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Nu am cum să con-

curez cu Televiziunea 
Literară a lui Eugen Un-
gureanu în relatarea mea 
despre „Toamna bacoviană” 
2021, o ediție atât de 
specială prin confluența 
aniversărilor pe care le-a 
sărbătorit, 140 de ani de la 
nașterea lui George Ba-
covia, 50 de ani de la 
faimoasa omagiere a lui Ba-

covia de către întregul Bacău sub bagheta poetului Radu 
Cârneci și 20 de ani de la înființarea Filialei Bacău a Uni-
unii Scriitorilor, dar mă încumet să consemnez ceea ce 
uneori scrisul poate să surprindă mai bogat decât ima-
ginea: emoția, emoțiile. Or emoțiile au început privind 
chiar întâlnirea noastră de la primirea invitațiilor semnate 
de Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean 
Bacău, și de Dumitru Brăneanu, președintele Filialei 
Bacău a Uniunii Scriitorilor din România: Oare vremurile 
(stăpânite de corona virus) nu vor fi împotriva noastră ca 
anul trecut? Dar iată-ne, joi, 16 septembrie 2021, în 
grădina Casei Memoriale „George Bacovia” Bacău ca în 
grădina raiului, cu soarele verii coborând printre frunzele 
copacilor, îndulcindu-le umbra, încălzind puternic aerul 
și luminându-ne chipurile. Ne bucurăm, ne salutăm, pri-
eteni, cunoscuți, știuți numai din vedere, ca niște frați 
reîntorși acasă, în concediu, din țări străine. Apoi, brusc 
gânditori, coborâți înlăuntrul nostru, printre amintiri și 
temeri privind viitorul, ne strângem în dreptul măsuței cu 
cele de cuviință, lumânări, colac, vin, la slujba de 
pomenire a celor plecați dintre noi crescând Filiala Bacău 
a U.S.R. din cer, suspinând tăcuți la fiecare nume, între 
care și sucevenii Ion Cozmei și Ion Prelipceanu, și 
făcându-ni-se dor de Calistrat Costin, prezență glumeață 
și gravă deopotrivă, a cărui președinție a acoperit cea 
mai lungă perioadă din istoria Filialei. „Veșnică 
pomenire!”, spune cântat preotul Cornel Paiu. „Veșnică 
pomenire!” suntem în rânduri ca niște raze, palmă de su-
flet, palmă de suflet, iar pe colacul urcând spre boltă, 
spre zenitul ei, coboară deopotrivă din coroanele co-
pacilor și din tării funigei subțiri, care ne leagă puternic 
de cei care nu mai sunt, de cei de sus. 

Aroma de pâine bună a colacului se înstăpânește 
peste grădină, în vreme ce Dumitru Brăneanu adaugă 
celor zece toamne bacoviene de care s-a ocupat de la 
130-a aniversare a nașterii Poetului și pe cele, începând 
cu legendara sărbătorire din 1971, desfășurate prin grija 
revistei „Ateneu”, și cele două ediții Bacfest  ale criticului 
literar Adrian Jicu, „foarte reușite”, și unele și altele, 
„păcat că nu au continuat”, un buchet mai mare de 
manifestări, înțelegem, este un buchet mai frumos: „Li-
derul spiritual al Bacăului merită!”. 

(Continuare în pag.11) 

 

DESPRE BACOVIA  
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Adunături 

      
1.- Fă ceva frumos și folositor pen-

tru semenii tăi. Oamenii ar putea imita 
gestul tău. 

2.- Succesul nu este cheia fericirii. 
Feicirea este cheia succesului. 

3.- Uneori fericirea înseamnă... 
uitare.  

4.- Tragedia vieții constă în ceea ce 
moare într-un om când încă mai trăiește. 
Uneori flacăra noastră se stinge, dar ea 
este reaprinsă de un alt om. 

5.- Ce este naționalismul? Este pa-
triotismul care și-a pierdut noblețea. 

6.- Suntem mult prea mulți 
împreună, dar murim din singurătate.  

7.- ”Într-o lume nebună, doar cei 
nebuni sunt sănătoși” (japonezul Akira 
Kurasawa).  

8.- ”Nu încerca să fi un om de suc-
ces, ci un om de valoare” (savantul fizician 
A. Einstein). 

 9.- ”Analfabetul viitorului nu va mai 
fi cel care nu știe să citească, ci cel care 
nu știe să înțeleagă”. (americanul Alvin 
Tofler).  

10.- ”Nu devii bătrân fiindcă ai trăit 
un anumit număr de ani, devii bătrân 
fiindcă ai dezertat de la idealul tău” (com-
pozitorul George Enescu).  

11.- ”Două lucruri sunt imposibile în 
viață: a vedea cu ochii tăi pe Dumnezeu și 
a povesti dragostea” (poetul Adrian 
Păunescu). 

 12.- ”Nu mă sperie moartea culturii, 
mă sperie cultura precară a ministrului cul-
turii” (C. Vadim Tudor).  

13. -Dacă vei întreba un oier grec și 
bătrân de tot cum de a ajuns la vârsta lui 
înaintată, îți va răspunde, la fel ca și 
ciobanul mărginean și sibian, că numai 65 
de zile dintr-un întreg întreg an nu a mân-
cat brânză, pastramă de oaie și nu  a beut 
răchie.  

14.- Ce a fost azi, nefiva mâine!  
15.- Succinta pildă Evanghelică a 

vameșului și a fariseului. Dumnezeu îl 
apreciază pe vameșul smerit și îl respinge 
pe fariseul mândru. Primul sentiment te 
înalță, cel de-al doilea te coboară.  

16.- Nimeni nu iartă pe nimeni. 
Dovadă că tot mai des auzim 
neomenoasa expresie: „Eu te pot ierta, dar 
nu vreau s-o fac pentru că nu meriți 
iertarea mea”. Se uită banalele cuvinte 
„Iartă-mă”. Ele au o putere extraordinară 
asupra oamenilor. Pe certăreți îi 
transformă în oameni înțelegători, pe 
dușmani în prieteni. Iar oameni buni sunt 
mai degrabă nu cei care cred despre ei că 
nu greșesc, ci cei care pot să ceară și să 
acorde iertare.  

17.- Iosif, aflând că Maria este 
însărcinată, a vrut s-o părăsească, dar a 
avut o viziune în care un Înger l-a convins 
că pruncul zămislit este de la Duhul Sfânt 
și că va fi Mântuitorul lui.  

18.- Cel mai mare dar pentru un 
om, după darul vieții, este libertatea. Dum-
nezeu l-a creat așa întrucât l-a făcut după 
chipul său. Iar de neîngrădit este libertatea 
lăuntrică. Acea pecetă pusă de Dumnezeu 
în Suflet. Așadar, să creștem în libertate și 
în demnitate. 

 
S-auzim glasul iubirii... 
 
        Dintr-o dată moartea ne-a des-

chis ochii asupra vieții. Moare o lume 
tehnologizată și absurdizată de SF-ul. 
Suntem vulnerabili. Muritori. De la o 

respirație. Și totuși, ”La Bella Italia”. 
Rădăcina romană a existenței noastre 
este în suferință și întristare. Avem români 
peste tot, dar în Italia sunt cu milioanele. 
Nu spun că este ușor să trăiești în Italia ca 
român, dar este minunat să iubești Italia. 
Ne putem ajuta și ruga împreună. Țineți 
minte și judecați ce-i scris în Biblie: ”În vre-
murile din urmă dragostea celor mulți se 
va răci și veți fi loviți cu boli necunoscute”. 
Viața ne aduce și bune și rele. Și puține 
fac diferența între ele. Îi vremea să-i rog 
până și pe surzi să audă și să înțeleagă 
glasul iubirii dintre oameni. 

 
      Trăim din amintiri 
 
Se spune că odată un rege, pentru 

a se convinge de spiritul de inițiativă al 
supușilor săi, a pus un bolovan mare în 
mijlocul drumului. Apoi s-a ascuns și a 
așteptat să vadă cine va da piatra 
laoparte. Au trecut cu trăsura câțiva dintre 
bogații regatului, care toți au ocolit piatra. 
Câțiva s-au oprit și și-au manifestat 
îndignarea, spunând: ”Cum e posibil ca un 
asemenea bolovan să stea în mijlocul dru-
mului”!? Și au început să dea vina pe unul 
și pe altul. Și au ajuns cu criticile până la 
rege, că nu-și administrează  bine regatul. 
Pe drumul acela a trecut și un țăran care 
se întorcea de la câmp. A văzut bolovanul, 
a oprit căruța și a coborât să-l dea 
laoparte. După ceva efort a reușit să-l 
ducă la marginea dumului. Când să plece 
a observat în locul bolovanului o pungă. 
Era plină cu galbeni. Atunci regele a ieșit 
din ascunzătoare și i-a spus: ”Banii sunt ai 
tăi. Răsplata că nu ai ocolit greutatea!”.  

Fără nici o aluzie la înțelepciunile 
textului de mai sus, vă ofer câteva 
proverbe românești: cine vorbește mult, ori 
știe multe, ori minte multe; capul de măgar 
nu albește niciodată; cine vorbește, 
seamănă, cine ascultă, culege; cine 
scuipă, anevoie linge de bunăvoie ceea ce 
a scuipat. De curând, reciteam în ziarul 
TRIBUNA ceea ce știam de foarte multă 
vreme, și anume că românii ardeleni și 
transilvăneni, băștinași din tată în fiu ai 
Sibiului-Hermannstad, nu aveau voie să 
înnopteze în interiorul zidurilor Cetății Me-
dievale, flancate de grele și zăvorâte porți, 
de turnuri de apărare și de bastioane de 
breaslă. Aceleași restricții le aveau și 
țiganii. Ca urmare, celor două etnii le era 
interzis să cumpere sau să construiască 
case de locuit, prăvălii, biserici de rugat 
creștinește și ateliere de meșteșugit di-
verse meserii. Dacă cititorul nu mă crede 
pe cuvântul scris, îi redau textual înscrisul 
cronicarului local MARTIN  HOCHHMEIS-
TER, text tradus în română din limba 
germană: ”Locuitorii sunt mai ales sași 
transilvăneni, germani, maghiari, armeni și 
greci (...), în suburbii mai trăiesc români și 
țigani (...)”. Despre evrei, cronicarul sas nu 
suflă nici o vorbă scrisă, cu toate că 
vechea Sinagogă a Sibiului a fost 
construită de mirenii ei. Adică de cei din 
cultul Iudaic.  

Drept urmare, putem spune că 
românii - proști de toleranți și de buni la 
suflet - nu au prea trăit aici.  Nici atunci și 
nici acum. Dovadă că toate cele peste 30 
de sate și cătune din vecinătatea orașului 
poartă numele de Mărginimea Sibiului! 
Adică ei locuiesc la periferia acelora 
cărora cu 1000 de ani în urmă au început 
să le ofere gratuit și pâmânturi roditoare, 
și falnici munți, și întinse păduri, și ape 
limpezi, reci și cu pești. Și tot nu-i nici bine, 
nici liniște, nici pace și nici frățietate! Cu 
toate că au grupuri parlamentare politice 
aparte, radiouri, televiziuni, ziare, reviste, 
teatre, cetăți și conace, ansambluri fol-
clorice, școli, licee, facultăți. Și îl mai au și 
pe foarte înaltul, sobrul și ironicul 
Președinte de Românie, purtător al nu-
melui și prenumelui de Klaus Werner Io-
hannis, locuitor în vecinătatea străzii casei 
mele sibiene! Cândva am fost ”serbus”, 
acum când ne întâlneam din întâmplare,  
doar ne salutăm, dar nu vorbim!  Nici în 
limba română și nici în Deutsche Sprache!  
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Locuri, oameni, sentimente 
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Motto 

"Indiferent cine ești sau unde ești,  
instinctul îți spune să mergi acasă" 

  
...Iată-mă călător intempestiv în 

ținuturile Vrancei, despre  care reporterul-
cronicar Alexandru Vlahuță scria cu mai 
bine de un veac în urmă: ”...Vrancea e o 
altă lume. De aici s-abat Carpații, îm-
pingându-și culmile spre miază-noapte. 
Din îndoitura lor se rup lungi șiruri de munți 
(...), puternice brațe ce se desfac și prind 
în arcurile lor mândrul plai al Vranciei, 
îngrădindu-i codrii, satele și izvoarele 
ca-ntr-o cetate uriașă”.   

Mă-ndrept, așadar, spre ținuturi de 
legendă, care pentru mine nu mai sunt de  
mult un fel de terra incognito, un no man’s 
land, pe care urmează să-l recuceresc in-
stalat comod într-o Dacie nerăbdătoare, și 
ea, să ia sub roți ”tărâmul nimănui”. După  
Garoafa, așezare cu nume de floare de 
pus la butoniera hainei, așa cum sunt mai 
toate satele vrâncene, cotim la dreapta, 
lăsând în urmă asfaltul-pamblică al 
autostrăzii E85 spre a  ne hurduca pe dru-
mul de pietriș, plin  de hârtoape și de praf 
ce ne va purta, cale de vreo 20 de kilo-
metri, spre destinația plină de mister și de 
surprize: Lacul lu’ Baban. Sat răsfirat și 
împrăștiat între dealurile molcome ale  
Măgurei, Brânculeștilor și Râpei Șoimului  
ce încunună trupul astei comune de 
legendă în care tocmai am pătruns – Gura 
Caliței. Aici, Carpații vrânceni cu  nume de 
legendă Giurgiul, Alunișul, Lapoșul, Cul-

mea Neagră, Soveja, Zăbrăuții, Lepșa, 
împodobiți de vârfurile și platourile lor 
alpine, veghează din depărtarea lor 
nordică aceste   plaiuri în care timpul pare 
că se scurge cu încetinitorul și unde mo-
dernul se ițește doar  pe ici-pe colo, cu 
vădită agresivitate la adresa trecutului, 
dintre casele cu rostuiri și forme 
tradiționale, cu vile ce autentifică ofensiva 
schimbărilor. Un mariaj relativ, dar împlinit 
totuși într-o  coabitare pașnică, aș  fi tentat 
să o spun, între trecut și prezent, fiecare   
revendicându-și dreptul, îndreptățit de al-
tfel, la recunoașterea autenticității. 
Navigăm cu mașina valsând  prin ogașe și 
ravene cu sentimentul că ne aflăm când 
într-un tărâm uitat de timp, când în prezen-
tul acaparator de transformări. Realitate 
vrânceană brodată pe canavaua 
schimbărilor.  Dar plină de chemări. Și-mi 
amintesc o celebră mărturisire citită 
cândva într-un dicționar de citate: "Acasă 
nu este un loc, e un sentiment”. Iar eu mă 
îndrept, așadar, către acasă. Dar nu către 
casa mea, ci a uneia dintre vechile 
cunoștințe, de peste șase decenii, din vre-
mea tinereților noastre timpurii. Pre nu-
mele său Corneliu Bălan, inginerul 
petrolist, geologul cercetător, proiectantul, 
deputatul în parlamentul românesc post-

decembrist, dar înainte de orice profesiune 
de credință ”vrâncean de țărână” de-aici, 
din satul cu nume de snoavă pe care l-am 
numit deja: Lacul lu’ Baban. Unde se află, 
de-o viață, casa din inima sa. Acesta fiind 
universul său sentimental de dintot-
deauna. Profund și ireversibil. Marea sa 
dragoste: ținuturile Vrancei din rotunjimea 
românească.   

De ce această predoslovie 
introductivă la un fapt  ce ține, aparent, de 
normalitatea sentimentelor de apar-
ținătate, multiplicabile cu fiecare dintre 
noi? Răspunsul poate fi unul cât se poate 
de simplu: în această lume a înstrăinării şi 
rătăcirilor prin lumea fără de cuprinsuri, a 
abandonărilor și vânării de vânt, puţini sunt 
cei care mai ştiu să-şi păstreze direcţia, 
potecile. Casa din inimă. Adică, să nu uite 
și să nu abanoneze drumul spre casă  ce 
te aduce acasă, acesta fiind cel mai fru-
mos cuvânt care există, locul unde, când 
ajungi, oamenii să te cheme înăuntru ca 
pe unul rămas de-al lor. Cornel? Dacă-l 
cunosc?, ridică din sprâncene, a mirare și 
întrebare, unul dintre sătenii de vârstă mij-
locie pe care-l abordez în curtea bisericii-
monument ce-și înalță, maiestuos, turlele 
spre cerul dominat de azuriul toamnei cu 
mirosuri de fructe pârguite. Mai bine m-ai 
întreba dacă e vreunul din satul nostru 
care să nu știe cine-i, fie copil, fie 
moșneag. E drept că de multă  vreme are 
buletin de Bacău, s-a dus omul să-și caute 
rosturile prin lume, și chiar că le-a găsit, 
dar dacă e să-i treacă pe răboj careva 
orele, zilele, lunile și anii pe care și le pe-
trece  printre noi, nu știu de partea cui 
s-ar înclina balanța: spre sat, ori spre 
oraș? Și  mă privește provocator.  Ascult 
și-mi amintesc una din zicerile de suflet  
rostite cândva și la Bacău de Maica 
Tereza de Calcutta – spiritul eclesiastic al 
secolului XX: "Iubirea începe acasă, și nu 
este vorba despre cât de mult facem, ci 
despre câtă dragoste punem în această 
acțiune".  Iar la Corneliu Bălan, a iubi 
locurile natale și a face ceva pentru ele 
sunt două din coordonatele sale sentimen-
tale, ce țin de mitizare și de adorație a 
acestora, cu reflexii adânci asupra familiei 

și oamenilor. Stau mărturie și 
faptele împlinite în vremea din 
urmă, între care construirea aripii 
noi a școlii și modernizarea celei 
vechi, restaurarea lăcașului de 
închinăciune, demersurile între-
prinse pentru asfaltarea drumului 
ce leagă satul de centrul comunei. 
Toate acestea reunindu-se sub 
același numitor al perenității. 

Împlinit în fapte și bucurii de 
suflet,  ce și-ar mai dori vrânceanul 
- băcăuan Corneliu Bălan? Să 
piară gândul de ducă al celor tineri 

dintre consăteni  spre cele zări necunos-
cute și amăgitoare, fiindcă, nu-i așa?, fie 
pâinea cât de rea, tot mai bine-n țara ta, 
mai multe cununii și botezuri, sălile școlii 
pline de copii, bucurii în sufletele oame-
nilor,  cămările  neîncăpătoare de  bucate 
și buzunarele pline. Fiindcă am avea de 
ce, și cu ce.  

Gândire simplă, dar pilduitoare, de 
fiu neînstrăinat al satului vrâncean ce 
respiră românismul ca pe o licoare 
miraculosă dătătoare de tinerețe fără 
bătrânețe și viață fără de sfârșit. 

 Și pentru că prezentul trăiește și 
prin trecut, purtându-ne spre viitor, să mai 
luăm aminte la încă un fapt ce susține spir-
itul civic-întreprinzător al inginerului 
Coneliu Bălan: lansarea celor două vo-
lume, sub semnătura sa, ieșite recent de 
sub tipar: ”Cronici de familii vrâncene” 
(editura Babel), o amplă antologie 
monografică cu o valoare istorică și 
documentară deosebite, respectiv cel de 
restituiri ”Din activitatea de parlamentar” 
(editura Vicovia). Astfel, satul Lacul lu’ 
Baban, cel ce adăpostește și Casa (din 
inima) lu’ Cornel, devine păstrătorul unor 
mărturii spuse și scrise ce-i aureolează  
vremile trecute, spre luarea-aminte a celor 
de azi, ca și a celor ce va să vină.    
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În cartea sa, cu titlu oximoronic – 

„Elegii pozitive”, Editura Eikon, 
București, 2020 –, Dan Dănilă aduce o 
poezie confesivă, care traduce sensibili-
tatea manifestată de eul creator în fața a 
cam tot ce există și-i influențează cu de-
osebire parcursul sufletesc, de la existența 
„copacilor-reverențe” și până la „nimicul 
atotputernic”.Vocea textuală pune accen-
tul pe metamorfozele trăite în relația cu 
lumea („Azi nu mai cred în albul zăpezii”), 
dar, totodată, mărturisește și propriul 
aport, esențial, la construirea altei fețe a 
acesteia, de pildă, într-un text („Arhitect”) 
cu statut de artă poetică: „… Toată carnea 
mea se făcuse mortar, / gemeam turtit sub 
orice piatră nouă: / în loc de tencuială, su-
doare de rouă, / prin vene-mi curgea 
numai apă de var. // Dar în ziua a șaptea 
am adormit / cu poarta închisă, cu punțile 
trase: / pusesem în ziduri tot calciul din 
oase, / în orice răspântii eram răstignit”.  

De altfel, preocuparea față de artă, 
de procesul de creație și de menirea aces-

teia se exprimă și alteori în cartea lui Dan 
Dănilă, ca în „Poemul, definiție”, unde, 
printr-o cascadă de metafore, se 
sugerează capacitatea poeziei de a 
cuprinde în sine întreaga realitate, văzută 
și nevăzută: „O creangă frântă sub greu-
tatea nopții, / un cuib de rumeguș pentru 
somn, / țestoasa cu ochii foarte blânzi, / o 
curentare la înaltă tensiune, / limita 
bănuită a unui anotimp. // Un vis terminat 
doar în zori, / mierea prelinsă în gura 
filosofului, / o pâine frământată în cenușă, 
/ un proiect de perpetuum mobile, / mașina 
de tocat carne păcătoasă, / cârtița roșie 
scoasă la lumină. // Un flacon sigilat cu 
parafină, / un fanar abia pâlpâind, fără 
paznic, / copilul altuia adoptat de o pasăre, 
/ o aripă prea grea pentru oricare trup, / 
cerneala dizolvată în sânge, / o scară 
împletită din litere sau / singura fantomă 
întrupată în sine”. În același timp, multi-
tudinea acestor tentative de a-i surprinde 
chintesența poeziei constituie o sugestie 
a inefabilului ce o caracterizează. 

Prin urmare, universul asupra 
căruia își poartă privirea instanța lirică este 
transpus în poezii printr-un imaginar pro-
teic (cu tentă deseori onirică) trăsătură 
determinată de tendința de a căuta con-
tinuu ameliorarea a ceea ce există, în 
scopul apropierii neîncetate de ce ar putea 
fi întrezărit ca ideal / perfecțiune, prin iden-
tificarea eforturilor creatoare ale artistului 

și ale demiurgului, drept care „Cineva 
deranjează lucrurile / ca să le alinieze iar 
la locul lor”, iar „argintul topit ia forma 
dorită / în apele ochilor lui de nedescris”. 

Pe de altă pare, în carte, privită în 
ansamblu, este vorba despre un teritoriu 
spiritual, cel al lumii ca spectacol (motiv li-
terar străvechi, venind din Antichitate), de 
vreme ce, „așteptând actorii” să intre în 
scenă, ceilalți „actori”, cu temporarul rol de 
„spectatori”, deleagă eul poetic, printr-un 
gest de solidaritate nedeclarată, dar 
asumată de toți, drept intermediar în 
acțiunea de evaluare a parcursului 
existențial atât de complex al tuturor, 
investigație care urmărește originile, 
rațiunile de a exista ale unui statu-quo 
venind de departe, din departele individu-
lui, dar și al umanității, fiindcă „Din 
copilărie se tot prelungește / acest coridor 
cu oameni și gesturi / printre coloane, 
tablouri și lustre, / păsări mute și atâtea 
întrebări”, „inventar” din care „doar pustiul 
va rămâne mereu afară”. 

Privite, în consecință, ca un tot, 
poeziile lui Dan Dănilă sunt o expresie a 
convingerii că, dincolo de faptul că în lume 
nu este nimic nou sub soare, că așa cum 
glăsuiește „Glossa” lui Mihai Eminescu, 
„Toate-s vechi și nouă toate”, deci că totul 
este o „poveste / repetată mereu”, o rei-
terare a datelor fundamentale ale viețuirii, 
ființa umană își păstrează nealterată 

neliniștea cognitivă, materializată, adesea, 
creator, așa cum, confesându-se în 
„Fereastră deschisă”, poetul vorbește de-
spre „plăcerea de a pune  întrebări / 
dureroase întrebări, la care nimeni, / ni-
meni, nu va răspunde vreodată”. 

În privința titlurilor poeziilor din 
volum, acestea sunt, în cea mai mare 
parte a lor, alcătuite din câte un singur cu-
vânt („Trepte”, „Umbra”, „Altcineva”, 
„Vârstă”, „Aur”, „Jertfă”, „Ochi”, „Erată”, 
„Știam”, „Noaptea”, „Haltă”, „Ieșire”, „Nu-
ditate”, „Toamnă”, „Amnezie”, „Uimire”, 
„Ucenic”, „Traducător”, „Poet”, „Ploaie”, 
„Elegie”, „Cântec”, „Cititorul” etc. etc.), 
constituindu-se într-un dicționar sui-
generis prin care autorul își aduce obolul 
la descifrarea / înțelegerea unor aspecte 
esențiale pentru condiția umană, gest însă 
înscris, până la urmă, în noianul 
deșertăciunilor care o caracterizează, ast-
fel că ultimul titlu din carte, „Utopia”, nu 
este deloc întâmplător, ci poate fi citit, ca 
și poemul respectiv, ca un corolar al aces-
tui demers liric. În loc de concluzie a rân-
durilor de față, ar putea fi relevante câteva 
versuri din poemul final: „Dacă toate 
întrebările ar avea răspuns / și iubirea ar 
câștiga războiul cu sângele, / într-o înser-
are ce ar putea fi ultima / în fiecare celulă 
s-ar dizolva pacea / rodnică precum can-
cerul și fără scop”. Și, totuși, omul este în-
clinat să se exileze „în utopie fără regrete”…

 Despre déjà-vu-uri și utopie – Dan Dănilă: „Elegii pozitive”„Elegii pozitive”
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O carte care nu  idilizează 
vârstele începutului de viață. Un roman 
care vorbește despre copilărie și 
adolescență din perspectiva insului 
născut și trăitor în mediul semi-rural. 
Deviza pionierească ”TOT ÎNAINTE” 
devine, în acest roman al prozatoarei 
IOANA NICOLAIE (apărut la EDITURA 
HUMANITAS-2021) o ironie amară  la 
adresa unei epoci trăite sub semnul 
unor lozinci fără acoperire în realitate. 
TOT ÎNAINTE era deviza pionierească, 
sugerând aspirația și îndemnul spre 
progres-dovedit iluzoriu; însăși Arsenia, 
personajul central al romanului, își 
exprimă nedumerirea: ”Dar cum 
creștea comunismul și de ce nu era el 
totuna cu socialismul nu-mi puteam ex-
plica nicicum”. Fetița Arsenia Bulța își  
trăiește copilăria într-o familie foarte 
numeroasă, ce-i drept, depășind 
numărul de copii impus de legile vremii, 
legi care stimulau natalitatea în timp ce 
nivelul de trai scădea. Frații mai mari, 
deși se dovedesc dotați intelectual și cu 
aspirații menite să-i ajute a-și depăși 
condiția, trebuie să se adapteze ofer-
telor vieții, ale societății. În primii ani de 
existență, fetița asociază comunismul-

despre care auzea vorbindu-se-cu 
„...bătaia dintr-un salon de spital, cu pi-
ciorul rupt și-o poză mucegăind lângă 
placaj, cu atâtea compuneri și poezii 
recitate, cu insignele în care-i prins cel 
mai mândru drapel...”, adică un colaj de 
situații amestecate, în care ostilitățile 
se întrepătrund cu momentele festive 
și simbolurile primei trepte de politizare 
a conștiinței umane. Tot felul de 
mărunțișuri cotidiene recompun un 
univers propice înclinației firești a 
copilului în a sesiza exclusiv ”partea 
plină a paharului”; un drum  spre școală 
cu o bicicletă împrumutată este un 
prilej de a privi cu optimism într-un viitor 
care, altminteri, se arată incert și prea 
puțin dătător de speranțe: ”...trebuie să 
merg până la capătul lumii, n-o să mă 
schimb în mama care-i în spital și poate 
naște, n-o să mai fiu măgar și nici a 
treia din clasă, n-o să mă îngrozească 
gândul că trebuie să mă sui în tren ca 
să merg singură acasă și poate 
greșesc gara.  Dacă nu cobor unde tre-
buie? Dacă ajung un om pierdut?” 

Ponderea romanului o formează 
amănuntele care, de fapt, reconstituie, 
pe lângă  existența unui copil în drumul 
spre adolescență, o întreagă epocă, 
devenind astfel, în egală măsură, un 
roman de ficțiune dar și un document: 
”Într-o carte despre ce-am trăit eu în 
comunism și aceea despre o fântână, 
tu ce-ai alege? voi întreba când toate 
ar fi trebuit uitate. Iar copilul altui mile-
niu îmi va răspunde: Comunismul! Nor-
mal!” 

 O CARTE DESPRE COPILĂRIE, 
DAR NU NUMAI...
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Veșnicia  din colbul uliței 
 
Cineva, mă vede 
privindu-mă-n oglindă 
Îmi șoptește, abia auzit: 
Vezi, tu, cum oglinda îmbătrânește, 
       Citindu-te? 
Tu, încă, mai vezi dincolo  
De această fereastră 
Câmpul cu maci albaștri 
(Da, maci albaștri!) 
Și simți mirosul de rai 
Măsluindu-ți prezentul? 
Te mai încumeți să visezi 
Căruțe cu coviltire 
Gonind prin praful uliței gâștele aiurite 
Și pe naivii încrezători în viitor 
Ce țin în mână o praștie,  
Precum adevărații vânători 
Tupilându-se de teamă, 
Să nu fie vânați, 
În tufișurile 
De la marginea drumului… 
Unde se mai simte mirosul 
Și gustul ouălelor prăjite în untură 
În capătul satului năvălesc 
Prin roua cu sunet de cristal 
Rouă sorbită apoi, tăcut, de o rază 
Eu fug după un strop de umbră 
Eu fug  

Cu palmele  
Puse peste ochii orbiți 
De un soare mai viu decât mine... 
Aproape că îmi vine să mor 
De bucuria revederii trecutului 
Chiar dacă la un pas 
Mai încolo  
Așteaptă o prăpastie… 
 
 
Pe țărm 
 
Pe ţărmul dinspre  răsărit 
Pe timp de vară târzie 
Marea abia se mai zărea 
Cuprinsă în braţele roşii 
Ale cerului.  
 
Statuia  poetului romantic 
Tristă şi înstrăinată 
Se scufunda clipă de clipă 
În nisipul ucigaş al neuitării. 
 
Zidul din noi 
 
Unde a rămas zidul 
Construit 
Din zile de ieri 
Din zile de azi 
Zidul cel fără ochi 
Cel fără falduri 
Cel fără ziduri 
Și garduri 
 
Unde - mi sunt genunchii 
Zdreliți de desele căderi? 
 
Da! Nimic numai este!  
A rămas doar aerul  
Și zborul 
De ultimă poveste. 
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Nenorocirea care se 
cheamă pandemie de coronavirus 
(şi care, iată, nu se ştie când se va 
sfârşi) nu-i putea lăsa indiferenţi 
nici pe scriitorii noştri contempo-
rani. Fiindcă, se ştie, creatorii de 
literatură din toate timpurile au 
„percutat“ (ca să folosim un cuvânt 
din terminologia militară) imediat la 
temele mai importante din timpul 
lor. Teme care i-au afectat profund, 
ba chiar, în unele situaţii s-au aflat 
în chiar mijlocul lor, dacă putem 
zice aşa. Aşa se întâmplă şi în 
cazul pandemiei de coronavirus, 
care a cuprins o lume întreagă, pe 
unde s-a manifestat lăsând sute şi 
mii de morţi în urma ei. 

Românul, în înţelepciunea-i 
milenară a privit întotdeauna 
faptele cu luciditate şi nu de puţine 
ori chiar şi cu umor. Prin urmare 
nici actuala pandemie nu putea fi 
văzută altfel.  

Cam asta ar fi una din con-
cluziile ce se pot desprinde şi după 
lectura unor volume apărute în ul-
tima jumătate de an, cărţi având ca 
subiect amintita pandemie. 

Un editor, Nicolae Roşu, pa-
tronul Editurii Betta şi al revistei 
„Arena literară“ le-a propus colab-
oratorilor lui această temă la un 
concurs literar, la sfârşitul căruia a 
realizat şi o antologie de texte în 
proză. 

Nu ne vom opri asupra volu-
mului cu pricina, altfel interesant 
din multe puncte de vedere, ci 
asupra a două cărţi semnate de 
doi poeţi, ambii având la activ o 
bibliografie relativ bogată şi 
interesantă. 

Emil Niculescu, scriitor bu-
zoian care ne-a părăsit de curând 
(1956-2021), după ce şi-a făcut 
simţită prezenţa în literatură prin 
mai multe plachete în care era 
dominant sentimentul vieţii şterse 
a provincialului de rând şi cel al 
zădărniciei (Provincia Felix, 1993; 
Birja cu crai, 1996; Zona Zoster, 
2009; Vanitas levantina, 2015; 
Confinium, 2019), a apărut edito-
rial cu alte două cărţi (Masca, 
2020 şi Supernove, 2021) în care 
precumpănitoare sunt textele in-
spirate (provocate) de pandemie. 

Având drept motto o 
definiţie dată de „Dicţionarul ex-
plicativ al limbii române“ termenu-
lui de pandemie („Capitală 
imaginară a infernului. Adunare de 
oameni sau loc în care domneşte 
discordia, dezordinea, corupţia“) 
primul din cele două volume 
cuprinde câteva poeme cu trim-
itere directă la tema amintită. Din-
tre ele sugestiv ni se pare cel 
intitulat Reverie, de o amară 
ironie, dar oferind cu atât mai mult 
o exactă definiţie a unui timp şi a 
unui spaţiu: „De dimineaţă, încă, 
din zorile târzii/ Spitalul se trezeşte 
– Babel în maladii,/ Disciplinat de 
doctori pe secţii, maladii –// Ieşit 
din tomograf şi cerneluri de con-
trast,/ Un palimpsest pe care, iată 
că eşti „the last“/ Sub un destin, din 

toate, oricum nu cel mai fast,// Ar 
fi, poate, mai bine mutările-ntr-un 
plic/ Să le primeşti, să nu-nţelegi 
nimic,/ Perfuzia se duce încet şi pic 
cu pic,// În timp ce, drept conduc-
tor, Marele Creator,/ Brav ceferist, 
îmi spune cumva prevenitor:/ „Ne 
se penche pas en dehors!“. 

În Supernove autorul 
merge şi mai departe, propunând 
cititorilor lui nici mai mult nici mai 
puţin decât un Jurnal de molimă, 
în care se pot citi scurte poeme 
precum Akeron: „Deja – crescut, 
încă din vară, zvonul/ Că a căzut 
în albie – Akeronul./ Indiferent de 
ranguri şi de cinuri,/ Puneţi un ban 
deoparte (de vaccinuri)“, sau 
Imunizări: „Măşti şi dezifectante 
date pe mâini drept frecţii./ Doctori, 
ca-n Monte Carlo, mizează pe 
injecţii./ Efecte secundare: simplă 
rouă pe roze./ Totul e sub control, 
dar nu prea mai sunt doze.“, sau 
One Way Ticket: „Întâi la analiză-n 
D.S.P.,/ Să vezi dacă n-ai fi conta-
minat./ Nu poţi, totuşi, să ştii ce 
iese pe/ Hârtie. Ai la A.T.I. un pat?/ 
Nu se admite cred, nicio mită-n/ 
Călătoria with out return.“ 

Mai puţin ironice şi sarcas-
tice, versurile semnate de 
târgovişteanul Grigore Grigore 
(născut în 1948, debutând în 1988 
cu cartea Ultimul soldat, după 
care a mai publicat alte douăzeci 
şi ceva de volume) în culegerea 
Lacrimi sfinţite (Editura Rora, 
Târgovişte, 2021) sunt mai 
degrabă transpuneri de gânduri 
imediate, versificate, decât 
transfigurări artistice cu bătaie mai 
lungă.  

