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Adevărata toamnă adevărată... Este acel 
anotimp calendaristic pe care îl iubim și îl regăsim 
doar după ce luminozitatea zilei este egală (ca 
durată în timp) cu întunecimea nopţii. Pentru că 
doar miercuri, 22 septembrie 2021, ora 16,31 (şi 
nicidecum mai devreme sau mai târziu), s-a petre-
cut ceea ce astronomii numesc ECHINOCŢIUL DE 
TOAMNĂ. Şi cum a mea casă părintească e la ţară, 
într-o astfel de dimineaţă nefiresc de răcoroasă am 
prins a urca la pas pe drumul lung şi prăfuit al 
dealului de deasupra bisericii şi cimitirului, 
ajungând, într-un târziu, în grădina copilăriei mele, 
plină cu meri, peri, pruni şi gutui bătrâni încărcaţi 
de roade. Și în loc să-mi văd de treaba cositului 
otavei şi a ascuţitului tăişului-tăietor al coasei, am 
privit mirat şi încântat spectacolul sclipitor şi ireal 
de liniştitor al lacrimilor de rouă ale ierburilor înflo-
rate. Cele care parcă îmi cerşeau mila și îndurarea 
mâinilor şi bunătatea inimii de a nu le tăia cu tăişul 
ascuţit al coasei mele ruginite. Aşa se face că avea 
să fie întâia oară, în îndelungata-mi viaţă de „domn-
gazetar şi țăran-plugar”, când sincer și creștinește 
mă bucuram că eram nevoit să amân cositul ier-
burilor şi florilor otavei pentru o altă viitoare şi 
îndepărtată dimineaţă brumărie. Atunci când roua 
dimineţilor se va fi transformat nu în limpezi lacrimi 
de ochi plângători, ci în stropi de gheaţă nepăsători, 
ierburile uitând a mai plânge, nemaisimţind dure-
rea-dureroasă a tăişului coasei mele. Aşadar, atunci 
când vara prinde a se porni pe drumul îndepărtat 
al altor tărâmuri din această lume, dintr-o dată 
vedem cum se trezeşte din somn ruginia toamnă 
românească. Vestindu-i pe gospodarii satelor că a 
sosit vremea culesului din grădini, vii şi livezi, iar pe 
ultimele „păsări călătoare ale Cerului” să le în-
demne a se prinde a zbura degrabă şi cât mai sus 
cu putință spre ţările calde şi îndepărtate ale Asiei 
şi Africii.  

Şi încă o imagine poetică desprinsă din acel 
încântător peisaj autumnal: curând după coborârea 
din păşuni şi fânaţe a cirezilor de vite şi a turmelor 
de oi, peste uliţele satului meu natal mereu se 
aşterne liniştita şi Dumnezeiasca linişte a înserărilor 
timpurii. Prefaţate de dangătele clopotelor de 
aramă, pornite din turla înaltă a multisecularei bi-
serici. Sunetele şi ecourile lor tremurătoare dând 
de veste bătrânilor înnălbiţi de gânduri că în curând 
va începe Sfânta Slujbă Religioasă a Vecerniilor. 
Prilejuri de a-mi readuce aminte vorbele înţelepte 
ale dăscăliţei-pensionare din mult prea părăsitul şi 
uitatul meu sat: „Ar trebui să nu ostenim în a căuta 
şi a găsi ceea ce n-ar fi trebuit să pierdem niciodată: 
CINSTEA, OMENIA, HĂRNICIA, BUNĂTATEA, 
PRIETENIA, ŞCOALA ŞI BISERICA, rostirile poezi-
ilor, rugăciunilor şi pricesnelor, cu versurile lor into-
nate în acordurile doinitelor cântări ale credinţei 
străbune. Şi nu în ultimul rând: DRAGOSTEA DE 
ŢARĂ, DE LIMBA şi DE NEAMUL MEU CEL 
ROMÂNESC. MAI ALES ACUM, CÂND, ÎN 
CURÂND, VOM ÎNCHEIA PRIMUL AN DIN CEL 
DE-AL 2-LEA CENTENAR AL ROMÂNIEI MARI”.  

Şi totuşi, n-am cum să uit a vă povesti şi 
ceea ce mi s-a dat să trăiesc mai deunăzi! Era pe 
când pe terasele dealurilor viticole ale Târnavei Mici 
ţărăncile Căpâlnei de Jos începuseră să strângă în 
coşurile din nuiele de răchite împletite ciorchinii 
strugurilor copţi ai întinselor podgorii ale Jidveiului. 
În vreme ce în şesurile cucuruzelor coapte era 
numai și numai Cer, Albastru Cer. O după-amiază 
de sâmbătă de vară târzie și de început de toamnă 
timpurie făr-de-pic-de-nori! Pentru ca doar într-o 
singură clipită să răzbată, până la auzul meu, 
ţipetele cocorilor înşiraţi în lungi stoluri. Se duceau 
departe ...departe, bătând din obositele lor aripi, iar 
mie mi se păreau că acele păsări realmente plâng 
de atât de multă tristeţe a plecării lor spre țări 
străine. Parcă ar fi ştiut că de acolo, de sus de tot, 
din înaltul cerului albastru sau înnourat şi vânturat, 
vor fi nevoite să privească, în josul Rotundului 
Pământ, flăcările războaielor dintre oameni şi cele 

ale incendiilor pustiitoare ale pădurilor. Iar ca să le 
privească mai pe îndelete zborul avântat, dar şi să 
le asculte înţelesul de neînţeles al glasurilor lor 
subţiri, culegătoarele greilor ciorchini de struguri, 
jucăuşele dansatoare ale „Purtatei fetelor de la 
Căpâlna”, se opriră şi ele din cântatul lor doinit şi 
melodios. Îşi coborâră spre streașina ochilor 
pălăriile lor din fire de paie şi din betele colorate îm-
pletite, urmărind, cu privirea lor mijită, măiestrul şi 
ordonatul zbor al cocorilor. Gândind, probabil, că în 
primăvara anului viitor, la lucrul dezgropării lăstarilor 
viilor din pământul mustit al zăpezilor le vor vedea 
reîntorcându-se bucuroase şi în pace, pe la 
cuiburile lor. FI-VOR ATUNCI FLORIILE RA-
MURILOR SĂLCIILOR ÎNVERZITE, ÎN MULTISE-
CULARUL LOR ROST DE A PREFAȚA SFINTELE 
SĂRBĂTORI ALE PAŞTILOR PRIMĂVERII ANU-
LUI 2022.   

                                                          
 -//- 

Învățăminte pentru cei care încă mai scriem 
cu ”țăruza” pe hârtie   

-„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris,/Încet 
gândită, gingaş cumpărată;/Eşti ca o floare, anume 
înflorită/Mâinilor mele, care te-au deschis” (…): 
(Tudor Arghezi, 1880-1967, din poemul „Ex Libris” 

-Un aparent paradox: în efortul de a găsi 
rime ritmate şi ritmuri potrivite, poeţii văd cuvinte; 
editorii, tipărindu-le cărţile, văd titluri, în vreme ce 
librarii văd banii. Doar harnicul cititorul vede ceea 
ce i se arată: cartea, cu farmecul înţelesurilor sale, 
uneori neînţelese! Tot așa cum s-au petrecut lu-
crurile, mai zilele trecute, în Piața Mare Medievală 
a Sibiului, la Târgul de Carte ”Gaudeamus”, orga-
nizat de Societatea Română de Radiodifuziune, 
instituție pe care o slujesc și eu de mai bine de 60 
de ani. 

-Scriitorul Ioan Slavici (1848-1925) din Şirea 
Bănățeană este nu numai autorul romanelor și nu-
velelor „Pădureanca”, „Moara cu noroc”, „Din 
bătrâni” şi „Mara”, dar și fondatorul, în anul 1884, 
al ziarului sibian TRIBUNA. Lui îi datorăm 
împărțirea presei vremurilor sale în patru categorii 
dinstincte: 1.- Ziare neinteligente, dar de bună-
credinţă, acestea nevăzând obiectiv realitatea; 2.- 
Inteligente, dar de rea-credinţă, având aceleaşi 
metehne ca şi primele; 3.- Neinteligente şi de rea-
credinţă, considerate ca fiind gunoaiele presei, 
exemplu: „Trompeta” şi „Poporul”,  4.- Ziare in-
teligente şi de bună credinţă, precum: „Albina”, 
„Federaţiunea” şi „Telegraful român”.  

 
Notă: Să presupunem că Slavici ar fi avut 

ghinionul să fi fost contemporan cu gazetarii, 
radiofoniştii şi televizioniştii îngâmfaţi şi fluşturatici 
ai acestor derutante vremi şi vremuri. Și că i-am fi 
cerut părerea referitoare la scrisurile gazetărești şi 
la emisiunile noastre radiofonice și de televiziune! 
Sunt sigur că pe cele mai multe le-ar fi categorisit 
ca fiind neinteligente şi de rea-credinţă. 

 
Gura harnică și mintea leneșă 
 
    Pentru că noi, românii-trăitori în România, 

sau dincolo de fruntariile ei, continuăm să vorbim 
nu numai în neştire, dar şi supărător de urât şi de 
zgomotos. Ca urmare, tot mai greu ne înţelegem 
unul cu altul. Poate şi pentru că nu vobim cu vor-
bele noastre, ci cu cele împrumutate din limbile şi 
simţirile altor neamuri.  

Şi încă ceva. De cele mai multe ori vrem de 
toate, dar nu ştim exact ce anume vrem! Dovadă 
că viaţa-i tot ceea ce ni se întâmplă, iar noi ne 
ocupăm cu altceva! Ca urmare, vin şi te întreb pe 
tine, cititorule: chiar crezi cu adevărat că mai e 
valabilă spusa scriitorului american Mark Twain 
(1835-1910) cum că omul este singura fiinţă de pe 
Pământ care roşeşte când minte, când râde și când 
se bucură, iar de frică, de tristeţe și de supărare i 
se îngălbeneşte şi învineţeşte faţa?! Știi de ce te 
întreb? Pentru că eu cunosc semeni de-ai mei care, 
indiferent ce li se întâmplă lor, sau ni se întâmplă 
nouă, românilor şi României, feţele obrajilor lor 
rămân inexpresive! Ca urmare, e recomandabil să 
n-avem de-a face cu astfel de neoameni! Indiferent 
dacă au votat sau nu, în Parlamentul României, 
moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Că 
ați văzut ce a ieșit?! Iar dacă o mai ținem tot așa cu 
pandemia și cu scumpirile, sunt toate șansele ca 
fondul de pensii să se echilibreze de la sine, într-
atât de mulți bătrâni și oameni săraci vor muri în 
iarna care stă să vină peste noi. 

LACRIMILE DE ROUĂ ALE TOAMNEI...
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,,Degeaba au oamenii 

ochi, dacă refuză să vadă. 
Degea-ba au oamenii urechi, 
dacă refuză să audă. Degeaba 
au oamenii gură, dacă le e frică 
să mărturisească adevărul”. Dan 
Cristian Ionescu (în cartea 
,,Codul lui Lucifer”)  

Aminteam în cel de-al 
doilea episod al acestui miniserial 
de planurile puse la cale pentru 
stăpânirea și dominarea lumii de 
către globaliștii neomarxiști, 
printre care: ,,Raportul Rocke-
feller 2010”, cel care purta titlul 
,,Scenarii pentru viitorul tehnolo-
giei și al dezvoltării interna-
ționale”; ,,Agenda ID2020”, o 

creație marca Bill Gates, complet 
integrată în Obiectivele de Dez-
voltare Durabilă - SDG ale ONU 
- Agenda 2030; ,,Event 201”, or-
ganizat la New York în 18 oc-
tombrie 2019, un eveniment ce a 
fost prezentat la scara globală și 
în cadrul căruia a avut loc o si-
mulare computerizată a unei 
pandemii cu virus corona, unde 
acesta a fost numit SARS-2-
nCoV, sau ulterior 2019-nCoV; 
Cartea-plan ,,Covid 19 - The 
Great Reset” (,,Covid 19 - Marea 
Resetare”), publicată în vara 
anului 2020 de către profesorul 
german de economie Klaus 
Schwab, părintele-fondator al Fo-
rumului Economic Mondial de la 
Davos (WEF), organizație al 
cărei scop deja declarat de K. 
Schawb, nu este altceva decât 
înfăptuirea dictaturii globale prin 
stabilirea ,,corporativismului au-
toritar”. Și unde, lupta împotriva 
virusului creează o oportunitate 
favorabilă pentru o repornire de 
amploare și completă a societății 
umane.   

Planul ,,Marea Resetare” 
este accelerat într-un ritm terifiant 
și a fost simulat și rezolvat în 
toate detaliile posibile, atât în 
,,Evenimentul 201” (despre care 
am menționat mai sus dar și în 
episodul trecut), cât și în ,,Cyber 
Poligon 2020” (cu tema ,,Pan-
demia digitală: cum să prevenim 
o criză și să consolidăm securi-
tatea cibernetică la toate 
nivelurile”), iar ulterior în ,,Cyber 
Poligon 2021” (toate cele trei or-
ganizate printre alții de WEF). 

