stan îşi luă bilet la acce-
lerat şi la nouă dimineaţa era, deja, în 
drum spre Bucureşti... Fireşte, trenul era 
ticsit cu detectivi şi călugări deghizaţi sau 
în uniforma specialităţii lor iar fratele Ma-
nase era la datorie, pe locomotivă, 
enervând mecanicii cu citate din Biblie 
care n-aveau nici o legătură cu căile ferate 
române. 

Vărul Mugurel se mai îngrăşase şi îi 
făcuseră salariul mai mare. 

-Măi Mugurele, mai ţii tu minte când 
eram noi copii şi îţi dădeam şi ţie să lingi 
îngheţata mea? 

-Mai ţin ...  
-Da' îţi mai aduci aminte când îţi îm-

prumutam bicicleta? 
-Îmi aduc ...  
-Şi când îţi dădeam carnetul meu cu 

note mari să-l arăţi lui taică-tău? 
-Şi ! 
-Dar atunci când ...  
-Ia, ascultă! Ce tot baţi câmpii? Ce 

vrei de la mine ? 
-Voiam să fiu sigură, că ştii câte da-

torii ai faţă de cea mai bună verişoară a ta, 
mă' Mugurele ...  

-Ştiu! 
-Atunci, mişcă dracului şi pune în 

funcţiune maşinăria asta birocratică a 
voastră ... roagă, ameninţă, corupe, pupă-
n fund pe cine trebuie dar ia-l de pe capul 
meu pe nenorocitul de Manase...  

-Dar cine-i Manase ăsta, dragă? 
Vreun iubit de-al tău ? 

-Fir-ar ...  
I-a spus. Tot.  
Şi Mugurel, justificând încrederea 

pusă în el, a întrebuinţat toată artileria grea 
făcând pârtii largi prin biroul serviciului de 
cadre al ministerului ...  

Ce mai încolo-şi-ncoace, problema a 
fost rezolvată - fireşte au fost şi unele chel-
tuieli ... -  şi, în 48 de ore, cuviosul Ma-
nase, tulburat şi cuprins de presimţiri rele, 
se prezenta la post, la Bucureşti, lăsând 
mănăstirea în grija unui confrate capabil, 
monah pios şi administrator priceput, pe 
scurt, fratele Elisei. Fan Deep Purple. 

 
VIAȚĂ DE ARTIST 

 
-Majestate, a venit bibliotecarul! 
Regele zbieră într-un fel care sugera 

că elimină o piatră de la rinichi:  
-Să intre!  
Bibliotecarul nu arăta prea bine, era 

vânăt la față și, cum fața lui se întindea 
până pe la ceafă, vânătaia era destul de 
mare. Era mai înalt decât se obișnuiește 
în Peninsula Iberică, slab ca o cârjă 
episcopală și tot atât de încovoiat. 

Părea să fie tixit de cumsecădenie. 
Purta haine croite cu un anumit gust 

dar boțite și, se auzea că mersese cu 
obrăznicia până acolo încât îl corupsese 
pe însuși croitorul casei regale ...  

Noaptea precedentă fusese la o casă 
...chm! unii ar fi zis că era o casă dubioasă 
... Aiurea, era o casă res-pec-ta-bi-lă ... se 
jucau acolo zaruri, cărți, bile, babaroase, 
aveau un vin bun, fetele posedau camere 
cu baie proprie ...  

-Bibliotecarule! 
Subit, omul se făcu preș înaintea 

regelui: 
-La ordin, Majestate! 
-Știi cât te prețuiesc... apropo, care 

este numele dumitale? Mă refer la numele 

de botez ...  
-Miquel, Majestate... Bibliotecarul se 

aștepta la tot ce putea fi mai rău ...  
Atunci când regele vorbea politicos 

era cazul să fii sigur că ești pe cale să dai 
de dracu’... iar dacă mai dorea să-ți știe și 
numele...  

-Miquel ... cred că acasă ți se spune 
Miquelitto, așa-i? Aș vrea să-mi faci un 
serviciu ...  

Hait! Bibliotecarul simți cum îi trece un 
glonț pe la ureche și făcu ochii atât de mari 
că se mira cum de nu-i ies din găvane. 