Iată o mostră: „Mă rog la 
Dumnezeu să înţeleagă/ Că astăzi 
nu ne este prea uşor/ Să-i dăm şi 
libertăţii un picior/ Şi sănătăţii – 
starea noastră dragă/ ... / Mă rog 
la Dumnezeu, dacă îi pasă,/ Să 
stea cu noi, când stăm închişi în 
casă“ (Mă rog la Dumnezeu să 
înţeleagă). Sau o alta: „Mă gân-
desc ce mult o să ne doară/ Izo-
larea asta dubioasă/ Care 
a-nceput deja să pară/ Din adânc 
de lacrimi triste scoasă.“ (Mă gân-
desc la mine și la viață). 

Izolarea, lipsa de socializare 
în loc să ducă la o alienare, 
dimpotrivă (fiindcă în fond poetul 
este un optimist şi gândeşte pozi-
tiv) conduce la întrebări şi 
meditaţii, altfel fireşti în situaţia 
dată: „Se-ntâmplă că venit-a 
carantina/ Să ne dea brânci să 
stăm închişi în casă,/ Ca să uităm 
de viaţa cea frumoasă,/ Ca să 
gândim care ne este vina,// Căci 
poate am greşit cândva şi unde/ 
Nu ne-amintim, căci nu ştiam de 
noi,/ Pe lume, pe sub soare, pe 
sub ploi,/ Şi poftelor le tot puteam 
răspunde“ (Se-ntâmplă că venit-
a carantina). 

Desigur, astfel de poezii nu 
pot avea o cotă valorică ridicată, 
însă trebuie luate sub beneficiu de 
inventar al temei şi ca o mărturie a 
unei uşurinţe de a versifica pe 
orice subiect şi oriunde. 

Nu tot ce rimează este 
poezie adevărată şi nici orice bagaj 
lingvistic care e „atins“ poate de-
veni aur (citeşte poezie) ca la 
regele legendar. 

Oricum şi din orice unghi 
am privi lucrurile, cei doi autori (ca 
şi alţii, desigur) au meritul de a 
aduce în literatură o temă cu 
adevărat nouă, care trebuie 
reţinută ca atare. 
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   Note de lectură 

Pandemia, ca motiv literar

 
Daniela Toma a publicat 

până în prezent numeroase vo-
lume de versuri, dar Nunta 
nălucilor de hârtie (Ed. Art Cre-
ativ, 2019) reprezintă pentru ea, 
„Drumul Damascului”. Cartea 
este incitantă din toate punctele 
de vedere: construcţie modu-
lară, originalitatea expresiei, 
imagini fruste. 

Succintele şi densele ver-
sete care o alcătuiesc, îmi par la 
prima impresie hiperlucide. 
Nălucile de hârtie pot fi poeziile 
care ocupă toate cele şapte zile 
ale săptămânii, scrise sub impul-
sul inspiraţiei înfierbântate: „tu 
umpli şapte pahare cu lăutari,/ le 
îndeşi vioara sub piele şi aştepţi 
mult şi bine/ să înceapă nunta 
de năluci când aerul înfierbântat 
loveşte/ cu copita”. 

Poezia se scrie şi pentru 
limbajul frunzelor: „are cineva de 
aici o rochie roşie cât mai tul-
bure/ sau aştept noaptea să mă 
mărit în pielea goală?/ la în-
ceput, nunta nălucilor a fost 
tradusă de mai multe/ limbi în 
gândul frunzelor/ apoi, privită in-
sistent din profil la orice lectură 
publică/ s-a aciuat în pivniţa unui 
conac celebru”. 

Scurtele texte sunt 
meditaţii existenţialiste care un-

eori vizează şi absurdul de care 
nu este străin acest curent 
filosofic: „marele absurd vine în 
apărarea lui cu o cană de lapte/ 
cald,/ cu semnul simplu din 
povestea îndrăgostiţilor/ şi cu un 
şervet boţit”. 

Dar cea mai adecvată 
cheie pentru interpretarea aces-
tui volum de versuri este 
suprarea-lismul. Am găsit în 
DEX o definiţie potrivită a curen-
tului: „Curent artistic și literar de 
avangardă din sec. XX, care 
neagă gândirea logică și își 
îndreaptă toată atenția asupra 
iraționalului, inconștientului, 
viselor și fenomenelor de au-
tomatism, considerându-le ca 
fiind unica modalitate revela-
toare a veritabilei noastre esențe 
și potențialități.”  

Primul care a utilizat ter-
menul a fost  Guillaume Apolli-
naire în Les Mamelles de 
Tirésias, subintitulată „dramă 
suprarealistă” (reprezentată în 
1916). Începuturile mișcării se 
leagă de grupul de la revista 
pariziană Littérature (1919) 
condusă de André Breton, Louis 
Aragon și Phillipe Soupault, care 
îi revendică printre predecesori 
pe Arthur Rimbaud, Lautréamont 
și Stephane Mallarmé.  

În 1924 André Breton 
publică primul său „Manifest al 
suprarealismului” care elogiază 
automatismul psihic (uneori 
Dadaist), prin care gândirea 
funcţionează liberă, în absența 
oricărui control exercitat de 
rațiune, estetică sau morală. 
Mișcarea se extinde în medii 
artistice diverse (cuprinzând 
artiști plastici, cineaști etc.) și în 
mai toate țările Europei. 

Iată câteva exemple 

suprarealiste din poezia Danielei 
Toma: „o oră străină ne învârte 
acum scheletele şi le întinde/ pe 
jos/ apoi ni se aşază pe ceafă”; 
„aud dialogul de dantelă fină al 
coastelor mele / tocmai când 
mărturiile au devenit mai ten-
tante/ în poziţia aleasă, / n-am 
omis nimic, de aceea aştept 
laudele echilibrului / şi pălăria 
unui fluture/ aruncată la 
pământ”. Interesant este faptul 
că imaginile izvorâte din sub-
conştient / inconştient sunt 
prinse paradoxal în monturi lu-
cide, afirmative, categorice: „la 
moşie a înflorit liliacul din lemnul 
bătrân al crucii,/ pe sub mure”. 

Alte texte succinte sunt 
senzuale: „şi tu, care mă iubeşti 
aşa cum nimeni nu s-a gândit/ 
până acum,/ nu vezi cum tabloul 
cu miri creşte peste pielea 
noastră/ fierbinte şi dă pe 
afară?” sau:  „prin urmare, pi-
cioarele mele frumoase, balan-
sându-se/ peste crimeea, vor 
opri timpul chiar colo,/ socotind 
că e momentul ideal pentru o 
conferinţă de presă”; „dar, mai 
apoi ţin minte că am făcut duş 
împreună/ ca şi când logodnele 
se rătăciseră demult/ iar 
vânătorii ţineau bine ascuns în 
dulap/ un steag alb”.                                                              

* 
Poezia Danielei Toma 

este ermetică şi originală. 
Interpretările sunt dificil de făcut. 
Imaginile îmi par că urcă din 
inconştient pe o scară rulantă în 
conştiinţa care le încorsetează 
în monturi de bijutier. Tot ce 
atinge Daniela Toma începe să 
cânte: „acum ştiţi,/ am avut o 
nuntă cu păsări care mi-au ciripit 
eşarfele/ şi le-au învăţat să 
cânte”.                                                                                                                  

 Daniela Toma – Nunta nălucilor de hârtie
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Strănepot de Hamangia 

 
1 

 
Străbunicul meu a fost  
Gânditorul de la Hamangia. 
Desigur, ați auzit de el, nu? 
Un hamangiu simpatic,  
bântuit de gânduri, fel de fel. 
Abia-și mai ține capul pe umeri. 
Meseria lui?, gânditor  
                       de cursă lungă. 
De loc?, din Hamangia. 
Din milenara Hamangie,  
a epocii de piatră, a fierului,  

a bronzului. 
Epoci trecute, viitoare… 
Le-a traversat pe toate,  
gândind pe prisp-afară,  
inventând roata, carul… 
Cuminte,  
așezat ca pe o prispă  
a unei milenare case,  
într-un muzeu al anticului sat – 
n-are act de identitate. 
Doar privindu-i chipul,  
din orice unghi,  
îl putem recunoaște,  
ca printr-un incontestabil ADN,  
că el e…  
Gânditorul de la Hamangia. 
Alături de el, soția?! 
 

2 
 
În fond toți știm că  
a fi înseamnă… a gândi. 
Fruntea-i tare ca bazaltul –  
doldora de gânduri. 
Din ochii lui,  
ca din două fântâni milenare –  
gânduri se nasc, izvorăsc… 
Auzul lui ascultă prin veacuri  
simfonii de gânduri. 
Însăși tăcerea lui  
dă glas nerostitelor gânduri. 
Poziția lui, ea însăși un gând,  
precum un arc încordat –  
gata să tragă  
          aievea-ntr-o țintă… 
Pletele lui, pe frunte, pe tâmple –  
trudite corăbii pline de gânduri –  
vâslind în larguri, ancorate  
                       la țărmuri… 
Sub tălpile-i bătătorite,  
cresc lanuri de gânduri și livezi. 
Palmele-i trudite, străpunse –  
două pâini coapte,  

amirosind a miere și-a lapte… 
Umerii lui – o golgotă,  
a răstignitelor lui gânduri… 
Drumul lui, o via dolorosa,  
urcând poveri uriașe de gânduri  
ca o imensă cruce… 
Crucea gândurilor lui. 
Destinul lui?,  
un răstignit în cugetare. 
Ca-ntr-un ritm cardiac,  
fiecare clipire o altă… sclipire. 
În urma lui, pretutindeni,  
prin văi ori pe culmi,  
la est și la vest,  
la miazăzi ori miazănoapte,  
pe fiecare paralelă și meridian - 
urmașii lui: apostoli, ctitori,  
voievozi… 
 

3 
 
Discret,  
străbunule de Hamangia,  
precum un strănepot –  
m-așez lângă tine,  
în rând cu tine,  
pe milenara prispă,  
într-o poziție geamănă cu-a ta. 
Înnod firul gândului tău  
cu firul gândului meu  
și țes mai departe… 
 
La pânza gândurilor tale,  
pânza gândurilor mele… 
Docile,… rebele,  
înveșmântând istoria în triumfale  
ori sfâșiate drapele. 
În sacre odăjdii. 
În straie topite-n sudoare. 
 
Stropite cu lacrimi. 
Albite cu sânge. 
Sfințite-n aduceri-aminte…               
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Severitatea  este atributul omului integru. Și 

stiletul care-o însoțește și care nu știe decât să 
sfredelească, fără odihnă și fără menajamente,  nu 
poate să nu se îndrepte și în pieptul plăsmuitorului. 
Firesc, exigența naște auto-exigență. Altă explicație 
nu găsesc. Și nici vreau menajament, având ca 
punct de reper Viața unui om singur, gândind la 
Profesorul Adrian Marino (5 septembrie 1921 – 
17 martie 2005). Și în acest sens, mă voi sluji de 
notațiile extrase din acest substanțial volum pos-
tum, pentru a mângâia (balsamic), memoria unui 
prestigios contemporan de-al nostru. 

Recunoaștem încă din „Preambulul”  respec-
tivului jurnal, că autorul  are sentimente de „con-
strângere” și de „insatisfacție” în fața manuscrisului 
ce va pecetlui, întru eternitate, pe însinguraticul, ce 
s-a vrut a fi în toată a sa viață.  

De la „ezitarea” de a da curs publicării ma-
nuscrisului și până la ajustarea lui finală, nu mai 
rămăsese decât un pas. Un pas uriaș, însă.  
Negreșit, autorul a fost mai mult decât conștient ce 
valuri-valuri va declanșa ale sale aprige destăinuiri. 
Bănuim, o sfâșietoare luptă interioară. 

În adâncul ființei sale se zvârcoleau amintiri 
pe care nu le dorea da uitării. De aceea nici nu le-
a șters (distrus), ba dimpotrivă, a dorit să reaprindă 
focul multor frustrări. Dureroase, să recunoaștem!  

Dificilă decizie, pentru un om care s-a vrut a 
fi mereu în contratimp cu mediul în mijlocul căruia 
s-a modelat. Inteligentă, activă, implicată plămadă.  

Omul Adrian Marino a refuzat să se în-
cadreze unor cutume, dar autoizolarea l-a costat 
scump. „Refuzam din instinct ideea de <grup> și de 
<afiliere>” (p. 44). 

I-a plăcut să fie un solitar, sau, dimpotrivă, 
mediul i-a repugnat?! 

S-a lovit cu capul de sus, ca să-și dirijeze 
calea. Descoperind altora de-
fecte, nu e greu, ca în cele din 
urmă să i se oglindească și ale 
sale. Un plus, în favoarea sa? Al-
tfel spus, cum să avem 
satisfacția ca în noianul de acuze 
să descoperim frazări, ca aces-
tea?: „Eram un adolescent ne-
suferit, cu un iritant și agresiv 
<spirit critic> incipient, total 
ireverențios” (p. 45); eram un 
„spirit independent și polemic” (p. 
55); eram „imun, dar și spontan 
ostil oricărui spirit de ceată, de 
grupare culturală” (p. 337), nu 
„numai insubordonat, dar și im-
pertinent” (p. 54) etc. 

Este sincer Adrian Marino 
cu sine însuși, explicând, în de-
taliu greu de înțeles, că a refuzat 
să primească „lecții de morală”?! Posibil, atâta timp 
cât se și etichetează, drept „amoral și dubios” (p. 
250). Și-n așa situațiune, nici nu ne vom mai mira 
de ce nimeni nu s-a ridicat vreodată la înălțimea 
exigențelor sale.  De aici și convingerea că nouă, 
românilor, ne lipsește „o cultură solidă și bine 
organizată” (p. 335). 

Să mă întreb cum ar fi reacționat, extrăgând 
din noianul de fapte și evenimente, doar elemente 
de strictă autocaracterizare? Cu atât mai mult cu 
cât scrie negru pe alb că nu dă voie nimănui să-i 
tulbure intimitatea (p.11). Ei bine, sinceritatea sa 
este contagioasă și se cere revelată, ca un nobil 
model.  

Model demn de urmat, în care triumfă since-
ritatea. Și cu câtă resemnare (dacă nu cu adâncă 
durere), notează: „Sunt un om fără amintiri fru-
moase” (p. 13). 

Tristeți ce amprentează ființa, începând din 
liceu, continuând  în studenție și triumfând, la ma-
turitate, cu anii de detenție, cei ai deportării și ai 
interdicțiilor de a publica. De aceea, nici să nu ne 
mirăm pentru spiritul său caustic. Valurile de 
suferințe l-au înstrăinat de firescul uman și cotidian.  
„Traumatismele morale” nu l-au învins, dar l-au 

marcat într-atât, încât nu a vrut să (le) uite. 
Acum, la o distanță de un secol de la 

nașterea sa, important este să apreciem că Profe-
sorul Adrian Marino a avut partea sa de sinceritate: 
„Două defecte mi se păreau intolerabile și esențiale: 
cultul fragmentului și literaturizarea” (p. 335); „de-
venisem tot mai antipatic” (p. 337); „antipatii dura-
bile, adesea veninoase” (p. 335), precum și 
dominanta exceselor de zel. Îi repugnă „fudulia 
poeților epocii ceaușiste”. [Să fi fost de esență 
genetică „vocația negației, a nihilismului distructiv”? 
(p. 418). Fost-a, el, cu adevărat, o „specie” 
„odioasă”? Avea dreptate să nu suporte aroganța 
și impertinența?!] 

Am încredințare că Omul Adrian Marino a 
fost conștient  cât de mult vor suferi acei care își 
vor descoperi numele, în calificări, ce par, la prima 
vedere, extrem de nedrepte, părtinitoare sau chiar 
subiective. De aceea, firească etichetarea de „aro-
gant” și „egolatru” (p. 335), pe care și-o aplică, 
nonșalant! 

Nu vom afla (poate) niciodată, cât de mult a 
ajutat această autociuntire a „eului” său, față de 
multitudinea de nume ce ampretează tulburătoarele 
pagini. Și totuși, de ce nu și-a distrus manuscrisul?  

Din exemplificările oferite, înțelegem că a 
fost un nedreptățit. A resimțit pe pielea sa, și  „osti-
litatea”, și „invidia” (p. 337). Și a vrut să știe și pos-
teritatea că a suferit mult, mult de tot, și că uitarea 
nu se poate așterne oricum! 

Posibil ca în adâncul ființei sale să fi iertat pe 
toți cei incriminați, dar (!), nu înainte de a-i deter-
mina și pe cei din jurul său, să-și recunoască vina, 
iertând, la rându-le! Lăsând cuvânt postum, pentru 
tipărirea manuscrisului său, Adrian Marino a vrut să 
ofere o lecție de reflecție pentru contemporanii săi, 
dar mai cu sârg, viitorimii! Nu recunoaștem doar 
dure aprecieri, pentru care s-ar cuveni  un „studiu 
de caz” – lucid și obiectiv (mă tem, dificil de între-
prins, prin doza de subiectivitate care ne 
caracterizează) – , ci și răspunsuri la o serie de 
întrebări pe care le formulează, precum aceasta: „A 
făcut cineva o <istorie sinceră> a trădărilor din is-
toria poporului român?” (p. 414). Interesantă temă 
de reflecție!   

Ei bine, în ciuda comportamentului său anti-
nomic, concomitent, de „atracție și respingere” (p. 

338), Omul Adrian Marino își per-
mite să fie și îngăduitor cu sine 
însuși: „Aveam în definitiv și eu 
dreptul la <subiectivitatea> mea” 
(p. 337). 

Și să recunoaștem, toată 
gama de stări și sentimente, de 
apreciere și de dezavuare, pe care 
le recunoaște – și le acuzăm omu-
lui Adrian Marino –, ne împodobesc 
și pe noi înșine. Mai mult sau mai 
puțin. Cu regret, la tot pasul, ciu-
date răutăți. Consult un exemplar 
al acestui memorial, împrumutat de 
la B.C.U. Iași. Multe adnotări pe o 
carte din patrimoniul unei biblioteci 
de prestigiu. Cumplit. Sublinieri, 
tipic, reprobabile. Ba și-un „Ha!” 
Acel cititor „măzgălitor” des-
coperise o confuzie, inerentă, aș 

zice (p. 338), și a ținut, neapărat, să-și lase am-
prenta, precum cei care măzgălesc ziduri și gar-
duri… În concluzie,  Omul Adrian Marino a devenit 
un însingurat, prin concursul multor <personaje> 
care i-au fost în preajmă. Și-a înfrânat, cu greu, „re-
volta”, sfârșind prin a se „resemna”, prin scris. De 
la firescul „vis” de a studia în străinătate și până la 
poziția pe care și-a dorit-o în mediul universitar și 
academic. Deși la maturitate a fost recompensat 
cu numeroase premii, împlinindu-se profesional, 
experiențele incomode, din trecutul său, și-au lăsat 
dureros de trist amprenta. 1949 – 1965 au fost ani 
de durere.  Anii de documentare, privind viața și 
opera poetului-damnat  Alexandru Macedonski, vor 
sfârși prin acumulări dureroase. Și nu e ușor deloc 
să te descoperi în destinul unui înaintaș al tău! 
Explicabilă refularea.  

Cu certitudine, Adrian Marino a iertat, într-un 
final, dar după ce of-ul său s-a revărsat deplin și 
măreț într-un memorial ce s-a dorit publicat postum.  
Conștient fiind și de urmări!... A fost un Om special 
care a escaladat o anume „scară de valori”, pentru 
care avem datoria morală să-i evidențiem opera, 
devenind îngăduitori cu toate excesele verbale la 
adresa unor confrați de generație. 
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 Însinguraticul Adrian Marino

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu mai sunt la curent cu 
bibliografia cunulată de George 
Corbu, dar ultimul său volum de 
epigrame - Muzeu statuilor 
(Editura Bibliotheca, Târgoviște, 
2021) mi-a amintit de volumul său 
de debut, Corbigrame, în care 
autorul accepta, printre altele, și 
autoflagelarea  sub ipostaza de 
pretext epigramatic. Sigur, asta 
s-a întâmplat cu mulți ani în urmă 
– ce zic? cu multe decenii – căci 
între timp autorul a evoluat și sub 
aspectul pretextelor, și al 
modalităților de abordare epi-
gramatică. Numai pasiunea, și ar-
doarea pentru genul satiric a 
rămas neschimbat, ba chiar a 
evoluat, a crescut  cu cel puțin o 
octavă și s-a întrupat în această 
minunată ispravă livrescă.  

Nu-i ușor, a remarcat faptul 

acesta și Mircea Ionescu-Quintus,  
să comentezi un volum de epi-
grame purtând pecetea lui 
George Corbu. E atâta risipă de 
duh, de ironie, de bun simț critic 
și autocritic, încât citindu-l te simți 
răsfățat și deopotrivă des-
cumpănit în încercarea de a-i sur-
prinde înțelesurile. Aș mai 
adăuga, la cele menționate de 
eminentul epigramist prahovean 
și diversitatea motivelor aduse în 
registru epigramatic și varietatea 
mijloacelor de a detașa grăuntele 
ironic, cel care poate conferi 
poanta, sarea și piperul unei 
epigrame. Prefața volumului 
este semnată de editorul Mihai 

Stan, dar tot într-un fel de prefață 
se încearcă și autorul. Sub forma 
unor cânturi, cu orchestrație 
eminesciană, compune mai multe 
catrene cu funcție paradigmatică 
pentru întregul său demers  epi-
gramatic. Iată câteva: Când repli-
cile se petrec/ Lovind cu coarne 
de berbec/ Și sună spade de oțel/ 
E un duel,e un duel. Sau: Când 
stelele sclipesc pe cer/ Și-
aprinsă-i lampa la UER/ Robit de-
al epigramei morb/ E Maître Corb. 
E Maître Corb. Precizăm că 
George Corbu este președintele 
Uniunii Epigramiștilor din Româ-
nia (UER) și din această calitate 
onorează toate manifestările liter-
are umoristice din țară. Și mai re-
producem una tot dintre cele ce 
prefațează acest volum:  Pe lume 
sunt epigramiști/ Mai mult sau mai 
puțin artiști/ Dar oricât nasul țin de 
sus/ Ca tine nu-s, ca tine nu-s! 

Altfel, ce să mai spun? Mi 
se pare că accentuează mai 
sever decât ne obișnuise asupra 
funcției demascatoare a epi-
gramei; Demolatori de stări mor-
bide/ De matracuci și mangafale/ 
De țuțibuzi și tuțibide/ Denunțători 
de mici ocale. Multe epigrame pot 
figura pe soclurile unor statui din 
imaginatul muzeu de ceară 
închipuit de autor, cum ne previne 
deja în titlul volumului. Multe îl au 
ca pretext pe însuși autorul.  Nu 
e mare, nu e mică/ E cum trebuie 
adică/ (Puncte de suspensie/ Mă 
refer la pensie. Și încă una tot din 
același registru. Ca om poznaș 
fac precizare/ Că...pensia la o 
adică/ De-i mică, medie sau 
mare/ Contează cine o ridică.  

N-am făcut un inventar al 
motivelor care privilegiază epi-
grama, dar cred că dacă altcineva 
se va încerca vreodată într-un 
astfel demers va constata că 
topul pretextelor îl constituie au-
topersiflarea.  Există și o con-
cluzie la acest demers 
epigramatic rezultat din vizitarea 
statuilor din muzeul său imagi-
nar? Există chiar mai multe, dar 
cred că cea mai potrivită, mai 
potrivită pentru cei ce cunosc val-
oarea modestiei,  este cea 
formulată de autor: Populatu-i cu 
statui/ Un muzeu imaginar/ Dar ți-
e jenă să ne spui/ Că ești nul pro-
prietar. Acesta este epigramistul 
George Corbu: hâtru,  caustic  și 
cu aplecare pentru ironie. O baie 
prin epigramele sale echivalează 
cu o terapeutică. Nu știu cât ne 
vindecă de rele, dar ne redă, ge-
neros și gratuit, zâmbetul pierdut. 

George Corbu  
în căutarea râsului pierdut 
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Popa Cosmin  
 

Primăvara la țară 
 
Florile dansau, 
Frenetic, în bătaia vântului răzleț. 
Copacii erau înfloriți. 
Bunicii mei, 
Aveau un chip, luminos, 
Și erau blajini. 
Grădina cu crini, 
Și zorele, 
Îmi zâmbea. 
Gâzele se jucau febril. 
Aici era sacrul. 
Am mers la cosit. 
Se făcuse noapte. 
m-am urcat în căruță, 
iar deasupra mea – cerul înstelat. 
Aici aș fi vrut să rămân. 
Aici era sacrul. 
Aici era eternitatea. 
La oraș, totul e anost. 

La țară era primăvară.  
Eram copil. 
 

Mireasa Gotică  
                   (Pentru Soffia Laufey) 
 
Ia-mă cu tine, mireasă 
melancolică, 
Căci eu sunt poetul tău gotic, 
Care și-a făcut o artă inefabilă, 
Din visul tău mistic și latent. 
Putem fugi din peștera apatiei, 
Și putem să creăm povestea 
noastră, din elegii și stihuri gotice. 
Nu-ți cer trupul, căci mai presus 
De toate, sufletul tău e făcut  
                       din spini. 
Iubirea noastră s-a prins hain, 
De lacrimile lunii, care suferă, 
În timp ce noi nu vorbim. 
Dragostea noastră - glastră  
                                     cu flori, 
Ce-și trage nectarul din sfinți fiori. 
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Cu un titlu deliberat incitant, cartea 

lui Dănuț Degeratu (Șefii mei țigani și 
alte povestiri, Tipo Moldova, 2021, cu o 
prefață semnată de Ionel Bostan) 
configurează un univers generat de apelul 
la ceea ce numim memorie afectivă; e 
bine știut faptul că o posibilă naștere a lit-
eraturii ca artă (acolo unde găsim mai 
toate începuturile, adică în Elada) era 
determinată tocmai de această „fixare a 
amintirii”, singura formă prin care omul 
încearcă să se apere de marea angoasă 
care îi guvernează existența, adică 
dispariția finală. Povestirea, ca act 
mărturisitor, devine un veritabil act de 
tezaurizare afectivă, cu valențe specifice 
ale comunicării artistice. Cu temeinice 
aplecări în domeniul psihologiei (și nu 
numai) autorul a știut să descopere acele 
instrumente care să îi particularizeze 
povestirile pornite dintr-un trecut parcurs 
pas cu pas și re-inventat, grație unei scri-
ituri ce știe să îmbine ecourile amintirii cu 
decelarea specifică privirii moderne a co-
tidianului. Întâmplările descrise de narator 
vin după reguli ascunse undeva în cutele 
imprevizibile ale memoriei; preluând o for-
mulare dintr-o povestire din carte, „fiecare 
are o uliță a copilăriei, umilă și neștiută, 
asemeni celei descrise de Ionel Teodore-
anu...”. Păstrând ceea ce este de păstrat, 
textele din acest volum apar ca și cum ar 
especta o imagine celebră: El jardin de 
senderos que se bifurcan (Grădina pote-
cilor ce se bifurcă a lui Borges), adică 
aleatoriu, după cum, respectând regulile 
unui algoritm neștiut, o altă „uliță” 
descoperită de memorie aduce către 
prezent câte un personaj, o întâmplare, o 
stare, o descriere, un portret deosebit, o 
evocare. Desigur, registrul fiind mereu 
altul, naratorul se adaptează fiecărei 
situații, rezultatul fiind texte vii, alerte, cu 
o certă știință și plăcere a povestirii, într-
o bună tradiție a prozei noastre 
adevărate. 

Textul intitulat Bunica Dochița e 
emblematic pentru întreaga osatură a 
volumului, relevând elementul esențial 
dintr-o posibilă „poetică a amintirii” pe 
care o putem raporta la povestirile scrise 
de Dănuț Degeratu: „Au înmormântat-o în 
cimitirul de la marginea satului iar în jurul 
ei s-au așezat întru cele veșnice, atunci 

când le-a venit vremea, o parte dintre 
copii, cei rămași să-și ducă viața pe lângă 
dânsa, alcătuind cu mormintele lor o altă 
uliță într-un sat al veșniciei și nemișcării. 
Mai trec, din când în când, pe ulița aceea 
din cimitir să-i aprind bunicii Dochița câte 

un capăt de lumânare lângă cruce, între-
bând-o în gând, după cuviință, de una și 
de alta și adresându-i la urmă, cu voce 
tare, singurul salut posibil: Dumnezeu să 
te ierte, bunică!” Celelalte proze validează 
calități reale de povestitor, care știe să 
vadă, să audă, să fixeze, să redea cu mi-
jloace specifice narațiunii artistice. Nea-
muri proaste  e mai degrabă o schiță în 
care, cu mijloace puține dar expresive e 
redată o secvență memorabilă, 
determinată de o intervenție plastică 
apărută într-un moment cheie al 
întâmplării povestite: „Mata ai delegație 
de serviciu? Să te prezinți mâine la 
Primărie și să întrebi de mine, sunt om de 
serviciu pe acolo!” Tot despre o reacție 
neașteptată este vorba și în O inspecție 
cu bucluc. Naratorul (prins în avatarurile 
vieții de tânăr suplinitor în învățământ) 
surprinde asemenea episoade și în alte 
proze, având ocazii de a înregistra și de 
a comenta, pe diferite registre, astfel de 
întâmplări. Povestirea ce dă și titlul volu-
mului are mărci deliberat biografice, 
fixând două tipuri diferite de personaj din 
lumea rromilor, cu atribute distinctive co-
mentate cu avantajul distanțării temporale 
ce are puterea de a atenua impresiile de 
moment, păstrând doar ceea ce s-a filtrat 
odată cu trecerea timpului. Personajul-
narator, cel care actualizează prin istoria 
povestită secvențe încheiate, câștigă ast-
fel în rotunjirea unei macro-imagini rezul-
tate din amintirile adiționate. E greu, 
mărturisește naratorul, „să zugrăvești 
portretul cuiva apropiat...” iar acest aspect 
e devoalat în proze precum cea intitulată 
Barosanul, în care este vorba de tatăl 
personajului. E un text cu morală explicită, 
ce ține de un fel de bilanț care se face la 
dispariția cuiva drag, cum este un părinte: 
„...vine un moment în care binele pe care 
l-ai făcut altor se întoarce la tine, într-o 
formă sau alta. În cazul tatei o parte dintre 
cei pe care i-a ajutat cât a trăit au îndurat 
gerul și viscolul, fără nicio obligație, din 
recunoștință și respect, cu un fel de sen-
timent al datoriei împlinite. L-au onorat 
astfel, cu prezența lor, pe cel ajuns 
Barosan într-o altă lume.” Galeria de per-
sonaje surprinsă de aceste povestiri este 
impresionantă.  

Ne mai referim, în conti-nuare, la o 
povestire ce atestă în mod deosebit și 
calitățile de fin psiholog ale naratorului 
delegat de scriitor. Prima spaimă  e un 
text de notație atentă a percepțiilor, 
formelor de înțelegere specifice unui copil 
de trei ani care trăiește „prima sa 
spaimă”:, în contextul creat de traiul rural 
marcat de muncile agricole în timpul 
cărora cei mici și foarte mici erau aduși pe 
ogor, alături de adulți, având astfel ocazia 
să trăiască pulsul unei realități necosme-
tizate încă de pe atunci:  „...la un ceas de 
vreme, dintr-o gaură, lângă pătura pe care 
mă jucam în legea mea, a ieșit o arătare 
care mi s-a părut uriașă și care, după ce 
m-a fixat cu niște ochi imenși, a început 
să mă certe cu un fluierat sacadat, pe 
care-l aud și acum, dacă fac un efort de 
memorie.  

După momentul de surpriză inițială, 
am început să zbier cât mă ținea gura, de 
a venit biata bunica într-o fugă, să vadă 
ce s-a întâmplat.  

Probabil că n-a înțeles niciodată 
motivul neliniștii mele, momentul de care 
mă speriasem fiind, de fapt, un 
popândău...” 

Volumul publicat de Dănuț 
Degeratu arată marea disponibilitate a 
autorului pentru acest gen de proză, au-
torul având ce spune și stăpânind  cu 
eleganță și rafinament mijloacele 
comunicării artistice. Mergând pe linia 
îndătinată a transmiterii prin povestire, 
înțeleasă ca act de tezaurizare culturală, 
scriitorul continuă un demers pornit de la 
începuturile literaturii, dând semne certe 
că va continua această aventură a sa, a 
limbajului, a comunicării. 

Povestirea ca act mărturisitor
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cop de Huşi, apărută la editura Horeb din 
Huşi, în anul 2020, cu un număr de peste 
180 de pagini, apare într-un moment în 
care, se poate constata pe zi ce trece, 
pătrunderea insidioasă, atât în conştiinţa 
fiecărui creştin cât şi în cultura naţională şi 
internaţională, a unei ideologii intrusive 
neomarxiste bazată pe pseudovalori, pe 
cugetări raţionale lipsite de substanţă, pe 
aşa - zisele simţuri ale corectitudinii 
politice. Încă de la primul capitol, printr-o 
prezentare a chipului lumii de astăzi, 
prezentare caracterizată de ideologia 
penetrantă a epocii consumiste dar şi a 
necesităţii pregnante de polarizare 
intrinsecă (prin pătrunderea insidioasă, da-
torate tehnologiei în avans, a unor 
deformări nostalgice neomarxiste!) 
Părintele Ignatie surprinde cu claritate 
normalitatea, care este metamorfozată de 
modernişti ca fiind anacronică, depăşită şi 
rău-făcătoare.  

Prin surprinderea punctului de 
vedere al familiei tradiţionale, dar şi al unei 
societăţi bazate pe valori trainice, 
sănătoase, Părintele Ignatie riscă, aşa cum 
şi notează în studiul de faţă, de a fi 
etichetat un simpatizant al cripto-comunis-
mului. De asemenea, prin susţinerea unui 
punct de vedere normal despre familie şi 
societate, Părintele Ignatie devine un 
mesager al dreptăţii omului somat de rigo-
rile impuse ale societăţii consumiste. 
Această rigoare este surprinsă în cartea 
domniei sale prin dorinţa lăuntrică de a-i 
ghida pe tineri să se orienteze spre o 
lectură sănătoasă, cultă, plină de 
substanţă, care să poată ajuta la un 
discernământ sănătos infuzat de pioşenie 
dumnezeiască. 

Părintele Ignatie face un apel fre-
netic de a ne debarasa, prin cultivarea unei 
atitudini sănătoase faţă de valorile reale ale 
lumii, de sărăcia şi miopia spirituală. De 
asemenea, conchide că familia tradiţională 
nu poate fi decât într-un singur fel, celelalte 
invenţii sunt surogate, substitute nereuşite, 
schimonoseli nedrepte etc.  Din conţinutul 
cărţii aflăm că ori de câte ori omul va căuta 
să descopere adevărul, dreptatea, iubirea, 
bunătatea şi mila excluzându-l pe Dum-
nezeu, va eşua lamentabil, ajungând 
inevitabil la răzbunare, laşitate, fundamen-
talism, batjocură şi ipocrizie. 

Modelul perfect al reparaţiilor 
omeneşti îl reprezintă credinţa în Hristos, 
cea care poate repara aripile frânte ale 
Umanităţii şi poate vindeca rănile provo-
cate de otrava păcatului. 

Autorul ne prezintă o fizionomie a 
omului nou, bazat pe munca forţată, 
foamete, sărăcie, deportări, agresivitate, pe 
abolirea perceptelor morale naturale, pe 
ura ca datorie morală, pe munca până la 
epuizare, pe distrugerea familiei, pe 
dispreţul visceral faţă de preoţi şi liderii spi-
rituali, pe interesul de grup în detrimentul 
persoanei, pe reeducarea omului prin 
ştiinţă, pe credinţa oarbă în progres, pe 
lichidarea elitelor şi glorificarea maselor, pe 
idolatrizarea partidului-stat etc. Prezen-
tarea acestor aspecte, din ce în ce mai vi-
zibile în peisajul modern contemporan, se 
prezintă ca o radiografie pertinentă, lucidă, 
asupra unei societăţi consumiste bazată pe 
valori efemere, de cele mai multe ori 
păgubitoare.  