Acest din urmă eveniment a avut 
loc în iulie 2021 și a prezentat un 
exercițiu de simulare a unui  atac 
cibernetic global, în care 
participanții din zeci de țări 
reacționează la un atac îndreptat 
asupra lanțului de aprovizionare 
al unei companii în timp real. ,,Un 
atac cibernetic cu caracteristici 
asemănătoare Covid ar putea să 
se răspândească mai repede și 
mai departe decât orice virus bi-
ologic”, se arăta pe siteul WEF. 
,,Știm cu toții, dar acordăm o 
atenție insuficientă scenariului 
înfricoșător al unui atac cibernetic 
cuprinzător, care ar aduce o 
oprire completă a alimentării cu 
energie electrică, a transpor-
turilor, a serviciilor spitalicești, a 
societății noastre în ansamblu”, 
spunea și Klaus Schawb. Iar 
schemele de identitate digitală 
propuse cu aceste ocazii 
reprezintă componente esențiale 
ale agendei cuprinse în planul 
,,The Great Reset” (,,Marea Re-
setare”), pe care guvernele lumii 
le vor adopta fără îndoială, mai 
devreme sau mai târziu, ca o 
,,parte inevitabilă a ecosistemului 
digital”, unul menit să îmbună-
tățească mijloacele de trai pentru 
marea majoritate a locuitorilor 
acestei planete.Dar fațetele/ 
scopurile mai puțin vizibile (cel 
puțin pentru cei neavizați) ale 
unor astfel de evenimente-
exerciții nu au fost deloc despre 
sănătatea populației mondiale, ci 
despre exploatarea unei crize de 
sănătate în favoarea marilor 
companii digitale și financiare ale 
lumii; nu au fost sub nicio formă 
legate de siguranța companiilor 
individuale, ci au avut în vedere 
exploatarea unui atac cibernetic 
în avantajul noii superputeri glo-
bale.  

 Foarte interesant este și 
faptul că în cadrul unor astfel de 
evenimente au fost susținute și o 
serie de sesiuni liveconceptului 
de ,,fake news” (,,știri false”), ca 
fiind o pandemie digitală care ar 
putea afecta întreaga lume, pen-
tru că, nu numai că s-ar dori așa 
ceva (pentru prostirea și controlul 
total al acesteia), dar ar fi și posi-
bil, atâta timp cât, după cum 
spunea unul dintre protagoniștii 
sesiunilor, jurnalistul Vladimir 
Pozner, ,,dacă ne referim la 
cineva care nu a citit prea mult, 
ale cărui cunoștințe sunt limitate, 
persoana respectivă este mult 
mai ușor de păcălit și mult mai 
pregătită să accepte orice i se 
spune”. 

Un cititor (dintre cei 
avizați) remarca într-un comen-
tariu la evenimentul ,,Cyber 
Poligon 2021” următorul aspect: 
,,Există o tendință ciudată pe 
care mulți din mass-media 
independentă au observat-o de-
a lungul anilor: aproape fiecare 
catastrofă majoră provocată de 
om, fie că se petrece în SUA sau 
în alte părți ale lumii a fost 
precedată în ultimele câteva 
decenii de un ̀ exercițiu` guverna-
mental sau global.  

Aceste exerciții și jocuri de 
război tind să imite exact dezas-
trul care va avea loc în perioada 
următoare.   

(Continuare în pag. 7)
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Cea care semnează  cu acest 
nume este, cu siguranță, un intelec-
tual  care a știut să își consolideze o 
cultură poetică reală înainte de a în-
cepe să scrie literatură , și nu invers, 
cum se întâmplă, uneori, cu feluriți 
poeți ai zilelor noastre. Cerebralitatea 
este o dominantă a poemelor 
cuprinse în volumul Statui de apă 
(Editura Timpul din Iași, 2021, cu o 
prefață de Ioan Holban), o cerebrali-
tate ce se intersectează cu devoalări 
ale unor lecturi esențiale și a unor fil-
tre pe măsură de decantare a senti-
mentelor. De altfel, în alte volume ale 
autoarei (proză, teatru) se confi-
gurase un adevărat sistem de prelu-
crare a ideilor de nuanță 

existențialistă și de aplicare a lor în 
textul literar. E un sistem preluat și în 
discursul poetic de față: gândirea 
rece, acroșarea directă a ideilor, de-
nudarea unor mecanisme ce țin de 
însingurarea extremă  a insului în 
relație cu ceilalți și cu materia; într-o 
descendență nichitastănesciană ne-
bănuibilă de pastișă, în care cuvintele 
fac mereu schimb cu materia, într-o 
nevoie de re-așezare a sinelui mereu 
agresat de tristețea funciară a per-
ceperii neantului.  

Cu o percepție expresă a de-
rizoriului, omul din universul creionat 
de aceste poeme își cunoaște și își 
declamă propria-i tristețe și nevoie 
într-un alt mediu, cel al teritoriului ac-
vatic, ce poate suplini/ refigura/ gândi 
o „pură aventură mentală”, anunțată 
în acest sens chiar din primul poem: 
„sunt o ființă care clamează 
dispariția/ omului, în favoarea lu-
crurilor,/ care este convinsă că totul 
începe și sfârșește în/ mare/ și că,/ în 
plină noapte,/ lumea devine/ o pură 
aventură mentală.// Sunt o statuie 
întâmplătoare, întrezărită/ o clipă în 
apa unei cascade.” 

Într-o continuă dualitate a 
existenței (cu semne ordonate de 
înger și demon) omul din poeme e 
prins în treceri succesive ce se vor 
împlini în „statuia întâmplătoare din 
apa unei cascade”.  

Până atunci, se caută, se 

auto-demolează, se re-inventează, în 
acea „aventură mentală” ce ține de 
un sistem acceptat apriori și care 
este o nouă Geneză dominată de al-
bastrul marin, de un soare albastru al 
tristeții ce se vrea replică la cel cele-
bru „soare negru al melancoliei” 
cunoscut de la Rimbaud, Verlaine, 
Lautrėamont sau, în alt cod, în 
melancolia lui Cărtărescu. 

Credincioasă acestui sistem 
ce presupune permanentă or-
dononare și elaborare, cu vectori ce 
trimit spre lucruri, moarte, Cosmos, 
ființă mereu în mișcare, poeta 
Caliopia Tocală e admiratoarea 
mărturisită a unei geometrii de 
sorginte euclidiană, singura care le 
poate coordona,  desigur, cum cerea 
Nichita; își adaugă și acel mare nu-
cleu sartrian și nu numai, cu o 
distanțare întru totul poetică ca limbaj 
al Genezei („Aceste cuvinte, aceste 
fraze pe care le scriu nu-mi/ aparțin,/ 
nu am dreptul să cred că sunt ale 
mele,/ am sperat, totuși, că voi reuși 
să exprim/ ceva care să fie numai al 
meu,/ de pildă un sentiment unic, 
înalt,/ dar am descoperit, într-un 
târziu, că până și el este al altora”). 

Într-o căutare a omului și a de-
venirilor acestuia se ajunge la o des-
chidere motivată continuă a poemului 
și la acea „culoare albastră a gândirii” 
din care pornesc semne mereu inter-
sectate și relaționate după dorința 
sistemului: aripa, îngerul, demonul, 
pasărea, culoarea albastru, marea, 
cascada, eul si viata, geometria po-
etica, limbajul, timpul, creierul, 
soarele, cuvântul eu, vederea, arena, 
moartea, „soarele albastru al tristeții, 
ultimul soare”, poemul, versul, sta-
tuia, apa cascadă, arhitectul, sân-
gele, inima, frunza, turnul, viziunea, 
calul negru, a scrie mereu, moartea 
verde, concertul, câmpia, somnul. În 
puține ocazii, poeta lasă libertatea 
cuvintelor să  meargă spre mare 
câmp al metaforei absolute, dovedind 
un simț al imaginii deosebit de pro-
fund:  „amurgul cal negru in alergare” 
sau „floare a somnului”, spre a exem-
plifica. 

 Altminteri, textele din volum o 
prezintă ca inspirând, mai degrabă,  
o răceală specifică gândirii nordice 
(cea la care făcea trimitere Ion Barbu 
atunci când spunea „Castelul tău de 
gheață l-am cunoscut, Gândire”. 
Poeta configurează, mereu întărind 
ideea poetică, faptul că singură 
ființare perpetuă și reversibilă 
totodată este poemul, cel care reia, 
în altă paradigmă, Geneza dictată de 
creier: „El atârna cu ochii sticloși în 
ștreang/ și-atunci, înfricoșată, am în-
ceput/ să șterg poemul, vers cu vers,/ 
dând astfel timpul înapoi, / până ce el 
din moarte s-a întors” sau „Albastre, 
mâinile mele mângâind creierul/ într-
o limbă străină, stacojie,/ sub zăpada 
inventată anume/ să-l adăpostească” 
sau „lumea urmează să fie,/ nimic 
înăuntru, nimic în afară...”. 

Chiar dacă între cuvinte și lu-
cruri se interpune, discretă și 
decantată, emoția generatoare de 
sensibilitate implicită, poezia bine 
scrisă de Caliopia Tocală e o 
demonstrație de însușire a unui co-
gito coerent ca lucrarea proiectată de 
un arhitect (imagine definitorie în 
volum) mereu atent la proporții și re-
guli dictate de un mare Geometru al 
Lumii.

„SOARELE ALBASTRU  
AL TRISTEȚII, ULTIMUL SOARE”,  

ÎN VIZIUNEA POETEI 
CALIOPIA TOCALĂ
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Am spus-o de multe ori și-o repet ori de 
câte ori mi se oferă prilejul: România nu duce 
lipsă de creatori, de scriitori, ba  chiar putem 
semnala o anumită supraproducție literară, o 
inflație atât de gonflată de poeți că prezența 
facilului, a diletantismului și artificialului aproape 
că nu mai surprinde. O meserie, și cea de scri-
itor nu face excepție, capătă noblețe și 
înseamnă ceva în nomenclatorul profesiilor câtă 
vreme e practicată de un număr mic de aleși, 
de dăruiți și de zeloși cu calități evidente și cu 
vocația legitimată în transcendent. Devenit 
fenomen de masă, la dispoziția tuturor celor ce 
cunosc literele alfabetului, actul de creație s-a 
degradat, și-a pierdut aura zeiască, a devenit o 
practică obișnuită, pentru oameni obișnuiți. de 
la care nimeni nu poate fi privat sau exclus. De 
vreme ce cunoaște toate literele alfabetului 
înseamnă că este apt și pentru activitate 
scriitoricească. Așa se explică mulțimea cărților 
derizorii  apărute în ultimii ani și numărul mare 
de autori apăruți peste noapte, fără nici un fel 
de ucenicie prealabilă.    

A contribuit la această abundență de scrieri 
submediocre și nesăbunița politicii noastre post-
decembriste de a gratula autorii așa-zisei lite-
raturi de penitenciar. Delincvenți obișnuiți – hoți, 
violatori, spărgători - care nu s-au gândit 
niciodată până atunci să-și treacă numele în ga-
leria scriitorilor, dacă tot li s-a oferit această 
oportunitate, de a-și diminua perioada de 
penitență ca urmare a cărților publicate, de ce 
n-ar profita de  ocazie? Mi-am arătat deseori 
consternarea față de prestațiile unor  critici 
ocazionali – economiști,  cadre militare demo-
bilizate, mecanici, tractoriști, electricieni – lipsiți 
complet de o bază teoretică și de acele cumuluri 
prealabile care să constituie patul germinativ, 
singurul care permite încadrarea unei opere sau 
autor într-o direcție, într-un curent, sau într-o 
manieră literară. Se poate face critică literară 
convingătoare și din perspectiva bunului simț, 
a receptării amatorice directe și a rezonanțelor 
produse în subiect, deci fără 
recursul la temeiuri, la prin-
cipii imperative și la o con-
textualizare temeinică a 
lecturii?  Din păcate, așa 
cum se înfățișează tabloul 
criticii literare actuale, 
răspunsul  afirmativ nu 
poate fi exclus. Da, pot fi 
emise păreri, opinii și puncte 
de vedere diletante, dar ar fi 
cumplit ca acestea să con-
teze și să fie luate în seamă, 
când se pune problema unei 
evaluări de ansamblu. Până 
și la concursurile miss  
fătucile siliconate sunt ex-
cluse din competiție. M-am 
lungit mai mult cu această 
introducere, la un demers 
care nu și-a propus decât să 
comenteze volumul lui 
Petruș Andrei, Dăinuirea 
prin cuvânt, (lecturi empatice) apărut la Editura 
PapiruS Media, 2020, Roman. Se-nțelege că 
autorul nu face parte din categoria celor ce-au  
generat oțărârile din această introducere. Îl 
urmăresc de multă vreme și m-a surprins 
hărnicia sa de cititor neobosit cu care a rămas 
conectat la piața cărții, zelul și diversitatea  lec-
turilor sale empatice. Într-o vreme când se 
citește din ce în ce mai puțin, când mulți dintre 
confrații săi au scris mai multe cărți decât au 
citit în toată perioada formării lor intelectuale, 
Petruș Andrei a ales să citească tot ce ajunge 
pe masa sa de lectură și să dea seama despre 
autor și despre impresiile încercate. Ceea ce 
lipsește României actuale este  critica severă, 
doctă și bine garnisită cu temeiuri, cu principii 
estetice și cu referințe doctrinare. Cine s-o 
facă? Cei vechi o lasă în seama tinerilor, iar cei 
tineri nu se prea arată interesați de acest gen 
literar, care reclamă lecturi bogate, cumuluri 

doctrinare, o bună cunoaștere a fenomenului li-
terar universal și o robustă orientare prin hățișul 
de curente și direcții literare  de la noi și de 
aiurea. Ceea ce impresionează la Petruș An-
drei, pe care îl urmăresc insistent de mai multă 
vreme, este hărnicia, deschiderea spre nou, 
spre ceea ce îi propune vitrina cu noutăți lite-
rare. Comentariile sale, adunate în recenta 
alcătuire Dăinuirea prin cuvânt sunt empatice, 
adică prietenești, galvanice, pozitive,  re-
cunoscând autorilor comentați merite literare 
convingătoare. Nu știu să fi scris și altfel de co-
mentarii – mai rezervate și abrazive și nici nu 
cred că are prea mare importanță în economia 
acestei cronici.  

Prefațată de cunoscutul cărturar Lucian 
Strochi, cartea despre care ne-am propus să 
vorbim în aceste rânduri, reunește cronicile lui 
Petruș Andrei asupra autorilor lecturați, din 
care nu lipsesc cei vechi, precum Bacovia, 
Tudor Arghezi sau Costache Conachi căruia îi 
rezervă un spațiu neașteptat de generos, ba 
chiar, în spiritul dulcelui stil conăcheștean îi 
consacră chiar o poezie. 