-Ce simbrie ai tu, prietene, Miguel? 
-Treizeci de dubloni de aur... dar mi 

se mai rețin vreo doisprezece pentru în-
târzieri la slujbă, rate și dobânzi în contul 
unui împrumut luat de la Isaak din Coim-
bra, șarpele ăla... pentru contribuții la 
întreținerea oștirii, pentru patru pensii ali-
mentare... pentru acoperirea unor datorii 
făcute la croitor, cizmar, pălărier, la 
așezământul donnei Isadora... viață grea, 
Majestate ...  

-Bine-bine ... Te anunț că, începând 
de astăzi, remunerația ta va fi de o sută de 
dubloni de aur. În plus, vei primi un titlu no-
biliar ... voi fi primul cap încoronat al cărui 
bibliotecar va face parte din înalta 
aristocrație ... ce-ai zice de ... Conte de Vil-
larosa? Hm ? Domeniu cu șase sate care-
ți va aduce un venit anual de vreo ... șase 
mii de dubloni ... Ei? 

 
TOP SECRET: „BRUNHILDA” 

 
Domnule general! 
Se manifestase, răstit, un căpitan 

spân, din spionajul militar. Era crăcănat și 
avea un ochi de sticlă. Verde. Hans G. 
Grubner se numea stârpitura și, toate 
semnele exterioare îl dădeau ca fiind 
periculos.  

Pentru cine întreabă.  
Și, mai ales englezii întrebau mereu 

prostii, cu aerul că se interesează de mer-
sul trenurilor, orarul de funcționare al 
muzeelor ori prețul bumbacului la bursa 
din Cairo ...  

Da ? 
Nu ne-ați spus nimic, domnule ge-

neral, despre sistemul secret care-i per-
mite „Brunhildei” să devină invizibilă ... să 
fie vorba de gluga lui Siegfried? Sau este 
doar o operaţiune de intoxicare? Ori ...  

-Domnule căpitan... știi care este prin-
cipala caracteristică a unei informații 
secrete? 

-Ăăăă ...  

-Exact! Trebuie să rămână secretă. 
Ochiul de sticlă al căpitanului se 

aburise puțin și degetele – cu manichiură 
prea meticulos elaborată ca să fie pe 
placul unui militar de carieră – îi 

înțepeniseră pe vipușca roșie a pan-
talonilor de aviator pe care, mai mult ca 
sigur,  n-avea dreptul să-i poarte. 

Cizmele lui de călărie, înalte și 
strălucitoare, oglindeau toate lucrurile din 
jur: fețe mustăcioase de colonei... de ge-
nerali ... de gogoși, sticle goale, scuipători 
...apoi, chiloții de factură barocă ai fetelor 
din personalul auxiliar, care se frăsuiau în 
perimetru, elegante și accesibile cât și 
alunițele perfecte de pe fundurile lor 
bombate...  

Restul selectei alcătuiri socio-profe-
sionale, preponderent militare, care 
aglomera încăperea, se bătea cu palmele 
peste genunchi bucurându-se, în mod 
evident, de felul în care era luat în balon 
căpitanul Grubner. 

Toate armatele din lume au câte un 
Hans Grubner și nimeni nu plânge când 
spionul o încasează deși, purtarea unui 
război în lipsa unor informații militare va-
labile, este inacceptabilă. 

Căpitanul Hans Grubner compunea 
deja, în cap, textul unui raport adresat 
Marelui Consiliu Imperial de la Berlin, prin 
care îl acuza pe generalul Von Hasse de 
incompetență activă, lașitate în fața ina-
micului, atitudine defetistă și alte 
douăzeci-treizeci de păcate grave militare 
și civile ... care să-l ducă în marș forțat, în 
fața plutonului de execuție.  

Ba nu, în fața unui batalion de 
execuție... a unei divizii de execuție, dacă 
se poate ...  

-Fir-ar el al dracului de aristocrat 
închipuit și degenerat, care-și datorează 
gradele, decorațiile și funcția relațiilor pe 
care familia lui le are în preajma tronului 
imperial, în timp ce el ... ofițer tânăr, intu-
itiv, patriot, heterosexual ... va ieși la pen-
sie maior. Dacă are noroc ... Veah!  

Neatent, se așeză pe testicule și 
relația lui cu Dumnezeu se deterioră 
brusc. 
 