Părintele Ignatie prezintă obiectiv 
diferenţa dintre cele două sisteme persua-
sive, de care generaţia de astăzi se izbeşte 
frontal, fără însă a le distinge nuanţele 
bolnăvicioase promovate de întreaga mass 
medie mondială: 

-Comunismul, în care omul nou a 
fost un coşmar al secolului al XX-lea, 
datorită ruperii sale de valorile  spirituale 
profunde, intrinseci; 

-Neomarxismul actual, promovat 
obsesiv şi insidios de Oculta Mondială 

formată dintr-o elită dezaxată şi lipsită de 
spiritualitate autentică, prin care omul nou 
se prezintă ca un seducător, aducător de 
emancipare culturală şi aşa-zisa toleranţă 
morală, elemente paravan, în spatele 
cărora se ascund intenţii hidoase, crimi-
nale, odioase şi manipulatoare.  

Ne place sau nu, dar autorul cărţii 
este tranşant când vine vorba de soci-
etatea în care trăim: Comuniştii sunt printre 
noi: şi cei vechi şi cei noi. Unii mai glazurați 
decât alţii…Sunt deghizaţi în apostoli ai 
neamului, fără să-i preocupe dragostea de 
ţară, pentru că o denigrează şi îi 
maculează ideologic trecutul… Şi de-
scrierea continuă… 

Adevărul gol, goluţ, pe care 
Părintele Ignatie îl prezintă fără ocolişuri, 
ne trezeşte la o realitate cruntă: o societate 
bazată pe minciună, oportunism, 
înşelăciune, ură şi trădare.  

Se pare că la noi, românii, această 
realitate cruntă reprezintă o platoşă greu 
de înlăturat. Aşa cum surprindeam într-un 
articol recent în revista Lohanul (1), ospital-
itatea românilor este un paroxism al 
bunătăţii, calitate scoasă în evidenţă chiar 
de străini, dar ironia face ca tot la noi să în-
tâlnim şi paroxismul urii şi invidiei, al opor-
tunismului de orice fel!  De ce acest 
paradox al contrariilor? Trădările indivi-
duale sau de grup politic, indiferent că a 
fost sau este vorba de conducerea statală 
sau la nivel local, pun pe un piedestal înalt 
latura egocentrică a fiinţei umane, ce 
prevalează spre oportunism şi indiferenţă, 
cât şi o latură violentă, izvorâtă dintr-un in-
stinct primar, tribal, probabil preluată prin 
interferenţă genetică de la neamurile 
războinice ce ne-au călcat pământul de-a 
lungul mileniilor. Marile migraţii din mileniile 
de demult, atât dinspre zona carpato-
dunăreano-balcanică, cât şi spre aceasta, 
au frământat aluatul genetic românesc, 
fiind introduse ingrediente străine, 
bolovănoase, de-a lungul mileniilor, de la 
popoare cu un stadiu diferit faţă de cel au-
tohton dacic. Aceste ingrediente s-au sed-
imentat în nivelele profunde subconştiente 
ale românilor, ingrediente care apar, din 
când în când, la suprafaţă, individual sau 
în grup, sub forma urii, invidiei, a trădării şi 
oportunismului. Spre finalul acestei 
prezentări de carte, mai adăugăm un as-
pect dezvăluit de Părintele Ignatie asupra 
omului nou. Omul nou are  în agenda sa 
intenţia de a arunca în aer tot ceea ce ţine 
de spiritualitate, expulzarea credinţei, 
batjocorirea clericilor, stigmatizarea fami-
liei. Ca remediu însă, autorul ne invită la 
reînnoirea cu Hristos, care este viaţa, 
frumuseţea, liniştea, harul şi lumina, nu ide-
ologia moartă promovată de un segment 
putred al societăţii oportuniste.  

  
Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi 

 
  ************ 
Vicu Merlan, Vectorii matricei de 

neam care au amprentat genomul româ-
nesc, în rev. Lohanul, nr. 54, p. 99-102.

 

Maladia ideologiei şi terapia Adevărului  
Episcopul Ignatie de Huşi
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Interesant, un Caiet negru (Ed. 

„Rafet”, Râmnicu Sărat, 2017), mag-
netul căruia ai putea crede că te atrage 
spre o lume terifiantă, închide între 
copertele sale, precum o scoică, între 
valve, glasul plăcut și conștiința unui 
om, mereu într-o agreabilă trezvie. 
Textul, sub formă de jurnal, dă seamă 
de (auto)formarea unei personalități 
într-o epocă (iepocă?) repudiată de 
mulți, dar pe care nu o putem ocoli. 

Cornel Galben, venit pe/într-o 
lume aflată sub spectrul dominat de 
negrul stalinisto-dejist, făcând dovada 
unor importante disponibilități intelec-
tuale, realizează un salt uriaș de pe 
băncile unei școli profesionale (ce-i 
drept, intrat deja în producție) în am-
fiteatrul Facultății de Ziaristică, remar-
cându-se ca un student interesat de 
viitoarea carieră și, apoi, după ab-
solvire, ca un profesionist mereu 
nemulțumit de propriile realizări. În-
cadrat la „Steagul roșu” din Bacău (cât 
roșu fâlfâia pe dinaintea ochilor în 
acea vreme!), ziaristul, dublat de un re-
marcabil talent literar, citește fără 
oprire, vizionează permanent specta-
cole de teatru ori de muzică, se ia la 
întrecere cu vârsta și scrie, drămuindu-
și timpul ca un avar, chiar dacă trăiește 
cu impresia că nu realizează mare 
lucru. Fiind încă la București, îl 
cunoaște pe Ioan Alexandru și își 
exprimă o părere cât se poate de 
pertinentă la adresa autorului Imnelor: 
Are o memorie fantastică și, pe baza 
ei, o cultură ce n-am mai întâlnit-o. (…) 
Abia după ce a descifrat aproape 
tainele unui cuvânt, poezia țâșnește cu 
o forță ce te fascinează. E aproape 
mistic, dar de un misticism constructiv. 

Întins pe o perioadă de doi ani 
(1979 – 1980), jurnalul, un exercițiu de 
echilibristică și un document bine dosit 
la vremea notelor informative sub 
formă de neastâmpărat șuvoi negru (E 
aceeași brambureală, care numai cin-
ste nu face învățământului organizat 
sub egida partidului) e ținut la intervale 
neregulate, antenele autorului, 
împovărat de o imensă responsabili-
tate pentru propriile reușite gazetărești 
și literare, fiind îndreptate către toate 
direcțiile întru achiziții, pe cât posibil, 
de valoare. Scrie versuri (Mi-au apărut 
două poezii în suplimentul Ateneu-lui 
(…) și lucrează la o carte de reportaje, 
însă documentarea e „voios” 
perturbată și chiar zădărnicită de fac-
tori exteriori: Dacă aș scăpa de 
această obositoare campanie 
electorală (parcă am avea nu un par-
tid, ci 100!?), dacă alții nu mi-ar pune 
tot felul de piedici, poate că până în 
decembrie voi reuși să am gata măcar 
prima formă a volumului. Tânărul C. 
Galben, obligat să-și cheltuiască ener-
gia în activități inutile și martorul unor 
aspecte agresive (Și așa, cu toate 
condițiile create, nu ne putem încă ex-
prima deschis gândurile, suntem siliți 
să ne autocenzurăm până la 
desființare. Altfel, riscăm să ne pier-
dem pâinea, să ne distrugem „viitorul” 
sau să-i facem pe copiii noștri să 
sufere. Când se vor desființa 
dosarele? Când vom putea spune 
ceea ce simțim? Când urmașii noștri 

nu vor mai suferi pentru „greșelile” 
părinților?) trăiește drama intelectualu-
lui onest, pândit în orice moment de 
ochiul vigilent al frântei coloane verte-
brale (Sunt aproape sigur că dacă 
cineva ar pune mâna pe acest caiet, 
nu mi-ar fi prea ușor.)  

Autorul e într-o continuă zbatere 
de aripi, își exprimă nemulțumirea de 
ceea ce realizează, se gândește că 
înaintează într-un ritm de melc și se 
postează în afară de orice gașcă 
literară sau politică, malaxor sigur al 
personalității. Capătă, la iuțeală, un in-
teres obsesiv privind lectura unor cărți 
de valoare și, făcând un bilanț al 
primului an de gazetărie (11 august 
1980), e invadat de insatisfacție, mo-
torul viitoarelor acțiuni în domeniu. 
Fără a fi un însingurat, face totuși o 
figură singulară în redacție, militând 
contra curentului în vederea obținerii 
unui suficient spațiu pentru cultură: 
Cert este că sâmbătă, la ședința de 
partid, propunerea mea cu realizarea, 
lunar, a unei pagini de literatură și artă 
a stârnit discuții aprinse și a… căzut. 
Nevertebratele roșii, constituite într-un 
soi de burghezie, având pâinea și 
cuțitul în mână, pretinși proletari ce se 
bălăceau în iezerul inerției, nu erau în 
stare să se ocupe nici măcar de cul-
tura cartofului, rimătorii, urlătorii de lo-
zinci de prin pagini tipărite, ori canale 
audio/video și grobienii bătăuși su-
focând o societate în care Securitatea 
încă arestează oameni (…) vinovați 
decât de faptul că au avut curajul să 
spună lucrurilor pe nume. 

Până la vârsta de treizeci de 
ani, împărțindu-și timpul între obligațiile 
de serviciu, creație și familie, C. Gal-
ben reușește, prin tenacitate, talent și 
ambiție, să publice în cotidiene și re-
viste literare importante din acea 
vreme. Cum jurnalul conține și trei 
poezii în formă brută, redăm aici ultima 
strofă din creația Sunt tânăr, cu 
observația că autorul avea de gând să 
revină asupra lor: Sunt tânăr, ca un 
glonț pribeag/ alerg prin lume să îi aflu 
vrerea,/ toți anii mi-i adun în steag/ și-
i dărui ei, spre a-și omorî durerea. Plin 
de elan, prieten bun cu Pegas și trăind 
cu intensitate aventura scrisului, C. 
Galben se alege cu multă amărăciune 
și cu puține satisfacții, soarta creatoru-
lui care și-a propus să nu accepte 
compromisuri. Legat de statutul său de 
ziarist, iată ce așterne el în 10 decem-
brie1980: Să nu poți scrie ceea ce vrei 
sau să te uiți neputincios la niște ve-
chituri de redactori puși să spună ei ce 
este poezia! De bună seamă că încă 
nu se stinseseră ecourile palavrelor 
proletare privind „putrefacția” în 
poezie! Caietul negru se încheie, 
paradoxal, dincolo de orice așteptare, 
cu o așa-zisă promovare la județeana 
de partid. Speriat de un prim refuz 
(urmările n-ar fi fost deloc plăcute), 
scriitorul cedează, făcându-și intrarea 
în nomenclatură. E de bănuit că și 
acolo a făcut același joc de până 
atunci și n-a avut ce să-și reproșeze 
mai târziu. Ceea ce „sperie” este o 
descătușare și o risipă de energie de 
după 1989, când omul acesta pare să 
fie într-o permanentă neodihnă. Scrie 
și publică enorm, intervievează 
personalități (parcă la întrecere cu uni-
versitarul Ioan Dănilă), scoate 
dicționare, publică memorialistică, 
editează scrierile tinerilor, semnează 
un impresionant număr de prefețe și 
postfețe, precum și volume de critică 
literară, ca să nu mai vorbim de 
prestația de la „Televiziunea literară”. 
Impresionant, inclusiv faptul că e 
Cetățean de Onoare al orașului 
Mooka-Tochigi din Japonia. Pe când și 
al Bacăului?                                                                                                        

 Cornel Galben și Caietul său negru
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 IAVAŞ...IAVAŞ  

                                                                                        
Când noi, a Turchiei floare, 

 Într-o slavă stătătoare, 
Dăm cu sîc, din Isarlîk! 

                                                                                                                
Ion Barbu 

                                                                       
După cum scris a 

rămas,  pe la sfârşitul lui de-
cembrie 1705, printr-un extra-
ordinar record al acelor 
vremuri,  o foarte grăbită solie 
a principelui Transilvaniei 
Francisc Racoczi II a ajuns în 
numai două săptămâni, de la 
Borşa Maramureşului şi 
pânăăă-hăhăăă la Babadagul 
turcovalahiei, tată, unde a fost 
găzduită cum omni honore, 
de către taman Iusuf Paşa, 
beilerbegul de-atunci al 
locurilor sfinte islamice de pe-
acolo, numite şi Mecca 
săracilor. 

Iar, cum solii transilvani 
purtau asupră-le şi două bune 
scrisori de recomandare de la 
Antioh Cantemir, domnitorul 
cu firman al Moldovei, li s-a 
orânduit în numai trei zile un 
conac primitor şi curat, unde 
au fost conduşi cu alai de 
către însuşi afendi Regep 
Halil, marele dragoman  de la 
Saray, care s-a asigurat cu 
ochii săi că nu le lipseşte 
nimic dintre cele trebuincioase 
unor oaspeţi de seamă, orân-
duind ca starostele-ciorbagiu 
al oraşului şi salam-ceauşul 
paşei să vegheze neîncetat la 
desfătarea şi răsfăţul  ghiau-
rilor, cu toate că destinaţia lor 
era Marele Han de la Crîm, 
unde li se vestise deja sosirea 
pentru cea dintâi zi a anului 
1706, astfel încât principele 
transilvan să-şi primească la 
timp ajutorul ostăşesc promis, 
ca să-şi păstreze cumva şi 
viaţa, şi tronul  De aceea, 
vrednicii mesageri de la apus 

îndemnaseră-în mare iureş, 
cu mare osârdie multă, 
prăpădind nemilos, prin imala 
încleiată-a Vallahiei şi vreo 
cinci cai de poşte, dar reuşind 
uimitoarea performanţă de a 
străbate drumurile scufundate-

n gloduri şi zloate, de la Iaşi, 
la Măcin, cu fioroasa trecere-
a  Dunării, cu tot, în numai 
cinci zile.  Măcar că, fără să 
cunoască tabieturile şi meli-
curile orientale, au pornit cu 
graba şi s-au întâlnit cu 
zăbava. Întrucât, după ce s-au 
cuibărit în mosafirlîcul turcesc, 
la 20 decembrie, într-o mier-
curi, şi-au petrecut toată ziua 
următoare cu primirea şi do-
molirea marelui Bostangiu-
başa,  grozav împuternicit al 
Paşei de la Silistra cu paza 
hotarelor şi cu toate celelalte 
taxe drept cuvenite Măritului 
Padişah (olarak tacsîldarîm).  
Drept pentru care, după ce  
funcţionarul  imperial li s-a 
înfăţişat în toată slava sa 
aliotmană, împreună cu cadiul 
local şi alţi vreo şepte 
başbuzuci de adunătură, le-a 
şi poruncit numaidecât 
olăcarilor apuseni să-i înain-
teze o dare de seamă cu în-
treg calabalîcul pe care taman 
ce-l coborâseră de pe cai: 
parale, arme, metalîc, scule, 
bulendre de preţ şi orice alt 
obiect de ariş-veriş:    

– Ioc sîfîr, bre!, 
încheiase oarecum ciufut-
pezevenghi başbostangiul 
partidului de guvernământ,  
după ce toţi talerii şi arginţii 
aflaţi prin buclucurile călă-to-
rilor trecuseră cu ana-sîna, la 
babana sa teşcherea cu 
cotizaţiile voluntar-obligatorii 
ale bătrânului tacsîldar.  Dar 
cum împăcăciunea, mascar-
lîcul şi păstrarea vicleană a 
aparenţelor erau la mare preţ, 
pe-acolo (şi-atunci, ca şi-
acum) în ziua următoare, au 
şi dat buzna în smerit buluc 
tot soiul de slujbaşi mai mari 
sau mai mici ai consiliului 
judeţean, dim-preună, se 
pare, cu ceauş-culucii prea-
plecaţi ai alai-beiului de gardă, 
care au revărsat prin toate 
odăile un fluviu de zacar-
nadele nemaivăzute: ba-
clavale, dulceţuri, halvale, 
plăcinte, gogoşi, pandişpane, 
rahaturi, tăvălite cu toatele-n 
pulberi de candel sau în grele 
siropuri din smochine cu 
miere, ca să le amintim doar 
pe cele dintâi. Astfel încât 
fiecare odaie a conacului de 
popas se transformase zor-
zor-zor într-o revărsată 
dugheană de cofeturi orien-
tale, greu de închipuit pentru 
generaţia fast-food, de acum. 
Apoi, într-un veşnic zaiafet cu 
manele şi cadâne avan 
legănate din tururi şi burice, 
au tot sosit alte şi alte gemuri, 
siropuri, spumă de bragă, pre-
cum şi năucitorul kumîs fer-
mentat în magiun şi-n rare 
nectaruri de Gange, asemeni 
nesfârşitelor Grădini de 
răsplată ale Profetului şi ale 
desfătărilor veşnice. Şi tot 
aşa, din zamparlîc, în zaiafet, 
până-n prima duminică-seara, 
când totul s-a transformat în 
coşcogeamitea kurban-baira-
mul, care-a ţinut treaz întreg 
oraşul şi-o bună parte dintre 
împrejurimile sale, căci au 
sosit tremurând din toate 
balamalele, şi cele o sută de 
giugiuchurii dansatoare de la 
harem, dimpreună cu alţi 
o sută de miuzisienlari 
neobosiţi; cu cobze, lăute, 
gaide, canam-ţambale, 
dairele, darbuci, naiuri, dufar-

monici, precum şi încă altele, 
multe, necunoscute nouă.  

Numai că taman pe la 
miez de noapte,aşa, când 
tunul balimez de la turnul de 
strajă a cutremurat lumea cu 
tunetul său, neaşteptat, 
grăbiţii diplomaţi  şogorani şi-
au dat seama ca printr-un vis 
că acesta preamărea festiv 
trecerea în noul an şi că, 
iavaş-iavaş, risipiseră-n kief 
cu manele şi cu plăcinte, cam 
tot timpul preţios pe care-l 
câştigaseră alergând de-a 
buşilea şi cu ochii scoşi, prin 
mlaştininişul învârtoşat al dru-
murilor de la Kara Iflak. (Cam 
tot alea pe care se călătoreşte 
şi astăzi, fie vorba-ntre noi)  

Ca urmare, după încă 
un somn învălmăşit pe 
covoare persane, dar rău 
muncit de ticăloşia infamiei şi  
cu dezonoarea în suflet, 
şogorul austro-ungar Gaşper 
Morkobella reuşise totuşi să 
trezească cu chiot şi vai un 
turtit serdar de ieniceri cam 
balcîz-buhăit, pe care-ar fi vrut 
să-l urnească cât mai 
degrabă, la Iusuf-paşa, cu o 
cerere foarte urgentă de 
imediată audienţă diploma-
ticească;  numai că turcălăul, 
rău sîcîit şi aman sictirit, îi 
răspunsese cu ochii-n gură, 
că Măritul Paşă-al sangeacu-
lui, după un mai vechi şi 
trainic bîzdîc al său, plecase 
deja, la prima vânătoare a 
anului, prin pădurile desfrun-
zite de crivăţ şi că atunci când 
se porneşte aşa, cu întreg 
alaiul, şade cel puţin o 
săptămână pe dealuri, unde, 
în rarele seri mai limpezi-al-
bastre de ianuarie, pune câte-
o lighioană întreagă-n proţap, 
halindu-i hălcile cele mai gus-
toase chiar acolo, la botul 
calului,  cu chiote vitejeşti şi-n 
cântări hăulite de daibuci şi de 
gaide dezlănţuite, frumos 
îngânate de către dobele 
hăitaşilor din pădure.  

Zamparagea mare, 
bre, cu chiulaba şi gazel, pen-
tru că, uite, nu arde nimic, 
nicăieri!, iar cine se tot 
prăvăleşte-n zdroabă şi trudă, 
pe lumea aceasta, ca să dea 
mai degrabă năvală la porţile 
desfătării, le găseşte mai 
mereu frecate,  căci şi Profetul 
nostru, Mahomet, „lăudat fie-i 
numele până-n marginile de 
dincolo-ale lumii şi-ale vre-
murilor”, mai aţipeşte şi el 
câteodată, pe perna lui din 
mătasă brodată-n lumină de 
lună, galeş legănat de 
cântarea celor o mie şi una de 
mii de hurii drăgălaşe şi cu 
ochi de safire-înstelate, care, 
iată, chiar acum se zăresc li-
curindu-şi argintul, acolo, de-
parte, în al şaptelea cer, 
jur-împrejurul Înfricoşatului 
Divan al Judeţului veşnic. Ce-
atâta zor şi zor în zadar, bre 
pehlivan!, a mai gâfâit turcul, 
dând să se culce la loc, greu 
surmenat de nerăbdarea 
nemaivăzută-a balamucilor 
ăstora de ghiauri fără somn. 

După care-au venit alte 
plăcinte şi alţi miuziclari, căci 
cadânele cele tinere zăceau 
încă prăpădite prin colţuri, pe 
praguri, pe trepte şi pretutin-
deni altundeva, pe unde nici 
cu gândul n-ai fi gândit. 

 
(Continuare în pag. 12)
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A și trecut un sfert de veac de la 
moartea unui poet și jurnalist băcăuan, 
scriitor de talent și un personaj de epocă 
ce avea niște însușiri rarisime. L-am 
cunoscut bine pentru că am fost colegi la 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. Tocmai 
pentru asta am decis ca să-l comemorăm 
în condițiile de azi, mai ales că forurile cul-
tural-literare nu prea s-au obosit. Doar 
primăria comunei în care s-a născut l-a de-
clarat cetățean de onoare. 

 Eram studenți la Iași când cineva 
mi-a atras atenția că în Căminul 
studențesc mai sunt băcăuani. Totdeauna 
am ținut să nu am datorii, decât față de pa-
trie, datorie cu care rămâi și dincolo de 
timp. Față de Ion Roșu sunt dator pentru 
că a scris despre satele noastre dragi 
Berbinceni și Fundeni, despre profesorul 
Gh. Banu de la Gimnaziul din sat, precum 
și despre familia Velisar, în cadrul căreia 
s-a nimerit să-mi identific soția – M.V. – cu 
care am parcurs, iată, atâtea decenii de 
frumusețe și înțelepciune. 

 Bonom, deschis și inventiv, fiu al 
unui sat de răzeși de pe valea Siretului, iu-
bitor de cărți, de literatură, în anii de gim-
naziu a fost remarcat de Vasile Sporici – 
ajuns director al Teatrului din Bacău și 
redactor la „Ateneu”, iar în anii de liceu de 
către Mișu Shachter, profesor de germană 
și scriitor. Elevul avea o inteligență 
puternică, citind cărți peste puterea unui 
elev. Atracția pentru literatură s-a manife-
stat timpuriu, de unde și decizia de a intra 
la Facultatea de Filologie din Iași, după 
care a fost repartizat ca profesor la Liceul 
de Muzică și Arte Plastice din Bacău, 
trecând apoi prin redacţiile revistei Ateneu, 
Steagul roșu și Milcovul din Focșani. 
Peste trei ani a ajuns la Biblioteca 
Județeană, unde se pare că i-a convenit, 
fiind condiții de studiu, cercetare și 
arhivistică, ceea ce îl va împinge la Bi-
blioteca Centrală București. Gazetăria și 
debutul editorial din 1978 îi va potența 
mult notorietatea, pentru care și unele 

însușiri personale și-au îndeplinit rolul. 
Limbajul poetic, stilul cu subtexte îi aduc 
și Premiul pentru debut al Uniunii Scri-
itorilor. După aceasta va lansa volumele 
Fericitele acvarii (Editura  Eminescu, 
București, 1980) și Lumină de lună (Edi-
tura  Eminescu, București, 1981). Comen-
tatorii volumelor au remarcat „migala 
clasicilor”, „sonorități moderne”, ori „tensi-
unile lirice” (după Cornel Galben, Editura 
Corgal Press, 2012) în „Scriitori băcăuani”. 

 Acribia în scotocirea arhivelor, ca-
pacitatea de sinteză și interpretare îl con-
duc spre un proiect de amploare, din care 
va lansa doar volumele Originile, la o lu-
crare de mare exegeză Legendă și 
adevăr în biografia lui M. Eminescu. 
Este ultimul încheiat din cele cinci volume. 
După autor, a rămas o arhivă 
impresionantă pe care, fiul său, Ioanid 
Roșu, matematician de prestigiu, i-a 
încredințat-o lui Petru Creția, reputat filolog 
care însă, și el, a trecut în eternitate. 

 Volumele de poeme și eseuri ale lui 
I. R. au fost comentate de Laurențiu Ulici, 
Florin Muscalu, Vlad Sorianu, Marilena 
Donea,  Marian Popa și alții. 

 Evaluările lui Vlad Sorianu sunt de 
profesionist cult și rafinat, în revista 
„Ateneu”: „Imaginile dilatate adesea până 
la un pitoresc baroc, sintagmele de regulă 
surprinzătoare prin inedit, figurile de stil nu 
arareori strălucitoare în prospețimea lor 
autentică sugerează un temperament liric 
pe care putem fi tentați să-l socotim ro-
mantic clasicizant prin excelență (...). 
Abstracțiile cele mai subtile se vor con-
frunta fără preget cu masca lor perceptivă, 
iar reflexia va trăda mereu senzualismul 
de sorginte romantică al unui poet sortit să 
se caute între sentimente și adevăr și să 
se găsească în frumos”. 

 De la un timp, în unele poeme se 
întrevede un dramatism plin de tristețe, un 
vaier neașteptat care se naște de fortuna 
labilis ori de epocă, precum în Cântec 
vechi, în care lirismul e marcat parcă de 
patina eminesciană: 

 
„Sunt pasărea din cuibul spart plecând 
Să caut urmă puiului prin aer. 
Dar sună iarba-n trupul lui plăpând 
Şi tot văzduhu-i sfâșiat de vaier. 
 
Din zborul spaimei mă tot uit în jos, 
Cum moartea vine-n gheare de pisică  
Şi mi se strânge trupul dureros 
Stând să înghețe între plâns și frică. 
 
Dar nu pot zborul meu să i-l întind… 

Ci biruit de-o liniște de moarte, 
mă uit de sus cum oasele de-argint 
în dinții foamei se adună, sparte” 
             (Din volumul Pasărea nopții) 

 
Adevărul este că în mod 

surprinzător, Ion Roșu substituie imagi-
narul poetic cu documentul de istorie 
literară. Era în ultimii ani ai regimului pre-
decembrist. Apare în presa literară 
centrală, la apariția volumului „Legendă și 
adevăr în biografia lui M. Eminescu”, o 
cavalcadă în care publiciști reputați 

semnează reacții ostile vizând anihilarea 
cărții și a autorului, semnate în Luceafărul 
(15 iulie-29 iulie-14 septembrie) de Artur 
Silvestri, Nicolae Georgescu și, respectiv, 
Mihai Ungheanu), apoi în Săptămâna 20 
și 27 septembrie, aparținând lui Corneliu 
Vadim Tudor). Numerele 3-4 (104- 105/ 
1996, 4/ 1997 ale revistei Manuscriptum 
publică reacțiile lui Alex Ștefănescu și 
Petru Creția în apărarea cărții lui Ion Roșu, 
care, din păcate, a rămas neterminată; și 
părea o lucrare fascinantă. 

 Volumul Originile,  care există în 
librării și universități, probabil, cuprinde în 
cele 215 pagini cu coperte broșate și plas-
tifiate un Cuvânt explicativ, două părți, 
prima În căutarea originii lui M. Eminescu, 
cu opt capitole; Strămoșii cu capitolele 
Neamul Eminoviceștilor și Neamul 
Iurăşceștilor, urmând o Cronologie și un 
Indice de nume. Rigoarea redactării și a 
întreprinderii tipografice impresionează 
doar pe cei care nu au cunoscut prestigiul 
Editurii „Cartea Românească”, la fel și 

acum. Din păcate n-am mai întâlnit citarea 
cărții lui Ion Roșu în ultimii ani. 

 În încheierea acestui medalion, 
notăm un poem al acestui scriitor 
băcăuan, în care laitmotivul Pasărea 
nopții este central, în interferență cu alte 
motive dragi creatorului din Bacău: 

 
„– Să colindăm palatul, te-aş ruga: 
un ceas dă-mi iarba fiarelor, străjere, 
și ține – să-mi lumine – steaua ta, 
Când trec din încăpere-n încăpere. 
Se-aprinde prima ușă. Ce afund 
ne soarbe întunericul deodată! 
-Străjere, mută coiful tău rotund 
din dreptul stelei care se arată, 
să văd ce zvon de aripi poate fi, 
ce zbor ostatic pâlpâie-n lumină. 
-O, călătorule,  te-nșeli; de-ai ști 
      ce-i dincolo, în camera vecină… 
            ………………….. 
- Ce zvon se-aude iarăși, cavalere? 
ce àripi oarbe caută scăpare? 
-Drumețule, e numai o părere… 
Să mergem, vino-n sala următoare… 
                       ………………………  
O altă ușă din pereți se rupe… 
-Dar unde-i steaua, -nsoțitor perfid, 
acestei bezne gura să-i astupe, 
aripilor să taie drum prin zid?” 

            ………………… 
Frângerea vieții unui poet tânăr, 

eseist rafinat și istoric literar în devenire -
(avea, când s-a stins pe neașteptate, doar 
zece lustri împliniți) nu este un fenomen 
așa rar în Est; mai ales când epoca 
românilor a fost atât de imprevizibilă, 
năprasnică și marcată de tragedii în veac, 
iar lumea satului a suferit atâtea 
nedreptăți. Pierderea tinerilor plini de tal-
ent și inteligență, risipirea lor, acum și pe 
toate meridianele, este un fenomen 
îngrijorător. În afară de talentul pe care l-
am evocat, avea și niște însușiri rarisime 
Ion Roșu: o memorie insolită (contempla 
o pagină de carte un minut, apoi o repro-
ducea exact pe dinafară); imita figuri 
umane cunoscute din teatru ori viața 
publică, în fața unui public care încreme-
nea uimit; așa era fiul satului Siret din co-
muna Săucești, dar prea puțină lume îi 
cunoaște bine opera și personalitatea. 
Chiar Filiala Bacău a USR l-a uitat când a 
redactat Antologia membrilor săi. Noi îl 
știm bine, dar nu doar pentru cartea sa cu 
Safta Iurașcu din Fundeni-Secuieni. 
**************** 
* Ion Roşu, Legendă şi adevăr în bi-
ografia lui M. Eminescu, Bucureşti, Edi-
tura „Cartea Românească”, 1989 

 Ion Roșu – poet de talent ignorat, cu un proiect eminescologic grandios*
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După ce în luna august s-a desfășurat 

la Bacău și Tescani ediția cu numărul 42 
a Festivalului Internațional ,,Enescu - Or-
feul Moldav” (26 - 29 august), dedicat 
aniversării a 140 de ani de la nașterea 
marelui compozitor George Enescu (19 
august 1881- 4 mai 1955), iată că, o dată 
cu deschiderea stagiunii muzicale a Filar-
monicii ,,Mihail Jora” din Bacău, sub 
bagheta dirijorală a maestrului Ovidiu 
Bălan, a avut loc joi, 23 septembrie, un 
prim concert care a inclus lucrări din 
creațiile lui Mihail Jora și George 
Enescu.  

Și celelalte concerte, care vor urma 
până la sfârșitul anului 2021, cu lucrări de 
Mihail Jora și ale discipolilor săi, se înscriu 
în seria celor care marchează 65 de ani 

de existență a Filarmonicii băcăuane, dar 
și sărbătorirea a 130 de ani de la nașterea 
lui Mihail Jora și comemorarea a 50 de ani 
de la trecerea la cele veșnice a acestuia.  

Mihail Jora (n. 2/14 august 1891, 
Roman, jud. Neamț - d. 10 mai 1971, 
București), muzician, compozitor, dirijor, 
pianist, critic muzical, membru titular al 
Academiei Române, profesor și rector al 
Academiei Regale de Muzică din 
București, a fost și unul dintre membrii 
fondatori ai Societăţii Compozitorilor 
Români și primul director muzical al ra-
dioului public.   

În urma sa a rămas o operă muzicală 
de excepţie, recunoscută ca atare şi 
premiată atât în ţară cât şi peste hotare.  

Mihail Jora a fost considerat, după 
George Enescu, cel mai important expo-
nent al muzicii românești, și totodată, cre-
atorul liedului și al muzicii de balet 
românești.  Pe Mihail Jora avea să-l lege 
de George Enescu o adâncă și trainică pri-
etenie, iar amândoi au fost legați de 
plaiurile băcăuane, care i-au inspirat în 
creațiile muzicale: pe Mihail Jora, în suita 
simfonică ,,Priveliști moldovenești”, una 
dintre părți fiind intitulată ,,Pe malul 
Tazlăului”, iar pe George Enescu, în opera 

,,Oedip”, pe care a definitivat-o la Tescani, 
loc în care secția Muzeului Național 
,,George Enescu” adăpostește Camera 
Mihail Jora, unde se păstrează masca 
mortuară și bastonul muzicianului, precum 
și pianul și biroul care se presupune că i-
ar fi aparținut. Este de remarcat faptul că 
Mihail Jora era vărul dinspre mamă al 
Mariei Rosetti-Cantacuzino (Măruca), 
soția lui George Enescu.  

Inedit: Mihail Jora despre George 
Enescu: „Enescu e prezent în sala 
Ateneului, unde estrada pare a mai vibra 
încă sub paşii săi; e prezent în Vila 
Luminiş (Sinaia), unde catifelele aurii par 
a păstra încă ecourile violinei şi ale pianu-
lui său; e prezent în tremurul frunzelor pe 
aleea plopilor de la Tescani”. George 
Enescu despre Mihail Jora, într-o urare 
holografă, în versuri, pe care i-a dedicat-o 
la împlinirea vârstei de 51 de ani: „Împliniși 
deci/ Astăzi cinci-zeci-/ Și unu de ani./Jora 
Mihai.// Cei mulți înainte!/ Să fie-a ta minte/ 
Exemplu altora,/ Mihail Jora.// Și-a ta mîn-
drie/ Exemplu să fie/ Celor căror dai,/ Jora 
Mihai,/ Imbold luminos/ Și dor de frumos.// 
Iar cei cărora,/ Mihail Jora,/ Verva-ți nu 
place,/ Să meargă-n pace.// E destul că 
ai,/ Jora Mihai,/ A noastră vie/ Prietenie/ A 

tuturora, Mihail Jora!”. Apendice la Urarea 
de la 15 august 1942: „Măreț,senin,/ Să-ți 
curgă-n plin/ Cântec din rai,/ Jora Mihai.// 
Iar meserie/ De salahorie,/ Las-o altora/ 
Mihail Jora!”. 

,,Bacăul se mândrește cu aceste mari 
nume ale muzicii românești și universale, 
cu Filarmonica băcăuană, care din 1991 
poartă numele lui Mihail Jora, dar și cu 
două festivaluri de tradiție: Enescu - Orfeul 
Moldav și Festivalul Internațional Zilele 
Muzicii Contemporane, cu un portofoliu 
care include Cursurile Internaționale de 
Dirijat și Atelierul tinerilor compozitori”, a 
spus muzicologul Ozana Kalmuski Zarea, 
director adjunct al Filarmonicii ,,Mihail 
Jora” din Bacău.  