  
Uluit de câte vede     
Prinse-n farmecul făpturii 
Logofătul C. Conachi 
Cântă-n versuri calde nurii, 
 
Dintre toate cele care 
Viața-ntreagă-i încântară 
Doar Zulnia cea nurlie 
Îi făcură iarna vară. 
 
El a fost cuprins de-ndată 
De o dragoste divină 
Și-atunci Ikanok Zulniei  
I-a spus blând dulce lumină. 
 
Noi aflăm povestea toată 
Din scrisoarea lui întinsă 
Izvorâtă din iubire 
De o flacără aprinsă. 
 
Toate trec în astă lume 
Însăși viața-i trecătoare 
Dar un adevăr rămâne 
Dragostea în veci nu moare! 
      
Se vede de departe că autorul acestor co-

mentarii empatice circulă ca printr-un sistem de 
vase comunicante, cu aceeași lejeritate, prin 
mai multe genuri literare și e greu de stabilit  
care dintre ele se poate considera privilegiat. 
Cele mai multe dintre comentarii se decontează 

din lectura scriitorilor 
aparținând Filialei din Bacău 
a Uniunii Scriitorilor, criticul 
asumându-și, neoficial,  
rolul de reporter și de cap 
limpede la avalanșa 
lucrărilor apărute în spațiul 
moldovenesc, de parcă ar 
dori să confirme încă odată 
convingerea cronicarului 
Miron Costin că nici într-ale 
duhului nu stăm prejos. 
Regăsim în această 
culegere comentarii vibrante 
și pertinente despre George 
Bălăiță, Dumitru Brăneanu, 
Grigore Codrescu, Petru 
Isachi, Vasile Ghica, Viorel 
Savin, Lucian Strochi, 
Cristina Ștefan, Culiță Ioan 
Ușurelu, Gina Zaharia și 
încă mulți alții care au 
îmbogățit patrimoniul literar 

moldovenesc cu lucrări avenirice și rezolubile.  
Am amintit de articolul consacrat poetului-

logofăt Costache Conachi – un adevărat 
medalion literar - de valoarea lui intrinsecă, de 
studiu introductiv, dar în acest cadru mai pot fi 
incluse și cele despre Ștefan Petică,  Al. Vlahuță 
sau Victor Ion Popa. Nu mai insistăm, cartea  
este un fel de radiografie a zbaterilor literare din 
toposul Moldovei de mijloc, privite rațional, dar 
și emoțional și empatic. A doua diviziune a cărții 
este rezervată comentariilor cumulate de autor 
la cărțile sale, de unde rezultă că indiferent în 
lumea literară, autorul  n-a fost niciodată. Cărțile 
sale, multe-puține câte s-au adunat, au fost pri-
mite,  citite și comentate cu interes și cu bune 
aprecieri critice, chiar și în noile condiții când se 
citește din ce în ce mai puțin.  E un semn că 
scriitorul se află într-un trend de evoluție ascen-
dent, care merită continuat cu alte izvodiri de-
cupate din vitrina cu alte noutăți literare.          
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Fără a face aici o apologie feministă 

a literaturii recente a doamnelor scriitoare 
contemporane, trebuie să aduc în vitrină 
un fapt literar cert din ultima vreme: scri-
itoarele de proză, roman sau eseu ies din 
ce în ce mai des la rampă cu scrieri rea-
liste, actuale, demontând prejudecata că 
femeile sunt dedate doar liricii un pic mai 
afectuoase, dar lipsite de forța și 
strălucirea scrierilor bărbătești. Nu e deloc 
așa...și o să enumăr doar câteva proza-
toare de prin zona noastră și nu numai, 
despre care am scris: Roxana Medvețki, 
Iuliana Baciu (Italia), Nina Ceranu 
(Timișoara), Elisabeta Iosif (București), 
Letiția Vladislav (Spania), Rodica Dascălu, 
elevele băcăuane Victoria Călinescu, 
Livia-Ioana Retea, care sunt câteva din ro-
mancierele de azi, cu proze de bună cali-
tate, captivante. Vorbesc din nișa mea de 
lucru, a scriitorilor mai puțin etichetați dar 

taletanți, dar și a celor consacrați, în cărțile 
cu care rezonez deplin.  

În acest mediu, recent, Valeria 
Manta Tăicuțu, scriitoare, poetă, editor de 
revistă literară, a venit la Toamna 
Bacoviană cu un nou roman la editura 
Editgraph, Buzău,  cu titlul ÎNGERI S.A. și 
pot afirma, după lectură, că este unul din 
cele mai bune romane ale realității noastre 
de azi, de care te îndrăgostești, regăsindu-
te fie în devenirea personajului principal, 
fie în filozofia sa de viață, sau în 
experiențele dramatice trăite. Empatia cu 
acest personaj, o adolescentă crescută în 
condiții mizere, timorată de violențele, de-
pravarea, bețiile tatălui, dar atât de iu-
bitoare de oameni și de viață, pe numele 
ei Valentina Mihaly, empatia, spun, este 
enormă. 

Nu voi povesti acțiunea romanului, 
pentru a lăsa surpriza și chemarea la 
lectură deschise. Dar calitățile acestui 
roman le voi descoperi pentru cititori. 

În romanul Îngeri S.A. sunt 
întâmplări din realitatea imediată, chiar de 
acum, din vremea pandemiei.  

Relatarea factologică este omo-
genă stilistic - chiar am avut surpriza unui 
limbaj colocvial autentic, dar și un lucrat 
umor rafinat. Povestea vine din anii 2010-
2020. 

Romanul este o osmoză de curaj 
civic (VMT spune lucrurilor pe nume, critic, 
satiric) cu un anume idealism social (ce 

bine ar fi să ne iubim între noi, să ne 
ajutăm, să ne salvăm din tragedii, să ne 
preocupe viitorul copiilor orfani). 

Este impresionantă  relatarea dintr-
un sat din Moldova centrală (zona 
Comănești) în care se aplică principiul co-
munitar: „unde-s mulți, puterea crește” 
pentru ajutorarea unor copii ai nimănui pe 
care îi crește o copilă, nevoită să renunțe 
la școală pentru a-și îndeplini obligațiile fa-
miliale. 

Un roman bine construit, pe o in-
cursiune biografică, iar înrămarea perso-
najelor prin ampla folosire a dialogului, 
oferă prilejuri de revelare a sinelui atât de 
divers creând tandemul dificil realizabil 
personaj-cititor.  

Mesajul subliminal al romanului are 
doi vectori importanți: educația (Valentina 
citește enorm, este un autodidact per-
former) și al doilea, relaționarea umană- 
dincolo de religii, etnii, nații, oamenii 
încununează binele și prietenia (dinamul 
acțiunii este un corean). 

M-a prins romanul! Am intrat în 
lumea Valentinei gata să fug în satul acela, 
să sting incendiul ucigaș, gata să duc de 
mâncare copiilor nevinovați că părinții lor 
erau niște nevolnici, infractori lipsiți de 
morală, gata să-i ofer Valentinei condițiile 
de a continua școala.  

La final am înțeles că nu este 
nevoie de nicio intervenție, Dumnezeu le 
liniștește pe toate, binele Lui e singurul 
absolut:  

„Îmi șterg lacrimile și mă uit cu drag 
la toate bătrânele mele prietene; au 

supraviețuit și au învins, în cele aproape 
șapte decenii de viață, de când au venit 
pe lume, și spațiul concentraționar din 
„epoca de aur”, și tulburea forfoteală a 
tranziției postdecembriste, și carantina din 
vremea Covidului.”  

Cât despre poeta Valeria Manta 
Tăicuțu, ea nu se dezminte nici în ro-
manul acesta...Să fii poet într-o întâmplare 
de destin dramatic, să presari poezie prin 
întâmplări tragice, să aduci în discuție 
lumea literară de azi cu tarele ei strâmbe 
(poeta Luminița Zaharia a fost plagiată și 
autorul plagiatului a intrat cu surle și 
trâmbițe în USR) iată, așa se scrie un 
roman total al zilelor noastre! Felicitări! 

Valeria Manta Tăicuțu- romanul Îngeri S.A.
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După ce au venit şi la noi compani-

ile mutinaţionale, după 1990, cine era an-
gajat la acestea, credea că l-a prins pe 
Dumnezeu de un picior, că se va îmbogăţi 
rapid şi că va umbla cu afaceri prin 
srăinătate. Dan Bundă, într-o carte 
incitantă, intitulată Fata Morgana Inc. – 
roman – (Ed. Neuma, 2020) urmăreşte 
viaţa unui astfel de angajat român pe me-
andrele urcuşurilor şi coborâşurilor com-
paniei în funcţie de profitul realizat.  

Eroul romanului, Bogdan Manta, 
era angajat la o firmă privată care lucra cu 
o corporaţie americană. I se oferă şansa 
de a lucra la corporaţie pentru proiectele 
acesteia legate de combinatele petrochi-
mice din România şi Ucraina.  

Cât timp industria ţărilor foste co-
muniste mai funţiona, lucrurile păreau să 
meargă bine: Bogdan Manta primeşte 
maşină de servciu, calculator, şedinţele de 
analiză se ţin la Viena, se organizează 
acolo şi mese de protocol la diverse 
sărbători la care angajaţii, aleşi pe 
sprânceană, participau cu familiile lor etc. 

Se învăţa mult, salariile pentru angajaţii 
din Est - deşi se evidenţiaseră în vânzări 
– sunt mult mai mici decât ale celor din 
Vest şi nu li se acordă sporuri de muncă 
prelungită.   

 Bogdan  se afirmă (este numit unul 
dintre cei doi şefi de lucrări la un curs pen-
tru angajaţii din întreaga lume, care se 
desfăşoară în America; este propus pentru 
funcţia de Director al filialei din Austria a 
corporaţiei – ceea ce nu se realizează din 
cauza promovării unui nepot), aduce ve-
nituri importante firmei, e invitat să-şi 
cumpere o maşină second hand de la 
corporaţie, arătoasă şi ieftină, dar care se 
cerea reparată cu un preţ egal cu cel al 
achiziţiei. Austriecii împuşcaseră cu 
maşina asta trei iepuri: scăpară de o 
tinichea, de cheltuiala recompensării pen-
tru contractul baban încheiat de Bogdan şi 
îl motivaseră pentru următoarele 
alergături. Abia după câţiva ani, eroul nos-
tru va reuşi să predea această maşină la 
fier vechi şi să-şi cumpere o maşină mai 
performantă. 

Dar economiile fostelor ţări comu-
niste încep să scârţâie, întreprinderile îşi 
reduc activitatea sau se privatizează pe 
bucăţi, unele se vând pentru teren şi fier 
vechi etc, motive pentru care şi activităţile 
corporaţiei scad, în aceste regiuni. Ca ur-
mare, mulţi angajaţi, în special din Est, 
sunt disponibilizaţi, adio petreceri la Viena 
etc. Până la urmă, corporaţia este înghiţită 
de alta mai mare. După un timp corporaţia 
este revândută unui rechin uriaş. 

În Epilogul cărţii, autorul ne 

povesteşte cum eroul său, Bogdan Manta 
se pensionează şi îşi predă inventarul şi 
maşina. Pe strada aude nişte tineri 
entuziasmaţi că vor lucra la o corporaţie, 
fără să ştie că aceasta este o „Fata Mor-
gana”.  

Care este mesajul acestei cărţi 
semnate de Dan Bundă? Iată ce ne spune 
autorul despre corporaţiile multinaţionale: 
“În numele progresului global, salvării de 
crize, pandemii, suprapopulare, încălzire 
globală, războaie şi alte asemenea 
calamităţi, corporatismul e noul Mesia 
venit să călăuzească societatea către ge-
neralizarea robotizării umane.” 

Deci, corporaţiile slujesc interesele 
globalismului care intenţionează crearea 
întâi a unei pieţe mondiale comune, apoi 
desfiinţarea graniţelor, ştergerea 
identităţilor naţionale şi instaurarea unei  
conduceri mondiale unice. 

Tot Dan Bundă ne atrage atenţia că 
relatarea din carte nu este întâmplătoare: 
“Aceasta nu este povestea vreunui caz 
particular, ci a unui întreg sistem în care 
oamenii devin pe zi ce trece numere.” 

Cartea este verosimilă şi foarte 
actuală. Deşi prezintă câteva scene 
umoristice (cura cu votca în Rusia şi 
Ucraina, accidentul cu o instalaţie 
fabricată de companie pentru prelucrarea 
sticlei topite, rusul care sub influenţa 
băuturii alcoolice sare la bătaie cu un 
american la o petrecere organizată în Aus-
tria de compania din America), problemele 
ridicate sunt foarte grave. Este un protest 
împotriva globalizarii, bunăstarea adusă 

de corporaţii fiind considerată o iluzie. 
Cu ocazia pensionării, Bogdan 

Manta află motivul blocării sale la un anu-
mit nivel în ierarhia corporaţiei. Refuzase 
să furnizeze informaţii cu privire la viaţa 
intimă a angajaţilor săi. Dar este mulţumit: 
„Pentru a onora condiţia de om trebuie să 
fii onest, în primul rând cu tine însuţi.” Este 
concluzia autorului.  

Autorul nu pregetă să arunce săgeţi 
otrăvite la situaţia noastră actuală: 
revoluţia ne-a adus ţigări şi băuturi străine, 
MacDonald´s, cărţi cu puşti, pistoale, 
femei goale, paşapoarte, maşini second 
hand. 

Dan Bundă este un povestitor 
talentat, lucid, uşor cinic, stilul este 
limpede direct, colocvial. Cartea se citeşte 
cu interes şi încită la meditaţie. 