POZĂ DE GRUP CU PESCARI 
NEFERICIȚI 
 

Pescarii, având creiere micuțe însă 
robuste și imaginație firavă dar suplă, nu 
apleacă niciodată urechea la prostii 
muierești, așa că ...  

-Un biban de opt kile și jumătate... 
asta am scos eu din Iezerul Tătarilor astă 
vară, na! 

Năsosul lansase bomba iar ceilalți 
erau de părere că, parcă, îi mai crescuse 
nasul. 

-Da-da... și aveți aici fotografia care 
confirmă această glorioasă captură ...  

Băieții priveau poza cu dinții strânși și, 
pe nesimțite, o aură negativă îl împresură 
strâns pe Năsos. 

-Ai omologat „peștişorul”? 
-Desiguuur... și am primit o diplomă, 

zece cârlige suedeze Reflex de mărimi 
diferite iar poza asta a apărut în „Vânătorul 
și Pescarul”, în chenar albastru și cu nu-
mele meu scris cu litere mai mari decât al 
redactorului-șef. 

Pe urmă, după vreo două zile, m-a 
vizitat acasă Aneta, coafeza blondă de la 
Azur și, împreună, am reușit să rupem 
patul... Asta-i, capturarea bibanului m-a 
făcut celebru, respectat de bărbați și iubit 
de femei, asta-i! 

Undeva, departe, se auzea un tren 
sau, poate, un aspirator rusesc. Chelul își 
smulgea fire de păr din nas și farmecul dis-
cret al Lunii era tulburat de trecerea unui 
obiect discoidal, pâlpâind  intermitent,  în-
dreptându-se  drept spre Țăndărei iar 
Blondul își dădu asigurări mute că 
alcătuirea tehnologică trebuie să provină 
din zona 51, din Star Trek ori din 
coșmaruri. (...) 

 

AFACERI DE AMOR, PĂRUIELI ȘI VESELE ÎNTRECERI CU CAI 
LA SAINT JEAN  D`AKRE
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Spuneam în numărul trecut că 
după ce planurile finale ale globaliștilor-
neomarxiști au fost făcute și supuse 
unor simulări la nivel mondial, a urmat 
în paralel punerea lor în practică, care 
continuă într-un mod agresiv și rapid, 
deosebit de periculos. Bineînțeles, 
împreună cu o campanie acerbă de ma-
nipulare mediatică, de discreditare a 
celor care se ridică, iau atitudine îm-
potriva ideologiei și practicilor neomarx-
iste, tot mai susținute de un 
sistem/autorități, care își impun varianta 
oficială, ca singura valabilă și adevărată. 
Astfel, există site-uri de verificare a 
faptelor și informațiilor, precum Politi-
Fact, FactCheck.org sau Snopes, care 
pretind că sunt independente, dar nu 
sunt nici pe departe și nici nu prezintă 
datele reale, acestea fiind doar instru-
mente de manipulare în masă, arme 
folosite pentru a discredita orice om 
care e periculos pentru sistem, pentru 
politicile și ingineriile sociale dictate de 
noua ideologie neomarxistă.  

De exemplu, Divizia Facebook de 
verificare a informațiilor, PolitiFact, este 
deținută de Institutul Poynter, care a 
primit finanțări substanțiale de la aliați 

Big-Pharma, precum Google și Fundația 
lui Bill Gates. La fel ca Snopes, și Poli-
tiFact are un istoric de înșelare și de în-
doctrinare a populației. 

Iar pandemia de coronavirus a 
fost un bun pretext pentru a opri și a 
prăbuși economia mondială,   pentru a 
schimba orânduirea socială, prin con-
trol, autoritarism la scară planetară, 
cenzură.    

,,O lume cu un control mai puter-
nic al guvernului și cu o conducere mai 
autoritară, cu o inovare redusă și cu o 
creștere a presiunii asupra cetățenilor, 
asta există acum. Pe perioada pan-
demiei de coronavirus, lideri din toată 
lumea și-au încordat autoritatea și au 
impus restricții și reguli draconice. Trăim 
într-o vreme când actul conducerii-din 
nefericire-este compromis. Prin asta, 
vreau să spun că indivizii sunt puși în 
poziții de conducere pentru abilitatea lor 
de a fi influențați și nu pentru meritele 
lor ca lideri”, afirma într-un documentar 
dr. David E. Martin, analist pe probleme 
de securitate națională, fondatorul in-
dexului IQ 100 de la Bursa din New 
York, cel care a dezvoltat genomul 
lingvistic, o platformă unde se poate afla 
intenția comunicării, dincolo de 
informația transmisă.   