Sursa: https://www.qmagazine.ro/exclusiv-q-
magazine-interviu-nepublicat-al-compozitorului-
g e o r g e - e n e s c u / ; 
https://amfostacolo.ro/impresii9.php?iid=101672&d
=descopera-bacaul-si-imprejurimile--bacau; 
https://www.desteptarea.ro/deschiderea-stagiunii-
muzicale-2021-2022/ 

P. S. Serialul propus și care a venit ca 
o provocare din partea mea, va continua 
cu episodul trei, în numărul viitor. Și, să nu 
uităm, revista Plumb a ajuns la numărul 
175, care însumează peste 14 ani și 
jumătate de activitate neîntreruptă! La 
Mulți Ani, celor care au inițiat acest proiect, 
celor care sunt și ne-au fost alături!  

    George Enescu și Mihail Jora, omagiați la Bacău și Tescani 
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Motto: 

„Mai întâi nu există nimic, apoi, chiar dacă există, 
nu putem cunoaște, în fine, chiar dacă am putea 

cunoaște, nu putem comunica.” (Gorgias) 
 

 
Nimic mai greu pentru un poet 

debutant, decât să pornești de la motivul 
carpe diem/ bucură-te de ziua de azi, 
(impus în literatura europeană, de Horațiu 
în „Ode”) și să transfigurezi simbolisto-ex-
presionist „clipa suspendată”, adică 
prezentul pur, ceea ce înseamnă, în fapt, 
să configurezi sub „dictatura cuvântului”, 
dar și sub fascinația/ farmecul jocului 
ielelor, eternitatea în care „parfum, cu-
loare, sunet se-ngândă și-și răspund,” 
obligând „cu mirare pe mirare călcând”, 
eul ideal/ universal, nu să spună, nu să 
ascundă, ci să semnifice „mirosul etern al 
lui a”. Este o admirabilă demonstrație pen-
tru cine vrea să vadă, că istoria poeziei de 
la Homer, la debutantul Vlad Olteanu – 
despre care cu siguranță vom mai citi - 
este un fenomen de continuitate, în care 
nemargini de gândire, de limbaj, de 
vizionarism, de frumos bergsonian, care, 
se știe, în expresie kantiană, „nu se 
semnifică decât pe sine, nu se 
desemnează decât pe sine și nu se 
conține decât pe sine.” Poetul ce 
portretizează sub haloul duratei, omul au-
tentic, în oglinda (i)realității își păstrează 
intactă capacitatea mirării și facultatea de 
a se minuna în fața fenomenelor vieții. Așa 
se explică de ce autorul volumului Mirosul 
clipei se înconjoară/contaminează, estetic 
vorbind, (pentru a „mirosi” bucuria lui acum 
și aici, bucurie „cântată” și potențată 
filosofic de „ispita Gândului” și a Daimonu-
lui interogativ) de Horațiu, Baudelaire, 
Eminescu, Blaga, Bacovia, Cioran, 
Arghezi, Goethe, Noica. Nu putem merge 
mai departe, înainte de a-i oferi cititorului, 
o ars poetica a volumului, care-i traduce/ 
sugerează excepțional, estetica/ poietica: 
„Cântarea lui astăzi,/ lui acum// Miros 
mâinele Lui,/ Ating spinul/ Atârnat de 
clipă// Și înțeleg ispita Gândului,/ Mirosul 
etern al lui a fi.// Cum miroase clipa, o Dai-
mon?/ A spațiu întins/ Întru noi” (Mirosul 
clipei) și, mai ales, unitatea de substrat a 
liricii românești/europene – mai explicit: a 
arhetipului ubicuu în arhitectura 
postmodernă a cărții lui Vlad – arheul 
acest unic și inconfundabil câmp expresiv 
sesizabil în universul poeziei. Poetul se 
vrea un spirit apolinic (contemplativ, cere-
bral, moral, rațional, echilibrat, orientat 
spre măsură, ordine și armonie, pătruns 
de sine însuși și de dansul expresionist al 
ideilor etc.), deși, după felul cum caută di-
vinul, originarul, durata, după cum cultivă 
uitarea și proximitatea iluziei, sau/și 
iubește „adevărul dionisiac”, melancolia, 
muzica, trădează mai curând metafizica 
artistului dionisiac, ce se gândește să 
demisioneze „din eternitate” (De nu mă 
uita), să traseze „în spațiu semnul mirării” 
(Fără nume), să încerce „o umbră de 
lumină” (O fotografie), să adulmece „în 
cuvânt Taina ispitei” (Irinei), să rătăcească 
Printre gânduri: „Mă mistui grăind./ Mă 
înec în cuvânt/ Și din mine Pre mine 
călcând/ Înalț gând.” Elocvența ontologică 
a volumului este sugerată de ontofania 
paradigmei poetice și de limbajul barbi-
ano-blagian ce implică în compoziția po-
emelor ubicuitatea arheului/arhetipului: 
„Să sting cu Ideea/ Spiritul cuvântului// Să 
înțeleg în tăcere/ Puterea Gândului// Să fiu 
liniștit, mut/ În fața marii prezențe/ A clipei/ 
Celei dintâi./ Sublim spațiul absenței.” 
(Este) Textul fiecărui poem cotizează on-
tologic la posibilitatea sa de a fi, și, simul-
tan, la textul absent. Înscrierea principială 
a posibilității în ontologic, aceasta mi se 
pare prima particularitate a scriiturii ce 
pune în valoare ubicuitatea și ontofania 
arhetipului. Timpul „real” este trăit de poet, 
„Lut pre idee călcând”, ca durată și apre-

hendat de intuiție ce exclude instinctul și 
chiar intelectul. Sub „cântecul tămâiei”/ 
„fierarilor” și sub „lumina sensului”, Vlad 
ascunde/revelă metafizica bergsoniană: 
dacă existența e devenire pură, dacă du-
rata e ireversibilă în curgerea ei, atunci e 
toată în prezent, de vreme ce acesta e ter-
menul ultim al devenirii. Așa se explică 
„Cântarea lui astăzi/ lui acum”, cum se 
exprimă chiar poetul – un bergsonian prin 
metafizică. Pluralitatea definițiilor atribuite 
arheului / arhetipului, în limba română 
avantajează polisemantismul volumului, 
muzica palimtextelor, admirabila con-
secvență cu sine însuși a poetului și poli-
fonia monologului. Iată acest câmp de 
forțe al definirii arheului, pe cât de favorabil 
producerii efectului poetic/ elocvenței on-
tologice, pe atât de incomod explicării lui, 
și, prin urmare, eficienței discursului critic 
ce nu poate explica inefabilul: realitatea 
absolută; singura realitate pe lume; sinea 
adâncă a fiecărui lucru; realitatea 
generativă; paradoxul existențial; sub-
zistența fără existare; existența fără reali-
tate; irealitatea substanțială; încorporarea 
relativă (în real); trecerea fără stare; pa-
chetul de posibilități care stau să treacă în 
sânul realității; veșnica virtualitate; marea 
formă vidă etc. Deși impresia este de pro-
lixitate, cititorul va remarca că aproape 
toate poemele lui Vlad Olteanu sunt tot 
atâtea pachete de posibilități ce pot 
oricând să treacă în spațiul realității. 
Metaforizarea unei irealități substanțiale, 
a unui paradox existențial cu sintagmele 
de mai sus, confirmă teza că lirismul din 
volumul Mirosul clipei constituie prin 
excelență o întemeiere în limbaj. Cuvântul, 
simbolul, mitul (=limbajul) îi indivi-
dualizează scriitura, îl diferențiază în 
marea familie a poeților. Iată o „realitate 
generativă”, care confirmă talentul indis-
cutabil al poetului, de a crea un cosmoid 
întemeiat ca o sumă de posibilități în lim-
baj, și - ca limbaj. Lapidaritatea poemului 
amintește de Bacovia, iar autenticitatea de 
sine - de Dan Barbilian: „Același spațiu/ 
Aceleași cuvinte// În lipsa de timp/ În graba 
lui acum/ Uităm de astăzi/ De al său 
drum// Și construim ca Manole – artist/ O 
cosânzeană de mâine/ Atârnată de vis” 
(Clipei). Orice am face viața este un vis. 
Sau cum spune Vlad: „... Ca dintr-un vis 
mă trezesc/ Și visez/ Aievea/ Mereu” 
(Eului tău). Un arheu al Firii, alături de 
ideea unui arheu al Lumii, un factor onto-
gonic, principiu generator a tot ce există, 
asemenea Marelui Anonim, cum l-a numit 
Blaga, un Archaeus eminescian sau „gân-
dul românesc al ființei ca arhetip” (Noica) 
explică „veșnica virtualitate”, așa cum o 
găsim transfigurată în poemul Geneza: 
„Mă nasc din pământul umed de tăcere/ În 
gând ascult/ A luminii șoaptă cum piere// 
Și tainic/ Aprind/ Lumânare-nchinată zeu-
lui Vânt// Nu știu, pierdut./Când m-am 
născut. Nici cum.// Zăresc norii finței/ Însă/ 
Sfielnic drum.” Admirabile (semiotic) mi se 
par structurile imaginarului – poetic, mitic, 
magic, filosofic -, iar în transfigurările 
lumescului, demnitatea ontică a unor sim-
boluri aflate în pandant/corespondență cu 
sugestia, cromatica, muzica mozartiană, 
cu epifaniile noicaniene ale ființei, cu acel 
semn (in)tangibil – simbolul – ce revelă un 
adevăr parfumat/ascuns, o idee greu 
accesibilă în mod direct spiritului: „Simt 
mirosul grâului din tine/ Amintirea zilei de 
mâine// Trecutul viitorului meu întârziat/ 
Adierea firului tău de păr deșucheat// Te 
ating. Și cu lacrimă pe lacrimă călcând/ Te 
iau cu mine/ Presărată în gând// Îți sărut 
mângâierea albastră/ Dulcele murmurat/ 
De pasăre Măiastră// Presar pe gândul de 
tine cuvânt/ Și aștept. Tac. Sufăr./ Trăiesc. 
Dar nu plâng.” (Unei). Simbolul este, 
așadar, firul Ariadnei oferit drept un cal 
troian poetizat, care ne permite des-
chiderea spre universul esențial al propriu-
lui suflet. „Pădurea de simboluri” din acest 
volum, aparent accesibil, disponibilizează 

cititorului, un câmp de reflecție și meditație 
nelimitat ce se apropie de „trecutul viitoru-
lui” nostru, de înseși originile milenare ale 
umanității și ale culturii. Iată cum 
transfigurează talentatul debutant (unde o 
fi fost ascuns până acum?) un „cânt al ge-
nunii” în care simbolismul emblematic și 
cel schematic și muzica beethoveniană, 
sincopată, sugerează tainele omului etern: 
„Derviș al pădurii din mine/ Gând peste 
timp/ De vânt aruncat// Umbră a vieții/ 
Cânt al genunii/ De verde, de rază/ De 
frunză/ Scăldat// Ascultă-mi chemarea/ 
Frânge-mi dorința/ De arbore a fi/ Întrupat// 
Și, surâzând,/ Îndoiește-mi ființa/ Să fiu 
peste timpuri/ În lumina-ți scăldat// Pădure 
de vremuri/ Pădure de timp/ În adierea-ți 
domoală/ Devin iar pământ.” (Derviș). De 
observat cum simbolul din volumul Miro-
sul clipei poartă în sine dialectica și ten-
siunea maximă dintre semnificant și 
semnificat, spre a vizualiza abstractul și a 
transcende vizibilul. Expresie lingvistică a 
unei realități antropocosmice, simbolul im-
plicat în compoziția poemelor este un 
semn tendențios echivoc, duplicitar, am-
bivalent, polivalent, dar, în același timp, 
unificator și totalizator: „În stele, mag înar-
ipat/ Sunt/ Pe undă de bocet/ Blând 
legănat// Mă întreb în lumea lui dacă/ Cum 
și de ce// Exist spre a fi/ Fără de timp/ Cum 
din umbră devin pământ/ Și de ce plânge 
clipa din mine/ Cântând” (Mag). Poetul 
căutând „fiorul firii”, își centrează antropo-
logic simbolul ca imagine artistică - semn 
cu o puternică încărcătură sufletească -, 
tocmai pentru a se situa pe o poziție 
echidistantă, între obiectiv și subiectiv: 
„Descopăr gustul ei. Dulce amar./ În mine 
se topește iar.// Se strecoară încet/ Agale/ 
Fericirea femeii/ Ce iese din cale.” (De-
spre fericire). În integralitatea volumului, 
cititorul va întâlni patru tipuri de simboluri 
grupate în funcție de aportul lor la struc-
turarea psihismului uman (subconștientul, 
intelectul, supra-conștientul): ale exaltării 
intelectului și imaginației; ale disfuncțiunii; 
ale ba-nalizării; simboluri ce depășesc de-
rizoriul. Toate deschid/ sugerează epifani-
ile angoasei sau optimismului ființei 
umane. Semn activ și profund marcat ax-
iologic, ce vizează laturile fundamentale 
ale existenței, simbolul potențează modul 
specific poetului Vlad Olteanu, de a exista 
în orizontul misterului și al revelării: „Peste 
mișcare se așterne lenea firii,/ A sensului 
ultimă limită/ Fragilă iubire// Lent, rupt din 
neființă/ Mă târăsc/ Din dorință/ Mișcarea 

ultimei clipe/ Ispitesc.” (Ispita). Poetul 
exploatează cu grația pictorului renascen-
tist, faptul că simbolul rămâne un semn ce 
tinde să-și păstreze polivalența și ambigu-
itatea semantică în orice context: „Peste 
așternut/ Trupul ei dezlânat/ Înfășurat în 
sens/ Iubirea mea singură/ Căutând ultima 
ei picătură// Deschid și din buze licoarea/ 
Picură într-un loc neștiut// Peste noi lu-
mina,/ Grea perdea de iubiri,/ A căzut.” 
(Lumina sensului). Autorul caută și oferă 

cititorului adevăruri muzicale, cultivând 
verlainean nuanța, imprecisul, vagul, 
„mirosul ideii”, interogația, mirarea, 
propensiunea spre tehnica cores-
pondențelor. Original mi se pare a fi Vlad 
Olteanu – dacă în postmodernism mai 
poate fi vorba de originalitate – în transfi-
gurarea străvechiului ciclu orfic: timpul ca 
o „cauză a tuturor lucrurilor”. Poetul este 
deschis atemporalului. Precizăm, pentru a 
nu se crea confuzii, că a-temporalitatea, 
diferită de diacronicitate, nu înseamnă „în 
afara timpului”, ci în afara și dincolo de ca-
tegoriile temporale concrete: trecut, 
prezent, viitor. Altfel spus, autorul volumu-
lui „Mirosul clipei” confirmă teza 
arhicunoscută: „Esența artei/poeziei este 
inactuală”. Doar viziunea și plăcerea 
estetică ne permit să abolim timpul: „Nu 
înțeleg de ce în spațiul mirării/ Ni se inter-
zice dialectica întrebării// De ce tăcuți ne 
supunem trecând/ Lipsei ideii, mirosului 
absenței de vânt// De ce, corporați, ne 
regăsim obosiți/ La poala muntelui lui Sisif, 
adormiți/ Și ne-cutezând, din ochi, a miji/ 
Rămânem pustii, goi, în oroarea de a 
fi.”(Mirosul ideii).  

Prezentul a-temporal asigură acel 
raport al timpului poetic cu veșnicia și 
explică simultaneitatea succesivă, care 
constituie paradoxul poeziei, al muzicii, al 
oricărei arte.Iată un poem ce conține în el 
„infinitul” potențat prin „estetica stelelor”: 
„Am șters poezia/ Am rămas fără gând/ În 
spațiul digital/ Al lipsei unui cuvânt.// În 
amăgirea timpului/ Stingheri/ Suntem/ 
Pinocchio de piatră/ Moderni/ Fără de 
sens/ În clipă,/ Eterni.” (XI). Spre a de-
scoperi „sensul vidului”, Vlad Olteanu 
caută sensul diacronicității „în noi”, care 
înseamnă o asociere sferică a prezentului, 
trecutului și a viitorului, cum spunea filoso-
ful Henri Bergson. Altfel spus, asociază 
timpului fizic/ astronomic (care este de 
viteză egală și cu același ritm), cu celelalte 
fațete ale curgerii temporale: timpul bio-
logic/ fiziologic, timpul psihologic/ subiec-
tiv, timpul istoric/ social, timpul trăirii, pe 
care le a-temporalizează – uneori arghez-
ian - în timpul poetic/ al artei: „Niciodată 
gândul/ Sufletului nostru/ Nu avu atâtea/ 
Surde/ Dulci/ Deșarte// Niciodată vremea/ 
N-a urzit cuvântul/ Și ținând nisipul/ A aflat 
clepsidra// Niciodată eul/ N-a îndrăznit să 
creadă/ Și din vieți eterne/ N-a clădit/ S-
astupe/ Sensul ce urmase/ Urma de non-
sens”. (Niciodată).  

A-temporalitatea cultivată de Vlad 
Olteanu este o consecință a naturii cre-
atoare și libere a Poeziei. Elementul con-
stitutiv și necesar al libertății de creație îl 
constituie și este evadarea din conexiunile 
categoriilor temporale. Mesajul pe care 
ni-l transmite volumul Mirosul clipei este 
că Poezia este „fiica libertății”.  

Artista Alexandra Radu cu revela-
toarele ei desene în pandant cu spiritul 
baudelairean al cărții, configurează un 
homo significans – omul creator și benefi-
ciar de semne/ simboluri/metafore. Doar 
mirosită, văzută, și auzită (într-o sintagmă: 
„trăită”) clipa curge în veșnicie.  

Atât Aristotel, cât și Sf. Augustin ar 
fi încântați de prezentul atemporal – de-
venit element al poeziei la tânărul poet.  

Nu mai vorbesc de Eminescu, cel 
convins că „Tot ce-a fost, ori o să fie, în 
prezent le-avem pe toate”, ar fi și mai en-
tuziast, observând că epigonismul (boală 
pandemică în literatura lumii) poate fi era-
dicat, dacă se vrea cu adevărat. În final, 
reamintesc că nimic nu egalează tirania 
poetică și invidia unui debut reușit – adică, 
care răspunde unui orizont de așteptare 
capabil să iradieze simbolic /ideatic, în 
toate „timpurile”.  

Cu grație și înțelepciune 
aristotelică, Vlad Olteanu  reconfirmă 
teza că obiectul etern al poeziei este enig-
maticul și eternul Om locuit de spațiul in-
finit al lucrurilor nevăzute.  

Petre Isachi

 

Horațianul Vlad Olteanu și epifaniile angoasei/optimismului ființei umane în fața temporalității 
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Ajunsă la cel de-al 11-lea 

volum de autor, Mihaela Aionesei 
publica în anul 2020 „Albatrosul cu 
aripi de sare”, parte a unui proiect 
literar de promovare a poeziei 
române în spaţiul latin, situând cartea 
sub autoritate livrescă baudelaireană, 
după cum indică Horia Gârbea în tex-
tul de prezentare de pe coperta a 
patra. Motivul allbatrosului, al păsării, 
simbol al poetului, este recurent în li-
teratura română şi universală. El 
devine la Mihaela Aionesei sursa unui 
lirism individualizat prin profunzimea 
meditaţiei poetice care ni-l evocă pe 
Mihai Eminescu prin imaginea poe-
tului „ca păsări ce zboară/ deasupra 
mării”. Gândire poetică spiritualizată, 
autoarea percepe stările de prăbuşire 
în neantul fiinţei ce poartă prin 
naştere stigmatul morţii. Tonul elegiac 
articulat  pe un fond ideatic este o 
pletoră semantică de încărcătură 
mistică. Poeta îşi asumă calvarul 
christic: ea urcă pe Golgota vieţii de 
zi cu zi purtând pe umeri crucea 
suferinţei, multiplicată prin deno-
minalizări febrile: „Cruce de carne, 
cruce de umbră/ mă mână spre stele/ 
ca pe o turmă./ Cruce de spini, cruce 
de nalbă/ mă ţine-ntre lupi/ ca pe o 
salbă:/ Cruce de fag, cruce de brad,/ 
mă unge cu mir,/ mă spală cu nard/ 
Cruce de foc, cruce de iască/ vrea să 
mă stingă/ vrea să mă pască.” 
(Crucea mea, cruce de zarzăr). Bi-
ograficul este îmbrăcat în ficţiunea 
confesiv-monologată a cărţii. Tabloul, 
dominat de tristeţe ontologică, are 
cauze în destinul damnat: „Destinul – 
/ acest hoţ de inimi/ m-a exilat/ pe un 
colţ de fiară/ de el mi-e gol şi mi-e 
plin/ mi-e cald şi mi-e frig / şi râd şi 
plâng/ şi plâng şi râd./ eu şi el – 
sărman destinul meu/ doi bulgări de 
ţărână/ îmbrăţişaţi într-un 
suspin”(Destin).  

Pasaje luminoase transpar în 
universul marcat de suferinţă: „Raiul 
prin care sângele râde/ alergând pe 
coama grădinilor/ încărcate de meri, 
de peri şi gutui;/ ţinute sub palma 
unde tu – / cel înfrigurat de aşteptări 
rămâi/ peste turma de nelinişti şi 
întrebări/ păstor” (Poemele ne-
scrise). Peste ele se aşează motivul 
literar al păstorului care apropie os-
motic păstorul mioritic de „blândul 
păstor” din chinovia pricesnei. 
Sfidând primejdiile lumii lăuntrice 
populate de monştri (rechini, lupi, 
şerpi etc.), un eu liric încărcat de iu-
birea pentru oameni vine mântuitor cu 
darurile sale poetice: „Ca o căprioară/ 
aleargă printre lupi/ dăruind zilnic/ o 
bucată de sine/ să nu uite să rămână 
–  / zbatere/ cânt şoptit/ gângurit de 
pasăre/ ori de copil” (Destin). Modul 
de sondare a lumii interioare și  ra-
portarea eului la lumea exterioară 
adună poematic simboluri şi 
reprezentări ale realului într-o viziune 
suprarealistă, prin folosirea limbajului 
eliptic al metaforei şi alegoriei. 
Asistăm la un „joc secund” – „din 
ceas dedus”,  în care  jocul „de-a v-
aţi ascuns” din poemul arghezian  se 
transformă într-un irevocabil „joc al 
morţii”: „Sugrumând/ cu o nevinovată 
mirare/ sâsâitul şarpelui/ ispită pietrei 
eram:/ În liniştea dinaintea/ neobositei 
mele morţi de a fi/ nu mai alergam să 

prind/ zbuciumul lumii/ ca pe cireşe la 
urechi./ Zidurile cădeau/ ca nişte 
mătănii scăpate/ din mâinile unui 
călugăr orb.” (Ispită pietrei). 
Prezenţa luminoasă aparţine sacru-
lui; divinul este transfigurat în 
întruchipări simple, iconice; poemul 
care deschide volumul consemnează 
momentul semnificativ  al metamor-
fozei om-poet: „Trăiam clipa aceea 
când Dumnezeu/ umbla cu îngerii 
prin lume/ şi peticea oamenii cu 
poeme/ Pe aceia al căror suflet/ fu-
sese tatuat încă de la naştere/ întune-
ricul. (...) Era clipa aceea când 
treceam din om în poet” (Schim-
barea). Ochiul rămâne deschis spre 
lumea nevăzută, sursa de lumină.  

Poeme cu valoare de artă 
poetică permit pătrunderea într-un 
univers liric dominat de spectrul 
spaimelor cu densităţi apocaliptice. 
Antiteza alb-negru este între viaţă şi 
moarte: „Intru în poezie ca într-un 
cimitir/ îmi cosesc morţile de fiecare 
zi/ cu inima./ Pentru un vers alb ori-
ginal/  îl chem pe Dumnezeu/ să 
plângă cu mine./ ...N-are timp sau 
timpul meu/ E prea ocupat să se 
întoarcă la El./ Lespedea scârţâie. 
Sub ea/ un suflet de fecioară se 
străduieşte/ să înflorească un 
anotimp alb./ Sâsâie moartea.../ 
Spaimele aleargă de colo, colo./ 
Pământul se ridică până la buza 
crucii/ O sărută. Din ochii ei curg nin-
sori/ albe albe ca florile de castan./ 
Săsâie moartea...” (Pentru un vers 
alb). Muzica versului, ca şi cromatica, 
vin dinspre George Bacovia, prin 
dizarmonii, sincope, pasaje a-muzi-
cale. Culoarea se materializează, ca 
la expresionişti; negrul invadează un 
interior sufletesc, dominând tablouri 
ale naturii. De aici vine nostalgia al-
bului, a purităţii, a de-materializării. 
Transpare un hieratism stilizat al 
tablourilor, sugerat prin prezenţa 
diafană a îngerilor, prin „sufletul de 
fecioară”. 

Pe lângă acest iad al trăirilor, 
adeseori atins de aripile îngerilor, se 
coagulează resursele estetice ale 
lirismului practicat de Mihaela Aione-
sei. Textele poematice, neputând  
epuiza substanţa destinului damnat, 
o convertesc în poezie, absorbind 
mare parte a tragismului existenţial și  
statuează, ca în tragedia elină, purifi-
carea prin suferinţă. Ea devine, con-
form dialecticii creşine, o formă de 
mântuire. Promisiunea găsirii unui 
ţărm de linişte şi pace („sfintele lunci” 
în sens eminescian) este exprimată 
în ultimele două poeme ale volumului: 
„Într-o zi oarecare/ mă veţi iubi aşa 
tristă/ aşa goală/ cu strigătul spânzu-
rat la vedere/ (...) / târziu de tot când 
veţi afla/ eu voi tăcea/ sub tâmpla 
lumii fericit.” (Sub tâmpla lumii) ...Şi 
ultimul semn/ mă va aştepta într-o 
stea/ fără anotimp/ fără bocete şi ur-
sitoare/ voi creşte şi voi descreşte (...) 
La capătul ei un albatros/ scrijelnd cu 
aripa/ zâmbetul unui/ nesfârşit fericit/ 
fericit/ fericit” (Spre marea cea 
mare).  

Volumul „Albatrosul cu aripi 
de sare” este pe de-a-ntregul un 
construct echilibrat, generator de 
reflecţie şi profundă meditaţie pe 
tema condiţiei umane. El aduce ima-
ginea unei sensibilităţi poetice 
vizionar-tragice, radiografiind acele 
convulsii ale conştiinţei sfâşiate de 
sentimentul marii treceri, în versuri ce 
condensează patosul trăirilor. 
Ipostazierea biograficului devine 
sursă de lirism sub scrijelirea de pană 
ascuţită, înfiptă adânc în carnea su-
fletului, sau urmând dâra unei lacrimi 
de sare din care cresc şi apasă greu 
aripile poetului.                                                                                         
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Emil Brumaru, în rubrica de altădată din 
„România Literară", Cerşetorul de cafea, fixa 
definitiv legătura scriitorului român cu cafeaua; 
acum, în „Cantata cafelei" (Editura PapiruS 
Media, 2021), Ioan Uleanu imaginează o lume 
a cafelei, băută, adulmecată, vânată, voluptuos 
degustată - o fiinţă vie într-un univers care 
creşte din aburii mirobolantului lichid adus de 
pe aragazul cel de toate zilele, de la filtru, de la 
nisip (dar unde sunt turcii de odinioară?), de la 
automat şi espresor, de sub linguriţa care 
mestecă un „Amigo", îndemnând la visarea 
unor călătorii exotice în Columbia, Venezuela, 
Brazilia, Arabia, în „colonii" sau, mai aproape, 
în cafenelele celebre din marile orașe franceze, 
Cehia, Austria, Germania, Italia: acolo se poate 
bea, încă, o cafea cu „poeţii blestemaţi" ai se-
colului XIX, cu Toulouse-Lautrec, cu 
impresioniştii, cu Balzac și Eminescu ("Și 
Balzac, şi Eminescu, au băut cafele... mii!/ Și 
au scris romane (multe!)... minunate poezii.../ 
Mintea lor fu îmbrăcată de arome... şi 
savoare.../ Iară operele create... cine nu le ştie 
oare ?... ", scrie Ioan Uleanu), cu Tristan Tzara, 
suprarealiştii, avangardiştii, expresioniştii, 
„trăiriştii" anilor '30, cu Nichita Stănescu, Paul 
Georgescu, Radu Cosaşu, Constantin Țoiu, 
Ştefan Agopian ori Dumitru Brăneanu şi Emilian 
Marcu. Cafeaua este un vehicul modern al 
civilizaţiei comunicării, pe cale de a se pierde, 
astăzi, în epoca "distanţării" şi măştilor sub care 
ne ascundem. Ficţionarului, cafeaua i-a adus o 
familie de cuvinte (cafeism, cafeină, cafeluţă, 
cafenea, cafeniu, cafetieră), să-i fie la îndemînă 
pentru nemuritoarele sale opere. 

Ioan Uleanu adoptă această familie de cu-
vinte şi o poartă cu sine pe trasee lirice în cele 
mai diverse, mai surprinzătoare locuri; merge 
la cafenea şi foloseşte cafetiera, adăugând, 
însă, un cuvânt nou familiei consacrate (verbul 
a se cafeli: "Tare m-aș mai cafeli/ Chiar de vine 
înserarea.../ Chiar de nu voi mai dormi/ La 
cafea… mi-este chemarea!"; Pe insula unde mă 
plimb fructuos/ Beau la cafele... şi umblu pe jos/ 
Ies la terasă şi iar cafelesc/ Asta e viaţa pe 
care-o doresc!"; "Te-arunci în val.../ Te 
răcoreşti!/ În cafenea.../ Te cafeleşti!"). Ca şi 
când ar contopi urâtul cu frumosul, cum scrie 
Ioan Uleanu, cafeaua care are gustul exact ca 
mirosul dă seama, înainte de toate, despre pa-
radigma de sensibilitate a autorului; fire 
romantică romanţioasă, pe alocuri, Ioan Uleanu 
scrie multe dintre catrene în tonuri de romanţă, 
pivotând în jurul unui vers dintr-o romanţă ori al 
unui şlagăr din muzica uşoară românească; 
aproape şaptezeci de catrene aduc aminte de 
o melodie care va fi înseninat viaţa bunicilor şi 
părinţilor: "«Adevărata mea dragoste, eşti chiar 
tu…»/ Îmi cânţi în fiecare dimineaţă, această 
melodie/ Când stai în ceaşca-mi dinainte...şi 
fără modestie/ Îţi jur iubire tandră, delicată! De-
gust... o veşnicie...!"; „«Prieten drag, ne 
cunoaştem de-o viață...» /De zeci de ani, de 
când eram copii/ De când ne beam cafeaua, în 
orice dimineaţă…/ Și beam tot, şi cât ne-
ncape... făceam şi nebunii...!"; „«De ce nu-mi 
vii, când castanii înfloresc...»/ Să bem nişte 
cafele, căci asta mi-o doresc.../ Să ne plimbăm, 
de mână, prin parc şi pe alei.../ Și iar să bem 
cafeaua, la umbra unui tei…"; „«E Rița fecioară 
cu ochii sprinţari...»/ Citindu-ţi ursita cea crudă 
din cană/ Tu sorbi pătimaş... şi scoţi creiţari.../ 
Ghicitu-i o artă... adevărul?... o rană!..."; „«Cînd 
eram copii, odată...»/ Învăţam de la cei mari/ 
Cum să pregătim cafele/ Negre (mici)... sau 
mari şi tari!"; "«Barca pe valuri pluteşte uşor»/ 
Condusă spre mal de mâini pricepute.../ 
Văzând cafeneaua, răsare un dor.../ Cafele în 
val... din ceşti ne-ncepute!..." etc. Dar Ioan 
Uleanu compune „cantata" cafelei care îi 
dezvăluie nu doar structura fiinţei interioare, ci 
şi reperele, referenţii, drumurile sale, fixate în 
locurile unde se bea fantastica licoare: în Iaşul 

tinereţii, la "TBC" sau la „Varice", astăzi 
dispărute, ("Renumită cafenea era TBC-ul în 
Iașul tăcut/ Vizitată de studenţi... trecători... în 
ritm ne-ntrerupt/ Și se beau la cafele... con-
tinuu... cu sute şi mii.../ Când ieşeam de acolo, 
la Corso făceam nebunii!"; "«La Varice», în 
Piața Unirii, se bea cafea... din picioare/ Și stăm 
cuminţi la coadă, pentru una mai mică… mai 
mare.../ Apoi mergeam la bistroul cu macedonii 
şi lapte bătut/ Ce viaţă plăcută era pe atunci!... 
(acum asta caut!)... era... dedemult..."), în Gre-
cia, cu "Greeck coffee", la Patitiri ori pe o insulă 
("De la graniţa din nord/ Pînă-n sudul cel 
fierbinte/ Bei cafea cu-același gust!/ E... 
«Greeck coffee»! Ține-l minte!; "Și iar am ajuns 
în Patitiri/ Și iar beau cafeluţa pe răcoare/ Și-n 
larg... se vede-o pânză pe catarg.../ Și soarele 
răsare... lin... din mare..."), la terasă, cu un amic 
în pridvorul casei, la munte, lângă izvor, la hanul 
de peste vale sau pe o cioată în pădure ("Ai ple-
cat din nou la munte/ Pe cărări cu brazi...bătute/ 
Obosit, te-așezi pe-o cioată/ Scoţi cafeaua... şi-
o bei toată!... "; "Într-un orășel de munte, 
cafenele-s cu dichis!/ Mă opresc încet, în faţă 
şi parchez, căci e permis!/ Intru, mă aşez la 
masă, din menú comand... ceva.../ Și-mi 
răspund...eu, asta dom'le... fabric doar... du-
mineca!"; "Dup-o zi întreagă-n care n-am băut 
cafea deloc/ Mă opresc din cursa-mi lungă, la 
izvor şi fac un foc/ Din izvor îmi iau, eu, apa şi 
o pun în vas deschis/ Pun cafeaua, fierb li-
coarea, torn şi beau... e ca un vis!..."), la Bel-
grad, la o cafea cu prieteni, la umbra unui tei 
sau a unui mesteacăn, la mare, pe o terasă, la 
o benzinărie ("Prima ceașcă-i… «la nisip» / La 
benzinărie-n cale/ A doua? La cafenea!/ În 
oraşul cel din vale!"; "Opreşte unul, la benzină-
rie.../ Și nu la pompă, ci doar în parcare/ Intră, 
apoi, ’năuntru şi comandă «într-o veselie»/ Ce 
își doreşte: cafeluţa «la nisip»/ Pe cea mai 
mare!"), la un popas pe drum, din termos, la Ca-
bana Postăvaru şi la "Cafeaua Ruginită", un bar 
demult uitat, în scara unui bloc sau într-o cafe-
nea "cu renume", la serviciu ori într-un colţ de 
sat, într-un han tăcut ("Ai băut vreodată, o cafea 
«pe brumă»?/ Într-un colţ de sat, într-un han 
tăcut?/ Atmosfera-i caldă, ceaşca e fierbin¬te.../ 
Focul arde-n vatră... cum n-ai mai văzut!...") şi 
la toate magazinele "gospodăreşti" ori cu de 
toate (JYSC, Dedeman, Altex, CCC, Auchan, 
Carrefour, Selgros, Lidl, Billa, Metro, Kaufland, 
Profi), dar şi la un magazin de bijuterii: "Royal 
Star (bijuterii!/ Plin e de minunăţii.../ Iei inelul şi-
uite-aşa/ Ieşi «să-l uzi», la o cafea!". 