 Dan Bundă – „Istoria creşterii şi descreşterii” unei companii multinaţionale 
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Pusă, prin motto – „Poezia este ri-

tualul de taină al ființării întru Cuvânt” (Val 
D’Emar) –, sub semnul forței făuritoare a 
verbului, cartea lui Valeriu Stancu, 
intitulată „răstignirea pelerinului” 
(CRONEDIT, Iași, 2017), cuprinde poeme 
al căror conținut este o reinterpretare / re-
configurare / exegeză sui-generis, din per-
spectiva omului contemporan, a unor 
aspecte ale canonului biblic, traducând 
însă neliniști creaturale perpetue (dar ilus-
trate prin intermediul unor secvențe de 
viață, inclusiv din comunism, stampate 
uneori pe emoțiile celor ce au traversat 
epoca), iar un argument, între altele, în 
această privință este și prezența 
enunțurilor în alte limbi presărate de-a lun-
gul volumului („Le lendemain de l’apoca-
lypse”; „le temps de la solitude”)… 

La nivel ortografic, fiind receptate 
ca repetări (firește, la altă scară) ale unor 
date, fapte, gesturi arhetipale divine, 
formele de manifestare pe care le evocă / 
descrie / sugerează poetul în versurile din 
această carte sunt scrise cu inițială mică 
(inclusiv titlul volumului), expresie, poate, 
a locului lor în evoluția omului, prin ra-
portare la modelul conștient sau nu.  

În privința conținutului, poezia lui 
Valeriu Stancu are, de la început și până 
la sfârșit, aproape în permanență, măcar 
o latură elegiacă. Astfel, în ipostaza pele-
rinului, vocea lirică urmează parcursul 
aventurii existențiale a celui, crucificat 
(„răstignit”) de însuși destinul asumat, într-
un fel de „relatare” despre un ipotetic viitor, 
prin abolirea cronologiei consacrate. 

Deschis, deci, cu imaginea unei 
existențe post-apocaliptice („a doua zi 
după apocalipsă”), volumul transmite, 
totuși, încă din incipitul-prolog, o speranță: 
cea a regenerării, fie și printr-o 
metamorfoză presupus negativă: „seva a 
început să se transforme în spini”, în timp 
ce „Pământul își chema adâncurile / în 
blestemate câmpii / în care ura lăsase 
urme tăioase”.  

Cu note de sarcasm, uneori, la 
adresa lumii întregi, care a făcut posibile 
sau măcar a acceptat sacrificii nejustificate 
(„Și-a sfințit pământul / viciile / prin imacu-
lata concepție / și prin apocalipsa 
imperială”), cartea etalează, de aseme-
nea, noua ordine a falsului, întronabilă „a 
doua zi după apocalipsă”, prin „cabala 
oglinzilor paralizate / mincinoase / putride”, 
capabile „să șteargă limitele / dintre vii și 
morți / dintre ieri și mâine, / dintre viețuire 

și ființare”. De fapt, cartea întreagă este o 
încercare de inițiere în descifrarea rapor-
tului dintre aceste două vocabule, aparent 
sinonime, „viețuire” și „ființare”, puse, în 
subsidiar, în relație cu umilința și demni-
tatea. 

Mai departe, colindul închinat 
„copilăriei mele”, început al Golgotei pro-
prii, continuă dezambiguizarea cauzelor 
configuratoare ale viziunii apocaliptice 
(sugerată deja, în primele poeme): „Prunc 
născut în cuib de cuc”, „Rană dintr-un 
veac stingher”, dar visând, cu ecouri fol-
clorice în planul expresiei, la repetarea 
sacrificiului cristic: „Să nu fiu vremelnicer / 
Crucea să ți-o pot purta / Pătimit pe Gol-
gota / Palma-n cuie să mi-o-nfier / 
Doamne, Lerui-Ler!”    

Cu asemenea date, în cartea lui Va-
leriu Stancu, lumea apare ca palimpsest, 
ca un șir de „déjà-vu”-uri („stâncile-s 
gemene, / se ciocnesc între ele, / ca la tre-
cerea lui Odiseu”),  straturile ei, așternute 
de la epoca biblică încoace, relevând 
existența acelorași experiențe. Cu toate 
acestea, reluarea lor, deși la altă scară, 
este covârșitoare, de fiecare dată, pentru 
actanți, impactul evenimentelor propriei 
vieți fiind, cel mai adesea, mai mare decât 
oricare altul. 

Totodată, un dușman ineludabil, 
este, și aici, recunoscut a fi timpul, unitatea 
de măsură inflexibilă a tot ce reprezintă 
făptura umană: „Dar timpul ce mi-a mai 
rămas / Cum să-l împart și cui să-l las? / 
Un pod de frunze, un popas / Și clipa-
ntemnițată-n ceas…” 

În contextul bântuirilor condiției 
umane, dintotdeauna, războiul – în sens 
denotativ sau conotativ, conflagrație sau 
metaforă a conflictelor existențiale de tot 
soiul –  este un generator de coșmaruri, 
prezent în carte printr-un imaginar terifiant, 
îmbinând realul și oniricul (peste lumea 
creată, ca în picturile lui Chagall, plutește 
viziunea tragică a poetului, prins el însuși 
în acest tărâm coșmaresc, unde i se 
comandă: „Tonul la cântec, Poete!”), de 
vreme ce, „dincolo de porțile iadului”, totul 
exprimă semnele lui: „Vremea se 
încercăna./ Coloanele de soldați / treceau 
/ pe un drum de pământ / ocolind maha-
laua. / Cârduri de gâște / ieșeau…”  

Cu aportul tuturor acestor factori 
care apasă ființa, în poezie se profilează 
lumi concentrice, dominate de un tragic 
devastator, prin neputința de salvare, de a 
ieși din cerc: „Absurdul se strecura 
dușmănos / în scrisorile / de pe frontul 
întemnițat / în hotarele frigului…” Se 
creează, în felul acesta, premisele pentru 
„poetica derizoriului”, nu mai puțin aflată 
sub zodia suferinței, pe care expeditorul 
scrisorii către „bunul prieten” Horst 
Flubacher o trasează în amintirea unui soi 
de internaționalism („Așa cum îi spuneam 
și caporalului nostru / Nyegrai Geza…”), 
nu al unor beligeranți obișnuiți, ci al celor 
aflați într-o luptă (zadarnică) împotriva 
amintitului absurd. De aceea, pe acest 
fundal, versurile capătă, la un moment dat, 

aspect de memorii de război („Era 19 iulie 
/ iar noi…”), într-o vreme când „venise ab-
surd le temps de la solitude”, cu alte cu-
vinte, „venise apocalipsa”, care generează 
o târzie (auto)evaluare: „Eram colecția de 
umbre a neamului”.  

 Apăsat de alergarea între o 
existență fadă, seacă, goală, cu aceeași 
finalitate, impusă tuturor, dar neacceptată 
de toți, și doritul ei revers, poetul contem-
poran (se) întreabă, sfâșietor: „De ce m-ai 
adus, mamă, pe lume, / dacă sunt juruit 
morții?”, cuvintele lui – ecou al versurilor 
blagiene: „De ce m-ai trimis în lumină, 
Mamă…”– fiind, de fapt, reiterări neobosite 
ale conștiinței incurabilului dramatism al 
condiției umane, accentuat în carte de 
tema lumii ca teatru („suntem doar o undă, 
suntem doar un rol”). Totodată, amintita 
zbatere a ființei „între undă și stea” îi 
sporește suferința, mai ales că nu se 
rezumă la individ, ci este definitorie pentru 
tot și toate: „Se scufundă orașele, / ghem 
se strâng apele”… Iar întoarcerea 
continuă în Ghețimani, pentru a găsi 
soluția (cuprinsă în răspunsurile 
învățătorului), la tot amarul existențial, 
rămâne o speranță salutară…  

Pe de altă parte, alternând sau îm-
binând versuri clasice și moderne, valori-
ficând, de asemenea, prozodia populară, 
dar și profunzimile imaginarului acesteia 
(„noaptea îmi taie / pleoapa-n venin / arsă 
văpaie / din care vin / cearcănă straie / 
cerul puțin / toamna îndoaie / somnul în 
vin / triste convoaie / drumu-l rețin / mă în-
covoaie / lațul aldin”), poezia lui Valeriu 
Stancu poate fi citită ca o formă de 
literatură experimentală, atentă la cam tot 
ce se află în arealul viețuirii și / sau al 
ființării, în care se exprimă fireasca 
tentativă a omului – care, în descendență 
pascaliană, își simte fragilitatea („sunt o 
trestie / la margine de vis”) – de a identifica 
și alege calea cea mai potrivită, fie și când 

„clipa e târzie”, iar gândul i se îndreaptă 
tot mai mult spre dragostea de aproape 
(„Întinde-mi mâna, dragoste pustie, / doar 

moartea, azi, cărările îmi știe!”) sau din 
ceruri, către care își înalță ruga: „Dă-mi, 
Doamne, azi în mare mila Ta / Cât soare 
zace-n Marea Marmara // Și dă-mi iubire, 
cât n-a fost să fie / În necuprinsa Ta 
împărăție! // Iar pentru vremea care va să 
vină / Să-mi dai sub pleoape-o mare de 
lumină”…   

În acest întreg marcat de un discon-
fort creatural, poetul, om al cetății, nu 
poate să nu-și îndrepte atenția și asupra 
neamului („fii mândru că ești român!”), 
asupra unui statu-quo deloc înălțător, iar 
amărăciunea, împletită cu ironia, pe care 
le transmite prin versurile poeziei, 
sugerează teribila crevasă dintre ce este 
și ce ar trebui să fie, ca o prelungire sau 
ca o continuare firească a premiselor cre-
ate de un trecut la care ne raportăm 
mereu, dar ale cărui reușite nu trebuie să 
rămână doar amintire: „…să trăiești doar 
pentru ce a fost”.  

Alegoric, de cele mai multe ori – 
„somnie”, „rugă de primăvară (1)”, „tân-
guire”, „o casă de fluturi”, „cicatricele ori-
zontului”…–, vocea lirică aduce / etalează 
secvențe dintr-o lume paralelă cu lumea 
reală, invazivă sau dorită („Cât Taină mai 
este, / Rămâi în poveste!”), dar imposibilă, 
de vreme ce, acolo, ar urma să existe 
despărțit de imanențe, prin implicarea / 
susținerea ierbii, a stelei, a îngerului „fără 
de-ntrupare”, forme de expresie a 
divinității (invocată, de asemenea: 
„Doamne, lavă răbdurie / Dăltuire de 
văzduh”), drept care imploră: „Vindecă-mă 
de pământ!”; „Să mă vindece de zbor!”; 
„Vindecă-mă de iubiri!”; „Vindecă-mă de 
vecie / De robie și de duh!”; „Vindecă-mă 
de cuvânt!” și „Vindecă-mă și de mine? cât 
clipește-n cer o stea!” 

Pentru că este receptiv la tot ce-i 
traversează parcursul existențial,  printre 
fragmentele din care alcătuiește, în carte, 
o panoramare a cam tot ce îi declanșează 
expansiuni sau contorsionări sufletești, po-
etul găsește loc și unei emoționante opriri 
psalmice, unde divinul cu ale cărui 
omniprezență și omnipotență a crescut 
(„M-au învățat părinții-n rugăciune / Să-ți 
spun ce vreau, că ai un suflet bun; / Dar 
din ce-aveam odinioar’ a-ți spune / Azi, 
Doamne, nu mai am nimic să-ți spun”), 
este implorat, într-o „rugă păgână”, să facă 
„o minune”, readucând la viață prietenul 
necuvântător: „Adu-ne, Doamne, câinele-
napoi!” 

Mereu meditativă, așadar, vocea 
lirică aduce, în poezia lui Valeriu Stancu, 
o perspectivă gravă asupra unei lumi în al 
cărei destin nu se întrezărește decât 
tristețe („Hlamida orizontului / bate-n tipa-
rele morții / la ceasul de taină / jeli-vom cu 
toții”…), în contextul în care timpul, marcat 
de nestatornicia-i intrinsecă, este martor 
la utopice tentative de ieșire din tiparele 
impuse de el („Ce zare de răzvrătire 
pândește în oase? // Clipa pribeagă / zarul 
aruncă / osânda-i lumină, / suișul, 
poruncă”), astfel că, oximoronic, se poate 
vorbi despre „robia învierii”. 

 Între „viețuire și ființare” –Valeriu Stancu: „răstignirea pelerinului”

M
io

ar
a 

Ba
hn

a

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fără îndoială că Rodica Dascălu, 

cu o acuitate deosebită cu care privește în 
jur, contemplă dar și raționează primar, ar 

fi în stare să asculte și să deslușească, 
după cum ne mărturisește undeva, 
cândva, odată, poetul englez Dylan 
Thomas, subțirele țipăt al florilor, în vreme 
ce tulpinile lor izbucneau din bulbi/ lăsând 
totodată și viermele să pătrundă. 

 Se simte, dacă doriți, în poezia 
cultivată de poeta despre care vorbim, de-
mersul de a apela frecvent la ceea ce am 
putea numi „O nouă simplitate”, cu sensul 
evident spre „modernism”. E, bineînțeles, 
vorba de o modalitate proprie de a-și re-
activa propriile categorii existențiale pri-
mare. O face, cred eu, parțial instinctiv, dar 
și cât se poate de conștient, suprave-
ghindu-și, stimulându-și și, de ce nu, 

provocându-și atât acuitatea simțirii, cât și, 
în egală măsură, pe cea a beatitudinii sale; 
de asemenea, merită să amintim aici că 
până și stângăciile devin o alternativă 
viabilă. Esența de beatitudine în fața spec-
tacolului mirific al vieții e una de temperare 
viscerală a tensiunilor asimetrice la care e 
supus corpul care nu face decât să-și ra-
diografieze durerea ori suferința, expuse, 
desigur, abreviat și cât se poate de mini-
malist. Surprind, desigur, aici discreția, so-
brietatea, dar și seninătatea din miezul 
iluminat al durerii care emoționează, 
frapează făcând și mai concretă, și mai 
dramatică furia dezlănțuită.  