Toate planurile diabolice nu pot fi 
puse pe seama unor simple coincidențe, 

întrucât ele au avut la bază o serie de 
evenimente pregătitoare, toate îndrep-
tându-se către direcția unui dezastru 
mondial, de care aproape sigur nu vom 
scăpa.  

Și totul a început în urmă cu mai 
bine de un deceniu, cu Raportul Rocke-
feller 2010, purtând titlul ,,Scenarii pen-
tru viitorul tehnologiei și al dezvoltării 
internaționale”. Acesta a fost publicat în 
mai 2010 de Fundația Rockefeller, unul 
dintre principalii finanțatori ai eugeniei, 
educaţiei sexuale, ideologiei genului, şi 
creatori de OMG-uri (organisme modifi-
cate genetic), în cooperare cu Global 
Business Network a futurologului Peter 
Schwartz. Raportul conține patru diferite 
scenarii de viitor al omenirii afectate de 
o cruntă pandemie. Primul scenariu 
poartă un titlul care șochează: Lock 
Step (Blocarea), adică: mobilitatea 
internațională cât și cea locală, atât a 
persoanelor, cât și a bunurilor s-a blocat, 
rezultatul fiind afectarea gravă a mai 
multor ramuri economice, precum indus-
tria turismului și întreruperea lanțurilor 
de aprovizionare globale.  

Au apărut restricții fără prece-
dent, un control guvernamental mai 
strict și cu o conducere mai autoritară, 
așa cum bine observa dr. David E. Mar-
tin, mai sus citat.  

Scenariul Lock Step prevede o 
serie de evenimente sau componente 
terifiante ale Planului, care urmează să 
fie implementate prin așa-numita 
Agenda ID2020, o creație marca Bill 
Gates, complet integrată în Obiectivele 
de Dezvoltare Durabilă (SDG) ale ONU 
- Agenda 2030. 

Printre ultimele simulări care au 
pregătit lumea 
pentru „pandemie” 
s-a numărat 
Evenimentul 201 
(Event 201), orga-
nizat la New York 
în 18 octombrie 
2019. Acesta a 
fost sponsorizat 
de Centrul John 
Hopkins pentru 
Sănătate Publică, 
Fundația Bill și 
Melinda Gates 
(BMGF) și Foru-

mul Economic Mondial (WEF), clubul 
celor bogați și puternici care se întâl-
nesc în fiecare ianuarie la Davos, 
Elveția. Au participat firme producătoare 
de produse farmaceutice (grupuri de in-
teres pentru vaccinuri), precum și Cen-
trele pentru controlul și prevenirea 
bolilor (CDC) din SUA și din China.  

Potrivit descrierii acestei perfide 
acțiuni, ,,unul dintre obiectivele Event 
201 a fost simularea computerizată a 
unei pandemii cu virus corona. Virusul 
simulat a fost numit SARS-2-nCoV, sau 
ulterior 2019-nCoV. Rezultatele au fost 
unele dezastruoase, omorând 65 de mi-
lioane de oameni în 18 luni și prăbuşind 
piața bursieră cu mai mult de 30%, ceea 
ce a provocat șomaj și faliment grav”, 
adică tocmai scenariul pe care îl trăim 
acum… 

Event 201 a recomandat printre 
altele și suprimarea așa-numitelor 
mesaje false, de fapt mesajele care sunt 
contrare liniei oficiale, prin ștergerea 
unor filme de pe youtube sau video, în 
special a celor bazate pe dovezi incon-
testabile. 

Dar iată că, un alt mare plan 
global numit Marea Resetare este în 
desfășurare începând chiar din acest 
an. Despre obiectivele sale și noul lim-
baj al corectitudinii politice, în numerele 
viitoare… 

 ATITUDINI 

Noua Revoluție Culturală,  
Marea Resetare și Sfârșitul Democrației (2)
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Țara Mea 

 
Țară mândră și frumoasă, 
Ce pe veci vei dăinui 
Tu ești bogăția noastră 
Și mereu te vom iubi. 
Pentru tine, țară sfântă 
Mulți au devenit eroi 
Pentru a nu da socoteală 

 

Altui neam, altui popor 
Cu prețul vieții, te vom apăra 
Și mereu ne vom ruga 
Ca mereu să înflorești 
Și pe veci să strălucești. 