Cu poezia cafelei se încarcă şi uneltele 
preparării sale: ibricul ("«M-am înşurubat» în 
coada ibricului de-aramă/ Să îmi fierb, odată, 
cafeaua mea de vis.../ Căci dorul de arome... 
savoare... gust... mă cheamă.../ Plăcerea 
dimineţii... este de nedescris!..."), râşniţa de la 
bunica ("Am găsit ieri în cămară, râşniţa de la 
bunica/ Ce-şi prăjea, râşnea cafeaua, harnică 
precum furnica/ Și-o fierbea la focul mic, la 
nisip, ca tot românul/ Și-a trăit... a bătut suta! 
Sănătoasă ca gorunul!"), un espresor "trăsnet", 
procurat la "black friday", nisipul fierbinte 
("Multe tipuri de cafea am băut la viaţa mea/ 
Dar ca asta, «la nisip»... alta nu poţi întâlni/ E 
aşa de bun-acuma, că-i compun şi-o 
«osana».../ Încă este dimineaţă... oare ne-om 
dezmetici?"), cu narghileaua însoţitoare, 
răscolind cu aceeaşi voluptate printre "sculele" 
de făcut cafea: "Am acasă fel şi fel de «scule» 
de fabricat cafele/ Din boabe «lux», extracte, 
sau şi simplu, doar rîşnite/ În espresoare 
(super!), ibrice de aramă, narghilele/ Cu-
arome... şi savoare... şi gusturi infinite...". 
Cafeaua "nebună, neagră şi amară", băută, 
prima, "la şapte", cafeaua "la pachet" sau 
"conservă", din boabe de năut, "trei în unu", 
arabică, adusă verde din Brazilia, preparată cu 
grijă şi cu respectarea regulilor  (O problemă 
pentru gustul de cafea, e apa/ Dacă e distilată, 
de la robinet, sau e filtrată/ Apoi temperatura 
ceştii, în care e turnată.../ Dacă îmi place, eu o 
beau! Pe toată!"), trasează liniile autoportretului 
celui care a compus o cantată licorii de fiecare 
dimineaţă: "Să scriu mereu despre cafele/ Nu 
e plictis, e chiar pasiune/ Gustată-n fiecare zi, 
din plin/ E nebunie? Cine poate spune?...". 

Nebunie, pasiune, meşteşug, catrenele lui 
Ioan Uleanu ridică "un falnic monument" cafelei, 
"darul ceresc", cu gust divin, din ibricul de 
aramă, de pe nisip, din espresor, verde, prăjită, 
trecută prin râşniţa bunicii. 
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Atunci, în 2011, „am avut și trofeu, 

și medalii, acum barem trofeu să fi avut”, 
dar tot e bine – suntem cu toții de acord și 
prețuim sprijinul Consiliului Județean 
Bacău – că am izbutit să ne vedem și să 
vorbim, și să recităm, să-l omagiem pe Ba-
covia. Și să cântăm! completează chitara 
și glasul lui Florin Țuțuianu și în valurile 
fierbinți ale acestei zile de vară indiană  
cântecele sale ne poartă spre ani în care 
eram cu toții mai tineri. Iar, făpturi celeste, 
Bacovia, Sergiu Adam, Calistrat Costin se 
apropie cu pași neauziți să-l asculte și să 
se asculte, odată cu piesele pe versurile 
lor. Au ceva de spus despre Bacovia și de-
spre ei, doresc să recite din Bacovia și din 
versurile proprii Petruș Andrei,  Petrache 
Plopeanu, Ecaterina Petrescu Botoncea, 
Dumitru Alexandru, Dorina Stoica, Ticu 
Leontescu, Emilian Marcu, cântece, 
recitări, punctate de Dumitru Brăneanu cu 
citări din cartea  „Existența poetică a lui 
Bacovia” de Svetlana Paleologu Matta, 
care valorifică primul doctorat consacrat 
Poetului încă în timpul vieții lui, carte 
adusă în orizontul interesului public de 
traducătoarea sa din franceză, poeta, 
eminescologul Lucia Olaru Nenati, și 
tipărită pentru prima dată în România sub 
auspiciile „Toamnei bacoviene” 2012.  Din 
momentele acestui interval al după-
amiezii, consemnez și salutul cu care Du-
mitru Brăneanu îl primește pe universitarul 
Ioan Dănilă, redactor al revistei „Ateneu”, 
ca mesager al lui Alecsandri, „astfel că și 
celălalt lider spiritual al Bacăului este cu 
noi”, și intervenția lui Viorel Savin despre 
întemeierea Filialei Bacău, cu ajutorul lui 
Eugen Uricaru, care „după Zaharia 
Stancu, a știut cel mai bine să fie 
președintele tuturor scriitorilor, spre deose-
bire de astăzi”. Interval încheiat de recitalul 
din Bacovia al actorului Valentin Braniște 
(Teatrul Municipal „Bacovia” Bacău), într-
o manieră nonșalantă, originală, care ni-l 
propune pe Poet într-o adolescență-
tinerețe insurgentă, zeflemitoare, așa cum 
poate retractilul, interiorizatul Bacovia și-
ar fi dorit să le trăiască   în ochii colegilor 
săi.  

Ne urează bun venit în grădina 
Casei Memoriale Bacovia, care face parte 
din patrimoniul Complexului Muzeal „Iulian 
Antonescu” Bacău, managerul acestuia, 
artista plastică Mariana Popa. Și ne invită 
și la manifestările dedicate sărbătoririi lui 
George Bacovia la 140 de ani de la 
naștere organizate de instituția sa: 
expoziția de portrete Bacovia a pictorului 
Dionis Pușcuță în casa memorială, 
expoziția de fotografie artistică a lui Ovidiu 
Ungureanu, „I-auzi corbii”, de la Muzeul de 
Artă, și expoziția dedicată portretului lui 
Bacovia la Galeriile Alfa, avându-l curator 
pe VEM (Victor Eugen Mihai). De aseme-
nea, la Centrul Cultural „George Apostu” 
Bacău al Ministerului Culturii, suntem 
așteptați la vizionarea filmului „Solitar” de 
actorul Sorin Postelnicu, omagiu adus 
creației bacoviene, urmat de o dezbatere. 
Invitația ne face plăcere, deși este limpede 
că nu vom putea să ajungem peste tot, 
după cum place această unire de forțe 
scriitoricești, artistice, intelectuale la 
Bacău pentru omagierea lui Bacovia, în 
ciuda apăsării, când vizibile, când in-
vizibile, a greutății pandemiei.  

Casa în care Bacovia și-a petrecut 
22 de ani de viață este așezată cu fața 
spre apus. Pe lângă ea curge, mărginită 
de zidul clădirii vecine, intrarea în grădina 
largă cu gard de lemn. Prin această intrare 
precum gâtul unui balon de sticlă din lab-
oratorul de chimie, apar mereu alte per-
soane, poate la curent cu evenimentul, 
poate atrase de poemele, mărturisirile am-
plificate de microfon. Pentru zece-doăzeci 
de minute, Dumitru Brăneanu se alătură 
rândurilor lor, lăsând măsuța profesorului 
Grigore Codrescu, prezent în programul 

„Toamnei bacoviene” cu lansarea cărții 
sale „Charles Baudelaire după 150 de ani” 
(ediția a II-a revizuită), Rovimed Publish-
ers, cu o postfață semnată de Gheorghe 
Iorga. Despre carte, autor vorbesc Ioan 
Culiță Ușurelu - „critic, scriitor de care tre-
buie să se țină cont”, Petruș Andrei – „critic 
incomod”, „merită felicitat pentru efortul 
său și pentru un Baudelaire altfel”, Petre 
Isachi – „eliberarea lui Bacovia din para-
digma baudelairiană și din paradigma sim-
bolismului” ar putea să constituie 
substanța următorului volum al lui Grigore 
Codrescu, „oricum o temă de cercetat”. 
Aprecierile îi fac bine distinsului profesor 
(cui, nu?!), dar mai puternică este emoția 
stârnită de lecțiile ținute aici, în luminișul 
din fața copacilor, când încă se mai afla la 
catedră. Firește, multe ar mai fi de 
povestit, aproape orice intervenție 
înseamnă, indiferent de temă, și amintiri 
personale privind cărți și întâmplări din 
cărți și din viață, astfel că în căldura încă 
tinerească a amiezii lunecând neobservat 
spre seară, Grădina Bacovia se 
preschimbă într-un uriaș Han al Ancuței, 
uriaș nu prin dimensiuni, ci prin voluptatea 
rememorării, prin mulțimea glasurilor. Iar 
acordarea Premiilor Filialei Bacău a Uniu-
nii Scriitorilor din România pentru vo-
lumele publicate în anul 2020 nu modifică 
deloc situația, așa că ne mulțumim doar 
să  le consemnăm: Premiul Opera Omnia 
- Viorel Savin, Premiul pentru Critică și 
Eseu - Gheorghe Iorga (volumul „Despre 
ce vorbește Lucrețiu când vorbește despre 
plăcere”), Premiul pentru Proză – Gheor-
ghe Mocanu (trilogia „Din umbra 
munților”), Premiul pentru Poezie - Paul 
Blaj („Opera poetică”), Premiul pentru 
Debut -  Mihnea Cătălin Ivancea („Drumul 
către tinerețe”, povestiri). În mod 
excepțional, mai este acordat un premiu 
în contul zilei care urmează, din categoria 
premiilor speciale ale „Toamnei ba-
coviene”, Premiul „Sergiu Adam” – 
medicului chirurg prozator Daniel Gabriel 
Arvătescu din Roman. 

Cum intrarea în Casa Memorială 
„George Bacovia” pentru vizionarea 
expoziției de portrete ale Poetului se face 
doar în grupuri de maximum cinci per-
soane, grădina continuă să freamăte, să 
vorbească, să șoptească. O lăsăm în 
urmă, nerăbdătoare, intru împreună cu 
Niadi printre cei dintâi. Trecem cu pas alert 

(nu suntem prima oară aici după refacerea 
casei) prin odăile înșirate una după alta 
până în pragul salonului, odaia cu ferestre 
și la stradă, fosta stradă a Liceului, astăzi 
George Bacovia. O panglică de pluș ne 
barează intrarea, dar ne permite 
cuprinderea expoziției pictorului Dionis 
Pușcuță „Bacovia. Portret”. Pe mobilier, pe 
pian, pe suporturi, capul Poetului în zece 
tablouri, care par mai multe, dacă unghiul 
din care le privești și te privesc cuprinde și 
reflectarea lor în vreuna din oglinzile cu 
apă mișcătoare, cu apele mișcate de cele 
trei ferestre înalte, cuprinzătoare, lumi-
noase, într-o lumină coexistând cu um-
brele care îi ocrotesc chipul și-i adâncesc 
sau îi alină părelnic suferința, chinul inte-
rior. Izbânda artistului este tulburătoare și 

în grădină palmele frunzelor o aclamă 
tăcut. Ziua de 17 septembrie, ziua nașterii 
lui George Bacovia, începe pentru scriitorii 
reuniți de sărbătoare în sala mare a Con-
siliului Județean Bacău. Am venit cu toții 
cu ultimele noastre cărți (cărți scrise în 
singurătățile în care ne-a aruncat pan-
demia), cu revistele pe care le edităm, la 
care colaborăm. Scriitoarea Valeria Manta 
Tăicuțu spune câteva cuvinte despre cel 
mai recent roman al său, „Îngeri S.A.”, 
Editgraph, Buzău, 2021. Mai multe, și 
toate elogioase, am auzit la telefon de la 
monahia Elena Simionovici, între primii săi 
cititori. 

Poetul Nicolai Tăicuțu, redactor la 
„Spații culturale”, revista care a instalat 
Râmnicu Sărat pe harta publicațiilor lite-
rare și culturale ale ultimelor două decenii, 
ne prezintă o interesantă statistică a 
colaborărilor. Auzind numărul semnăturilor 
mele, mă simt ca o premiantă. Ioan Dănilă 
răsfoiește pentru noi revista „Ateneu” (di-
rector: Carmen Mihalache), fondată, cum 
bine se știe, de George Bacovia și Grigore 
Tabacaru, în 1925, numărul dublu iulie-au-
gust, oprindu-se aproape la fiecare titlu, 
fără să treacă, previzibil, peste bi-
nevenitele articole care pledează pentru 
reintroducerea gramaticii, alungată de 21 
de ani din programa liceelor/claselor pe-
dagogice și a bacalaureatului. 

Victoria Fonari, reprezentanta 
Chișinăului literar, de la care aflu că după 
recentele alegeri Uniunea Scriitorilor din 
Moldova îl are președinte pe poetul Teo 
Chiriac, este primită cu aplauze. Suspină, 
„De opt luni nu am mai fost fizic aici!”, apoi 
punctează evenimentele importante pen-
tru sufletul și scrisul ei, stingerea din viață 
a lui Nicolae Dabija, rămânerea „pe poziții” 
a săptămânalului său, „Literatura și Arta”, 
faptul că la rarele chioșcuri ale presei 
„dacă poți să cumperi patru ziare, reviste 
– restul în limba rusă”, apariția unei noi 
cărți ale sale, „o carte mică de versuri 
scurte, frumos ornată de elevii Liceului de 
Artă din Chișinău” și un jurnal al micului 
călător prin Chișinău. De asemenea, 
mărturisește la microfon, este încântată de 
revista „Bucovina literară” și de prezența 
articolului său dedicat lui Mihai Cimpoi în 
primul număr pe acest an. E rândul meu 
să spun câteva cuvinte despre „Bucovina 
literară” (în 2022 va împlini 80 de ani de la 
apariția la Cernăuți), semnalând 
semnăturile membrilor Filialei Bacău a 
USR în primele două numere, cu un fru-
mos poem de Ovidiu Genaru, în cel de-al 

doilea. Câteva cuvinte 
spun, din cele trei cărți 
care mi-au apărut în anul 
2020 la Editura Mușatinii 
Suceava, „Hänsel și Gre-
tel în Pădurea Lumi-
noasă”, „Neaua ninge la 
Betleem” și „Mierlă 
neagră pe zăpada alba. 
Povești ținându-se de 
mână cu surorile lor”, de-
spre aceasta din urmă, 
menționând că primele 
mele povești au fost as-
cultate de Agatha Gri-
gorescu Bacovia în 
cenaclul „George Ba-
covia” al unei case de 

cultură bucureștene, dar uitând de emoție 
să pomenesc de premiul primit de la Uni-
versitatea din Augsburg – Germania și să 
mulțumesc scriitorilor băcăuani, colegilor 
din Filială care au scris despre ele: Car-
men Mihalache, Valeria Manta Tăicuțu, 
Marius Manta și Cornel Simion Galben, 
așa că o fac public abia acum. Câteva cu-
vinte despre cele mai recente cărți ale sale 
spune și Niadi Cernica, „Dătătorul de 
nume” (2020), eseuri de literatură și 
filosofie, mai exact despre literatura 
filosofilor, și despre volumul Opera omnia 
publicat de Tipo Moldova Iași, cu romanele 
„Indiile greșite”, „În timpul fratelui”, „Cartea 
sorților” și „Amore, more, ore, re”, „romane 
mai vechi care astfel au devenit noi”. 

Stan Brebenel își prezintă ultimele 

volume din ciclul dedicat „Șlefuitorilor de 
cuvinte”, volumul III – „O antologie a 
poeților români din afara granițelor țării” și 
volumul IV – „O antologie a liricii feminine 
românești” (Teocora Buzău, 2020 și 2021). 
„Recolta editorială” a Mioarei Bahna 
cuprinde trei cărți, „Ipostaze ale scrisului 
românesc actual”, vol. II, o lucrare 
monografică, „Heraldice. În lumea cărților 
lui Radu Ciobanu” și „un prim volum con-
sacrat laureaților Nobel pentru Literatură”. 
De la Petruș Andrei primesc în dar ultimul 
număr al revistei despre care vorbește, 
„Liter-Club”, cu trei cărți noi pe copertă – 
„Vremea de sub gene” de Lina Codreanu, 
„Dăinuirea prin cuvânt (lecturi empatice)” 
de Petruș Andrei și „Fragmentarium 
filosofico-teologic” de Theodor Codreanu, 
iar Emilian Marcu prezintă un poet din 
Slobozia-Amara, Tudor Amza, cu volumul 
„Câmpia de sub pleoape”. Viorel Dinescu 
recită una din substanțialul său volum „O 
sută și una de poezii”, apărut în 2020 la 
Editura Academiei Române, ediție îngrijită 
de Theodor Codreanu. Cornel Galben 
Simion, redactor-șef la periodicul „Cadran 
cultural” al Ansamblul Folcloric 
„Busuiocul”, care apare sub egida Consil-
iului Județean Bacău, „mai mult o revistă 
literară”, îi parcurge numărul din iulie-au-
gust 2021 și ni se confesează: „ajuns la 
vârsta psalmistului”, și-a încredințat gân-
durile unui jurnal, „70. Pas cu pas”, apărut 
la Editura Amurg sentimental București, 
2021. Numărul participanților și, deci, al 
vorbitorilor este mai mare, dar mă opresc 
aici, semnalând, în finalul întâlnirii, 
răscolitorul poem al lui Emilian Marcu, 
„Împărătescul drum”, dedicat celor 
pomeniți ieri, celor care continuă să 
trăiască în sufletul nostru. Cum de 
dimineață, în cimitirul Bisericii Învierea 
Domnului, aprinsesem candele la mor-
mântul surorii, artista plastică Dany-
Madlen Zărnescu, îl ascult și îl respir cu o 
lacrimă tăinuită sub pleoape.  

Pe firul ei sidefat, merg împreună 
cu Niadi la Muzeul de Artă Bacău, pe holul 
căruia ne întâmpină, elegant expuse, 
câteva din lucrările lui Dany, intitulate 
„Sărbătoare”. În vecinătatea lor, o alta, de 
Ovidiu Ungureanu, ne invită la etaj, să-i 
vizionăm expoziția de fotografie artistică 
„I-auzi corbii!”, și aceasta un omagiu adus 
lui Bacovia la 140 de ani de la naștere: 
„Trec corbii… (…) Și curg pe-nnoptat /Pe-
un târg înghețat. // Se duc pe pustii… /Pe 
când, de argint, /În amurg de-argint, /S-
aprinde crai nou. //Pe zări argintii /În vastul 
cavou…” Corbii lui Ovidiu Ungureanu sunt 
mări de păsări negre care se îndepărtează 
pe valurile cerului. Au un aer enigmatic și 
zbuciumat în zborul lor inexorabil dincolo 
de lume. Imediat după prânz suntem 
invitați la sala „Ateneu” să ascultăm, să 
vorbim despre Bacovia în orașul lui Ba-
covia, cum spune Dumitru Brăneanu, 
președintele Filialei noastre, căreia, 
mărturisea mai devreme, îi dorește o 
monografie. Conferențiază prof. Liviu 
Chiscop, autorul câte unei cărți despre Ba-
covia la fiecare zece ani, căruia dimineață 
i-a fost lansată cea mai recentă, „Poetul 
Bacovia – eseuri analitice”. Câteva 
afirmații se rețin cu siguranță: 
„Sărbătoarea lui Bacovia din 1971 – 
neegalată în istoria vieții literare 
românești”; „«Plumb» este – după părerea 
mea – cea mai subtilă și mai profundă artă 
poetică din literatura noastră”; „Bacovia 
este cel mai important poet pe tema 
morții”; „Agatha a fost prima care a spus 
că Bacovia este un poet mare”; „Am scris 
cinci cărți despre Bacovia în 50 de ani și 
sper să continui în același ritm în următorii 
50 de ani”. Din cele câteva intervenții care 
au urmat conferinței, le mai menționez pe 
cele ale lui Vasile Proca, „Bacovia mi-a 
influențat într-un fel destinul.  

Vă spun sincer, cu mâna pe inimă, 
că Bacovia este poetul meu preferat”, și 
Ioan Dănilă, cu prezentarea ultimelor două 
numere din ultimii 4 ani ale revistei sale 
atipice, tematice, „Bacoviana”. 

(Continuare în pag. 12) 
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Prin ploaia măruntă, care când 

ne deschide, când ne închide um-
brelele, ajungem, Niadi și cu mine, la 
Galeriile Alfa. Sculptorul Gheorghe 
Zărnescu, de la care știam mai de mult 
despre insolita întreprindere a lui VEM 
(Victor Eugen Mihai) - propunerea, so-
licitarea și adunarea de la lumea mare, 
prietenoasă, solidară a caricaturiștilor 
a unor portrete ale lui Bacovia – ni-l 
prezintă pe autorul extraordinarului de-
mers și custode al expoziției de grafică, 
pictură și sculptură de aici. Din sutele 
de portrete primite în cei patru ani de 
materializare a ideii din peste cincizeci 
de țări, sute, înrămate pe cheltuiala lui 
VEM, au plecat în instituțiile de profil 
din 14 orașe din 13 județe (între care 
Muzeul Național de Artă din București 
și Muzeul Național al Bucovinei din 
Suceava), dând posibilitatea orga-
nizării unor expoziții și a vernisajelor lor 
într-un „simultan” unic în România și, 
cred, în Europa. Aici, la Bacău, în 
orașul sărbătoritului, expoziția ne apare 
gândită ca un eveniment complex, de 
vreme ce portretelor colecționate de 
VEM le-au fost alăturate lucrări ale 
unor importanți artiști aflate în zestrea 
Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” 
Bacău (Alexandru Gheorghiță, Con-
stantin Piliuță șa.) și ale unor cunoscuți 
artiști ai Filialei Bacău a Uniunii 
Artiștilor Plastici din România (Mariana 
Popa, Dionis Pușcuță, Marius Crăiță 
Mândră ș.a.). Încercăm să vedem cât 
mai multe portrete, dar nu e simplu, tot 
Bacăul iubitor de artă pare prezent aici 
în frunte cu „ateneiștii”: directoarea 
Carmen Mihalache, Ștefan Radu, sec-
retarul general de redacție, redactorii 
Marius Manta, Violeta Savu, Dan 
Perșa, Ioan Dănilă, prezenți deopotrivă 
pentru cofondatorul revistei, dar și pen-
tru colegul lor, criticul literar Adrian Jicu, 
cu rol principal în spectacolul vernisaju-
lui. Spectacolul, susținut și de actorul 
Bogdan Matei, și de violonistul Cosmin 
Sipoș, îi antrenează și pe participanți, 
invitați, când unul, când altul să 
citească versuri din Bacovia de pe 
bilețelele pe care le primesc, unii, după 
primele cuvinte, descoperă că le 
cunosc și le recită fără să mai 
privească în palma de hârtie. La sfârșit, 
Mariana Popa îl invită alături de ea și 

de cei trei pe VEM, dar autorul acestui 
inegalabil spectacol plastic, nu are de 
spus decât trei cuvinte, „Bine ați venit!”, 
lăsându-ne să-l privim în continuare pe 
Bacovia, să descoperim cum a fost 
simțit, închipuit de artiști de pe toate 
meridianele lumii. Da, dacă săr-
bătorirea lui Bacovia la 90 de ani de la 
naștere a rămas fără pereche până 
acum în viața literară românească, în 
viața plastică a 140-a sa aniversare va 
fi greu de depășit: VEM va fi de-acum 
multă vreme invocat ca Radu Cârneci 
de jumătate de secol. În orice caz, 
dacă în „Toamna bacoviană” 2021 s-ar 
fi acordat vreun trofeu, trofeu al 
imaginației, al originalității și amplorii 
omagierii lui Bacovia, al devotamentu-
lui și al dăruirii pentru punerea în viață 
a unei idei, acesta i s-ar fi cuvenit, fără 

posibilitate de tăgadă, lui Victor Eugen 
Mihai – VEM. 

Dintre participanții la vernisaj, 
primul grup care părăsește (cu părerea 
de rău a privitului nu îndeajuns) Galeri-
ile Alfa este cel al scriitorilor, editorilor, 
redactorilor, publiciștilor reuniți din țară 
și din Republica Moldova la Bacău de 
invitația semnată de Valentin Ivancea 
și Dumitru Brăneanu: dar suntem 
așteptați din nou la Ateneu pentru încă 
două evenimente. Primul din acestea 
este momentul dramatic „George are 
o…agată”, conceput (scenariu și regie) 
de poeta Cecilia Moldovan. Cu actorii 
Eliza Noemi Judeu și Ștefan Hagimă, 
interpreții sensibili ai  unuia din cele 
mai cunoscute cupluri din scrisul româ-
nesc - poeții George Bacovia și Agatha 
Grigorescu Bacovia, cu Tudor Mancaș, 
semnatarul coregrafiei, și cu Cecilia 
Moldovan însăși prezență actoricească 
notabilă, momentul surprinde, place și 
se constituie în ceea ce Cecilia 
Moldovan și-a dorit cel mai mult: un 
omagiu adus la sărbătoarea lui Ba-
covia Agathei lui Bacovia. 

Cel de-al doilea eveniment 
anunțat de programul zilei este prefațat 
de Dumitru Brăneanu, cu un cuvânt de 
mulțumire la adresa președinților Con-
siliului Județean Bacău (Sorin 
Brașoveanu, Valentin Ivancea) și con-
silierilor care au sprijinit desfășurarea 
acestor ultime zece ediții ale Toamnei 
bacoviene, din cele 50 de sărbătoriri 
ale lui Bacovia sub diverse denumiri 
din 1971 încoace, precum și la adresa 
lui Ion Chiriac, al cărui ajutor financiar 
a permis acordarea celor șapte premii 
speciale ale „Toamnei” 2021. Și cu un 
cuvânt de mândrie și drag pentru Fi-
liala pe care o conduce: cu patru Pre-
mii ale Academiei Române, cu cinci ale 
Uniunii Scriitorilor și cu unul din Premi-
ile Naționale de Poezie „Mihai Emi-
nescu”, nu este o filială oarecare. Mai 
ales, simt nevoia să adaug, că între 
membrii ei, între scriitorii săi adevărați, 
se numără și poetul Ovidiu Genaru, 
multiplu laureat. 

Urmează decernarea premiilor 
speciale, urmând celui deja acordat în 
grădina Casei Memoriale „George Ba-
covia”: Premiul „Octavian Voicu” – 
Ștefania Oproescu (medic și poetă), 
Premiul „George Bălăiță” – Ecaterina 
Petrescu Botoncea (medic anestezist 

și scriitoare), Pre-
miul „Nicolae 
Dabija” – Victoria 
Fonari, Premiul 
„Tristan Tzara” –
Cristine Bernadette 
Rousseau, Premiul 
„Solomon Marcus” 
– Mihai Botez și 
Premiul „Alexandru 
Piru” – Liviu Chis-
cop. Două dintre 
acestea au fost 
primite cu sinceră 
emoție și au fost ur-

mate de o laudatio spontană pentru 
personalitatea pe care o evocă. Este 
vorba de Victoria Fonari, plină de 
admirație pentru unul din scriitorii 
preferați, Nicolae Dabija, și de Liviu 
Chiscop, cu frumoase amintiri despre 
fostul său profesor (și al meu) de la 
Universitatea București – istoricul li-
terar Alexandru Piru. Premiile „George 
Bacovia”, naționale după înscrisul pe 
plachetă, sunt acordate pentru Debut 
în Dramaturgie poetei Violeta Savu 
(Dan Perșa: „Sensibilitatea sa poetică 
se simte și în dramaturgie”), pentru 
Critică literară istoricului literar Adrian 
Dinu Rachieru (care își exprimă tele-
fonic gratitudinea și cu ochiul socio-
logului observă că „Asistăm la o 
ofensivă a lui Bacovia pe piața literară”, 
că „Unicul poet bacovian rămâne Ba-

covia”. După care mărturisește: „Aș fi 
vrut să vorbesc despre Bacovia multi-
plu”), pentru Proză – Varujan Vosgan-
ian (Petre Isachi: „Peste două sute de 
lecturi publice în peste 30 de țări”; 
Varujan Vosganian este „un artist 
înnăscut”) și pentru Poezie – Cristina 
Ștefan (al cărei prenume și nume îi 
evocă lui Lucian Strochi, ca de la poet 
la poet, o cunună de spini 
însângerată). Între acestea, cel mai im-
portant, pentru Opera omnia, îi este 
acordat prozatorului Eugen Uricaru 
(succinta laudatio a lui Viorel Savin se 
scrie pe scenă sub semnul convingerii 
că „a existat și un dram de iubire a lui 
Eugen Uricaru pentru acest loc”, 
apropo de susținerea Filialei în 
ipostază de președinte, de reîntoarce-
rile scriitorului în zona venirii sale pe 
lume). Eugen Uricaru, singurul laureat 
„George Bacovia” cu domiciliul, cu 
masa de scris/computerul în altă 
așezare decât Bacăul, care a onorat cu 
prezența sa toate cele trei zile ale 
„Toamnei…” își amintește de oameni și 
întâmplări din acest spațiu, gravate 
dulce în memorie, se bucură de „sem-
nul de la Dumnezeu” al ploii din aceste 
ceasuri, „Bacovia nu putea să fie 
sărbătorit fără ploaie!”, și vorbește cu 
afecțiune despre „acești cârcotași” – 
scriitorii români, în general, pe care 
Uniunea reușește să-i țină împreună 
„fiind singura instituție care rezistă”, 
când celelalte cad, îndemnându-i, în-
demnându-ne să nu uităm că ultima în 
tranșee, ultima redută este Cultura, că 
Demnitatea, Țara și Identitatea trebuie 
apărate prin ea până la ultima suflare: 
„Vă îndemn să citiți cărți și să scrieți 
cărți!”, încheind cu un cald, din inimă: 
„Să nu uitați unii de alții!” 

Este de-acum sâmbătă. Ce re-
pede a trecut timpul! Grăbim pasul nu 
stimulați de mașinile și lozincile 
Săptămânii europene a mobilității – Să 
ne mișcăm! Să fim sănătoși! – care au 
împresurat statuia lui Vasile Alecsandri, 
ci de ploaia când doar umezind aerul, 
când în ropote. Ne strângem în jurul 
monumentului lui Bacovia, atât de des 
evocat la jumătate de secol de la 
dezvelire de membrii Filialei, cu schim-
burile de replici dintre sculptorul Con-
stantin Popovici și Agatha Grigorescu 
Bacovia după cum și le amintesc unii, 
din povestiri ale martorilor, din lecturi 
ale relatărilor, adică întotdeauna altfel, 
adică întotdeauna încântătoare după 
gustul celui care spune, al celui care 
ascultă. Prea înalt pentru toți, Bacovia 
nu este simplu de omagiat cu ghirlanda 
de crizanteme albe, care împrăștie 
câteva petale, licurici fantastici prin 
transparențele ploii. O scară umană, cu 
două trepte? Pe vârfurile umbrelelor? 
Cu trepiedul aparatului de filmat al 
Televiziunii Literare? Surprinzător, 
izbânda îi aparține scriitorului Petruș 
Andrei cu nebănuite abilități de 
aruncător la țintă. Eugen Ungureanu 
dorește o declarație, impresii de la 
președintele Filialei. ,,Eu cred, spune 
Dumitru Brăneanu, sub fanta dintre 
două umbrele, că a fost – cât de cât – 
o reușită. Dar contează părerea 
participanților, a presei”. Recitalul po-
etic început după urcarea ghirlandei 
continuă cu un poem din Grigore Vieru 
spus de Viorel Dinescu,  cu Victoria 
Fonari ajunsă fără umbrelă, dar exact 
la vreme pentru o poezie și pentru un 
entuziast, în numele tuturor 
participanților, „Mulțumesc Bacău pen-
tru «Toamna bacoviană a scriitorilor»!” 
și cu suceveanul Liviu Popescu, „Sin-
gur” după titlul poeziei sale, dar cu noi 
toți rezistând mai departe în ploaie, 
desi prin grija lui Dumitru Brăneanu, 
atent la toate amănuntele, a fost adus 
un cort.  

Dar cine să fugă sub acoperișul 
lui, când, înalt, Bacovia stă sub cerul 
gol?  

 

DESPRE BACOVIA ÎN ORAȘUL LUI BACOVIA... 
  IAVAŞ… IAVAŞ 
(Continuare din pag. 7) 
 
Şi tot astfel, încă vreo săptămână, până când 

li s-a înfăţişat cu fes galben, brâu cîrmîziu  şi cu 
şalvari mai verzi, decât ştevia crudă însuşi afendi 
Selim Hakimbaşi, medicul şef de la Serai,ca să le 
spună că Paşa s-a întors la Galată, cu mare şi bună 
pradă,  dar, auzind de poftele îndelung repetate ale 
musafirilor, s-a cam melanholit şi-a poruncit numai-
decât ca însuşi hakimbaşul său, personal, dimpreună 
cu toţi doftorii săi disponibili să-i examineze foarte 
atent pe toţi duşmanci-ăia de bozgori  dilii, ca să nu 
poarte cu ei vreo boleşniţă din cele ruşinoase, ştiut 
fiind că ghia-urii-ăştia de la Viana sunt doar nişte 
scârboase belele destrăbălate –  adică niscai 
„haimanale curvare şi pidosnice, de dincolo de 
Grădina Destrăbălării”, după cum drept i-a numit 
preaînţeleptul Evlya Celebi, într-una dintre 
nesfârşitele sale cărţi de călător pe toată faţa 
pământului locuit.  

Aşa că, ciatpat, încă o zi preţioasă s-a scurs 
cu aceste cercetări mult prea gingaşe uneori sau mult 
prea avântat înghesuite prin colţuri, ca să nu mai vor-
bim deocamdată chiar despre tot ce s-a făcut şi ce-
a mai urmat. 

Numai că între timp, nobilul Racoci Franţ al 
doilea (şi ultimul), aşteptând zadarnic ajutorul tătarilor 
de la Crâm, a fost copleşit de moscali, astfel încât, 
abandonându-şi toate năzuinţele sale de grabnică 
maiestate, a  fugit numa-n şalvari, peste graniţă, 
proptindu-se tocma-n Cracăul leşesc, pe unde mai 
rătăciseră, se pare, şi mulţi alţi vechi tovarăşi de-ai 
săi, tot aşa de înţelept turciţi şi ei, cu alte diferite prile-
juri. Dovedindu-se astfel, încă o dată că toţi cei ce 
nu-şi cunosc istoria riscă să o repete, după cum  se 
spune şi la morala fabulei 

Iar atunci, la ce să ne mai mirăm şi noi ca tolo-
macii, pe-aicilea, că procesul pentru tâlhărie, 
şarlatanie şi alte încă o sută de matrapazlîcuri 
dovedite, al başlengherului fanariot Mazăre a strâns 
peste zece ani de amânări succesive, aşteptându-
se, pesemne, mai dreapta judecată-a Profetului sau 
a întunecatului său înger exterminator Jabrail, de-al 
cărui iatagan încruntat, niminea şi nimic nu te poate 
scăpa pe lumea aceasta, în afară numai de vreun tîl-
har de miliţian cu diplomă în magistratură, primită prin 
poştă de la fără frecvenţa serală a Fabricii de viziri şi 
cadii de la Ciorogârla.  Drept pentru care: 

  – Siktirim, bre, tolomaci şi spor la rahat!, le-
ar fi glăsuit, cică, Răducan Mazarlîc, la ultima sa ple-
care de pe aeroportul Kogălniceanu, adresându-se 
cu ochi galişi de crocodil, către aligatorii săi rău 
damblagiţi de foame, de la mahalaua Anadalchoi şi 
până-n dăbulenii Deliormanului. 

Zilele Muzicii Contemporane, afirma Anatol 
Vieru la prima ediție, trebuie să fie începutul unei 
tradiții trainice. Nu am venit la Bacău pentru că mi se 
cântă compozițiile (în ediția din anul 1986, Dorel 
Baicu a interpretat, acompaniat de orchestra 
băcăuană dirijată de Ovidiu Bălan Concertul pentru 
flaut)... dar aici, în orașul dumneavoastră, am venit 
pentru că oriunde se ivește un sâmbure de entuziasm 
el trebuie să aibă susținători. Din anul 1986, când a 
pornit acest festival în urbea noastră, au trecut, iată, 
35 de ani.  Festival de prestigiu –primul de acest gen 
din România -  imaginat și conturat an de an de com-
pozitorul Liviu Dănceanu și pus în pagină de echipa 
Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău, a însemnat 
racordarea la cele mai noi tendințe muzicale, iar per-
sonalitatea „orchestratorului” l-a  poziționat pe o hartă  
ce depășește granițele țării şi ale Europei. Pentru 
toate edițiile, directoratul de onoare a aparținut 
maestrului Ovidiu Bălan, (cu care Liviu Dănceanu s-
a pornit la drum în 1986, alături de Trio Syrinx), care 
a dirijat până la un moment dat toate concertele or-
chestrei, restituind nenumărate opus – uri. După ple-
carea la cele veșnice a lui Liviu Dănceanu, 
coordonarea artistică a festivalului a fost încredințată, 
în baza unui testament spiritual (?) unui personaj care 
și-a însușit istoria manifestării. După plecarea la cele 
veșnice a lui Liviu Dănceanu, coordonarea artistică 
a festivalului a fost încredințată, în baza unui testa-
ment spiritual (?) unui personaj care și-a însușit isto-
ria manifestării. Festivalul de muzică contemporană 
este copilul mult iubit pe care Liviu Dănceanu nu l-a 
avut. Copil imaginar pe care l-a crescut frumos și 
căruia i-a inoculat valorile proprii, suflul de viață. 