Și care sigur iradiază, dar și 

ilustrează jurnalul corporal al autoarei. Rodica Dascălu – o sensibilitate fertilă şi de kinogramă*
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 Un „Bacovia en miettes“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              La aproape o jumătate de 
secol de la publicarea primului 
său articol consacrat Poetului 
(Bacovia, azi - Ateneu, august 
1964), criticul Constantin Călin a 
ajuns la concluzia că autorul 
Plumbului trebuie citit «ca un autor 
vechi, lent, cuvânt cu cuvânt, des-
cifrat. În opera sa sunt termeni, ex-
presii, aluzii ce intrigă: parțial sau 
deloc cunoscute. Deși parcurse în 
toate sensurile, unele din textele 
sale, mai „dorm“, ca să folosesc o 
vorbă a lui Unamuno. Ele trebuie 
trezite, interogate, lămurite. Care ar 
fi metoda suscitării lor? Una 
arheologică. Bacovia trebuie scos 
de sub sedimentele unor 
interpretări critice abuzive, care pur 
și simplu ignoră „ce-a vrut să spună 
poetul“ sau „ce înseamnă cutare 
lucru sau gest“ dintr-un vers al său. 
Nu o dată s-a fantazat și s-a delirat 
pe marginea poeziei sale. Cred că 
important nu e să spui ce nu s-a 
spus, detaliind de la linia textului, ci 
să faci dovada comprehensiunii, să 
restaurezi înțelesurile originare ale 
operei. Mi-e dor, dacă pot zice așa, 
necritic, să descopăr un Bacovia 
primitiv, simplu, autentic». 

Chiar dacă în Dosarul Ba-
covia, II, O descriere a operei 
(Bacău, Editura Agora, 2004) a 
făcut aceasta en détail, imensa 
cantitate de materiale rămase ne-
folosite în urma elaborării celor 
două volume ale trilogiei proiectate 
încă din 1970, ca și amânarea sine 
die a definitivării și publicării celui 
de-al treilea, l-au determinat în cele 
din urmă să anuleze într-un fel 
apropourile celor sătui să-l tot 
aștepte și să le demonstreze că 
„Uzina Bacovia“ e mult mai 
complexă, așa încât așteptarea, 
oricât de sâcâitoare ar fi, își are 
rosturile ei. 

Ivită pe negândite și mai 
devreme decât se aștepta, șansa 
de a reveni la subiectul atât de drag 
inimii sale e legată de aniversarea 
a 13 decenii de la nașterea celui ce 
a fost „prizonierul propriului trecut“ 
și de sărbătoarea ce i-o pregăteau 
băcăuanii, care, la vremea lui, nu 
prea l-au băgat în seamă, însuși 
orașul ce azi și-l revendică 
purtându-se „mai bine cu alții decât 
cu el“. 

Autor de „zigzaguri“, cum 
se consideră, bacovianologul 
băcăuan ce se „învârte“ de o viață 
în preajma creatorului Stanțelor 
burgheze a preluat din zbor ideea 
partenerilor de dialog și, în stilul 
său de „ins liber, curios“, a răspuns 
provocării, oferind concitadinilor, 
dar și celor interesați, o carte la fel 
de emblematică, intitulată chiar În 
jurul lui Bacovia. Glose și jurnal 
(Bacău, Editura Babel, 2011).  

Una despre om și poet, cu 
alte cuvinte, despre ceea ce se 
întâmplă în jurul lui, scrisă parcă 
dintr-o suflare, deși ea adună sute 
de „Observații, analogii, reflecții, 
nedumeriri, reveniri, completări la 
comentariile altora, apropouri la ac-
tualitate etc.“ consemnate fie în 
pagini de jurnal, fie în cele ale unor 
publicații la care colaborează. 

Conștient că și după această resti-
tuire are „încă datorii serioase față 
de cel ce a scris Plumb și Scântei 
galbene“, glosatorul lui Bacovia e 
convins că a încredințat tiparului o 
carte „omogenă și demonstrativă“, 
ce îl definește și vorbește de la sine 
despre intențiile sale: «Demonstrez 
prin ea, întâi, că Bacovia, autorul a 
sub 500 de pagini de poezie și 
proză, îl poate sateliza pe un 
cercetător ani în șir și, în al doilea 
rând, îmi demonstrez mie că, fără 
a avea senzația că „trag de 
subiect“, pot ramifica investigațiile 
asupra operei sale, în subterane și 
la suprafață, că pot descoperi și ar-
gumenta o gamă întinsă de teme 
sau că pot stabili relații noi cu alți 
autori și cu alte opere. Aservindu-
mă, Bacovia mă evidențiază.» 

Iubitor de nuanțe, criticul te 
captivează chiar de la prima temă 
– Numele –, așa încât navighezi 
parcă pe o corabie plină de neste-
mate, înaintând cu ușurință printre 
valurile nărăvașe și netrăind 
niciodată senzația că te poți scu-
funda în abisuri. Vezi, dimpotrivă, 
atât limpezimea apelor în care s-a 
scăldat poetul ce n-a „tras podul de 
la mal“, cât și cea a ideilor 
surprizătoare și a unghiurilor din 
care criticul privește încifrata 
creație bacoviană. 

Afli, bunăoară, că poezia 
Furtună pleacă de la un fapt real, 
ilustrat și de schița cu același titlu 
publicată de fratele său Constantin 
Vasiliu-Langa, cu pseudonimul C. 
Vaer, informație folosită și de Mar-
cel Marcian, numai că acribiosul 

scotocitor prin gazete îi 
demonstrează că la vremea pro-
ducerii vijeliei cu pricina viitorul 
ziarist avea 4 luni și nu 3-4 ani, tot 
la fel cum „surorile sale, cele mai 
mari aveau atunci 12 și, respectiv, 
11 ani, vârste la care nu puteau fi 
învățătoare“.  
        O demonstrație similară face, 
pentru a mai oferi un exemplu, și 
când e vorba de reperele poeziei 
Tablou de iarnă, unde localizarea 
abatorului dată de Grigore 
Tabacaru o descoperă și într-o evo-
care a dramaturgului Isaiia 
Răcăciuni, numai că imaginea 
acestuia nu era deloc mare, ci una 
ce semăna cu o „magazie cu pereți 
de scânduri, cu un geam meschin 
într-o parte și, probabil, cu încă 
unul de același fel în partea opusă, 
așezată pe piloni și înconjurată de 
apă“. Ca „surprinzător de naivă“ e 
taxată, legată de amintita poezie, 
și afirmația din ediția critică Botex-
Petroveanu, care-l transformă pe 
Bacovia într-un „pionier sentimental 
al ecologiei!“, semn că editorii n-au 

înțeles nimic din poezia ce, „în ter-
meni plastici“, e un peisaj, „dar și 
un poem despre teroarea morții și 
despre iubire ca refugiu din fața ei“.  

Perspective noi în inter-
pretare aduc, de altfel, toate 
glosele incluse în sumar, indiferent 
că e vorba de un cuvânt, un vers, 
o strofă sau un poem în întregime, 
iar pentru fiecare dintre ele avizatul 
istoric literar îți pune la îndemână 
argumente irefutabile, însoțite de 
adevărate istorii, care se întind 
uneori de-a lungul unor secole și 
chiar milenii. 
            Când se oprește la corbii 
din cele 12 poezii în care sunt 
evocați de Bacovia, de pildă, is-
toricul prezenței lor în literatura 
română începe de la Psaltirea 
Scheiană și Psaltirea Hur-
muzachi, trece prin poemele lui 
Dosoftei, Asachi, Alexandrescu, 
Alecsandri și Eminescu, lirica de la 
sfârșitul secolului al XIX-lea și în-
ceputul secolului XX, cu exem-
plificări pentru fiecare în parte și cu 
efectele avute asupra stării creato-
rilor, care la poetul băcăuan 
„amintește de o viață precară, 
mărginită, amenințată“, însă și de 
„corbii interiori“, ce n-au „doar două 
anotimpuri: se ivesc ori de câte ori 
ne copleșește decepția, ne sufocă 
plictiseala, ne deprimă singu-
rătatea“. 

Cei curioși vor afla, între 
altele, de ce Bacovia e „unul dintre 
foarte puținii scriitori care nu-și 
inventează dușmani“, de ce, pentru 
el, „războiul e cea mai regretabilă 
formă de nebunie“, de ce, în mod 
oarecum ciudat, „era un amator de 
baluri și, probabil, un bun 
dansator“, de ce dandysmul său e 
„o manifestare de interior, izolată, 
intimă, menită să-i submineze pa-
tima, ardoarea și suferința“, de ce 
„fiorii“ au, în cazul său, „o putere 
transfiguratoare“, de ce a „iubit și a 
jinduit mereu la iubire“, de ce, în 
pofida structurii sale fizice, era «un 
senzual cu o „virilitate“ robustă», de 
ce, „Decăzut în iluzii, poetul 
acceptă constrângerea realității“, 
de ce în viziunea lui cimitirul e „un 
loc de visare, de limpezire și inițiere 
filosofică“, de ce „e un Eminescu 
care n-a fost niciodată tânăr“ ori un 
„Cioran înainte de Cioran“ și încă 
multe altele, pe care spațiul nu ne 
îngăduie să le mai înșirăm. 
               La fel de dense și de bo-
gate în substanță sunt și paginile 
de jurnal, dintre care o parte, ca și 
41 de glose, au fost incluse anterior 
în cel de-al doilea volum al 
Dosarului, dar cum „Strategia lui 
Bacovia a fost strategia așteptării“, 
suntem siguri că și cititorii vor avea 
curiozitatea să ajungă la final, 
bucuroși să descopere că autorul 
Plumbului e nu numai „cel mai 
dens dintre poeții români“, ci și „un 
Caragiale amar și abisal, trecut de 
la râs la plâns“, alături de care e cel 
mai des citat.  

Vor mai constata, de 
asemenea, că și de această dată, 
luând de la Bacovia „asumarea fără 
ipocrizie a greșelilor și a eșecului“, 
criticul și istoricul literar Constantin 
Călin a infirmat adutodefinirea de 
„simplu publicist“ și a oferit publicu-
lui și specialiștilor un volum de is-
torie literară consistent, de o fluență 
și o claritate aparte, ce întregește 
Dosarul Bacovia cu o piesă 
indispensabilă și îl poate trans-
forma, când va apărea și Triumful 
unui „marginal“, într-o tetralogie 
unică în spațiul critic românesc. 
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(Continuare din pag. 5) 
 
Dându-ne la iveală 

poeme insolite, deosebite, 
scrise cu pana ecoului de pro-
funzime, Rodica Dascălu ne 
oferă poeme de nuanță și de 
esență nostalgică, dar care, în 
subsidiar, îi descoperă calmul 
existențial trăit în paralel cu bu-
curia comunicării. 

 Viziunea peisajelor sale 
sufletești, expuse într-o alertă 
mișcare, e de natură să dea 
forță și sens schimbărilor se-
sizate din mers, să răstoarne 
și să transforme prin forța 
pozitivă și dinamica lucrurilor, 
fatalitatea pe care a trăit-o 
destul de intens și încă o mai 
resimte și acum autoarea. 
Rodica Dascălu știe să vadă, 
să simtă, dar să și inves-
tigheze cu forțe proprii univer-
sul înconjurător; apropierea ei 
de arealul domestic, ca și de 
cel familiar, nu surprinde cred 
pe nimeni. Miracolul mărunt al 
vieții e de natură să-i revi-
goreze dar să-i și recapaciteze 
forța lăuntrică de introspecție, 
care e și principala ei armă de 
regenerare, dar și de 
renaștere spirituală. 

Nu avem de a face cu o 
resemnare, ci dimpotrivă cu o 
luptă continuă purtată cu 
sinele propriu. Luptă în care de 
cele mai multe ori câștigă, 
îmbunătățindu-și atât felul de a 
fi, cât și perspectiva din care 
privește realitatea înconju-
rătoare. 

 Frumusețea calităților 
sufletești, ca și strălucirea gân-
durilor bune, sunt bijuterite cu 
migală și perseverență, 
răbdare, voință îndelungată, 
hărnicie și iscusință creativă și 
intelectuală. Rezultatul acestui 
efort este cu siguranță 

surprinzător, dar și impresio-
nant. Versurile sale devin, cum 
ar putea – o spune cu propriile 
sale cuvinte poetul sucevean 
Ovidiu Vintilă, „obiecte psi-
hice”, fiindcă de bună seamă 
poeziile sale joacă rol de 
Chatarsis.  

Noul său volum de ver-
suri, purtând titlul „Apa limpede 
a libertății”, aflat în pregătire la 
Editura Art Book, este cel de-
al patrulea volum al scriitoarei, 
în ordinea de apariție, după: 
„Dansul vieții” (Editura Art 
Book, 2016), „Nervuri” (Editura 
Ateneul Scriitorilor, 2018), 
„Imaginează-ți o grădină” 
(Editura Art Book, 2020). No-
tabile și cu totul deosebite sunt 
și paginile din „Infinita iertare” 
(inițial: „Jurnal de suflet”, în 
manuscris), apărute undeva în 
anul 2017 la aceeași editură 
Art Book și care dovedesc cu 
prisosință calitățile scriitoricești 
ale Rodicăi Dascălu, dar și pe 
cele de caracter, intelectuale și 
umane, de care dispune în 
chip  intrinsec persoana dom-
niei sale.  

Setea de lumină, senti-
mentul cosmic, dar și cel reli-
gios al poetei sunt de natură 
să încunune un caracter și o 
personalitate distinsă și fără 
cusur. 

„Un buștean” la capătul 
umbrei unui porumbel 

Un arici harnic în lumină 
strălucitoare a soarelui…”  

Şi... mă opresc aici... nu 
înainte de a vă spune că 
memoria, imaginația și fan-
tezia sunt, de fapt, sursele al-
ternative ale libertății umane, 
necesare dar și suficiente. 

 
*Rodica Dascălu, Imaginează-
ți o grădină, Editura Art Book, 
Bacău, 2020

Rodica Dascălu – 
 o sensibilitate fertilă şi de 

kinogramă*

Marian Ilie 
 

PLUMB 
 

Mă pregăteam să trag 
                 un somn de plumb 
După un prânz ceva  
                 mai copios 
Când, hop!, poştaşul -  
                 puse tolba jos 
Şi scoase plicul  
                 cu revista Plumb 
 
Pas să mai dormi,  
       chiar pleoapele de plumb 
Prind noi puteri  
                şi-ndată se deschid 
Şi te apuci frumos de păstorit 
Pe pajisti, douăzeci, 
                  cu flori de plumb... 
 