 
  Daria Mihaela Spătaru, cl. a V-a 

Școala generală Hârtop,  
jud. Suceava 

 
Elena Boholt 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sânge sfințit 
 
Pe strada străină pășeam fără sens  
Căutând răspunsuri lacrimilor fierbinți 
Ce-mi înecaseră mintea și inima... 

Eram tot eu, acum pierdută-n Univers, 
Strângând din pumni, scrâșnind din dinți 
Durerea trupului robit de patima... 
Mea, a lor, a tututor; lumina s-a prelins 
Din cerul plin acum de rugăminți 
Și de ochi plânși, de teama... 
Orizontului straniu și necuprins 
În baierele șubrede ale unei minți 
Măcinate constant fără noima... 
Duhului Sfânt din cer desprins 
Să șteargă lacrimile bunilor sfinți 
Trimiși pentru noi: turma... 
Te strig! Sufletul mi l-ai atins 
Doamne, cum doar Tu știi să ierți 
Sfințind sângele cu agheasma... 

  Nabulio  

 
 
Cum ne-

cum, are un 
noroc chior la 
bani, pe unde 
se duce, pe 
unde se-ntoarce 
dau banii gră-
madă peste el, 

încerca femeia să-și încurajeze fiica, o 
domnișoară trecută de adolescență dar 
rămasă încă agățată în plasele inocenței 
neștiutoare, e drept că n-are noroc la fete, 
insista ea, da' tu ai noroc că te place, nu-și 
abandona mama ideea, mânată de cele mai 
bune intenții ca orice mamă, n-o să mori 
dacă ieși cu el într-o seară, fata nu se înmuia 
sub nicio formă, auzise despre Nabulio că e 
cam zgârcit și prostănac, însuși numele ăsta 
era de fapt o dovadă, cum îl chema în reali-
tate nimeni nu părea a ști, povestea cu pore-
cla avea și haz și tâlc, băiatului îi plăcea să 
se dea mare și se considera Napoleon, 
numai că niciodată nu reușea să pronunțe 
corect numele ilustrului geniu militar, i se 
înnodau mereu silabele în gât înainte de a 
fi rostite, asta până când un vecin mucalit și 
pus pe șotii a avut ideea să-l trimită cu gân-
dul la bulion, produs alimentar local cunoscut 
de toată lumea, na bulion, să ții minte, i-a zis 
acela de parcă i-ar fi oferit pe loc un borcan 
cu amintitul conținut, nabulion, a repetat el 
luminându-se deodată, Nabulio adică, s-a 
limpezit el de-a binelea sperând, probabil, că 
fără n final sună franțuzește cuvântul, da, eu 
sunt Nabulio, și Nabulio a rămas pentru toată 
comunitatea, tocmai asta nu-i plăcea deloc 
fetei, cel mai urât lucru în viață e să te dai 
cine nu ești o contra ea pe maică-sa care nu 
ar fi convins-o nici în vecii vecilor, dar a 
apărut nebuna aia, colega ei de navetă care 
locuia chiar pe malul Siretului și poate de 
aceea era cea mai sălbatică dintre toate 
fetele satului, ce proastă ești, dacă nu te duci 
tu, mă duc eu, a avertizat-o ea râzând cu 
gura până la urechi, și iat-o acum pe 
nehotărâta noastră cu Nabulio la restaurant, 
nici nu s-au așezat bine că el a și scos un 
teanc serios de bancnote triste și l-a așezat 
pe masă ca s-o înveselească, dar fetei i s-a 
părut că a tras o graniță între ei, niciodată n-
o să am atâția bani, își zise cu o falsă invidie, 
însă în realitate nu era invidie ci nedumerire, 
ce bem, a întrerupt-o el superior, eu vreau o 
cafea, a continuat Nabulio fără să-i mai lase 
timp de răspuns, la fel, a spus ea amăgindu-
se că el îi așteaptă răspunsul, teancul de 
bani care le străjuia iluzia intimității ca o 
santinelă credincioasă devenea între timp 
total neinteresant, și-au băut cafelele fără să-
și mai vorbească, și-acum, a îndrăznit ea o 
întrebare în cele din urmă, și-acum ce, i-a 
întors Nabulio, prietenia e prietenie, da' 
cafeaua-i pe bani, și-o plătește fiecare... 