(Continuare în pag. 15)

Zilele Muzicii Contemporane

Ozana Kalmuski-Zarea
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„În forme însăşi ceaţa se sculptează”   
George Bacovia – Miguel de Unamuno: confluențe estetice     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cine şi-ar fi putut imagina că soli-

tarul profesor de greacă, de la Salamanca 
(n. în 1864, la Bilbao), doctor în litere, rec-
torul Universităţii, între 1901 – 1914, filoso-
ful ce l-a tradus pe Hegel, în spaniolă, şi a 
învăţat daneza, pentru a-l citi în original pe 
Kierkegaard, dramaturgul şi romancierul 
Miguel de Unamuno s-ar fi putut întâlni 
cu George Bacovia (n. în 1881, la Bacău) 
într-o estetică atipică, ce se ipostaziază ca 
una din primele arte poetice de esenţă 
simbolisto-expresionistă: „Dar nu cânta, 
ţipă,/ ţipă – a ta spaimă/ fără să-ţi pese de 
muzicile lor,/ şi lasă-i să treacă:/ sunt 
artiştii!” (Trestie sălbatică). Ca şi autorul 
volumului Comedii în fond, estetica 
unamuniană face deliberat din poezia sa, 
o expresie a stărilor limită, unde trăirile 
comunică esenţa Eului/ „esenţa lucrurilor” 
într-o retorică inimitabilă, sincopată, 
tensionată, care prefigurează liric, intensi-
tatea paroxistică a neliniştilor heidegge-
riene, ce bântuiau şi încă bântuie Europa. 
În transgresarea realului, cele două spirite 
poetice din Bilbao şi Bacău rămân baude-
lairene prin (re)descoperirea cores-
pondenţelor („Parfum, culoare, sunet 
se-ngână şi-şi răspund”), prin privilegiul 
acordat analogiei, metaforei vii şi „pădurii 
de simboluri”, cu intenţionalitatea de a 
transfigura grandoarea tragică a Eului pre-
destinat să trăiască golul, abisul, dispe-
rarea, căderea, absurdul, singurătatea, 
înstrăinarea, angoasa etc.. Asemenea au-
torului celebrului volum, Florile răului, cei 
doi poeţi trăiesc întotdeauna „senzaţia 
abisului, nu numai abisul somnului, dar şi 
abisul acţiunii, al visului, al amintirii, al re-
gretului şi al mişcării, al frumosului, al 
numărului...” (Baudelaire), senzaţie 
anxioasă ce-i ajută să revele simultan 
limita plutitoare dintre abisalitatea 
insondabilă a vieţii interioare şi genunea 
universului existenţial exterior. Lectura 
cărţilor lirice ale autorului romanului Niebla 
(reamintesc câteva titluri, iubitorilor de 
poezie: Poezii, 1907; Şirag de sonete 
lirice, 1911; Christul lui Velazquez, 1920; 
Rime interioare, 1923; Cântecele exilu-
lui, 1928; Ultimele cântece, 1936 etc.) 
confirmă teza că Unamuno cultivă deli-
berat încă de la debut,  o estetică atipică. 
Veţi remarca cum o aceeaşi viziune 
estetică situată în afara esteticii timpului 
va profesa şi autorul prozelor Bucăţi de 
noapte,1926, începând cu 1916, anul 
apariţiei volumului de debut Plumb. 

Credo-ul estetic transfigurat în po-
emul Trestie sălbatică este tendenţios ex-
presionist şi explică de ce Christ (v. vol. din 
1920) devine un semn sacru etern al 
posibilităţii depăşirii condiţiei umane date. 
Voinţa poetică de a rămâne „trestie 

sălbatică” deschisă „misterului ţipetelor”, 
de a rămâne un instrument al „suflului 
divin” prin care bat „vânturi abisale”, 
opoziţia categorică la principiul muzical 
(„Ceva ce nu-i muzicalitate este poezia”), 
cultivarea supremaţiei formei sculpturale 
(„menirea ţi-e de sculptor”, „să sculptăm 
deci ceaţa”, „în forme însăşi ceaţa se 
sculptează” ), convingerea că „pretutindeni 
Ideea” trebuie „să fie stăpână”, densitatea 
stărilor/ ideilor poetice, curba expresionistă 
a expresiei ce creşte pe suportul unei 
conştiinţe tragice devastată de anxietate, 
înstrăinare, absurd etc. potenţează va-
loarea intrinsecă a liricii unamuniene, şi-l 
apropie misterios, expresionist vorbind, în 
„sculptarea” abisalităţii infernului 
existenţial şi în universalizarea tragicului 
condiţionat, de poetul George Bacovia. 
Cititorul va fi observat că deşi născuţi şi 
formaţi în spaţii culturale diferite, prin ur-
mare cu orizonturi intelectuale oarecum 
diferite (să nu uităm de eseurile filosofice, 
scrise de Unamuno: Agonia 
creştinismului, Sentimentul tragic al 
vieţii la oameni şi popoare, Asupra 
europenizării, Viaţa lui Don Quijote şi 
Sancho, În jurul purismului), cei doi 
poeţi se întâlnesc dincolo de contingenţă 
şi fenomenalitatea precară, în viziunea 
esenţei iremediabil tragice a unei realităţi 
din ce în ce mai agresive şi misterioase. 
În acest sens târgul metafizic bacovian 
este una din cele mai patetice transfigurări 
ale condiţiei tragice a umanităţii predesti-
nate să trăiască presiunea cercului 
„strâmt”: „Fug rătăcind în noaptea cetăţii,/ 
În turn miezul nopţii se bate rar;/ E ora 
când cade gândul amar,/ Tăcere. . . e ora 
laşităţii... // Te pierzi în golul singurătăţii/ O, 
suflet, mereu de lume fugar;/ E ora când 
Petru plânge amar - / Ascultă... e ora 
laşităţii” (Nocturnă). Devenit „cetate”, deci 
simbol al nondevenirii, al imobilităţii 
apăsătoare, exasperante, târgul metafizic 
bacovian, violentat de ploi apocaliptice, de 
singurătăţile cavoului şi ale cimitirului, 
configurează expresionist semnificaţia 
unui absolut al impasului istoric (v. 
Lacustră). Condiţia tragică generată de 
golul istoric („Un gol istoric se întinde,/ Pe 
acelaşi vremuri mă găsesc”) ce se extinde 
într-o atemporalitate înfricoşătoare, 
dominată de principiul răului şi al disoluţiei 
fac imposibil viitorul: „Pe stradă urle viaţa 
şi moartea / Şi plângă poeţii poema lor 
vană. . . / Ştiu. ../ Dar  foamea  grozavă 
nu-i glumă, nu-i vis - / Plumb, şi furtună, 
pustiu,/ Finis.../ Istoria contemporană...” 
(Poema finală). 

În opinia noastră, autorul vo-
lumelor Plumb, 1916; Scântei galbene, 
1926; Cu voi. . ., 1930; Comedii în fond, 
1936; Stanţe burgheze, 1945 etc. atinge 
în „sculptarea” negurei existenţiale ce 
pluteşte ameninţător deasupra târgului vi-
olet, o puritate a trăirii tragice inimitabile şi 
irepetabile, încât bacovianismul se impune 
ca un sistem închis prin deschiderea 
expresionistă spre absolutul irepetabil. Po-
etul bacăuan transfigurează „vânturile 
abisale” ale poetului din Bilbao (v. Pe când 
nu voi mai fi), cu certitudinea că nici o 
depăşire nu mai este posibilă: „Astfel, că 
nu vor putea  să ne întreacă cei care vin”. 
Dacă Miguel de Unamuno se  considera 

un instrument al „suflului divin” care-i in-
spira formele sub care se află Ideea, şi 
George Bacovia suportă omniprezenţa 
unei „umbre” ce-i dictează substan-
ţialitatea lirică a poemelor: „O  umbră, în 
odaie, pe umeri m-apăsa - / Vedeam ce nu 
se vede, vorbea ce nu era”. Originalitatea 
celor doi poeţi este evidentă în arta de a 
sculpta („a turna în formă nouă”, ar fi spus 
Eminescu) „ce nu se vede”, încât lectorul, 
pentru a intui dimensiunea de profunzime 
a lirismului trebuie să transgreseze aspec-
tul exterior, valoarea figurativă şi de 
reprezentare a configuraţiei, pentru a de-
codifica în funcţionalitatea ei simbolică şi 
metaforică, Ideea. Cei doi poeţi simbolisto-
expresionişti îşi propun prin poetică/ 
poietică acel „Denso, denso”, cum îi spune 
Unamuno, în spaniolă, capabil să 
provoace fundamentale mutaţii atât în 
planul vizualităţii, cât şi al muzicalităţii: „Ia 
aminte, când în lume/ Drumul dai gândirii 
tale,/ Nu uita să fie pururi/ densă, pură. // 
Când apleci vasul să curgă/ Afară a ta 
simţire/ Vezi, în cântul tău s-o afli/ densă, 
plină. // Şi-n paharul unde-mbie/ A simţirii 
vii dorinţe/ Şi a cugetului grijă, - / - Dense, 
pline. // Nu uita că lung e drumul/ Şi că 
scurt, prea scurt, e timpul/ Popas în fiece 
han/ Nu poţi face// Spune-n cuvinte puţine/ 
Şi făr-să te-abaţi din cale/ Cât mai mult din 
ce-ai a spune,/ - Dens, deplin. // Cu-a rit-
mului aspră  fibră/ leagă doar vânjoase 
versuri/ Iuţi, şi făr-de moliciune/ Dense, 
pline” (Dens, Deplin). Lapidaritatea 
asigură densitatea ideatică a scriiturii şi 
simbolistica poemelor bacoviene, ce pot fi 
considerate adevărate ieroglife: „Mai bine 
singuratec şi uitat,/ Pierdut să e retragi 
nepăsător,/ În ţara asta plină de humor,/ 
Mai bine singuratec şi uitat. // O, genii în-
tristate care mor/ În cerc barbar şi fără 
sentiment, - / Prin asta eşti celebră-n Ori-

ent,/ O, ţară tristă, plină de umor...” (Cu 
voi...).  Probabil, acelaşi „cerc barbar” îi va 
fi determinat pe ambii poeţi să nu rea-
lizeze funcţia ontologică a muzicii, capa-
citatea acesteia de a revela într-un limbaj 
universal esenţa realului, deşi filosoful 
Schopenhauer definea muzica drept o 
„artă a artelor”. Unamuno, dimpotrivă (v. 
Muzica) o considera ca o narcoză ce 
adoarme voinţa de creaţie şi face 
imposibilă acea „biciuire” expresionistă a 
Eului, ce-şi propune ca efect estetic ma-
nifest încrâncenările şi dislocările unei 
spiritualităţi şi sensibilităţi devastate de o 

realitate tragico-absurdă. Şi Bacovia a in-
tuit valoarea estetică a unei noi funcţii a 
muzicalului capabil să se muleze pe 
mişcările unei spiritualităţi tensionate ce 
mizează pe forţa de sugestie a disarmo-
nicului, disonantului, atonalismului: „Şi-a 
mea serenadă s-a risipit/ În note grele şi 
blestemate”. Se mizează pe forţa de co-
municare a dispersării melodicului, pe cul-
tivarea deliberată a sonurilor cu 
deschidere spre tragic, spaimă, angoasă, 
disperare, delir, moarte interioară, 
înstrăinare, absurd, zădărnicie, fugit tem-
pus, cădere etc., pe funcţia percutantă a 
discontinuităţii, suspensiei şi a sincopelor: 
„Toamna sună-n geam frunze de metal,/ 
Vânt. // În tăcerea grea, gând şi animal/ 
Frânt. // În odaie, trist sună lemnul mut:/ 
Poc. // Umbre împrejur într-un gol, tăcut,/ 
Loc. // În van peste foi, singur, un condei/ 
Frec./ Lampa plânge.. . anii tăi, anii mei/ 
Trec. // Să mă las pe pat, ochii să-i închid/ 
Pot./ În curând, încet va cădea în vid/ Tot. 
// O, va  fi cândva altfel natural,/ Bis./ 
Toamna sună-n geam frunze de metal,/ 
Vis.” (Monosilab de toamnă). Secretul 
genialităţii celor doi poeţi ce s-au întâlnit 
absolut  misterios, cred eu, pe curba des-
tinului artistic, constă în crearea unei es-
tetici atipice, capabile să facă toate zonele 
poeticului să-şi corespundă, obligând ele-
mentele constitutive să intre într-un 
univers închis (forma ceţii visate de autorul 
celebrei cărţi Viaţa lui Don Quijote şi 
Sancho) suficient sieşi. Actualitatea 
Scrierilor celor doi poeţi - de referinţă pen-
tru literatura europeană - este asigurată nu 
atât de senzaţia unei spiritualităţi dislocate 
de motivul catastroficului sau tema căderii 
(„În curând, încet va cădea în vid/ Tot.”), ci 
și de capacitatea estetico-filosofică de a 
intui ideea că lumea e reprezentarea 
Celuilalt. Ideea nu e nouă o întâlnim 

transfigurată şi la Eminescu: „Lumea-i cum 
este şi ca dânsa suntem noi”. Lumea 
bacoviană/ unamuniană este aşa cum Eul 
liric se reprezintă în mod absolut liber pe 
sine, estetic vorbind, prin raportare 
constantă la Celălalt, la altul din noi înşine 
sau la cel ce ne este total străin, urmând 
legile nescrise ale „gustului pentru infinit”, 
cum credea Baudelaire, şi sincronizându-
se cu viteza cosmică a vânturilor abisale. 
Închei bacovian, cu o interogaţie tragică, 
din poemul lui Unamuno, Pentru când nu 
voi mai fi: „Tu, cititorule, m-auzi?”.  
       Eu nu mă văd! Voi vă vedeţi? 
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TRAGIC… 
 
O singurătate ca mine 
                              cu mine 
într-un simplu singur cuvânt 
trece încet ca un autoportret cu pareză. 
Absența căzută în gol 
e un plâns răsfățat cu 
halbe de rouă – un gol numit fericire. 
Târziu prin parcuri 
       Înflorind exacta durere 
                      Bacovia  se cheamă târziu… 

 
CORABIE NEÎNȚELEASĂ 
                          ... în zodia Bacovia 
                                                                        
Mă clatin și mă-nchin  sub tâmple de uitare 
Cu așteptări scornite în spintec scurt de stele 
Te spăl de ploi cu pedepsiri de sare 
Nobilitând poem în rarele ulcele 
 
Te-nchid în porți de spaime ireale 
Mai gângurind pe scripet o joacă de inele 
Asmut soldați la buză de pocale 

  
Îngândurând pădurea cu busuioc de jele 
 
Nu stau la han cu domnii conți  
                                 înconjurând barbute 
Gândind la paze cu butuci de veghe 
Sub semn de măgheran în seu de bute 
Ne prinde un ceva de suflet în aspru 
                                    foșgăit de zeghe. 
Decapitat târziu dintr-un condei  
                                  de neștiință oarbă 
Mă-ndrept supus spre soare-apus mâhnirea  
                                  să mă soarbă. 
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Comemorăm 140 de ani de la 

nașterea lui George Bacovia. Anul 1881 
este un an neobișnuit de bogat în eveni-
mente. În acest an s-au născut Ion 
Minulescu, Octavian Goga, Gavril Rotică, 
Panait Cerna, Eugen Lovinescu, George 
Enescu, Tony Bulandra, Iosif Iser, Adolph 
A. Chevallier - dintre artiștii români; Lajos 
Ady, Anna Pavlova, Roger Martin du Gard, 
Pierre Teihard de Chardin, Mustafa Kemal 
Atatürk, Alexander Fleming, Pablo Pi-
casso, Clinton Davisson, Ettore Bugati, 
William Boeing, Stefan Zweig, Juan 
Ramon Jimenez - dintre personalitățile 
universale. 

Din păcate, în 1881 au decedat, 
printre alții: Cezar Bolliac, August Treboniu 
Laurian, Ioan Grigore Ghica, Pavel Vasici-
Ungureanu, Alexandru G. Golescu dintre 
români, Fiodor Mihailovici Dostoievski, 
Thomas Charlyle, țarul Alexandru al II-lea 
al Rusiei, Modest Petrovici Musorski, Jules 
Armand Dufaure, Marcu Clarke, James 
Garfield, al 20–lea președinte american.  

Printre alte evenimente notabile: un 
meteorit lovește Pământul la câțiva kilo-
metri de Odessa, se înființează cotidianul 
Los Angeles Times, se organizează Bursa 
din București, la Berlin circulă primul tram-
vai electric din lume… 

Dar pentru noi, românii, anul 1881 
este un an extrem de important din punct 
de vedere istoric: la 10 mai, România este 
proclamată Regat, iar principele Carol I 
este încoronat Rege al României (primul 
rege). 

 Un om ar putea trăi prin datele ge-
netice 150 de ani. Desigur, această vârstă 
e foarte greu de atins, pentru că intervin 
atâția factori perturbatori, între care bolile, 
războaiele, accidentele, poluarea, 
malnutriția etc.  

Dar, teoretic, George Bacovia ar 
putea fi printre noi, adică s-ar putea numi, 
la propriu, „contemporanul nostru.” 

Am auzit de George Bacovia prin 
1963. I-am citit versurile și mi l-am imagi-
nat semănând cu o frunză răsucită dra-
matic, o frunză arsă de brumă, de ploaie 
și de vânt. 

Peste un deceniu, aveam să-i văd 
statuia de bronz din centrul Bacăului, și o 
mână pusă la spate părea o frunză 
răsucită. Uluitor, pentru mine desigur… 

Și mai târziu aveam să aflu că 
sculptorul Constantin Popovici realizase 
încă din 1963 o statuie în ghips a poetului. 
Același sculptor care avea să realizeze 
statuia Electricitate la Vidraru, de fapt o 
ipostază a lui Prometeu.  Să fie vorba de 
energii, de vibrații? Ceea ce pare un oxi-
moron artistic, Bacovia vs. Prometeu, să 
fie de fapt o înfruntare între giganți? 

 O altă întâmplare. Mă aflam la Iași 
și un prieten, cunoscut poet ieșean, a ținut 
să-mi arate masca mortuară a lui Emi-
nescu. Am privit-o îndelung, apoi am spus 
șoptit, ca și cum aș fi avut revelația unei 
taine: „Asta e masca mortuară a lui Ba-
covia!” 

M-am gândit mult la acea mască, 
extrem de expresivă, tragică, 
esențializată, emaciată, purtând parcă am-
prenta geniului. Nu putea să fie masca 
mortuară a lui Bacovia. Și atunci am avut 
o revelație: chipurile poeților seamănă per-
fect între ele, mai ales spre sfârșitul vieții! 

După ce a citit poezia Plumb în 
1900 în cenaclul său, Alexandru Macedon-
ski i-a scris lui Bacovia o epigramă–catren: 
„Poete scump, pe frunte/Porţi frunzele de 

laur,/Că singur, până astăzi,/Din plumb, 
făcut-ai aur.” 

Macedonski a fost primul care a in-
tuit, în Bacovia, alchimistul. Era și o 
recunoaștere a genialității tânărului de 
doar 19 ani. Mai ales că el nu reușise să 
transforme nici măcar sângele său în aur, 
după cum (se) mărturisește: „De-aş şti că 
sângele din mine/ S-ar preschimba în râu 
de aur,/Arterele mi le-aş deschide/Să-ţi fac 
din ele un tezaur.” 

Ca un veritabil alchimist, Bacovia  
lucrează cu metale și se oprește insistent 
asupra plumbului, din mai multe motive. În 
primul rând, plumbul este un metal total, 
având proprietăți cu adevărat oximoronice, 
antagoniste: plumbul este transparent și 
mat, este vertical și orizontal, este negru 
și alb, este galben, roșu, albastru și violet, 
este greu și ușor, este un simbol al vieții și 
al morții, se transformă ușor în alte metale! 
Plumbul certifică integritatea și integrali-
tatea, fiind un sigiliu de prestigiu. Dacă iei 
un clopot de plumb, care, bătut, sună în-
fundat, surd și îl pui în azot  lichid, la o 
temperatură apropiată de -2730 C, vei 
obține un clopot cu sonorități cristaline, 
identice cu cele ale argintului. Oxidul de 
plumb intră în compoziția cristalului de 
Boemia, asigurând o transparență 
maximă. Dar plumbul este și acela care 
„încheagă” culorile în vitralii, delimitându-
le, jucând rolul negrului. Plumbul este cel 
mai impenetrabil metal. Prin el nu 
pătrunde lumina, razele X, apa. Până în 
1970 plumbul era folosit la îmbinări meta-
lice din conductele de apă. Prin miniumul 
de plumb, un oxid de plumb de culoare 
roșie, plumbul devine protectorul me-
talelor. Ulterior acestea vor fi vopsite peste 
miniumul care rămâne primul strat de 
protecție. 

George Bacovia se identifică intim, 
total cu plumbul, după cum o mărturisește 
el însuși, în aprilie 1929: „În plumb văd cu-
loarea galbenă. Compușii lui dau precipitat 
galben. Temperamentului meu îi convine 
această culoare. După violet și alb, am 
evoluat spre galben. […] Plumbul ars e 
galben. Sufletul ars e galben. În manualul 
de fizică nu mai găsesc altă culoare. În 
eprubeta mea, orice reactive chimice dau 
precipitat galben. Alta data în plumb, pe 
lângă impresia colorată, mai simțeam alta 
static, de greutate. Plumbul apasă cel mai 
greu pe om […] forța lui m-a apăsat până 
la distrugere.”   

Dând factor comun „ars e galben” 
rămâne echivalența suflet - plumb. 

Pentru a obține echilibrul atât de 
drag lui Bacovia, va trebui să aducem în 
sprijin, pentru realizarea triunghiului, un 
nou element  și acesta nu poate fi decât 
galbenul. Ne ispitește din nou poetul: „În 
poezie m-a obsedat întotdeauna un 
subiect de culoare. Pictura cuvintelor, sau 
audiția colorata, cum vrei s-o iei. Îmi place 
mult vioara. Melodiile au avut pentru mine 
influența colorantă. Întâi am făcut muzica 
și după strunele vioarei am scris versuri. 
Fie după note, fie după urechea sufletului, 
acest instrument m-a însoțit cu credință, 
până azi. […] Pictorul întrebuințează în 
meșteșugul său culorile alb, roșu, violet. 
Le vezi cu ochii. Eu am încercat să le 
redau cu inteligență, prin cuvinte. Fiecărui 
sentiment îi corespunde o culoare. Acum, 
în urmă, m-a obsedat galbenul, culoarea 
deznădejdii. De aceea ultimul volum 
poarta titlul „Scântei Galbene”. Roșul e 
sânge, e viața zgomotoasă. Nu vreau să-
ți fac teorii. Urăsc definițiile dascălilor pen-
tru adormit copiii. Asta-i osânda modernă. 
Unii ar spune: metafizica culorilor.” 

Această nevoie de echilibru este 
caracteristica esențială a liricii bacoviene.  

Să ne întoarcem la poezia Plumb și 
să observăm că primul critic care 
sesizează echilibrul din această poezie 
este Ion Rotaru: „Plumb este o poezie de 
o tehnică perfectă. Simetria propoziţiilor, 

ritmul impecabil şi orchestraţia sonurilor 
sunt crescute direct din starea lirică a po-
etului (…) De observat rima stinsă, absolut 
nepretenţioasă în aparenţă, pentru că 
plumb este făcut să rimeze cu sine însuşi, 
ca spre a inculca fatalitatea de neînlăturat 
a căderii pe verticală şi a lăsa să se audă, 
strivite între aceşti piloni grei, alte sonuri 
minore: vestmânt-vânt, strig-frig, şi 
corespondenţele cavou-mort, adânc - în-
tors, atârnau  - scârţâiau. În chipul acesta, 
starea lirică simbolistă rămâne absolut 
deplină.”  

Un alt critic, profund cunoscător al 
poeziei, Gheorghe Grigurcu vorbește pen-
tru prima dată de „neutralizarea profundă”, 
de echilibrul dintre viață și moarte: „Stihia 
thanatică străbate întreaga lume 
fenomenală, fără ca poetul să adopte, 
spre a o întâmpina, o altă atitudine decât 
cea lirică. Refuzând orice formă de 
defensivă în faţa morţii, autorul Plumbului 
o absoarbe cu o stranie fervoare, cum un 
bulgăre de pământ se lasă pătruns de 
ploaie. Această elementaritate rară, 
această neutralizare profundă şi torturantă 
e, neîndoielnic, efectul unei discipline es-
tetice.”   

Să ne întoarcem la triunghiul Ba-
covia – Plumb - Galben. Afirmam că 
plumbul impune verticalitatea și orizonta-
litatea. Firul de plumb este indispensabil 
oricărei construcții. Autoritatea sa este de 
necontestat. După cum, glonțul presupune 
o dublă orizontalitate: traiectoria și 
moartea țintei. O autoritate  demolată: 
greutatea plumbului. Plumbul având den-
sitate de 11,34 g/cm3  este considerat un 
metal greu pentru că întrece densitatea 

fierului (7,8 g/cm3) și categoric metalele 
considerate ușoare precum Litiul, Potasiul, 
Natriul, Aluminiul (primele trei nu au nici 
densitatea apei). Dar plumbul este întrecut 
în greutate de multe metale, unele chiar 
uzuale, ocupând o poziție de mijloc din 
acest punct de vedere. Iată topul celor mai 
grele 10 metale: Tantal (16,64 g/cm3), 
Uraniu (18,92 g/cm3), (Wolfram19,21 
g/cm3), Aur (19,85 g/cm3), Plutoniu(19,95 
g/cm3), Neptuniu (20,48 g/cm3), Reniu 
(21,01 g/cm3), Platină (21,44 g/cm3), Iridiu 
(22,53 g/cm3), Osmiu (22,62 g/cm3). Să 
remarcăm faptul că osmiul e de două ori 
mai greu decât plumbul, iar o corabie de 
plumb ar pluti pe un ocean de mercur… 

În ceea ce privește culoarea galben 
să reținem câteva caracteristici care ne 
interesează în discuție: galbenul se 
găsește în spectrul ROGVAIV, între oranj 
și verde. Cularea sa complementară este 
violetul. Culoarea galbenă prin carotenoizi 
absoarbe culoarea luminii și protejează 
plantele de fotolezări. Pigmentul ocru gal-
ben culoare naturală  este una din princi-
palele culori folosite în artă, încă de la 
începuturile ei: calul galben de la Lascaux 
are peste 17.000 de ani! Dar galbenul, 
asociat de obicei cu soarele este o culoare 
regală: chipurile bărbaților din mormintele 
egiptene sunt pictate în galben; galben 
este culoarea asociată Papei și Împăraților 
asiatici. Dar galbenul este asociat lui Iuda 
și era folosit pentru a marca ereticii și 
evreii. 

Însă, aflat în echilibru, galbenul 
înseamnă atât blândețe, umor, spontanei-
tate, dar și duplicitate, invidie, gelozie, 
avariție, lașitate, falsitate. În limba română 
cuvântul galben provine din latinescul gal-
binus. În toate celelalte limbi romanice în 
primul rând, galbenul e numit de fiecare 
dată altfel: în franceză jaune, în italiană gi-
allo, în spaniolă amarillo. (Se verifică astfel 
teoria ariilor laterale a lui Matteo Bartoli, 
cea care postula conservatorismul zonelor 
laterale din arealul unei limbi).  

Să remarcăm echilibrul cuvintele 
plumb și galben. Plumb are cinci litere, vo-
cala „u” având în stânga și dreapta câte 
două vocale, „u” jucând rolul de vibrație, 
având ecou, anulând tonul înfundat al 
celorlalte, plumb devenind în acest fel un 
cuvânt „surdină” (consoana „p” este o 
oclusivă bilabială surdă, consoana „l” o 
consoană sonantă laterală alveolară, „m” 
este o consoană nazală bilabială (în cazul 
nostru, în alte cazuri poate fi nazală 
labiodentală), iar „b” consoană oclusivă 
bilabială sonoră). (Se remarcă trecerea de 
la surd la sonor în cadrul oclusivelor). 

Și în cazul galbenului avem un 
echilibru perfect: cezura, două consoane 
„g”, „l” și o vocală „a”, două consoane „b”, 
„n” și o vocală „e”.  

Revenind la galben: galbenul ocupă 
o poziție mediană între viață și moarte. 
Culoarea galbenă este culoarea otrăvii. 
Animalele știu bine acest lucru și sala-
madra, atât de bogat ornată cu galben, nu 
va atacată niciodată. Prin urmare, e un 
echilibru fragil între viață și moarte, după 
cum culoarea galbenă a semaforului îm-
parte primejdia roșului de liniștea verdelui.  
Așa cum urmele de plumb sunt persistente 
și galbenul e cam peste tot. În pictură vor-
bim de „galben crom” și de „galben citron”, 
dar galbenul crom e de fapt un oxid al 
plumbului… Iar galbenul (yellow) este una 
din cele patru culori fundamentale ale poli-
cromiei (alături de cian (albastru), ma-
grenta (roșu) și black (negru – pentru 
claritate), din combinarea procentuală a 
acestora rezultând milioane de nuanțe 
pentru toate culorile… 
            Să mai notăm că din toate metalele, 
doar aurul este galben… 
    Vom demonstra în episoadele 
următoare echilibrul psihosomatic al lui 
Bacovia precum și faptul că o poezie pre-
cum Plumb poate fi vârful unei piramide…  
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                                                           BACOVIA  - ALCHIMISTUL : Despre reto(r)tica Plumbului (I)
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Odată cu Grădina Pa-
radisului, roman apărut la 
Polirom, deschizând, bănuim, un 
alt ciclu romanesc, Eugen Uri-
caru, fantazând – pe știuta-i rețetă 
– în marginea unor evenimente 
reale, decupa o altă secvență de 
istorie românească. Fiindcă, încer-
cuind o unică temă (relația cu 
Puterea, capricioasă, desigur, 
strivind individul, prins și în an-
grenajul Serviciilor secrete), el ne 
propune, în variante, sub mereu 
alte unghiuri, un scenariu repetitiv. 
Iar Grădina Paradisului ne invită 
în „hățișul românesc” în vremuri 
tulburi, într-o Românie ciopârțită, 
pornind, în umbra conflictelor ar-
mate, cruciada antiiudaică. Un 
război paralel, așadar, vizând igi-
enizarea, asigurând „pacea” în 
spatele frontului printr-o nouă 
„Noapte de cristal”, cum visa doc-
torul în istorie Werner Klotz, des-
cins la Piatra Neamț, un orășel 
adormit, pentru „a aprinde fitilul”. 
Punând la cale, alături de jurnalis-
tul ieșean Nicu Pălănceanu, un 
„supraviețui tor folosi tor”  ș i 
inevitabilul Neculai Crăciun (de la 
eșalonul operativ), personaj „fără 
vârstă”, circulând și prin alte titluri 
ale lui Uricaru, un „pogrom spon-
tan” (eșuat), pe fundalul unui 
război cu final incert, ca înaltă „mi-
siune istorică”. Să ne amintim că 
prin Permafrost (Editura Polirom, 
2017), Eugen Uricaru punea punct 
unui (alt) ciclu, incluzând cinci 
cărţi, „autonome” la lectură, cu per-
sonaje migratoare sub acolada 
unei pentade politice, construind „o 
imagine unitară”. Adică, imaginea 
unei Românii care, răvăşită de 
evenimente, înaintează împleticit 
„prin deşertul unei istorii 
potrivnice”. 

Acum, publicând Ieșirea 
din Pustie (tot la Polirom), proza-
torul reconstituie epoca lui Dej, 
cercetând dedesupturile Istoriei. Și 
aflând în genialoidul Costi Con-
durat, cel care știa, student la Ge-
ologie, un „punct de legătură” între 
generații: cea venind din România 
veche, „cu sens” și cea care, în 
noul „Repere”, o țară istovită, în 
carantină, sub oblăduirea 
„stăpânilor fricii”, a lui Tata Ghiță 
(„tovarășul numărul unu”) con-
struia o nouă societate. Cu 
„absolvenți” de Aiud (precum Du-
mitru Puiu, ducând pușcăria în su-
flet), cu prizonieratul altora 
(Antonie Șerban, după 16 ani la 
Celeabinsk) încercând „o reîn-
toarcere din lumea morților”, cu in-
cursiuni în lumea tovarășilor și a 
presupuselor rețele complotiste, 
cu delatori și cu iubiri imposibile 
(Fani, fiica șefului Secției speciale 
fiind „exportată”), problematica 
gravitând în jurul dosarului 
Pașcanu (Pătrășcanu), deloc „în-
chis definitiv”. Și a vicleanului 
Ghiță-Dej, scoțând țara „din strân-
soare”. De numele lui Eugen Uri-
caru, primul redactor-şef al revistei 
Echinox (e drept, doar un număr!), 
se leagă şi tentativa de „renovare” 
a romanului nostru istoric. Dacă 
stăruința sa, aproape obsesivă, 
oricum „benignă” (recunoştea  într-
un interviu) a asigurat reuşita 
publicaţiei, prestigioasa şcoală 
echinoxistă fiind o „şcoală de 

muncă socială”, nicidecum un 
„sfârâiac” (cum glumeau, la în-
ceputuri, răuvoitorii), cariera de 
prozator impune o constatare 
fermă: imaginaţia poetică, de-
sprinzând faptele din real, ghidată 
de o cronologie capricioasă 
închipuie un vast proiect narativ, 
un ţinut ficţional care, paradoxal, 
nu ignoră informaţiile docu-
mentare. Dim-potrivă. Lângă 
evenimentele vizibile, certifica-
bile, creşte o altă Istorie, cea 
secretă, subminând discursul real-
ist, purtând haloul unui tragism 
mistic. Adunând proze fantastice, 
parabolice, Despre purpură 
(1974) anunţa embrionar ciclul 
Vladiei, implicit adevărul Utopiei. 
Mitograf, stilist, cu „vocaţia secre-
tului”, prozatorul proclama nevoia 
de Vladia (real-imaginară) şi, con-
comitent, anunţa o frescă a 
societăţii româneşti care, iată, în 
timp, a prins chip. O proză 
sincretică, fastuos stilistică uneşte, 
aşadar, două lumi, intricate: iluzia 
şi realitatea. Fantasmagoria, halu-
cinaţia, enigmaticul hrănesc 
aceste exerciţii de imaginaţie, 
căpătând – sub acoperişul 
parabolei – concreteţe ficţională. 
Fiindcă, aflăm, „lumea e Vladia”. 
Iar Vladia, în slavonă, înseamnă 
Stăpânire. Un Paradis derizoriu, 
după M. Zaciu, în afara timpului is-
toric, un motiv reluat tenace de 
productivul prozator, un teritoriu 
populat de iniţiaţi („aleşii”), de 
femei puternice, misterioase, in-
fuzat de sentimentalismul moldav.  