Ai ce citi, revista-n acest an 
Marchează, cum desigur  
                            veţi vedea 
Un dublu jubileu Bacovia 
Ce-ncununează  
                      spaţiul băcăuan 
 
140 de ani decând 
Poetul poposi pe-al vieţii val 
Şi alţi 50 decând un festival 
Atestă nemurirea-i prin cuvânt 
 
Şerpar brodat cu note critice 
La cărţi (nu doar din raft  
                               de librării) 

Iar între ele proze, poezii 
Eseuri şi tuşări politice 
 
Timp doar să ai, ca ai a lectura 
Pagini întregi de note  
                            de bun gust 
Nimic din acel aer greu, vetust 
Ce-l apăsară pe Bacovia! 
 
 **** 
 
Horga Mihai 
 
 

ILUZIA  DIN  STICLĂ  
(sonet) 
 
Avu Hefaistos o ideie 
S-o pună-n sticlă pe femeie 
Mări și oceane să parcurgă 
Timpul pe lângă ea să curgă  
 
Iar după ani s-o pescuiască 
Tot tânără ...s-o regăsească 
Din spuma mării, pe-a sa divă 
 
Luptând cu valul în derivă 
Dar, vai! acum,  
                       bătrâne șchiop 
Putea -o -vei ști fericită 
 
De orice tânăr zeu, dorită? 
Nesocotite  mizantrop 
Nu vezi? E-aceeași Afrodită 
De ce-ai mai scos  
                  al sticlei dop? ... 
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Cartea tecuceanului Ionel 

Necula ar putea fi considerată un 
reper de spiritualitate, care îți oferă și 
o delectare prin intelectualitatea ana-
lizei. N-am citit de mult o analiză așa 
vibrantă despre poetul național, poate 
de la eseurile lui Vladimir Streinu, ori 
cartea surprinzătoare atunci semnată 
de Matei Călinescu. Mi-ar plăcea să o 
remarce și eminescologi de la Centru, 
ori de la vechile Universități din Iași, 
București și Cluj. Orașul Tecuci, așa 
provincial cum îl cred unii, are și an-
tecedente ilustre. Cândva funcționa în 
războiul mondial ca o capitală a 
României; acolo era Comandamentul 
Armatei Române, Regele Ferdinand I 
și Guvernul făceau naveta la Iași. Acolo 
era, în veacul trecut, o mare densitate 
de scriitori clasici și de titluri acade-
mice. Cartea exegetului Ionel Necula, 
și profesor-animator cultural, credem 
că-și trage puterile de seducție de la 
faptul că în ea s-au întâlnit marile puteri 
ale naturii umane: filosofia, religia și li-
teratura. Interferența lor a determinat-
o un geniu, Mihail Eminescu. 

Colegul nostru de viață literară a 
observat și a proiectat în cartea sa, 
(apărută anul trecut), uimirea trăită, cu 
sprijinul unor confrați de rang înalt, ca 
Maiorescu, Cioran, Caragiale, Simion 
Mehedinți, Nicolae Georgescu, Al. 
Surdu, Adrian Dinu Rachieru și alții. Din 
generații diferite, aceștia au receptat în 
timp mesajul eminescian rămas și 
acum valabil. Corect, prefațatorul cărții, 
Adrian Sabău, își amintește că Simion 
Mehedinți a rostit în 1955 propoziția 
educativă că Eminescu „este cel mai 
mare poet-filosof al secolului său”. În 
context, se ajunge și la Lucian Blaga, 
spiritele fiind antrenate în meditația de-
spre „Condiția unei filosofii naționale”, 
în descendență cu Constantin Noica, 
Mircea Vulcănescu și Al. Surdu.  

Pre cât știm noi, cu mare 
aproximație, este o carte târzie 
aceasta, semnată de Ionel Necula, 
care, iată, are curajul și competența, să 
meargă direct la țintă. El caută puncte 
de sprijin în gândirea poetului, în 
creația sa, în corespondență, în 
prestațiile publicistice și notațiile spo-
radice, găsind argumente din belșug. 
Devenirea românească a fost prea 
târziu înțeleasă, iar altădată, obturată 
de vremuri, de istorie și de ideologii 
antiștiințifice.  

Chiar dacă Eminescu n-a avut 
răgazul să plănuiască un sistem de 
idei, poate fi privit ca un îndrumător, un 
clarvăzător (p. 17), căci e clar că s-a 
gândit la o filosofie pliată pe realitatea 
românească, având temei 
naționalitatea și religia; fiind aproape 
de gândirea lui Petre Țuțea. La roman-
tica vârstă de 20 de ani, într-un concept 
de scrisoare, Eminescu a gândit 
această idee rară. 
 

*** 
1) Era nevoie de un concept 

patronimic care să tuteleze atât 
temeiurile metafizice, dar și poetice. 
Astfel, în genialitatea eminesciană, a 

început să circule motivul arheic, care 
exista și în gândirea europeană, de la 
Aristotel la Schopenhauer. Acesta a 
fost perceput ca „un concept cu dis-
punere logică, o metaforă cu funcții 
conceptuale și constructive...”, de la 
care se putea glisa ușor spre filosofie 
și poezie. 

Astfel dispărea granița dintre 
posibil și imposibil cu toate constrân-
gerile de timp și spațiu, sau de cauza-
litate; rămâneau doar visul, povestea, 
nostalgia. Domeniile speculativ și cel 
poetic rămâneau atotputernice. 

2) I. N. găsește că personali-
tatea e o altă miză pentru o filosofie 
sistemică. Zonele umbroase, cele ale 
imaginației și visul își vor anexa noc-
turnul și plutonicul, inclusiv in-
conștientul (înainte de Freud). Astfel 
Arheul capătă concretețe, devine per-
sonalitate, iar calitățile omenești in-
telectuale alcătuiesc un fel de loc 
geometric pentru deschiderile procesu-
lui istoric al umanității. Imaginea de 
sală luminată i-a fost poate inspirată de 
Aforismele lui Schopenhauer (varianta 
care circula în traducerea lui Titu 
Maiorescu). 

În viziunea lui Eminescu, per-
sonalitatea are o constituție triadică, 
fiind alcătuită din „trei momente (Eul, 
Voința, Fapta), fiecare având funcții 
paradigmatice. 

Eul este partea activă și se 
definește prin sine însuși. Precum în 
gândirea lui Fichte, Eul avea ca temei 
modul său propriu de a fi și a cugeta. 
Era ubicuu și cu atribute active; de 
aceea își face loc și non-Eul, adică 
subiectivitatea cu atributele sale 
proprii. 

Voința are un loc esențial, dar 
nu mai are funcția demiurgică, de fac-
tor generator. Distincția dintre voință și 
dorință se impune, căci voința rămâne 
calculată, rațională. A treia com-
ponentă, Fapta desemnează procesul 
de viață prin care voința se realizează, 
fiind momentul final. 

3) Ideea neantului originar și a 
haosului de început e o altă pornire 
pentru o abordare speculativă. Dar po-
etul Eminescu nu și-a propus această 
latură; a rămas poet; el înțelegea 
filosofia ca gen proxim și o definea ca 
fiind „așezarea ființei lumii în noțiuni, 
spre a căror stabilire judecata nu se 
servește decât de altă autoritate decât 
de a sa proprie” (p. 33). Ca în 
Scrisoarea I. 

4) Etnicul este o adâncă 
premiză pentru o viziune filosofică. 
Eminescu și-a iubit țara și poporul cu o 
pasiune debordantă, observă I. N. El a 
vibrat mereu la toate neputințele 
guvernării și la vitregiile timpului istoric. 
Între calitățile firii românești a pus la loc 
de cinste toleranța religioasă. În 1876 
nota că limba și naționalitatea 
românească vor pieri „cu stingerea prin 
moarte și fără urmași a noastră, nu prin 
deznaționalizare și renegațiune” (p. 36-
37)...; „istoria noastră este plină de 
situații când în fruntea țării au ajuns oa-
meni fără o istorie personală, fără o 
idee clară de guvernare și fără o 
cultură politică minimală, ceea ce nu 
putea genera decât rezultate cata-
strofice” (p. 37) (sunt, atenție, gânduri 
din 1881), nu despre azi. 

„România n-a avut, decât 
rareori, conducători vrednici și cinstiți” 
(în Timpul, 9 decembrie 1878). Teoria 
păturii superpuse, dezvoltată de Emi-
nescu e cunoscută bine. I. N. notează 
din Opere, vol. X, p. 1: „haita de ne-
trebnici”; „oameni fără altă meserie 
decât deputăția”, „plagiatori nerușinați”, 

„toată lepădătura socială” etc. În 1882 
nota în Timpul: „Răul esențial care 
amenință vitalitatea poporului nostru 
este moral, e demagogia” – p. 43. 

Cu radicalitate și stil, I. N. 
observă că fiecare popor are calități și 
defecte. Șirul gânditorilor cu notori-
etate, ce au subliniat însușirile negative 
ale neamului nostru, la rând: Pompiliu 
Eliade, Dimitrie Drăghicescu, C. 
Rădulescu-Motru, Emil Cioran care au 
observat slăbiciunile firii românilor. În 
1880, în Timpul, Eminescu scria: „Rău 
sau bun, românul e adevărat. Inteligent 
fără viclenie, rău – dacă e rău – fără 
fățărnicie; bun fără slăbiciune; c-un cu-
vânt, mi se pare că atât calitățile, cât și 
defectele românului sunt întregi, 
neînchircite; el se arată cum este. 
N-are o cocoașă intelectuală sau fizică, 
ce caută a se ascunde, nu are 
apucăturile omului slab” (Opere, vol. 
XI, p. 77). 

În volumul XII, citim la p. 134: 
„două mii de ani de când biografia fiului 
lui Dumnezeu e cartea după care se 
crește omenirea. Învățăturile lui Bud-
dha, viața lui Socrate și principiile sto-
icilor, cărarea spre virtute a chinezului 
La-o-tze, deși asemănătoare cu 
învățăturile creștinismului, n-au avut 
atâta influență, n-au ridicat atâta pe om 
ca Evanghelia, această simplă și 
populară biografie a blândului 
nazarinean, a cărui inimă a fost 
străpunsă de cele mai mari dureri 
morale și fizice și nu pentru el, (ci, 
ad.n.) pentru binele și mântuirea al-
tora”. 

„Pe unde intră răul în lume?”, 
se întreba poetul; rolul determinant îl 
au lipsa de cultură și neștiința de carte; 
în 1878 observa: „Mintea și caracterul 
sunt totdeauna mai rare decât stupidi-
tatea și lipsa de caracter”. 
 

*** 
Cioran a făcut din Eminescu 

un poet-drapel și un indicator de va-
loare. „Eu descind din Rugăciunea unui 
dac” – spunea Rășinăreanul de la 
Paris. Îl considera un „poem cu valoare 
oximoronică”. 

Eminescu, Blaga și Noica au 
accentuat pe însușirile pozitive ale 
românilor. 

Caragiale se interesa de 
manifestările reale, cotidiene ale 
românilor, când aceștia devin coțcari, 
versatili, impostori, zeflemiști. 

Sursele germane ale pre-
mizelor filosofice eminesciene pot fi de-
terminate, observă I. N. în cartea sa. 

Mare teritoriu în disputele 
eminescologice a ocupat teza privind 
proiectul ca „România să devină un 
stat de cultură la gurile Dunării”; e 
misiunea poporului român; splendidă 
profeție!... 

Cartea lui Adrian Dinu 
Rachieru, afirmă I. N., disociază dio-
rama eminesciană și reacțiile contra-
dictorii din ultimii ani, cu rigoare și 
inteligență. 
 

*** 
Conchizând elegant, maiestos 

și erudit, Ionel Necula așează în ul-
timul capitol titlul cel mai frumos, 
„Mihai Eminescu – voievodul neîncoro-
nat al culturii românești”; și-l asumase 
și Casa de Cultură din Tecuci. Cartea 
aceasta e o bucurie a Spiritului pentru 
oricine. 
 
      * Ionel Necula: Eminescu în 
tentații metafizice; Ediția a II-a 
revăzută și adăugită; Ed. Studis, Iași, 
2020; citatele sunt cele folosite de I. N. 

 

Exultațiile lui Ionel Necula  
la românismul eminescian din perspectivă metafizică*
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                 ...CA ȘI   FĂPTURA            DELFINULUI                     

 
 
 
 

Iată o carte al cărei titlu ar putea să-i deruteze  
doar pe cei care nu au curiozitatea s-o deschidă:   
SERENELA  GHIȚEANU-CARTEA CU DELFINI-
CONVORBIRI CU ANA BLANDIANA (EDITURA HU-
MANITAS-2021). Cea care pune întrebări- bine 
gândite, la obiect, subtile, care obligă la răspunsuri 
cu miez, are o interlocutoare ale cărei replici dezvoltă, 
întregesc subiecte prezente și în cărțile anterioare 
dar și analize ale unor realități de stringentă actuali-
tate. Paginile cărții ne poartă în anii de debut ai po-
etei, în anii studenției sale pe care o numește 
„atipică”, ni se reamintește perioada în care  tânăra 
familie de scriitori, retrasă la sat, învață să cultive 
pământul, redescoperindu-se și reinventându-se; 
sunt reactualizate momente esențiale din viața po-
etei-toate, având un puternic impact asupra creațiilor 
ulterioare. Printre altele, aflăm, de pildă, că romanul 
SERTARUL CU APLAUZE, scris între 1983-1989, a 
fost scris nu cu intenția și speranța de a fi publicat, ci 
doar ”...ca o metodă sigură de a mă apăra de cenzura 
interioară, de momentul în care aș hotărî singură să 
nu mai  fiu liberă”. Aflăm, de asemenea, că intrarea 

în viața publică a Anei 
Blandiana, după 1989, s-a 
datorat ”...ideilor mele des-
pre cum credeam că tre-
buie să se schimbe 
România în condițiile 
libertății  și despre ce cre-
deam că trebuie să facă 
un scriitor, sau cel puțin 
scriitorul care eram eu, 
pentru asta”. Dialogurile 
cărții reconstituie o epocă, 
nu doar sub aspect social, 
politic, dar și din punctul 
de vedere al modului în 
care se răsfrânge în 

conștiința unui scriitor. Fără urmă de didacticism, 
cartea aceasta informează, invită la reflecție, la 
reveniri asupra unor pagini cărora le descoperim noi 
valențe. De ce se numește CARTEA CU DELFINI? 
Ideea acestui titlu pleacă de la aprecierea lui N. STEI-
HARDT- prezentă pe manșeta cărții: ”...Ca și făptura 
delfinului, scrisul Anei Blandiana e aerodinamic, cu 
totul menit vitezei și înaintării, grației și săltării. 
Jucăuș, blând, prietenos, sprinten, arcuit, precis și 
cât se poate de misterios”. 