  Pandemică  
 

Uite al dracu', și-a coborât drapelul în 
bernă, zisese un gură-cască îndepărtându-
se cu tot cu ironia lui de gură spartă, după 
ce privise îndelung gura păcătosului pe 
lângă care atârna masca agățată de urechea 
stângă, luând în derâdere parcă, deci drep-
tunghiul de cârpă, în opinia noastră, persifla 
scena neverosimilă, de un comic sfidător la 
adresa realității îngrijorătoare, cu virusul ăsta 
nu-i de glumă ai fi zis că vrea să sugereze, 
pandemia devenise spaima numărul unu a 
tuturor, dar insului întins cu fața în sus pe 
banca de la intrarea în parc nici că-i păsa, 
chiar și nasul dezvelit de orice precauție îi 
accentua aspectul  persiflant, o părelnică un-
duire a aerului, mai perceptibilă totuși decât 
respirația adormitului în miezul zilei, acom-
pania scurgerea generală înspre după 
amiază, precum și susurul firav al unui sforăit 
timid, însă o ciudată încremenire crea 
senzația eternității, dar era pur și simplu 
numai o senzație, căci adevărul însemna 
mișcare și iar mișcare, nu doar oamenii aflați 
la acel ceas în parc alcătuiau un du-te-vino 
necontenit, ci chiar și pântecul celui ce 
atrăgea atenția tuturor, deci și pe a noastră, 
cu toate că răspândea nepăsare se înălța rit-
mic, unind și despărțind, concomitent și 
tăcut, susul cu josul după regulile știute dar 
mai cu seamă neștiute ale vieții, doar puțină, 
foarte puțină imaginație să ai și ai merge cu 
gândul la burduful unui acordeon întins pe 
verticală, alene, de o mână nevăzută, 
cămașa, care fusese cândva bucurie pe-
semne, acum acoperea neputincios pielea 
din care se vedeau fâșii bronzate, uite'al 
dracu' boschetar, zice cu un fel de invidie un 
alt gură cască, impropriu spus gură cască, 
mai corect și în total respect față de adevăr 
ar trebui să rectificăm și să scriem gură 
acoperită, căci o zdreanță asemenea aceleia 
despre care am pomenit deja că flutura 
neglijent și indiferent, dar în firească 
dependență de urechea stângă a priveliștii 
acesteia insolite, îi stătea ăstuia sub nas as-
cunzând vederii organul rostirii, hai că-i tare, 
subliniază gură acoperită, cum îi spunem 
corect de astă dată observatorului fin și liber 
al realității, boschetaru' naibi' are și catarg, 
odată ce acestea au fost spuse cei ce au 
timp să privească privesc și, ce să vadă, din 
șlițul rămas deschis, dintr-o regretabilă 
neatenție firește, altcumva nu-i de crezut de-
spre un cetățean onest care se odihnește 
pașnic, în parc, pe o bancă a nimănui tocmai 
fiindcă e a tuturor, dar să nu ne abatem de 
la esență, din deschiderea specificată cu 
jena aferentă răsar câțiva centimetri de 
bărbăție, neapărat sfidătoare, de parcă ar 
striga curioșilor nerușinați, cu obidă și nesaț, 
'rea-ți voi ai dracu', cu pandemia voastră cu 
tot... 
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URZEALA RĂZBOAIELOR 
 
la vânătoare a luat piatră ascuțită  
și a ucis o vietate 
așa a ajuns conducător 
sălbatic fiind făcea ce voia cu ceilalți  
care scoteau sunete fricoase 
atunci Dumnezeu nu era invocat  
iertarea păcatelor nu exista 
sau dacă exista ei nu știau 
doar războaiele cu victime 
care strigau nearticulat  
conta pentru ei 
războiul a plecat din peșteri 
casa de piatră la fel 
munca aducea războaie 
apoi strigătul articulat  
a devenit diplomație 
atunci femeia a înțeles  
diviziunea sălbatică a lumii 
așa a apărut compasiunea  
nașterile erau acte de Identitate 
fărâma de normalitate  
care a salvat lumea 
se spune că prima oară  
Dumnezeu a vorbit cu femeia 
amândoi au separat  
casa de piatră 
de urzeala războaielor 