Posedând, aşadar, „ştiinţa 
imaginarului” şi o admirabilă (chiar 
de la debut) maturitate stilistică, 
Eugen Uricaru s-a impus şi prin 
disponibilitate tematică; romancier 
profesionist, el intră, indiscutabil, 
în lotul restrâns al celor cu 
adevărat importanţi. O privire 
retrospectivă ar întări o atare con-
cluzie: atras de proza de 
atmosferă, dizolvând „muchiile” 
realităţii, râvnind microscopia con-
cretului şi conservând parfumul 
„de epocă”, Eugen Uricaru încarcă 
textul cu viaţă; rădăcina livrescă a 
literaturii sale scapă, astfel, de 
paloarea alegorică ori de parabola 
descărnată. „Navetând” între im-
pulsul realist şi apetenţa fantastic-
ului, prozatorul reuşeşte un graţios 
balans. Ieşirea din realitate, redi-
mensionând, în textura imaginaru-
lui, întâmplări „veştede” şi faptele 
oamenilor mărunţi, scoţând la 
lumină concluzia repetabilităţii, a 
unor „coincidenţe tulburătoare”, 
pregăteşte de fapt reîntoarcerea, 
suprasaturată de fantastic. Chiar şi 
în romanele aliniate „realismului is-
toric”, Eugen Uricaru nu rămâne 
priponit de ţăruşul documentului, ci 
îşi permite interpretări cât se poate 
de „libere”. Trebuie să observăm 
că Eugen Uricaru (n. 1 noiembrie 
1946, Buhuşi) este, el însuşi, un 
personaj enigmatic, cu „vocaţia se-
cretului”, îmbrăţişând stilul conspi-
rativ, păstrând, în prozele sale, un 
rest nedezlegat, reverberând ezo-
teric. Chiar dacă a purces, în ramă 
ficţională, la o ambiţioasă cronică 
a societăţii româneşti şi, inevitabil, 
a metabolizat o imensă bibli-
ografie, scriitorul, fantazând, pro-
pune o interpretare liberă, în halou 
ambiguizant şi o reconstituire 
afectivă, în ceaţa reveriei, plonjând 
în atemporalitate. „Desprinderea” 
faptelor din real se încarcă de 
taină şi procură revelaţii, asi-
gurând, totodată, concreteţe 
ficţională şi o scriitură elegantă, de 
„stil artist”, lăudată de toată lumea. 

În pofida acestor pre-mise 
(potrivnice?), cărţile sale pot intra, 
credem, sub umbrela excesiv-
primitoare a romanului politic, 
politicul intersectând toate 
palierele organismului societal. Cu 
atât mai mult, de pildă, Beniamin 
(2014), consacrat – indirect – 
evenimentelor din decembrie 1989 
(sau „duhului Revoluţiei”, mai 
exact). 

Cu ani în urmă, Petru 
Poantă punea aceeaşi întrebare: 
„sunt romanele lui Eugen Uricaru 
nişte romane politice?” Or, 
întreprinzătorul prozator, tenace şi 
inteligent, desfăşurând epic un 
program, dovedea că testează, din 
varii unghiuri, această specie în 
configurare, nebuloasă şi 
expansivă, câtă vreme titlurile sale 
orbitau în jurul temei; erau, sublinia 
criticul, romane despre putere, 
întreţinând haloul enigmistic, cu 
revelaţii fantastice şi prelungiri 
citite în cheie simbolică, invocând 
inexplicabilul. Ceea ce remarcase, 
expeditiv, Marian Popa rămâne 
valabil: Eugen Uricaru, un profe-
sionist, indiscutabil, „scrie mult şi 
lesne”, cu stimul ocult, simetrizând 
descripţia realistă cu inserţia 
fantastică. Sfidând chingile tempo-
rale, plonjând în supranatural, în 
care nimic nu este ceea ce pare, 
el, într-o formulă personală, 
urmată cu tenacitate, de elegantă 

identitate stilistică, sub primejdia 
reţetarului, însă, ne dezvăluie, din-
colo de realitate, o lume în care 
visul şi nevoia de sacru o fac nu 
doar îmbogăţită, ci şi „posibilă”. În 
fond, exerciţiile sale de imaginaţie, 
dezvoltând fantasticul parabolic 
sunt (ca premisă) proze cu subiect 
istoric, politizate pe latură 
conspiraţionistă.  

Vădind meşteşug, disponi-
bilitate, abundenţă, scrisul lui 
Eugen Uricaru, seducător stilistic, 
probează şi „spiritul practic” al au-
torului, mereu „pe fază”. Inventând 
şi stăpânind o lume, harnic şi cu 
har, Eugen Uricaru crede în reali-
tatea care se naşte din cuvânt. 
Stivuite, cărţile sale par „cronica” 
unei ficţiuni, dilatată, ocupând 
Lumea, trecută, totuşi, prin furcile 
istoriei. Scriitorul iubeşte misterul 
şi ceremonialul învăluit în farmec 
arhaic şi ne reaminteşte, prin 
vocea personajelor sale, că visul 
este o parte din viaţă. Refuzând 
omniscienţa, urmărind faţa 
nevăzută a evenimentelor, camu-
flate eliadesc, admiţând, ca rest 
nedezlegat, un ce neînţeles, 
Eugen Uricaru aşează, la temelia 
edificiului său romanesc, o enigmă 
sacrificială, observase Theodor 
Codreanu. Cu prelungire în simbol, 
investigând ficţional, sub pactul 
verosimilităţii, un timp-epocă, el ne 
oferă, sumativ, chestionând 
culisele, o frescă a societății noas-
tre într-un secol zbuciumat. 
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Strada singurătății 
 
Încă mai port lumina  
în zilele fără Tine Doamne 
și-mi ajunge cât să încălzesc 
oul înfrigurat al zilei 
cât embrionul din el 
să devină iubire 
trandafirul care-mi  
                 crește-n piept 
sfidează cerurile 
e semn că n-am murit 
însăși tăcerile Cuvântului 
și-a deschis prăvălie 
pe strada singurătății 
mâinile  Tale de copil 
adună dimineți 
pentru somnul amețit  
                      de mistere 
din care voi lipsi o vreme 
 
În afara jocului 
 
Ești întâmplarea crescută 
dintr-o visare 
din primăvara aceea târzie 
din care trupul evadează 
din multe ipostaze 
cum să uit ziua în care  
zarurile au căzut măsluite  
în palma tatuată a destinului 
de atunci rătăcesc interfață 
între întuneric și lumină 

flacără a sângelui 
dorul de tine mă ispitește 
cuvânt cu cuvânt. 
 
Pulberi de stele 
 
Cald. Suficient de cald 
cât să ungi  
o felie din pâinea inimii  
cu untul de arahide  
al gândului peste care  
presari puțină pulbere  
                   de stele 
suficient de cald  
cât să sudezi 
la arcul voltaic al pasiunii 
două suflete 
căldura mâinilor care  
                           se caută 
împărtășesc aceeași 
dragoste prin mlaștinile  
sângelui 
aleargă câini zănatici 
care împroașcă ziua  
                         cu noroi. 
Numai tu știi cum  
                     să potolești 
furia îngerilor  
cu un surâs ce vindecă 
trecerea timpului 
         te simți azi 
         căldura inimii mele 
         copac înflorit 
         îmbrățișând cerul. 
 
Ziua așteptărilor 
 
Eu vin din ziua așteptărilor 
călare pe un cal de iluzii 
Prinț fără speranță 
dintr-un regat de dor  
Tu zână care m-ai chemat 
să fiu mereu 
sat de lacrimi fără leac 
un anonim vestit 
al nimănui și al tuturor.
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(Continuare din pag. 12) 
 
Autenticitatea, amprenta, 

stilul, din păcate s-au pierdut 
odată cu plecarea lui și nu 
puteau fi “moștenite” de 
altcineva. De altminteri, Bacăul, 
prin managerul instituției aduce 
în fața publicului nume de 
referință ale muzicii noi. În 
această ediție, aniversară, 
Pavel Ionescu Ambrosie a  in-
clus în concertul orchestrei diri-
jate de Ovidiu Bălan, alături de 
Concertul pentru trombon și 
orchestră Șapte Zile de Liviu 
Dănceanu (opus interpretat în 
ediția a VI-a de trombonistul en-
glez Barrie Webb), două impor-
tante lucrări simfonice: În 
lumina evocării – George 
Enescu a lui Ulpiu Vlad și Sim-
fonia a II-a din ciclul Umbre și 
geneze de Viorel Munteanu. 
Concertul a fost o reușită și a 
marcat Ziua Internațională a 
Muzicii la Filarmonica Mihail 
Jora. În decursul anilor, la Sala 
Ateneu au cântat soliști de 
marcă, au fost interpretate 
lucrări aparținând băcăuanilor 
Felicia Donceanu (discipola lui 
Jora) și Eugen Wendel sau ale 
compozitorilor pe care îi 
enumerăm în continuare: Vio-
leta Dinescu, Wilhelm Berger, 
Corneliu-Dan Geogescu, 
Tiberiu Olah, Viorel Munteanu, 
Cristian Misievici, Ghenadie 
Ciobanu, Costin Miereanu, 
Horia Șurianu, Adrian 
Iorgulescu, Călin Ioachimescu, 
Dan Dediu, Dumitru Capoianu, 
Dan Buciu etc.  Saxofonistul 
francez Daniel Kientzy declara 
fascinat la prima ediție de festi-
val,  că interpretează muzici de 
mare calitate ale lui Aurel Stroe 
(de la moartea căruia s-au îm-
plinit 13 ani), Ștefan Niculescu, 
Anatol Vieru, Liviu Dănceanu, 
în fața unui „public, sincer, cald, 

entuziast”. ZMC a fost  reflectat 
în avancronici și cronici, intervi-
uri în publicațiile din Bacău:  re-
vista Ateneu,  Vitraliu, Plumb,  
Steagul Roșu, Deșteptarea, 
Viața băcăuană, Ziarul de 
Bacău,  Zile și Nopți, 7 Seri, la 
Iași, în Cronica, Cronica veche, 
la București, în revista Muzica, 
Actualitatea muzicală, Dilema 
veche ș.a.m.d. înregistrările 
fiind difuzate la Radio și TV. 

A doua seară a aparținut 
ansamblului italian dèdalo, con-
dus de Vittorio Parisi (foto). Un 
excelent recital cu lucrările dis-
cipolilor lui Bruno Bettinelli: 
Giancarlo Facchinetti și Azio 
Corghi, a lui Tristan Murail și a 
tinerilor compozitori Marco 
Quagliarini, Thomas Ades, Jan 
– Peter de Graaf. În finalul 
ediției a XXXV-a, arheii lui Liviu 
Dănceanu, în formula: Anca 
Vartolomei – violoncel, Ana 
Maria Radu – oboi, Ion Nedel-
ciu – clarinet, Godri Orban– 
fagot, Sorin Rotaru – percuție, 
Rodica Dănceanu – pian au 
fost dirijați de Mircea Pădurariu 
într-un repertoriu din care a lip-
sit vioara lui Marius Ioan 
Lăcraru, decedat în 29 iulie a.c. 
Ansamblul Archaeus a cântat: 
L’abime du Pascal de L. 
Dănceanu, Trio de Felicia Don-
ceanu, Fără cuvinte de Viorel 
Munteanu, Variațiuni dramatice 
pe o temă lirică de Valentin 
Petculescu, Time after time de 
Dan Bălan, în primă audiție 
absolută și Sincronia lui Ștefan 
Niculescu. Niculescu saluta 
prima ediție a festivalului – 
unde i s-au cântat Sincronie 1, 
Cantos și Triplum II, dorindu-i 
să devină o tradiție vie a culturii 
noastre. „Este cel dintâi festival 
din țara noastră destinat exclu-
siv creației de astăzi”. Îi urăm 
mulți ani, în matca sa, la Bacău.    

Zilele Muzicii Contemporane
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În excelentul său studiu  intitulat: „Cla-

sicism, romantism, baroc”, George 
Călinescu  afirma cu  toată  autoritatea  că  
„Nu există  în realitate un fenomen artistic 
pur, clasic ori romantic (…). Clasicismul elin 
e și clasic, e și romantic. Romantismul 
modern e și romantic e și clasic”(1) 

În virtutea aserțiunii de mai sus, o 
proză modernă, neorealistă, poate fi 
romantică, prin tematică, și clasică prin 
forma în care aceasta este înveșmântată. 

Mai sunt încă, din fericire, cititori  
pasionați  de  o proză modernă dar fără 
insanități și impurități  postmoderniste, într-
un stil urban, cu respect pentru limba 
română bântuită de tot felul de snobisme: 
greco-turc (fanariot),francez, rus, englez… 

„Noi nu suntem stăpânii limbii, spunea 
arheul spiritualității românești Mihai Emi-
nescu, ci limba este stăpâna noastră.” O 
dovedește prozatorul Marinel Gîlcă, aflat 
la cea de a treia apariție editorială, după 
„Puterea Justiției” (2012) și romanul „Toren-
tul”(2018), care s-a bucurat de o bună prim-
ire și de un real succes în lumea literară, 
atât din partea cititorilor cât și a criticii lite-
rare. 

Cele opt proze ale acestui nou volum 
sunt inspirate din realitatea zilelor noastre, 
văzută cu ochi obiectiv, critic, balzacian, iar 
nu edulcorat. 

Autobiografică, nuvela „Visul”, cea  
care dă și titlul cărții, este o veritabilă  și 
emoționantă  întâlnire  cu măreția naturii 
cât  și   cu meandrele istoriei  zbuciumate, 
îndeosebi pentru cei care și-au petrecut 
copilăria la țară. O  remarcă a bunicului 
referitoare  la prenumele Marin:„ ai nume 
de oltean”, oltenii părându-i-se bătrânului 
„cam înfumurați și mai deștepți decât 
ceilalți români” are și o mare doză de 
adevăr.Ne gândim la Mihai Viteazul, ucis 
mișelește de cei șase sași năimiți de un-
guri, la Tudor Vladimirescu, la Brâncuși, la 
Arghezi și chiar la Nicolae Ceaușescu, cel 
care s-a opus în august 1968  invadării Ce-
hoslovaciei de către sovietici (U.R.S.S. fiind 
colosul care-și disputa la acea  dată  
supremația mondială cu S.U.A) politicianul 
din blocul estic comunist  care a fost plim-
bat de regina Angliei în caleașca princiară, 
cel care a obținut de la americani clauza 
națiunii celei mai favorizate, și  cel care, 
după un simulacru de proces,  a fost 
omorât  în sfânta zi a Nașterii Domnului, 
dar se pare că încă nu suntem pregătiți să 
privim tot adevărul în față și va mai curge 
multă apă pe Dunăre până când vom de-
canta adevărul de valul noroios al minciu-
nilor și al  manipulărilor. Referitor la  Marin, 
față de care bunicul se arată oarecum 
ironic, trebuie spus că acest prenume, cu 
derivatele sale: (Maria,  Marina,  Marian,  
Marilena, Marius, ș.a) are o planetă mai 
mult decât favorabilă. Rezervați dar pasio-
nali și nervoși, au în ei doi oameni: unul ar 
fi albatros  iar celălalt ar fi cocoș. Inteligența 
lor este remarcabilă, incisivă, precisă, 
rapidă, analitică și puțin negativă. Prietenia 
lor este selectivă. Le place să evadeze din 
mediul urban, chiar și în mijlocul 
pădurii.(„Răzbunarea”) Cu puțină diplo-
mație, ar putea reuși în politică. În  pro-
cente, dacă tot suntem în epoca  
statisticilor, voința, activitatea susținută, 
sănătatea, reușita în viață, studiile și banii, 
depășesc nouăzeci la sută din dimensiunile 
personalității lor. Prenumele poate influența 
caracterul. De la vârsta de cinci ani aminti-
rile lui Marin  sunt de neșters. Mergând în 
vizită la bunicii materni  din  Rugăria, un sat 
de pe Valea Tutovei (2), copilul își dă 
seama că descinde dintr-un neam de eroi 
și martiri, întâlnindu-se astfel cu „istoria vie 
a neamului nostru, încrustată în conștiința 
acestor oameni simpli, cinstiți, cu mare 

credință în cele sfinte” (pag.3). 
Numele  unchiului  scriitorului, Gheor-

ghe Calancea, erou căzut la datorie în cel 
de al Doilea Război Mondial, este imorta-
lizat în cartea „Omagiu eroilor vasluieni” a 
colonelului Constantin Chiper, spre 
luminoasă și veșnică aducere aminte. 

Raiul copilăriei  are câteva  elemente 
definitorii: mai întâi, „o aromă divină de pită 
coaptă, chiar de trezit sfinții și plăcinte 
așijderea.”  Mai apoi dormitul pe prispa 
bunicilor: „Mă  încăpățânez să nu mă culc  
în casă și-i spun mamei că vreau afară, pe 
prispă, cu bunicii. Îmi place mult să rămân 
în natură, să fiu un tot unitar cu ea, să-i simt 
prin toți porii respirația, să-i aud vocea, 
șoaptele, freamătul mirific și să adorm 
odată cu ea” (pag.4) Natura, „cu nuci 
maiestoși, cât și cu pruni, încărcați cu 
poame ce prind a se coace, susținuți de 
proptele, de vișini, cireși, de caișii ce dau 
în pârg  prinzând  culoarea  obrajilor de  fe-
cioare, de vișini, cireși, dar și de plopi cu 
frunzele lor etern tremurătoare, de sălcii 
pletoase ce mângâie cu solzișorii lor de cu-
loarea brotăcelului bulboanele  cu apa 
albăstrie-întunecată,” pare „cea de la în-
ceputuri, chiar odată cu zidirea lumii.”  Se 
vede de la o poștă că în această povestire 
autobiografică Marinel Gîlcă și-a pus tot su-
fletul și asta face ca și cititorului să-i vibreze 
inima. 

Despre  nurii moldovencelor (ieșence, 
bârlădence, tecucence, hușence ș.a.) s-a 
tot făcut vorbire  de la vechii  cronicari, aca-
demicianul-domnitor  Dimitrie Cantemir, la 
Costachi Conachi, până în zilele noastre, 
iar Marinel Gîlcă se oprește și el asupra  
farmecelor  lor, bârlădencele fiind „femei de 
toată isprava”: „Cochete, își poartă 
eleganța cu o distincție aristocratică (inclu-
siv  când merg la piață) înclinate mereu 
spre estetic, dar și pragmatism,  sociabile,  
au simțul umorului, sunt distractive, au un 
șarm zonal aparte, bătăioase, curajoase, 
dar și sensibile, mereu în ton cu moda,  
spirituale, creative, politicoase, respons-
abile, cu bune abilități în profesia sau 
meseria fiecăreia.. De asemenea sunt 
gospodine iscusite, familiste convinse, 
mereu  pasionate de ceea ce fac… (pag. 
72) Din partea  acestora  tânărul ofițer de 
poliție „echipat în uniformă” primește „Un 
ajutor nesperat” într-o noapte „după ora 
zece seara.” Cei doi infractori care 
atacaseră o femeie sunt prinși și deferiți 
justiției. 

Nocturnul, violența dar și spiritul 
justițiar fac parte din recuzita romantică. 
(„Personaje excepționale în împrejurări 
excepționale.”) 

Nuvela „Drepturi de autor” debutează 
cu o frumoasă descriere a unui colț din 
natură: „De  undeva, dinspre Dealul Buciu-
mului, zarea pare a fi incendiată de uriașii 
din poveste. Este o dimineață senină de 
mai, iar din cețuri, primele raze ale soarelui, 
se ivesc sfioase și tivesc cu o flamură roz-
gălbuie creștetul pădurii ce ține linia orizon-
tului.” (pag.1) „Eroul” este un inginer pe 
nume Silviu Covrig care a urmat cursurile  
Facultății de Agronomie, la fără frecvență, 
(cancerul învățământului universitar), a fost 
însă admis „doar pe bază de dosar”, și „nu 
s-a prea omorât cu învățatul.” 

Cu realism, asociat  unui simț de 
observație pătrunzător, prozatorul dă 
dovadă și de curaj civic arătând fața 
nevăzută a parveniților, a noilor ciocoi, față 
de cei vechi  ai primului nostru  mare ro-
mancier Nicolae Filimon. În timp ce locali-
tatea care l-a propulsat pe Covrig are un 
nume de râsul lumii, personajul este de 
plânsul ei. Prin Covrig  vedem tipul  per-
sonajului  tranzacțional,  corupt, beneficiar 
de foloase necuvenite, obedient față de 
partidul care-l ține în brațe și excesiv de 
sever cu cei care ajung la mila lui. 

Prototipurile  des  întâlnite  în  aceste 
povestiri sunt cele de semidocți, mai ales 
de  ingineri.  Este o realitate crudă a zilelor 
noastre  inflația de absolvenți  cu studii su-
perioare, licențiați ai unor facultăți obscure, 
neacreditate,  în fapt„ fabrici de diplome” 
care, în goana de câștiguri materiale ime-
diate și sigure, știrbesc din temelii prestigiul 
învățământului românesc  cu implicații 
dezastroase în plan economic, social, 
politic, cultural, etc. Pe tărâm literar  avem 
chiar și poeți, așa-zișii  „ingineri de cuvinte”, 
autori de poezii fără rimă și fără niciun 

Dumnezeu. Mulți dintre acești analfabeți 
funcționali, dar cu „diplome”, își trădează  
cu multă ușurință  profesia  de  bază  pen-
tru  una mai bănoasă, plină de privilegii, 
aceea de politician român fără  răspundere 
și fără conștiință. 

Oamenii noștri politici ar trebui să 
susțină un examen frenologic prin care să 
garanteze  că „individul pus să  conducă nu 
ne va fura, minți, cu nedisimultă 
nerușinare” (apud. Codrin Liviu Cuțitaru –
„Filosofia lucrurilor mici”, Editura Junimea, 
Iași, 2020, pag. 61) 

Arealul povestirilor aparține Țării de 
Jos a Moldovei, de regulă, „Locul unde nu 
se întâmplă nimic”: Bârlad, Pașcani, Iași, 
Focșani ș.a. Din politică și învârteli, omul 
politic Silviu Covrig, „parașutat”  în serviciul 
urbanism, a adunat ceva avere: în 
Lungești-Măciuca  are 50 ha  de teren ara-
bil concesionat, în Iași două apartamente 
închiriate studenților, (în Tudor) și alte trei 
spații comerciale în Tătărași (pag.26). 

În fascinanta Românie „realitatea este 
crudă:  românii mor cu zile, în accidente pe 
șosele, în spitalele vechi, neutilate, de 
sărăcie și mizerie, sau, cei plecați  în 
străinătate sunt  umiliți,  batjocoriți, unii 
chiar uciși,  fiindcă nimic nu mai merge în 
țara asta, forța de muncă activă fiind 
constrânsă a părăsi masiv plaiurile miori-
tice.” („Pase în doi”, pag. 48). Cititorii pot 
găsi aici și rețeta de „ulcer rebel”, (pag. 46). 
Problema maidanezilor nici ea nu este 
rezolvată la noi: „Cazul copilului sfâșiat de 
maidanezi într-un parc din București, sau 
al japonezului care a sfârșit mâncat de 
potăi” (pag. 51). 

Tabloul  societății  românești  contem-
porane  este  dezolant: „Azi corupția și 

fărădelegea  stau la masă cu politicienii. S-
au răsturnat valorile cu cracii-n sus. Urlă  
presa, toată  lumea  discută, se  fac  
proteste, dar nu se întâmplă absolut  nimic. 
Necinste, dezbinare, sărăcie, prostie, ma-
nipulare cât cuprinde.” (pag.52) Problema  
asistaților  sociali este și ea una insolubilă. 
Aceștia  „mănâncă  pe  gratis, locuiesc  în 
garsoniere date de Primărie, sunt certați cu 
munca,  nu-și  plătesc  niciodată  amenzile  
și toarnă copii, așa: anul și cârlanul” (pag. 
53) Realism înseamnă, după o definiție 
veche, „personaje tipice în împrejurări 
tipice.” 

Eroii zilelor noastre  „sunt  foști  bandiți 
de comuniști” și securiști reșapați, care au 
adăugat un nou strat de  șoric peste 
obrazul vechi, lupi care și-au schimbat 
părul dar năravul ba. 

Primarul Ion Hulpescu, de profesie in-
giner agronom,  este  fost „secretar cu 
probleme  organizatorice.” În timp ce, un alt 
primar,  Chichirău, este  opac sau refractar 
la cultură. Discuția  aleșilor – discuție ce 
are loc în Consiliul local –     denotă  multă  
ignoranță dar și dorință de căpătuială din 
partea acestora,  fiind marcată   de accente  
hilare.  Scena este satirizată cu mult rea-
lism de autor și  este  declanșată de   
atribuirea  numelui  unei  personalități 
zonale  căminului cultural din Lungești-
Măciuca. „Mărul discordiei” are la bază un 
fapt real pe care l-am trăit chiar eu cu ceva 
vreme în urmă. Căminele sau Casele de 
cultură, transformate în crâșme și discoteci, 
au ajuns   adevărate focare de infecție, de 
poluare fonică prin grețoasele manele care 

bubuie nopți întregi  încât sparg timpanele 
bieților oameni: aici, pe fondul consumului 
de alcool sau al  unor substanțe  halucino-
gene,  au loc frecvent încăierări, bătăi sol-
dându-se uneori și cu fapte grave sau  
deosebit de  grave (inclusiv  omoruri) de-
venind  astfel un adevărat cancer al culturii 
naționale. 

Printr-o „Deghizare perfectă” „Neluțu” 
Hulpescu reușește să fie lup îmbrăcat în 
piei de oaie, pus să păzească stâna  sau 
vulpe în cotețul  cu  găini. Lucrurile impor-
tante pentru acești „eroi” sunt: „puterea, 
șmechereala, demagogia, minciuna, tu-
peul, satisfacerea unei lăcomii de nestăvilit 
care să facă punga din ce în ce mai 
groasă.” (pag. 87).Prefectul Toarbă este 
„un comunist reciclat, politruc învechit în 
rele” iar șeful Poliției Locale  Ghiță Hur-
dubaie, este „un fost tractorist la C.A.P. 
Răducăneni, dar proaspăt licențiat  a două 
facultăți, una de economie și cealaltă de 
management.” La ordinul satrapului local el 
înăbușă o demonstrație  legitimă, cu aju-
torul  polițiștilor „deghizați”, dar cărora nu 
le-a reușit „Deghizarea perfectă” pentru că 
și-au lăsat ecusoanele la vedere, așa încât, 
pentru  boss-ul  Hulpescu  el rămâne tot 
„cap de lemn”, „gogoman” și „prostie 
omenească.” Victor Dima este opusul 
acestor   personaje  negative care, din 
păcate, poluează realitatea cotidiană 
românească. Dima este inginerul  silvic  
dedicat profesiei, empatic, mare iubitor al 
locurilor natale,  bine  pregătit în domeniul 
său de activitate.  „Răzbunarea”, al cărui 
protagonist este, s-ar putea încadra la 
povestiri ecologice, fiind o adevărată ple-
doarie în favoarea ocrotirii naturii, a faunei, 
a florei și a spațiului dendrologic. În Austria, 
de pildă, pentru a da un singur exemplu, 
este exces  de masă verde, ceea ce face 
să plouă aproape în fiecare zi, pentru că 
pădurile le taie de la noi și nu de la ei! Sil-
vicultorul  recomandă  „mersul pe jos  care  
oferă satisfacția și libertatea observației 
atente, tihnite, necondiționate și aduce trăiri 
felurite privitorului de ocazie și acesta 
devine, spectatorul implicat sau detașat al 
derulării  unei  panorame  cvasitotale.” 
(pag. 111). Un „amant al  naturii”  a fost 
marele scriitor Calistrat Hogaș, cel care-și 
făcuse din munții Neamțului loc estival de 
pelerinaj, Alexandru Vlahuță, („România 
pitorească”), Geo Bogza  („Cartea Oltului”)  
și Gheorghe Ungureanu („Din tainele Nor-
dului meu”), dar și alți scriitori  au fost și 
sunt  îndrăgostiți de meleagurile  noastre, 
de acest „picior de plai și gură de rai”, 
adevărată „grădină a Maicii Domnului.”  

Din nefericire, prăpastia dintre cele 
două societăți românești, una a 
„Superpușilor” cum le spunea Eminescu, 
reprezentată de indivizi „impozanți, rumeni, 
bine furajați, bine îmbrăcați, plesnind de 
sănătate” și cealaltă a indivizilor „plini de 
griji, roși de angoase, poate unii bolnavi, 
flămânzi, prost îmbrăcați, cu puține 
speranțe în ziua de mâine  că nu au ce 
pune pe masă copiilor” se adâncește pe zi  
ce trece.  În cazul pandemiei  prin care ne 
străduim să trecem, „Luminița de la capătul 
tunelului” este vaccinul.  

Prozele acestui volum semnat de 
Marinel Gîlcă, ca și în cazul romancierilor 
Liviu Rebreanu, Marin Preda, Eugen 
Barbu, Jack London sunt exerciții utile   în  
vederea  viitoarelor simfonii romanești.  

Prin  Dumitru Pufulete și ceilalți, „ejus-
dem farinae”  clasa politică actuală este 
chemată  în instanță, una literară, cealaltă 
adevărată rămânând în pronunțare. (...) 

Putem  afirma, cu toată  convingerea, 
că  Marinel  Gîlcă  este un prozator de 
succes  iar  steaua sa va străluci  cu tot mai 
mare intensitate pe bolta literaturii române 
și europene. Clasicismul prozatorului  este 
dat de frumoasa limbă românească în  care 
scrie, (și de care este mândru și profesorul 
său de limba și literatura  română din pe-
rioada studiilor liceale) fără insanități post-
moderniste, fără vulgarități și snobisme 
anglofile.  

*****
1. George Călinescu-„Impresii asupra li-
teraturii spaniole”, E.P.L., București, 
1965, pag.162. „La un milion de nemți nu 
găsești egalul unui român de pe Valea 
Tutovei” (Franz Lothar – Hanovra - Ger-
mania) 

 Proza  neorealistă, cu  intarsii  romantice  și  valențe  clasice

Pe
tru

ș 
An

dr
ei



revistă de cultură pagina 17

PLUMB 175

Cecilia Moldovan, poetă, traducător, dramaturg, se 
mobilizează, creativ, pentru dubla aniversare a băcăuanilor: 
140 de la nașterea poetului și, exact, jumătate  de secol de 
la inaugurarea statuii sale din centru orașului. Scenariul (și 
regia) fanteziei dramatice „George are o…agată” țintesc am-
bele repere emblematice pentru Bacău, precum și.... efi-
gizarea artistică a Agatei Grigorescu, soția poetului, un 
personaj luminos, până la fantastic (contrastând cu introver-
titul depresiv George/Iorgu), întoarsă în „orașul pandemic și 
cinic”, să-l ducă (în statuie) cu ea în tărâmul de azur. 
Transpar note biografice ale vieții de cuplu, cu frustrările fe-
meii – acel mult râvnit tango pasional! –, care și-a dedicat 
viața, cu obstinație și acribie, pentru imaginea – antumă și 
postumă – a soțului. Exemplar sacrificiu, specific orcărui 
partener/partenere de creator, în existența lor de zi cu zi. 

 
           George are o... agată                    

by Cecilia Moldovan 
 
Personaje: Agatha, George, bătrâna, naratorul, gimnas-

tul, un băiat înalt, un copil. 
Recuzită: (Agatha în) rochie verde, cu decor 

strălucit,(perucă verde), colier lung de perle, coroniță albă; 
vestimentație verde crud pentru George, o „poartă galactică”, 
sus – un lampa/dar aprins, două cuburi=soclu pentru statuile 
vii. 

Decor: o „poartă galactică” semi-transparentă (= un toc 
de ușă) – ornată cu becuri verzi cu flash, mascate de o 
draperie din voal verde, drapat. După draperie, în planul II și 
lateral, multe baloane roz și alb, prinse, fantezist, pe voaluri 
albe și roz, încrețite.  

 
Locul: În stradă, la statuia lui Bacovia sau... pe scenă, 

reprodusă/vie – un bărbat înalt, slab, brunet, cu mănuși 
negre, o coroniță albă, agățată la guler. Strada – jos, în sală, 
pe lângă scenă... Lateral, sus, lampa/dar aprins/ă.  

(Scena 1 - mută) 
(Clarobscur de seară, doar statuia vie luminată. În fața 

scenei, trecători se plimbă în sus și-n jos, cu umbrele. Printre 
ei, o batrână în negru, cu pălărie, cu nepotul de mână. 
Verifică ploaia, cu mâna, și închide umbrela căci „A stat 
ploaia!”. Se opește în fața statuii, să-i arate nepotului, cu 
capătul umbrelei, coronița, explicând... Lumini! Copilul urcă 
lângă statuie și doi trecători îi fac fotografii. Unul se des-
prinde, Naratorul, urcă, pe scenă-stânga. Bătrâna rămâne în 
colțul drept al scenei, ascultând pe narator:) 

(Scena 2) Naratorul (în picioare, spre statuie):  
Poeții tocmai l-au trimis /din nou, cuminte, în statuie / sub 

privirea de foc/a lămpii de sus. (se așează - colț stâng, față) 
Cu gândul întors / de la spinii din jur / lasă materia plângând 
/...în violet amurg /și se prinde - aproape frenetic -/în dansul 
frunzelor arămii.../de magnolii (frunze ruginii pe jos/ 

Bătrana: Da, da, precum, la geam stând, cutreieraa...  
prin câârduri...câârduri...de melancolii...Se știe!!  
dar! ușa tainică o deschidea / numai pentru d-na 

POEZIE.  
Agatha (apare în rochie lungă, maiestoasă, zăbovind în 

„poarta  galactică”): ...Și mie!!! 
Bătrâna (nedumerită, jos, în dreptul Porții): Cum...și ție?   

Agata???.... Ooo.Agata!!! (Speriată, leșină, așezându-se cu 
picioarele atârnând, pe marginea scenei). 

Agatha („în dans” în jurul statuii, fluturând o eșarfă 
verde):  Geoorgee! (în ecou): Geoor-gee!  

NU plouă (!),.. NU ninge!” 
Străluminat în vâlvătaie selenară, / sub pavăză albastră 

de stele,/ mi-apari – ca în auto-portret –, / gimnastul de 
altădat:  (apare balerinul cu fața albită, pudrată cadaveric, 
făcând câțiva pași de balerin, apoi se fixează într-o  piruetă). 

ooo, George – cel adolescent, 
trup sculptat de balerin,  
chip longelin,  
fruntea îngândurată,  
...precum ți-o știm. 
Versu-ți pe strună de vioară  
sau în acorduri ...de clavir 
ți-l recitam, șoptit, pe seară... 
pe când amurgul se frânge  
în „culori de ...sineală,... aur ...și sânge” 
(balerinul „îngheață”ca o statuie, cu mâinile, coregrafic, 

pe piept, și se urcă pe soclu (un scaun camuflat) 
Agatha: (către statuie, ton jos):Geoorgee! Geoorgee! (pe 

vârfuri spre /în jurul statuii) Geoorgee! 
Bătrâna (Sare, teatral, s-o ajute. Semn spre public):  

Hai/deți să-l chemăm, haideți să-l strigăăm... Cu tooțiii  
SPECTATORII (în ecou): George... George... George... 

George 
(Agatha ia coroana de pe statuie și și-o pune pe cap)  
George bătrân (apare așezându-se pe soclu - cu 

mustață, pălărie, vestă/haină comună, – abătut,  dar, pe 
dedesupt, bluză verde crud. O reacție reciprocă de mirare! 
Nu se ating încă)  

Ooo, ți-ai pus rochița verde 
din dantelă, cu paiete,  
și, la gât, perle/le veritabile 

(din Premiul meu  luate),…….(Agatha: daa, din premiul 
tău luate!)  