Ca
rm

en
 F

oc
șa

Noua Revoluție Culturală,  
(Continuare din pag. 2) 
 
 Să ne aducem aminte, de exemplu, de 

nenumăratele exerciţii din 2000 şi 2001 care simulau 
un atac aerian asupra unor clădiri importante din 
SUA, înainte de evenimentul real, atacurile teroriste 
9/11 de la New York”.Prin astfel de exerciții și măsuri 
pe care guvernele marionete ale lumii le adoptă și le 
impun populațiilor ocolind legile, bineînțeles sub pre-

textul dorinței de a stopa răspândirea unei boli, 
asistăm de fapt la restricționarea libertăților, restrân-
gerea drepturilor democratice și la înființarea struc-
turilor poliției-stat și statului-paralel, pregătite să 
supravegheze iar apoi chiar să reducă la tăcere orice 
voce care li se opune, care vrea să scoată adevărul 
la lumină. Așadar, să fim vigilenți și să ne pregătim 
pentru vremurile ce urmează să vină… (Va urma) 
 

Surse: https://mihailandrei.wordpress.com/, 
https://www.incorectpolitic.com/, 

https://www.dir.org.ro/, https://www.activenews.ro/ 
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Culiță Ioan Ușurelu  

și istoria fenomenelor reale 
ale Vrancei sau eul practic 
versus eul contemplativ. 

 
Motto: „Stăpânul al cărui oracol este la Delphi 

nu spune și nu ascunde, El semnifică” (Heraclit) 
 

Romanul postmodern, Chipuri și 
Măști, recent publicat de directorul revistei 
Salonul literar, Culiță Ioan Ușurelu, ex-
clude din start teoria artei fără patrie a lui 
Goethe și reconfirmă trilema (dilema cu 
trei alternative) a sofistului grec Gorgias: 
mai întâi nu există nimic, apoi, chiar dacă 
ar exista, nu putem cunoaște, în fine, chiar 
dacă am putea cunoaște, nu putem comu-
nica. Scriitorul vrâncean preocupat de 
când îl cunosc, de „starea culturală” a 
României (post)comuniste, dar și de 
mișcarea tot mai haotică a ideilor social-
politice din realitatea imediată, cel care 
visează, gândește și înfăptuiește cu/pe 
banii lui, nenumărate proiecte literar-cul-
turale, îl redescoperim și astăzi, tot aban-
donat și uitat de instanțele ce conduc un 
spațiu cultural de invidiat, cum este județul 
Vrancea (Panciu, Odobești, Adjud, 
Focșani etc.). Cu siguranță, în biroul și pe 
terasa casei din frumosul oraș Odobești, 
gândește la fel, romantico-utopic, la un 
posibil stat cultural, ce ar putea asigura 
supraviețuirea României, într-o lume în 
care eternul război al culturilor/ religiilor se 
află în avangarda celorlalte războaie hi-
brid, ce bântuiesc omenirea, de la origini, 
până în zilele noastre. Profesorul (nu te 
lecuiești niciodată de această nobilă pro-
fesie, nici când părăsești catedra...) pare 
pur și simplu înspăimântat de stingerea 
„omului cultural”, ce ne va duce încet, dar 
sigur, către o postistorie sinonimă cu 
epoca primitivo-sclavagistă. Frica intelec-
tualului activ, potențată de „pasiunea ab-
surdului”, cum ar fi spus Cioran, și de o 
iminentă cădere în preistorie, l-au deter-
minat (i-am citit și manuscrisul, care i-ar fi 
încântat pe Balzac și pe Zola, prin titlu: Ba-
roni, Cărți, Iubiri, Trădări...), probabil, să 
scrie această pseudo-politologie/sociolo-
gie a culturii vrâncene/românești, care să-
i permită să implice în ficțiune, personaje 
„reale”, să le semiotizeze, să intre implicit 
și explicit, în polemică cu cei care 
consideră arta literară doar o entitate 
inefabilă și să interfereze în alchimia scri-
iturii, genurile/speciile, doctrinele capabile 
să exprime struțo-cămila politică 
posttotalitară a unei Românii încremenite 
în proiect. Aici intervine, în ecuația 
policromatică a scriiturii, dilema cu trei al-
ternative a lui Gorgias, cu prioritate-sin-
tagma: nu putem comunica. Incredibil, dar 
adevărat! Niciodată nu putem, din „n” mo-
tive, comunica ceea ce vrem: ideocrația, 
permanenta criză a limbajului (cuvintele 
mai mult ascund decât exprimă), mutația 
semnelor, simbolurilor și a valorilor este-
tice, filosofice, politice, religioase etc. și nu, 
în ultimul rând, camelionismul interesului 
care poartă fesul și face imposibilă 
educația umanistă / științifică, de la 
grădiniță, la universitate, cu alte cuvinte, 
crearea unui climat cultural-artistic și int-
electual, care să ducă la schimbarea la 
față a unei Țări dependente politico-eco-
nomic de cei ce fac Istorie, de principiile 
istoriei contrafactuale ale Puterii. „Polemis-
tul redutabil”, cum îl numește doctorul în 
filologie, Lucian Strochi, pe Culiță Ioan 
Ușurelu, în prefața acestui roman,  care 
arată implicit condiția noastră umană 
posttotalitară, propune cititorului să nu 
fugă de sine, să se reîntoarcă asupra sa 
întru reflecție de sine, să se pătrundă de 
cunoscuta sintagmă a lui  

Spinoza: nec ridere, nec flere, sed 
intelligere (să nu râzi, să nu deplângi, ci să 
înțelegi). Să înțelegi că nu poți să fii Om, 
nici chiar într-o societate a spectacolului, 
fără să devii o ființă culturală. 

Chipuri și Măști este, în esență, 

un roman existențialist. Lucian Văleanu, 
un alter ego al autorului, se vrea – per-
sonal cred că este – un apostol al 
adevărului, aruncat de soartă, în „cercul 
mincinoșilor” (în groapa cu lei a Vrancei), 
unde trece drept un caz bizar, extravagant, 
pentru că nu se integrează în ipocrizia 
politică a vremurilor, refuză să actualizeze 
mitul lui Iuda și crede în Hristos. Nu 
întâmplător,  prima calitate a scriiturii este 
autenticitatea, din care se ivește (cred eu, 
care nu cunosc decât livresc, Infernul și 
Paradisul configurate/ trăite de C. I. U., 
adică Focșaniul (post)totalitar), filosofia 
existențialistă a scriitorului: „Este esențial 
să găsesc un adevăr care este adevărat 
pentru mine, să găsesc ideea pentru care 
merită să trăiesc și să mor”.(Sorren 
Kierkeggard). Ideea pentru care trăiește 
scriitorul focșănean, (ne)înțeleasă încă de 
politichia românească, deși verificată în is-
toria lumii, este că un popor rămâne fatal-
mente condamnat la pierderea identității, 
la disoluție, dacă renunță la tezaurul cul-
turii și spiritualității naționale moștenite.  În 
acest sens, volumul confirmă, prin pro-
blematica transfigurată, că nu poți să 
trăiești autentic/sincer, dacă nu înțelegi să 
acționezi conform moralei, gândirii și 
filosofii tale/neamului, și te lași, din como-
ditate, manipulat. Paradoxal, dar este mult 
mai sigură și mai comodă, condiția sclavu-
lui, decât cea a stăpânului.  Autenticitatea 
și liminara sinceritate - potențate de aura 
docuficțională, naturalistă uneori, îi asigură 
acestui roman al experienței, originalitatea 
și siguranța intelectuală, sub o aparență 
de viață banală, aparent accesibilă și 
condusă discreționar de o Putere 
invizibilă.  

Scriitura care mitizează Vrancea 
Literară sub umbrela unui roman politic, 
polemic și tendențios, devine paradigma 
prin care eroii/ personajele ajung la auto-
definire. În acest sens, însuși autorul este 
cazul paradigmatic cel mai elocvent al 
artistului, scriitorului ca agent al auto-
definirii originale. Cu alte cuvinte, recenta 
carte a lui C. I. Ușurelu amintește de sin-
tagma nietzscheană din Nașterea 
tragediei, care se potrivește cu paradigma 
estetică a autorului, dar și a existentului 
vrâncean: „omul nu mai este artist, a de-
venit operă de artă”. Astfel, Lucian 
Văleanu și toate personajele „reale” au de-
venit „operă de artă”, plecând de la 
obligația cunoașterii de sine și a auto-
realizării. Din aceast punct de vedere, im-
plicarea în alchimia romanului existențialist 
a unor personaje prezente în viața 
cotidiană a Focșaniului, Odobeștiului, Ad-
judului, Panciului, Bacăului etc. 
potențează atât fidelitatea față de sine, cât 
și conceptul autenticității/sincerității, văzut 
ca un protest împotriva acceptării oarbe a 
invaziei prostocrației/inculturii, politicianis-
mului și a însușirii mecanice a unui cod de 
(non)valori impus prin manipulare, din ex-
terior. Desigur, cu voia noastră! Cititorul 
va remarca cum fiecare personaj „real” 
(semn, metonimie, simbol, idee, voce, ca-
racter, erou), inclusiv C.I.U., își creează 

viața, având posibilitatea de a o trans-
forma într-o (capod)operă sau într-un eșec 
total. Insist pe mesajul din acest roman  al 
experienței – teoretizat și impus în pe-
rioada interbelică de Camil Petrescu, în Ul-
tima noapte de dragoste... și în Patul lui 
Procust – în care a fi autentic (rog cititorul 
să observe această particularitate) 
înseamnă a-ți inventa și a-ți impune pro-
priul fel de a fi și propria paradigmă a vieții. 
Idealul autenticității scriitorului trăitor în 
Odobești, dar contaminat fericit de balza-
cianism (autorul Comediei umane ar fi 
încântat de longevitatea principiilor sale 
estetice) ne propune în aceste vremuri 
conflictuale, ce l-ar fi mulțumit pe Heraclit 
– filosoful era convins că „din discordie se 
naște cea mai dreaptă armonie” - , auten-
ticul proiect (utopic) de a deveni persoana 
care ești..., adică de a nu putea trăi decât 
modelându-te după opiniile și idiosincrasi-
ile tale. Dar cine știe cine este cu adevărat, 
când Unul este în același timp Multiplul, 
când esse es percipi și când nu poți ieși 
din tine decât pierzându-te? Convins, 
probabil, din experiența proprie, că nu 
există în Țara Vrancei, un om, partid, 
instituție, idee etc. care să nu fie sămânța 
unui Infern posibil, C. I. Ușurelu – ideal 
portetizat/caracterizat în scriitură - și-a 
găsit în romanul Chipuri și Măști, propria 
cale, propriul mod de expresie, adică pro-
pria autenticitate conturată cu liminară sin-
ceritate, tocmai pentru că trece și prin 
furcile caudine ale vrajbei. Politica 
(alegerea răului celui mai mic), una dintre 
temele preferate ale autorului – alături de 
iubire, prietenie, familie – confirmă teza 
filosofului Karl Popper și perpetuează 
interogația: libertatea sau interdicția este 
cauza tuturor relelor?   

Libertatea creației romanului con-
struit fără restricții canonice, 
singularizează scriitura și-n același timp, îi 
asigură perenitatea valorică. Permanența 
(nucleul inefabil al compoziției estetice) 
înseamnă depășirea contingentului – al 
eului practic - și transcenderea universalu-
lui prin intermediul eului contemplativ. G. 
Călinescu în Valoare și ideal estetic 
subliniază că pentru a avea permanența 
valorii, scriitorul trebuie să treacă dincolo 
de idealul estetic, care se determină 
istoricește, deoarece „arta e inutilă și 
arbitrară. De unde-i vine această libertate, 
dacă nu din depășirea eului activ, într-o 
contemplare în care spiritul, închizând în 
sine și natura, devine fantasmă pură, 
obiect al eului universal.” Insist pe acest 
aspect, deoarece unii cititori cu știința ba-
nalului au confundat/confundă eul prac-
tic/activ, cu eul universal/ideal și au 
receptat/ recepționează sub „măștile” per-
sonajelor din Lumea transfigurată de C. 
I. U., doar spectacolul politic, eludând toc-
mai fantasma pură ce configurează ma-
xima: ars longa, vita brevis. 

Prin urmare, lectorul trebuie să se-
lecteze efemerul de esențial, să fugă de 
documentul folosit drept motiv-pretext, 
pentru a surprinde ceea ce este universal. 
O reușită a romancierului mi se pare a fi 
tipologia personajelor „reale” sau fictive, 
aproape toate recognoscibile. Tipizând 

generalul prin individual, autorul 
configurează o viziune geometrică și 
paralelă a lumilor. Exemplificând esența 
prin individ, creatorul ne-a sugerat eterna 
corespondență dintre lucrul perisabil și 
formele arhetipale. Nu întâmplător, autorul 
ține cont de realitate obiectivă, încât își 

subordonează eul personal, care 
transfigurează faptele artistice, durabile, 
eterne. Imaginarul romanesc devine 
„fantasmă pură, obiect al eului universal”, 
atunci când constatăm că din tipologia ro-
manului (ce amintește de cea a lui G. 
Călinescu, romancierul), nimeni nu-i ceea 
ce e, ci numai ceea ce alții îl fac. Pentru a 
oferi o cheie de lectură, voi aminti cititoru-
lui, ceea ce spunea Miguel de Unamuno, 
despre facultatea bovarică a omului/ pu-
terea sa de a se concepe altul decât este: 
„Pe lângă cel care ești pentru Dumnezeu 
– dacă pentru Dumnezeu, poți să fii cineva 
- și de cel care ești pentru alții, și de cel 
care crezi că ești, mai ești și cel care ai 
vrea să fii. Acesta, cel care ai vrea să fii, 
este în tine, înlăuntrul tău, creatorul, și 
este cel cu adevărat real. Și ne vom salva 
sau ne vom pierde prin cel care am vrut să 
fim și nu prin cel care am fost.” 