ISUS ARE DREPTATE 
 
omul dorea să i se citească  
                                    din cartea sfântă 
povestea copilăriei lui Isus 
omul nu știa cine este tatăl lui 
pe care îl căutase permanent 
curios că cineva ca Isus a plecat la Tatăl 
voia să facă la fel și se grăbea  
fericit că nu este singur în călătorie 
voia să evadeze din spațiul închis 
în care trăia 
el știa că durerea stă ascunsă în case 
cum ar fi să apară la promenadă  
sufletele care stau să cadă  
să nu știm ce să facem 
discreți făceau ritualul plecării 
suflete singure luate câte singure 
zeitățile erau speranțe deșarte 
și povesteau despre ele  
ce este o zeitate frumoasă 
nu se compară cu tine o muritoare 
tu nu ai povesti care au răscolit lumea 
dar ai secretul 
pentru care te simt te ating- rostea omul 
cum să te plimbi în tihnă 
cu o zeitate prin cartier 
care te arde din plictiseală  
ăștia o să ne creadă nebuni- 
                              rostea muribundul 
dimineața făceau recenzia zilei anterioare 
de care femeia râdea 
ea era învingătoarea  
chiar dacă el plecase 
să vadă dacă Isus are dreptate 
 
A PATRA CALE.... 
 
mă sperie faptul 
că nu mai apar în fotografiile cu mine 
sau cu tine femeie 
evenimentele mele sunt fără mine 

amintirile cu mine-la fel 
să fie vorba de al doilea din mine 
pe care nu-l vedeți 
dar l-ați șters din amintiri 
cum foștii amici 
se plimbă cu mine fără mine 
curată nebunie 
ți-am dat o icoană și șapca mea  
pe un bănuț 
că nu făceam pomană 
atunci cum îți explici că eu te-am omenit 
și tu nu îți mai amintești de mine 
să fie asta o amnezie 
cu icoana mea lângă tine? 
pe stradă cineva mi-a dat 
un bănuț zăbavă 
de parcă știa cum mă cheamă 
mă sperie faptul că nu mai apar 
în viața cu mine 
dar încă sunt aici și este bine 
și bem o bere prietene în închipuire 
 
DIALOG FĂRĂ TIMP 
 
prietene... 
în viață niciodată să nu te cerți cu timpul 
nici acasă nici la birou 
mai bine te vezi cu el pe ascuns 
cum te vezi cu amanta 
nimeni nu trebuie să știe  
cât de solidă este această relație 
să nu ai încredere în mine 
te voi uita în amestecul de clopote 
pe unde voi călătorii... 
toți te vor regreta trei zile 
și te vor lăuda fără să știi  
iar eu așa uituc cum sunt 
te voi păstra în amintire 
numai eu te voi vedea printre cei vii 
vom râde în hohote de bocitoarele plătite  
și de femeile din viață ta 
care vor plânge în 

locul din care vei pleca 
doar ești și tu Dumnezeu 
care călătorește undeva 
și cine știe ne vom întâlni 
pe malul unei ape fără nume 
fără loc și fără amintiri 
și vom trăi alături de femeile 
pe care nu le știi 
 
LUTUL VIU 
 
lutul modelat de trupul tău  
portocale strivite de buze înfometate 
mult soare care ne arde pe coapse 
multe șoapte de sâni prea grăbiți 
atingeri și freamăt de lut tremurat  
rotiri fără număr de cerc solar 
iar noi nu am uitat cum iubirea  
din lut viu ne-a creat 
 
VOCEA BUNĂ DIN EL 
 
când diminețile te caută 
atunci Dumnezeu respiră cu tine 
și te plimbă pe câmpie 
niciodată nu smulge o plantă 
nu știi tu că strigătul ei este al tău 
rostea vocea în fiecare dimineață 
nu aștepta trăsura de noapte  
oricum nu te cunoaște și caută 
pasageri rătăciți 
trăiește cum vrei dar trăiește 
ai pus cruciulițe pe clanța de intrare 
credeai că dracul este cinstit 
el intră prin televizor în mintea ta 
te sucește de cap și te aleargă 
prin cameră ca boala de sfârșit 
când diminețile te caută 
înseamnă că ai privilegiul  
să ai soarele în cătarea vieții 
și trage trage ca un vânător 
în cei care vor să te doboare