și coronița albă de iasomie  
(mm, ce mireasmă exotică de aprilie!)  
lăsată de confrați… poeți.  
Agatha (arătând spre„poarta galactică”, ornată în verde, 

roz, alb):  
Uite, uite, Verde cruuud, verde cruud, 
Mugur alb și roz și puur 
Asta se poartă pe tărâmul de-azur…  .   

de unde am venit, 
în orașul pandemic / și … ciiinic! 
Am venit să mi te fuur,.(îl ia de mână, fac pași spre 

scaun) 
(George pe scaun. Agatha îl dezbracă de hainele 

pământeșt, îi lasă bluza verde pe dedesupt, îi aruncă haina, 
pălăria, apoi... îmbrăcarea în verde crud... repetându-i 
șoptit:„Verde pur...și alb și roz... Asta se poartă în tărâmul de 
azur ...Asta se poartă...verde pur...”. Simultan, George ex-
pune pantalonii verzi, fixați pe elastic, apoi și-i trage pe dea-
supra. Să fie galactic ca ea! Se plimbă la braț, făcând un tur 
complet al scenei):   

Agatha: Prin transparențe de lumini (lumină albastră) 
sub pavăză azurie de ceruri, 
părem un cuplu de galactici / (fac pași  de mână), / doi 

galactici rătăciți… printre oameni! George (blazat) Daa, ire-
mediabil rătăcit… / Simt lipsuri în sângele meu /  

„și gem…. și plâng…și râd…” 
(Povestelnic ) Oh, în tristețile mele de iarnă / 
tu, prețioasă agată …și soață, / adesea vlaga-mi sporeai/  
să mă agăț, iarăși, și iarăși / … și iarăși, de viață!/ 
La lumina făcliei din oglindă / te-am luat la dans, mai știi?! 

/ să te-îmbunez…  
că mereu plecam …/ toot lipseam de-acasă, 
iar tu, cu migală duioasă, /de draag și de door,  
poemele mi le treceai frumos / pe-un nou caiet / ministe-

rial, dictando./ 
Și versurile tale, mai știi? / pe ultima filă mi le strecurai… 
Agatha: George, ai reușit! ai topit    
lungi tăceri…durere… și… frici 
potolite în surdină de muzici… 
George (blazat): daa, muzici… bizaaare). 
un-doi, un-doi, un-doi, / îngânând melodia ta în piano./ 
dar eu, trezită în adâncu-mi, visam /.la un tango…a-ppa-

ssio-na-to… 
(Agata face alegerea între cei doi George: privindu-i pe 

rând, și-n final, îi pune coronița balerinului „înghetat”). 
brațul de plumb i-l vede topind,  (gimnastul își destinde 

un braț, din 2-3 mișcări ) 
spre ea – ca Atuncea – întins. .   
Agatha: Ooo! un balerin  
con molta passione (supărat, George dispare, gesti-

culând, se așează pe soclu, cu spatele)   
(notă  regizorală: urmează dezghețarea balerinului, apoi 

cuprinderea ei, cu mâna dreaptă ) 
Bătrâna (vine din colț spre mijloc,): Uite, uite, degetele 

…de metal / i se destiind…/ 
de mijloc, dând să o cuprindă (el o semi-cuprinde cu 

dreapta, dezmorțind mâna stângă. Se privesc fix)  
Ea caută-n ochii albaștri…o taină, / enigma – nicicând - 

deslușită, pe-aici,  
apoi… faldurii lungi, iute-și adună (Agata gest, 

așteptând textul) ca ritmul de atunci / să poată, întocmai, să 
îl recompună,  (valsul 2 Șostacovici în surdină)  

Narator: Și ca niciodat’, pe ringul cu poeți, 
ce toamna în juru-i se-adună 
Bătrâna (Poetului, de urât, să-i mai țină!)  
Narator: …se lasă, straniu, purtați / pe aripi de vânt, /cu 

pas tandru…de vals /, sub clarul de lună. (muzică tare, cuplul 
vals/ează. Bătrâna cântă și ea, învitând sala... Cuplul iese 
prin poartă). 

(Scena 3) George (bătrân, ca-n Scena 2, cu pălărie, sin-
gur, abătut, făcând pași) 

La orizont stă ghemuit, / în chinurile facerii, / Anul cel 
Nou… 

Câte-or mai trece, vârtej, /peste voi, peste vii,/ până, și 
el, va îmbătrâni?!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(venind spre față, mai vioi): 
Agatha, vrednica Agathă, /precum Toamna-încărcată, 

/rochiță nouă își tocmește /  
să treacă gătită frumos / iarna umbrelor noastre…  
În cuibul nostru orfan/ din maha’la, /pianul neatins de 

vreme /…și vremuri /ne-așteaptă… an de an…de an /pentru 
acel tango …paasionaal. 

Eu, eu tot aici voi sta…să te strig:/„spală-mă, spală-mă, 
cu lumina de înger  (cu dramatism, înspre spatele statuii, 
dispărând…) nu mă lăsa cu mâinile-n frig   /îngerul meu… 
/mon ange…Aga’tha !” (iese și cuprinde statuia, cu spatele, 
ca un Ianus)  (Cântec Fl.Țuțuianu „Spală-mă cu lumină de 
înger”) 

(Scena 4, mută) Bătrâna (mai bătrână – singură, pe 
stradă, trece șchiopătând în cârjă/umbrelă. Se oprește în fața 
statuii. Apoi cântă, dublând solistul, în sopran – în timp ce, 
în fața scenei, apar trecătorii…în ambele sensuri, cu um-
brele).   

 
 

Lecţia  
de  

română 
 

 
Intru în anticamera doctorului Munteanu din 

Toronto; acolo aştepta un tânăr. Mă uit lung la el, 
arată ca orice tânăr de pe aici, să fie român sau să 
nu fie? 

Dau totuşi bineţe: 
– Bună seara! 
Se uită lung la mine, înţeleg că nu e român. 

Totuşi, într-un târziu, răspunde: 
– Bună seara! Aha, deci este. 
Un tinerel lung şi slab, m-am gândit eu că tre-

buie să fie foarte tânăr. Zic: 
– Eu sunt Milena. Tu cine eşti? 
– Mihai. 
Frumos. Trebuie să fie mai tânăr decât Alexan-

dru meu, mi-am zis. Şi intrăm în vorbă: 
– Ce faci? 
– La dentist… 
– Da, ştiu. 
… şi până la urmă începe să-mi spună că tată-

său e un „engineer” şi mamă-sa lucrează la un 
„hospital”…. hmm, îmi zic: ori e născut aici, ori e 
venit de când e foarte mic… Aflu că e venit de când 
avea 2 ani şi jumătate, dar că părinţii îl ‘force’ să 
‘practice’, adică îl obligă să exerseze româna. E, 
totuşi, fluent, ceea ce e o performanţă în sine. În 
plus, pare doritor să-şi vorbească limba maternă. 
Întreb: 

– Dar de scris, scrii româneşte? 
– Nu, nu scriu. 
– Cum nu scrii? Cine ştie vorbi, ştie să şi scrie, 

i-am zis. 
Mi-am adus aminte că deşi Alexandru meu nu 

a făcut o singură clasă de limba română, citeşte şi 
scrie bine. A trebuit însă să îl învăţ alfabetul. Îl în-
treb: 

– Alfabetul românesc îl stii? Zice: 
– Nu îl stiu, dar şi tata mi-a zis că se scrie exact 

cum se citeşte. 
– Păi vezi?, zic, hai să te învăţ să scrii 

româneşte. Până aştepţi în anticamera dentistului, 
ai şi învăţat!… 

Se uită la mine: 
– ?!? 
Totuşi, pare interesat, zâmbeşte, şi fără să-i cer, 

se mută pe un scaun lângă mine. Eu iau un creion 
şi o hârtie şi încep să scriu alfabetul: 

– ‘a’, pe ăsta îl citeşti ca în ‘acasă’, nu îl citeşti 
‘ei’, ne-am înţeles? 

– Da. 
– ‘b’. Pe ăsta îl 

citeşti ca în ‘barcă’, 
zic, spune-mi tu un 
cuvant cu ‘c’. 

– ‘Casă’. 
– Foarte bine, ai 

văzut? Acum cu ‘d’. 
– ‘Dulap’. 
– Splendid. Cu ‘e’. 
– ‘Elephant’. 
– Foarte bine, 

numai că dacă citim f 
îl şi scriem ‘f’, aşa că 
scriem elefant… 

Ajungem apoi la 
grupurile: ce, ci, che, 
chi… câteva carac-
tere speciale, româ-

neşti: ă, î, â, ş, ţ, cam astea-s toate! 
– Cum ţi se pare? 
– Vreau să mai ‘practice’. 
– Adică vrei să mai exersezi? 
– Da. 
– Ai vrea să îţi fac cadou o carte în română? 
– Nu, că am. 
– Bine. 
– Dar câţi ani are băiatul tău?  mă întreabă el. 
Aici am gândit că îi trebuie o altă lecţie de 

română, despre pronumele de politeţe, dar n-am 
spus nimic, nu cred că asta e o problemă. 
Răspund: 

– 23. 
(Continuare în pag. 18)

Milena Munteanu 
Toronto-Canada
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Aluzie 
 
Reprizele de soare 

generos fac ziua tocmai bună 
de o plimbare. Prin văzduh se 
petrec aluzii de arome, aces-
tea existând doar în promisi-
uni deocamdată, fiindcă până 
acum au înflorit numai 
corcodușii.  

În parc, aceștia 
formează pâlcuri-pâlcuri, iar 
păpădiile lor, de o puritate 
divină, îmbie la abandon în 
brațele lui Cronos.  

De pe banca alăturată 
se vede și se aude clar. S-ar 
vedea și auzi chiar și de la o 
poștă, într-atât de sonor se 
manifestă cei doi tineri.  

- Și chiar n-a vrut?  
Întrebarea iese din 

gura acoperită de o mască 
decolorată de timp, cu mar-
ginea de sus fixată imediat 
sub nas, zimțuită de 
îndelungată folosință, ca un 
ferăstrău destinat să taie doar 
aerul, că altceva nu ar fi posi-
bil.  

Pandemia lasă, așadar, 
urme vizibile pe chipuri, 
spaima unei amenzi pentru 
nerespectarea regulilor fiind 
mai mare decât cea provocată 
de însuși periculosul virus. 
Dar nu e chiar așa. Interlocu-
torului pare să nu-i pese, fața 
nu îi e acoperită de nimic, 
doar o umbră de tristețe îi 
înnegurează părelnic privirea, 
precum trecerea  unei amintiri 
neplăcute peste seninul frunții.  

- Deloc... 
Răspunsul vine cu 

oarecare întârziere, cel care l-
a solicitat poate că nici nu-și 
mai amintește întrebarea.  

- Cum adică deloc?! 
- Așa cum îți spun, n-a 

vrut și pace. Oricât am insis-
tat, n-a vrut.  

- Poate n-ai știut tu cum 
s-o iei. Trebuia să-i sugerezi 
cumva... 

- Ce-i aceea să-i su-
gerez?! 

- Trebuia să-i dai de 
înțeles. În ocazii din astea, 
cum să-ți spun, ar trebui să nu 
fii mototol, să te porți mai cu 
tupeu. I-ai făcut măcar o 
aluzie?! 

- Până m-am îmbătat i-
am făcut numai aluzii. Pe 
urmă i-am zis direct... 

- Ce i-ai spus direct?  
- I-am zis pe șleau, de 

la obraz. N-am nici timp nici 
bani de pierdut, i-am zis.  

- Și?! 
-Și... și tocmai când 

credeam că am convins-o, 
totul s-a năruit. M-a privit fix 
un infinit de câteva secunde, 
după care, jap, mi-a tras o 
palmă zdravănă.  

Chiar aici m-a plesnit, 
își atinge el obrazul drept. Îți 
dai seama că am rămas per-
plex, așa că mi-am înghițit 
toate cuvintele instantaneu. 

Oricum, tot ea a fost cu gura 
mare: dacă n-ai nici timp, nici 
bani, du-te pe centură! Abia 
așteaptă ălea unul ca tine... 

Din coroana corco-
dușului invadată de alb, care 
stă aplecată oarecum protec-
tor peste banca ocupată de 
cei doi tineri, petalele care se 
despart de această primăvară 
plutesc nevinovat.  

La fel de inocentă pare 
liniștea care a cuprins 
deodată împrejurimile. 

După un timp, mascatul 
se ridică alene și se răsucește 
cu tot corpul spre tristul lui 
confesor, privindu-l de sus: 

- Bă, frate, nu cumva tu 
habar n-ai ce-i aia o aluzie?! 

 
Aparență  
 
Dacă stai și te uiți la 

televizor, fie că ai sau nu 
altceva mai bun de făcut nu 
contează, tu stai pur și simplu 
și te uiți și asculți, tot te uiți și 
tot asculți, vezi și auzi per-
soane despre care îți vine să 
crezi că sunt personalități 
după cum vorbesc, dar fiindcă 
poartă atârnându-le din urechi 
firele unor aparate îți zici că 
sunt doctori care iau pulsul 
realității, al acestei realități 
febrile, și te aștepți să-i admi-
nistreze din clipă în clipă un 
medicament care să-i scadă 
temperatura, s-o aducă la 
starea de dinainte, sunt 
convingători purtătorii de ste-
toscoape și de vorbe la televi-
zor, acuși-acuși vor vindeca 
realitatea, sunt persuasivi și 
hotărâți vorbitorii, boala 
realității va fi răpusă negreșit, 
e numai o chestiune de timp și 
totul va reveni la normal, stai 
și te uiți și asculți și devii tot 
mai convins că doctorii care 
își întretaie părerile pe ecran 
sunt convinși la rândul lor de 
ceea ce spun, iau în conti-
nuare pulsul realității cu 
același elan cu care au în-
ceput, dar realitatea nu este 
deloc docilă, nu vrea să coo-
pereze, este un pacient 
îndărătnic această realitate, 
nimeni nu spune asta dar se 
subînțelege că încăpățânarea, 
însăși încăpățânarea ei te 
face să-ți pierzi vremea, dacă 
realitatea, în principiu, ar fi mai 
înțele-gătoare ai fi tu însuți 
preocupat de altceva, nu te-ai 
zgâi la televizor într-o 
așteptare surdă, sperând nu 
știu ce de nu știu unde, poate 
ai citi o carte ori ai asculta 
muzică sau le-ai face pe 
amândouă deodată, dar nu te 
lasă realitatea asta atât de 
fierbinte de parcă ar avea 
gripă, și stai și aștepți hipnoti-
zat, cuvintele și imaginile care 
vin din televizor trec pe lângă 
tine fără să te atingă, nici nu 
mai știi dacă te-au atins 
vreodată, stai și te uiți și ți se 
pare că auzi și vezi realitatea 
vindecându-se, e doar o 
părere însă, una asemenea 
aparenței că toți din ecran ar 
fi medici, cum chiar ție începe 
să ți se pară că ai fi, doar 
fiindcă îți atârnă de o parte și 
de cealaltă a gâtului firele de 
la căștile telefonului, și asta 
numai și numai pentru că e 
pandemie, din cauza ei totul ni 
se pare a fi altceva, ea e capul 
răutăților bătu-ar vina s-o bată 
de pandemie... 
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Lecţia de română 
(Continuare din pag. 17) 
 
 
– 23??? 
 In gândul meu: E mult, nu-i 

aşa? Asta mă dă de gol! 
– E mult! 
– Dar tu câţi ani ai? îl întreb, 

16? 
– 16???, mă întreabă înapoi… 
Oare şi asta i se pare mult? 
– Am 14, îmi spune.  
Vai, ce tânăr, un copil! Un copil 

într-un corp de tânăr deşirat. Un 

copil curios, drăguţ, doritor să afle. 
Îmi venea sa îi spun să scrie 

mesaje la prieteni pe Messenger, în 
română.  

Poate se învaţă unii pe altii, se 
corectează unii pe alţii, se iau unii 
după alţii, până devine ‘cool’. 

Asta îmi aduce aminte că am 
văzut un reportaj despre delfinii 
care învăţau să vorbească de la oa-
meni…. şi antrenorii ar fi vrut ca ei, 
delfinii, să ajungă să se înveţe unii 
pe alţii! 

 Dacă ar fi aşa uşor, la ora asta 
oceanul ar fi plin de delfini vorbind 
englezeşte, dar cum nu e, mă gân-

desc că e totuşi nevoie de mai mult 
‘practice’, de mai mult exerciţiu, 
adică, pentru a fi fluenţi în orice 
limbă. 

Cam aşa şi aici…. Cred că 
Mihai avea dreptate, el avea nevoie 
să ‘practice’! Cum însă trăim într-o 
lume străină în care toţi suntem 
ocupaţi, ocaziile nu sunt multe. 
Totuşi, chiar şi în câte o oră ici şi 
colo, se poate pune câte o carte 
românească în braţele unui tânăr. 
La fel cum şi alţii au făcut-o pentru 
noi. La urma urmei, frumoasa limbă 
română ne-a fost încredinţată nouă, 
să o dăm mai departe!
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Birlic 

 
 Adăugire celebră la un nume actoricesc de 

anvergură în teatrul și filmul autohton din veacu` trecut. 
Una nici că se poate mai norocoasă pentru Grigore 
Vasiliu. Făltișenean cu mare talent, menit a sluji scena 
cu toată ființa-i. Iubit de oricine-l vedea jucând, pe viu 
sau pe ecran. Comediant autentic, comparat adesea 
cu Chaplin ori de Funès. Care stârnea râsul pe dată, 
da` nicidecum la voia-ntâmplării. Descrețind frunți și 
viață nemuritoare dând unor personaje de top din dra-
maturgie, cinematografie. Plasându-le de-a pururi în 
panteonu` culturii naționale, să nu le uităm... 

 Gaby Michailescu, un impresar cu faimă în in-
terbelic și după, lucrat-a mult cu Birlic. Dăruindu-i 
până la urmă, pe merit, o carte*. Un miniroman, aș 
zice. Cu poze și amintiri care mai de care. Istorie de 
netăgăduit într-un secol deloc liniștit. Scrisă c-un soi 
de condei nicicum de farmec lipsit. Chiar poetic aș zice, 
deși textul e-n proză. Căci e plin de culoare, specifici-
tate, original. Evident, de informație inedită, felurită, 
binevenită. Nu doar protagonistu` găsindu-și locu-n 
filele cărții. Ci și alții, artiști cei mai mulți. Michailescu 
zugrăvind inedit, iscusit o lume. Cu-a` sale gusturi și 
aplecări la distracție firești, comicu` nelipsind dintre ele 
defel. Așa că aflăm util detalii picante, șarmante despre 

artiști. Întâmplări nu numa` ilare, ci și dintre celea mai 
triste, mai dureroase. Precum trecerea chinuitoare, is-
tovitoare pe la Canal, ca represalii specific proletare. 
Îndreptățind ideea clară că și povestea impresarului ol-
teano-bucureștean are partea ei de contribuție utilă la 
memoria națională.  

Pe lângă faptu` meritoriu că se înscrie vizibil în 
perimetrul  literaturii. Gaby arătându-se, neașteptat, un 
cronicar pitoresc al epocii. Satirizează îndrăzneț, da` 
cu rost vădit. 

 Descriptiv iscusit, portretist izbutit dă nimerit 
importanță graiului popular și m-a dus cu gându` la 
Creangă, intens.  Altfel spus, rezumativ, e plin de umor, 
de lirism, de talent. Reală plăcere, maxim interes 

stârnind cu opu` 
său. Păcat că lasă 
de dorit corectura, 
sâcâitor.  

A f e c t â n d 
volumul, altfel re-
marcabil, dedicat 
din inimă acestei 
e n t i t ă ț i 
dâmbovițene a 
c o m m e d i e i 
dell`arte. După 
cum îl carac-
terizează, deloc 
e x a g e r a t , 
Michailescu pe  
Vasiliu-Birlic. Actor 
născut, nu făcut, 
categoric. Românii 
pierzându-l acu` 

jumate de veac, din nefericire. Căci se poate trece și 
de la râs la plâns, nu doar invers.  

Chestie de soartă, firește... 
 
*********** 
     *Gaby Michailescu, Birlic, Ed. EIKON, 2015  
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Muzica zilelor noastre 
 
 

O unealtă magică? 
 
 Țineam în mână o baghetă. Prima mea 

baghetă de dirijor. Adusă de un coleg de la Salzburg. 
Bețișorul de lemn, probabil cel mai ieftin instrument 
folosit în muzică, mă făcea să mă simt mare, 
importantă, mândră, onorată și în același timp 
minusculă, intimidată, poate chiar speriată de respon-
sabilitatea ce avea să apese pe umerii mei. Eram 

studentă la clasa de dirijat a maestrului Petre Sbârcea 
și urma să conduc pentru prima oară o orchestră. Una 
profesionistă. În fosa Operei Maghiare din Cluj. 
Bagheta conferindu-mi autoritatea de a comunica 
muzicienilor interpretarea pe care hotărâsem s-o dau 
muzicii lui Mozart... 

 În jurul baghetei, ca și al profesiei de dirijor, 
plutește o aură aproape mitică, aș spune. Cărți, arti-
cole, conferințe-n domeniu par să aibă o predilecție 
lexicală spre magie, vrăjitorie: ”Magicieni ai orchestrei”, 
”Arta și alchimia dirijatului”, ”Puterile magice ale 
baghetei dirijorului”, ”Leonard Bernstein: dirijorul cu o 
baghetă fermecată”, de exemplu. Este oare ceva mistic 
în ea sau e doar o simplă unealtă?  

 Bagheta extinde mișcările brațului, oferind or-
chestrei o vizibilitate mai bună. Există însă și dirijori 
care n-o folosesc. Pierre Boulez a declarat că n-a simțit 
vreodată nevoia ei, considerând că dacă gestul e su-
ficient de precis nu e necesară extensia optică. Valery 
Gergiev, la rându-i, a dirijat atât fără, cât și cu baghetă. 
Uneori, cu una de mărimea unei scobitoare. Căci, în 
fond, nu ea, ci acela care-o ține în mână dă viață 
muzicii pe măsură. Ucenicul vrăjitor aflând și el că 
numai maestrul poate stăpâni cu-adevărat duhurile...  

 Rămânând în context, trebuie să amintesc și 
întrebarea lui Bernstein: ”Cum pot să vă descriu magia 
momentului începerii unei piese muzicale într-un con-
cert?” Referindu-se desigur la acea fracțiune de 
secundă pe care dirijorul o simte ca unica posibilă pen-
tru începutul potrivit al cântării. Mai exact, acel auftakt 
dintâi. Neîndoielnic esențial. El dându-mi și mie, pro-
babil, certitudinea că dirijatul imi este chemarea. Astfel 
că, de atunci, caut să mă apropii și eu, cu fiece auftakt 
(și cu tot ce urmează după acesta), de adevărata 
magie. Vorba lui Dumbledore, directorul școlii-n care 
s-a format Harry Potter, cel mai îndrăgit vrăjitor al 
vremii de azi: ”Ah, muzica! O magie dincolo de ce 
facem noi aici!” 

                 
Dalma Lidia Toadere                                                                                                  
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inferioritate 
 
m-am înscris  
în secta oamenilor frumoși 
dar mă simt o cenușăreasă 
chiar dacă plătesc aceeași cotizație 
ca miss univers 
 
am încercat apoi în secta 
oamenilor deștepți 
dar nu am reușit să rezolv 
cvadratura cercului 
nici teorema lui Fermat 
 
în secta oamenilor descurcăreți 
a oamenilor eminamente buni 
a oamenilor activi în ziua de luni 

peste tot am clacat 
m-am mutat pe o insulă pustie 
dar și acolo mă simțeam în inferioritate 
cînd avioane și ozn-uri brăzdau cerul 
și nu reușeam să le ating 
 
să atingi inefabilul! absolutul! 
perfecțiunea! 
povești de adormit preșcolarii 
doar eu mi-am rămas 
 
mă uit așadar în oglindă 
of Doamne cît m-am împuținat 
da-ți-mi o nouă viață de pildă 
pe a lui Aleodor Împărat 
 
telefon olfactiv 
 
am inventat un telefon olfactiv 
recunosc apelantul după aromă 
și mă pot pregăti sufletește de dialog 
 
dacă vanilia mă caută insistent 
înseamnă că i-am picat cu tronc 
într-un mod inocent 
și-mi pun rochița roșie cu buline 
 
dacă moscul sună lasciv 
intru în panică – n-am fustițe mini 
așa că mai bine nu răspund 
 
la aromele complexe e mai greu 
țin minte că o dată 

m-a căutat cea mai sofisticată 
aromă din lume  
am aflat mult mai tîrziu 
că era Dumnezeu 
 
arome naturale 
arome artificiale 
pseudoarome 
pe toate le analizez  
sau le intuiesc instant 
 
pe cît posibil 
îl las pe pisoiul meu, Brutus adoratu’ 
(acum zis și Aromatu’!) 
să răspundă, cu mirosul lui hiperdezvoltat 
și parapresimțitor 
 
azi m-a anunțat țanțoș: 
te-a căutat uleiul de trandafir 
supranumit Nabucodonosor 
 
finaluri fericite 
 
m-a împins pe scări fata babei 
fata moșului m-a salvat 
acum dorm c-un bob de mazăre sub pat 
și mi se pare că sunt prințesă 
instinctul de conservare mă ține în lesă 
baba cloanța mă piaptănă  
                        cu un pieptăn furat 
toate poveștile s-au amestecat 
și e bine așa 
mă pot strecura 

printre finaluri fericite 
cum nu am încălecat niciodată pe-o șa 
aleg un va urma gri 
fie ce-o fi! 
 
greu de urnit  
 
rutina noastră cea de toate zilele 
izbăvește-mă de păcat 
păcatul de-a visa încă la stele 
într-un măslin cocoțat 
 
eu, un biet om cu ideal și vise 
cu viziuni mișto și perspective 
mize, premize sau motive 
lasă-mi doar alternanța noapte-zi 
și un hebdomadar spre a-l citi 
 
opt ore somn, opt ore să muncesc 
(cu distracția a fost întotdeauna  
                             mai greu) 
timpul rămas cer derogare 
zeului cronofag să-l dăruiesc 
 
bani – doar pentru nevoile primare 
nici casă nu-mi clădi, ajunge-un cort 
un loc micuț, micuț de tot sub soare 
oricum sistemul te preferă mort 
 
greu de urnit sunt, da, spre fericire 
cu rîsul n-am avut afinități 
scutește-mă, rutino, de iubire 
cum ai făcut-o în atîtea dăți.
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Camelia  
 
Lia - bobocul meu de fată 
Frumoasă și deșteaptă 
De ce-ai plecat de lângă noi 
Și ne-ai lăsat în suflet goi 
Și lacrimi ce ne curg șuvoi 
Magdalena draga mea 
Ai să fii pe cer o stea 
Pe care toți o vom privi 
Cât pe lume vom trăi 
Pe Iisus îl vom ruga 

Dar și pe măicuța sa 
Să te primească-n Rai 
Of! Frumoasă mai erai 
Ai plecat și nu ne-ai spus 
Ai fugit la domnul sus 
N-ai mai dat niciun răspuns 
Iar pe Relu l-ai răpus 
Pe Silvica ai lăsat 
Fără mamă... Ce păcat 
Cine o să-i mai vorbească 
Cine o s-o ocrotească 
Pe prințesa ta frumoasă 
Eu ca tată ce să spun 
Aproape că sunt nebun 
Rugăciuni și multe flori 
De la toți ce te-au iubit 
De la nord la răsărit 
Lie-lie ciocârlie 
Gabi, mama și cu mine 
Se vor ruga pentru tine 
Domnului Iisus Hristos 
Creștinește și duios 
 
Timp nesfârșit  
 
Când departe 

De trecut 
Ascult tăcerea 
Din gura timpului 
Nu mai vreau 
Să-mi amintesc 
Toate rănile vieții 
Singurul meu adevăr 
Ești tu, Iisuse 
 
Am învățat 
Tatăl nostru, 
Să nu mă pierd, 
Și să mă vindec 
Uitând 
 
Când ascult 
Vocea apei 
Gândurile 
Mă-îndeamnă 
Să reflectez 
La ce a fost ieri 
Și ce va fi mâine 
 
Timp nesfârșit 
Oare te-ai îmbolnăvit 
De uitare 
Ieri - ieri 

Aveam 
Trei zeci de ani 
Azi... cine mai știe 
Cine mai știe 
 
Lacrimă  
 
Neliniștită lacrimă 
Agheasmă 
Pe obrazul 
Păcatelor mele 
Sfințenia ta 
Mi-a luminat noaptea 
Fii începutul - începutului 
Ajută-mă să găsesc 
Timpul adevărului 
Adevărul, dar ce este 
Adevărul 
Când mă simt rătăcit 
Prin lumea contrastelor 
M-au certat 
Fântâni de lacrimi 
Gânduri nevinovate 
Privirile lumii 
Doar tu lacrimă 
Ai crezut 
În dragostea mea 

Pentru oamenii 
Ce-i privesc 
Cu ochi iertător! 
 
Lacrimă 
Gălăgia lumii 
Nu mă lasă 
Să reflectez 
Alungă-mi otrava 
Din sânge 
Și lasă-mă - lasă-mă 
Să-i iubesc 
 
Acum curcubeie 
Se strecoară 
Printre gene 
Către casa anilor tineri 
Ai fugit odată cu ei 
Lăsând în urmă 
Imagini ale tăcerii 
 
De demult - de nicicând 
De niciunde 
Dar te-ai întors 
Meritam eu 
Meritai tu 
Meritam amândoi 
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Autopoem 
 
îmi  amintesc călătoria aceea  
                       când am plecat 
și sandalele verzi au rămas pe terasă  
ceașca de cafea puțin ciobită  
poate și viața mea cu sinusuri invadate  
                    de întâmplările verii 
călătoria aia mi-a schimbat felul meu  
                     nebunesc de a iubi  
și lipsa mea totală de reacție  
                      la orice stare confuză  
de ce rutina apasă pe epiglotă și îmi dă senzația  
că aerul strâns în plămâni se va pulveriza 

va deveni o capcană în care emoțiile  se vor răspândi  
cu viteza cu care numai virușii se multiplică 
 
orașul este populat de fantome inerte nu-ți fie  teamă  
vom pleca din nou spre gara de nord 
vom fi iarăși fericiți în cursa nebunească  
ce ne animă viețile  
când cerșetori și femei ușoare trec invariabil  
pe lângă clădirile vii 
tu mă poți modela din nimic/din respirația inflamată  
                           a orașului  
și//în demența asta pandemică//putem avea acele 
3 momente de certitudine urmate  
de 2345 de momente derutante 
 
ți-am spus că scriu un nou volum și/în timpul vieții tale/  
voi deveni un flamingo roz sau scara autorulantă  
cu care urci și cobori 
de n-șpe mii de ori 
atât de mult încât obosești și nu mă mai recunoști  
sub masca de protecție  
nici prietenii noștri nu recunosc starea asta 
de idioțenie  
să nu circuli decât în tine însuți exact atâtea zile câte poți  
până te îndrăgostești cu puterea unui vector 
 

Ozon 
 
povești cu fluturi gri și orele acelea care stagnează  
dacă mi-ar fi dor de tine orașul s-ar transforma  

într-o pisică mov cu urechi uriașe  
ce se  mângâie de fiecare tavernă  
și/ în anul de grație 2020/mă voi îndepărta  
de fiecare dată  
cu toată puterea de inșii care poluează stratul  
de ozon dintre noi 
nu scriu nu ard combustibil rece 
nu cad din înălțimi de 10 ori poetă  
dar privesc cum pandemia ne cuprinde  
ca un vertij 
și încet-încet ieșim din toate grupurile 
însingurați atât de tare încât  oasele noastre 
devin cioburi ce provoacă răni oricărei ore 
 
spune-mi cum ieșim la liman? 
este un an torționar un an cu vin tulbure 
și volumul meu crește cu poezii de carne 
tu îți vezi radiografia plămânii invadați de pleurezie 
și nu îmi dai drumul până nu tușim împreună  
sunt atâtea violențe oamenii ucid negri 
se aventurează prin locuri comune  
și mistuie  sensul vieții  
 
privesc  cum intri în supermarket 
cu masca aia oribilă  
te învârți de 208 ori cumperi lucruri mărunte  
va veni ziua cu ioni pozitivi ziua lumilor în echilibru 
fără nicio teamă vom invada iarăși aeroporturile 
cu furtuna care stagnează în epitelii  
metamorfozată în laser 

M
el

an
ia

 C
ris

te
a



pagina 20 revistă de atitudine

      plumb -175                 arte plastice - MIHAELA CRAIU  -  arte plastice                 175-plumb

 

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

MIHAELA CRAIU MINARETELE GEMENE

„O expoziție eveniment aș putea spune pentru Iași și pentru Sala Vic-
toria și pentru artiștii tineri. Pentru că Mihaela Craiu este o artistă tânără, de 
ce să nu recunoaștem. O profesoară de la Bacău, fostă studentă de-a noastră 
de la artă murală. Și iată că după câțiva ani după terminarea facultății vine cu 
această fermecătoare expoziție care ne propune atât o încântare a ochiului 
cât și una a sufletului. 

Prima impresie pe care mi-a făcut-o a fost de cea de a mă apropia și de 
a citi mesajele acestei expoziții și acestor lucrări multe și frumoase la număr. 
O expoziție care este inspirată cumva din arta orientală, din arabescul acestei 
arte și de ce nu, unele semne din culoare. O expoziție plină de semne și sim-
boluri pe care ni le propune pictorița, ne duce cu gândul și la vacanță, la 
căldură și la poveștile care ne-au fermecat încă de când eram copii, la 
Șeherezada și altele. În unele chiar apar mici trimiteri care par figurative, dar 
ele se duc până-n abstract. Și iată, Mihaela are un nume acum. Mihaela Craiu 

expune la Sala Victoria, o sală a profesioniștilor, o sală unde nu expune 
oricine. Și asta este deja un semn că ea este de-a noastră, a artiștilor plastici. 
Și-a ales Iașiul pentru că a fost studentă aici și este și membră a Uniunii 
Artiștilor Plastici filiala Iași. 

Sunt numai cuvinte frumoase de spus despre această expoziție. Dar 
lăsăm publicul care va veni să vadă această expoziție să o citească și să-i 
ghicească tainele Mihaelei. Pentru că sunt niște taine atât ale compoziției cât 
și ale culorii- pentru că are foarte mare putere atât în partea cromatică cât și 
în cea compozițională.  

Chiar dacă unele semne sunt să spunem arabescuri orientale, arabescul 
Mihaela Craiu predomină și o felicit cu drag.”  

 
(Prezentare prof. univ. dr. Constantin Tofan la Vernisajul din Galeria de arta 

Victoria din data de 1 septembrie 2021)

„Am expus 31 de lucrări, decorative, cu 
tematică orientală. Una din pasiunile mele 

fiind Orientul. Ca tematică, în expoziția mea 
am preferat să merg pe arabescurile Orientu-
lui Mijlociu, pe arta Marocului. Arta islamică a 
cunoscut cea mai frumoasă perioadă de în-
florire în a doua jumătate a secolului al VII-
lea, după moartea profetului Mohamed. 
Islamul este leagănul unei culturi distincte, cu 
o perspectivă unică asupra artei religioase și 
nu numai.  

În lucrările mele am folosit sfoara - îm-
binarea celor două fire sau mai multe – 
reprezintă împărțirea forțelor bun-rău, viață-
moarte răsucite la nesfârșit. Întotdeauna am 
crezut ca se pot face compoziții interesante 
cu o bucățică de sfoară. Așa că pur și simplu 
le-am lipit ca într-un joc.”  

Pasaje din emisiunea  
„LA UN CEAI CU  

PETRU FRĂSILĂ”  
TELEMOLDOVA  

-31 august 2021-

CA  UN RĂSĂRIT... ÎN BAZAR...

FUSTĂ DE DERVIȘSTELELE  ORIENTULUI

RĂSĂRIT

GEOMETRIE ORIENTALĂ