 
 

Caliopi-Alina 
Dinu 

 
 
 
 
 
 
 

Doruri 
 
Mi-e dor de pământ!  
De floare și tindă... 
Mi-e dor de cuvânt!  
De casă, de grindă... 
Mi-e dor de ai mei! 
De sat și ogor,  
Mi-e dor de costrei! 
De tine, mi-e dor! 
Cândva, am să vin, 
Ușor, pe-’nserat, 
Să beau din pelin, 
Să dorm pe un pat, 
Pe prispă, sub cer, 
Acasă, la noi,  
S-aud leru-i, ler, 
Să fim amândoi! 
 
Sânzienele 
 
Am cules florile dorului-Sânzienele- 

Le-am adunat în coroana de curcubeu, 
Așezând-o pe tâmple de fecioare, 
În zori, ca pe-un trofeu. 
 
Și erau mult preafrumoase, 
Asemenea florilor galbene! 
Erau mândre crăiese, 
Din sculpturile brâncușiene! 
 
Și iată-le-n hore de vâltoare, 
Cu pletele zburând în cascade reci, 
Spre apele curgătoare, 
Cu licorile-farmeci-! 
Jucau hore pe strune de vrăbii, 
În vârtejuri de ape, 
Pe firele ierbii, 
Cu tălpile-șarpe-. 
 
S-au făcut nevăzute  
Alergând năuce, 
În păduri, printre ciute, 
Prin flori, bălăuce! 
 
Floarea de mușcată 
 
Ai înflorit într-o mușcată,  
Mamă, 
Pe prispă, sub razele lucii. 
Erai un boboc de fată 
În copilăria mea, 
Acum, ești o floare... 
 
Din tulpina ta zveltă,  
Mamă, 

Au crescut mlădițe, 
S-au înălțat până dincolo de deal, 
Au înflorit și ele în felurite culori, 
Însă... tot a mușcată crudă miros! 
 
Azi, frunzele tale, Mamă, 
S-au topit în aramă, 
Stau să cadă din loc în loc, 
Iar floarea, altădată coroană, 
Abia tremură de mijloc! 
 
Aș vrea să mai vină o primăvară,  
Mamă, 
Peste tine! 
Și altele, apoi...altele... 
Să-ți întinerească rădăcina, 
Și să-ți înflorească grădina! 
 
Descântec marin 
 
Pământ desțelenit de ape, 
Din care cresc albaștri albatroși, 
Și vuiet de corabie, și șoapte... 
M-așez la umbra norilor stâncoși. 
 
E seară cu lumini de faruri stinse, 
Se crapă cerul în făclii de întuneric, 
Departe,... plase albe stau întinse, 
Peștii se-agață-n dans nebun, frenetic!  
 
Rămân în noaptea asta lângă mare, 
Flămândă de al ei albastru cântec, 
Sorb fiecare picătură-n bob de sare, 
Adorm prin farmec, ca într-un descântec! 

Dor crustaceu 
 
Marea a înflorit din livada de vișini,  
Curge alb înspumat peste tălpi de abis, 
Peste plajele goale, uscate de patimi, 
Se pierde în larg într-un cer paradis. 
 
Mă aplec și-i cuprind grumajii albaștri, 
O sărut peste fruntea-i  
                           de alge-n coroană, 
Nu-i chip să mă vadă, doar stelele-aștri, 
Apoi o privesc, cum privești o icoană! 
 
Aici, eu mă rog, aici, plâng ori mă bucur, 
E aproape de mine și Dumnezeu. 
Marea tace de valuri, nu e chiot, nici susur, 
E doar rugăciune de dor crustaceu! 
 
Nuntă 
 
Găteli și albe flori- ghirlande, 
Stau prinse-n părul mării văl, 
În zbuciumate sarabande, 
Mângâie blând, trup și picior. 
 
Mireasă este marea, cerul-mire, 
Se prind de mână-n dimineți de astre, 
Sub foc de raze, sub a soarelui nuntire, 
Rămân cuprinși în undele albastre. 
 
Nu îi desparte nimeni pe vecie! 
Sunt două trupuri prinse-n chingi de dor, 
O mare și un cer în proorocire, 
Purtați de pescărușii albi în zbor! 