Rog cititorul să observe că fiecare 
dintre personajele acestui roman balza-
ciano-călinescian se salvează sau se 
pierde prin ceea ce a vrut să fie. Forța 
activă a bovarismului autorului/ personaju-
lui impune proteismul estetic și necesi-
tatea „măștilor”, care configurează absurd, 
tragic, comic,   simulacrul generalizat - ca 
un modus vivendi, a unei Românii 
terorizată de Prostie și ignoranță. Măștile 
auctoriale unice și inconfundabile ale per-
sonajelor exprimă simultan proteismul și 
capacitatea autorului de a se concepe 
altul. Bovarismul ideologic de dreapta sau 
de stânga, ce se confruntă cu o energie 
pe care o mai găsești doar în politica 
americană, constă, pentru o colectivitate 
dată, în a lua drept un adevăr cu aplicare 
universală, o atitudine/ idee de utilitate 
proprie a unei alte colectivități determinate. 
În plan cultural-estetic, bovarismul ideo-
logic este ucigător pentru artă, educație, 
umanism. În acest context, este nevoie să 
nu uităm de ravagiile proletcultismului ce 
au renăscut, se pare, sub alte măști în 
postcomunism. 

C. I. Ușurelu  intuiește în omul 
prezentului o înstrăinare în Celălalt, tocmai 
pentru că se identifică, în mod fatal, cu o 
ființă diferită de el însuși, altul decât este. 
Această teamă de Celălalt, de un eveni-
ment nou, dar și de un trecut activ, 
credință, de o moștenire genealogică, ce 
deformează gramatica interioară a indi-
vidului este exprimată cu claritate de Ibsen 
în Strigoii: „Nu doar sângele taților și 
mamelor curge în noi, ci și un fel de idee 
distrusă de o credință moartă și de tot ce 
rezultă de aici. Ea nu trăiește, dar asta nu 
înseamnă că nu se află aici în străfundul 
nostru și niciodată nu vom reuși să 
scăpăm de ea”. Angoasa trecutului plus 
anxietățile prezentului, perpetuează 
neliniștea existențială. Se impune, în re-
ceptarea volumului Chipuri și Măști, 
metafizica bergsoniană: dacă existența e 
devenire pură, dacă durata e ireversibilă 
în curgerea ei, atunci e toată în prezent, 
de vreme ce acesta este termenul ultim al 
devenirii. Eminescian vorbind: „tot ce-a 
fost ori o să fie/ în prezent le aveam pe 
toate” reconfigurate în Letopisețul Țării 
Vrancei, de la Revoluția/involuția din de-
cembrie 1989, până în prezent. 

În termeni moderni, prezentul etern 
reconfigurat într-un roman existențialist al 
experienței personale, unde „Ceilalți... sunt 
aceia de care cel mai adesea nu te distingi 
pe tine însuți” (Heidegger) și unde 
vrânceanul, prietenul României neschim-
bate la față, aflat pe marginea unei 
prăpăstii ideologice, se vede pe sine în 
abis. Va fi, oare, el înghițit de abis?, ne/se 
întreabă Culiță Ioan Ușurelu. Da, 
răspundem noi, dacă nu vom înțelege că 
o cultură/ literatură nu se moștenește, ci 
se cucerește în fiecare zi, pentru a putea 
fi comunicată și sublimată în civilizație. 

 
****** 

*Culiță Ioan UȘURELU, CHIPURI ȘI 
MĂȘTI, Editura Salonul literar, Vrancea, 
2021       

Petre Isachi

I.C. Ușurelu la banchet cu Zenovia
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Firiţă Carp e un scriitor prolific, ro-

mancier, poet, jurnalist (Romanul fericirii, 
Carpe diem, Timbre de lipit pe suflet etc.), 
redactor de revistă, editor, conducător de ce-
naclu. În comentariul de faţă avem în vedere 
suita de tablete cu titlul Pandemice. 
Tabletele lui sunt literar-publicistice, care se 
adresează în primul rând afectului pentru 
a-l impresiona pe cititor. Special, cum vom 
vedea, sunt elementele de creativitate, 
concreteţea evocării, înlocuirea metaforică 
a unei realităţi prin altele, umorul, sarcasmul, 
precizia figurinelor, îndemânarea scriiturii, 
dragostea de cuvânt, oralitatea, tentaţia 
rimării, până la jocul de cuvinte. În întrodu-
cere, de exemplu, rimarea e acaparantă 
pentru autor: „universul nu încape într-o 
floare, cum încape fericirea în fireasca, dum-
nezeiasca iertare, iubindu-ne aproapele prin 
urmare, sau să susţin că nimic nu-i inert ci 
totul e mişcare, ca o scurgere inversă pe-
riculos de perversă, ca o strecurare a 
aşteptării de la deziluzie la iluzie; precum 
picături de viaţă printr-o perfuzie, aşadar să 
vă spun ce deja e spus, că plecatu-i plecat 
şi dusul e dus, că-n fapt totul e ducere, adică 
mişcare, haideţi să facem ceva fiecare, să 
schimbăm foaia, să simţim împreună 
văpaia….” Bine face că, după Apus, renunţă 
la „metoda” asta a rimării. Şi mai personală 
este înşiruirea cuvintelor într-o singură frază 
fără punct în toate tabletele. Brevilocvenţa 
are darul de a oferi libertate scriitorului de a 
trata orice subiect pe un spaţiu mic, permi-
sivitate tematică şi efect terapeutic precum 
tableta farmaceutică; de a consemna un fapt 
divers, a unei experienţe personale, de a 
glosa o idee generală, de a marca o atitu-
dine, apelând la creativitatea cores-
punzătoare. 

Pandemicele creează o privelişte 
insolită a actualităţii, sprijinită în primul rând 
pe modul contraselor, al antitezelor care se 
ating, al coincidenţei opoziţiilor, ca în tableta 
titulară, unde spaima se întâlneşte cu ironia; 
„dreptunghiul de cârpă” (masca) ar fi de „un 
comic sfidător la adresa realităţii 
îngrijorătoare”, pe de altă parte aspectul per-
siflant al sforăitului unui boschetar care 
doarme pe o bancă dintr-un parc. E 
alternanţa dintre gură cască şi gură 
acoperită. În vremea pandemiei, ne-
dumerirea tronează, apare pe neobservate 
şi nu se ştie de unde soseşte dumneaei 
(Linişte). Absurdul predomină, cum ar fi 
neputinţa diferenţierii dintre comic şi tragic, 
„relevarea paradoxală” a resorturilor inte-
rioare, prin care se realizează satira 
aberaţiilor umane şi sociale. În vremea pan-
demiei se petrec multe ciudăţenii, cum ar fi  
distribuirea pensiilor, el a devenit morocănos 
că are o pensie mai mică decât ea, con-
soarta, deşi a muncit mai mult şi mai din 
greu. Revolta lui e benignă, manifestându-
se prin ursuzenii şi înjurături nostime: „cum 
zidu’ măsii murmura în neştire, da’ ce tată, 
încerca ea să-l îmbuneze, doar intră la noi 
în casă, da, măi mamă, părea el a înţelege, 
însă tu nu pricepi că proştii ăştia au bram-
burit o ţară întreagă, ce se întâmplă e o 
idioţenie, în zidu’ mă-sii”. „Meseriaşul” are o 
barbă care inspiră numai şi numai încredere, 
poartă un baston care se termină cu un fel 
de suliţă colectoare de chiştoace spre pro-
pria refolosire. „Cafegioacele” sunt figuri 
caragialiene din schiţele cu tabieturi unde se 
toacă verzi şi uscate; Fiţă îşi face tacticos 
trabucuri cu fâşii din „Scânteia”, un ins are 
mişcarea şi culoarea toamnei. La fel de 

umoristic se înfăţişează un mort care nu e 
mort, o „fătucă” al cărui păr şi ale cărei pi-
cioare îţi sar în ochi de lungi ce sunt… E o 
dimineaţă contradictorie, vremea face glume 
proaste cu aşteptările, în suflete răceala 
s-a instalat ca la ea acasă şi produce ravagii 
pe unde a găsit melancolii treze, primăvară 
neguroasă, schimbări care se produc rând 
pe rând între ploi şi vânt: „câţiva copaci 
vopsiţi în verde de graba unor liane, care 
s-or fi trezit la viaţă prematur, încearcă să 
salveze pretenţiile anotimpului amăgitor, o 
mierlă îşi sloboade dintr-o dată trilul 
săgetând monotonia…” 

Oximoronic, pandemia  vine odată cu 
înserarea să ocupe jur-împrejurul, aproapele 
şi departele deopotrivă, tiranic şi imaginarul 
poetic: „o văd cum coboară în rochia verde 
a livezilor care îmbracă dealurile din 
apropiere, poate că s-a zămislit la 
mănăstirea care veghează eternitatea de 
după brazii ale căror vârfuri sprijină apusul, 
îmi zic, ori poate că, până la momentul ivirii, 
stă ascunsă dintotdeauna în pădurea de 
foioase care îşi începe împărăţia chiar de la 
susurul pârâiaşului de colea, şi o tooot duce 
până la brazii cei de sus, poate şi după ei şi 
după mănăstire, mai sus,  dincolo de ştiutul 
meu şi de închipuirea mea la acest ceas 
când însăşi ziua pleacă pe furiş spre bine-
meritata odihnă, deci se întinde  şi se tot 
întinde codrul semănând împreună cu 
veşnicia nemărginire sub oblăduirea 
divinităţii, aşa că e plauzibil să-şi aibă 
sălaşul în inima nesfârşirii, ori, de nu, poate 
s-a iscat, pur şi simplu, din mierea trilurilor 
mierlei…” Nonsensul e şi cât priveşte priete-
nia şi amiciţia, prietenia vine din ambele 
părţi, amiciţia vine numai dintr-o parte. Pri-
etenii se preţuiesc reciproc, amicii se 
tachinează, încurcă treburile, cum s-a întâm-
plat la o lansare de carte când amicii veniţi 
din diverse părţi află că exact peste o lună 
va avea loc lansarea. Dar triumfă visul 
poeziei tot alternativ producând o stare de 
veselie şi de meditaţie ambiguă, ca stare de 
graţie şi ca stare pură. Numai ideea de ge-
nius loci mai contrazice pandemia: Băicoi, 
Cărăpceşti, Cişmigiu, Bărăgan, Brătuileşti, 

Blânzi, Cerţeşti. „Desăvârşitul depanator de 
visuri” din Cărăpceşti povesteşte despre oi, 
despre hârjoana mieilor pe dealurile 
primăverii, despre trilurile fluierului cu care 
însoţea poveştile de demult împletite într-un 
cântec „ce făcea să unduiască în joc până 
şi dealul cu salcâmi şi năbădăiosul pârâu din 
vale cu firicelul lui zglobiu”. Şi când de-
panarea nu decurgea cum ar fi trebuit, lua 
taragotul, „să vezi de-acum minune, se 
repara până şi cerul, dacă se nimerise să-l 
strice vreun nor, de vis nici nu mai zic, de-
venea mai frumos ca la început, parcă îşi lua 
aripi din cântec şi eu ascultam vrăjit…” 
(Taragot). Scriitorul se implică pe el însuşi în 
acţiuni ceea ce dă schiţelor un caracter de 
autenticitate şi vioiciune, găseşte repede cu-
vântul necesar, oralitatea dă expunerii un 
caracter spontan şi viu atât în dialogurile din-
tre personaje cât şi în naraţiunea propriu-
zisă. Firiţă Carp e un versat al scriiturii şi 
metaforei, deopotrivă narator şi poet. 

ÎN VREME DE PANDEMIE
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Între voce și chipul uman, vocea, 
precizează Jean Paul, este „nemuri-
toare”. E drept, peste ani, chipul se 
ofilește, dar vocea își păstrează timbrul 
ei inconfundabil, „pavăză a cuvântului” 
(Max Picard – Omul și cuvântul). Pe de 
altă parte, „lumina” cuvântului conservă-
n faldurile ei strălucitoare fiecare dintre 
fațetele existențialului nostru terestru.  

Și e foarte posibil ca veșmântul 
rostirii noastre, numit „cuvânt”, să 

îmbrățișeze așa multiple modulații, cum 
nici nu ne putem închipui! Așadar, în 
funcție de trăirile momentului, cuvântul 
poate fi sacralizat, în funcție de emoțiile 
care ne domină la un moment dat.  

Dacă emoția devine zbatere 
interioară, atunci „cuvântul” va intra în 
rezonanță cu întreaga ta ființă, soră întru 
armonizare cu „tăcerea”. 

Și-n fond, ce este „tăcerea”? Care 
este relația dintre „tăcere” și „cuvânt”? 
Răspunsul îl găsim la Max Picard, în al 
său superb studiu, Lumea tăcerii (1959). 
Spune filosoful elevețian: „Tăcerea se 
află în cuvânt chiar și după ce cuvântul 
s-a născut din ea. Lumea cuvântului e 
clădită pe lumea tăcerii”. 

Aceasta e impresia care o trans-

mite recentul volum de poezii, Tăcerile 
târziului (Editura Ateneul Scriitorilor, 
Bacău, 2021) al cunoscutului și 
îndrăgitului poet băcăuan, Victor Mito-
caru, deopotrivă, prozator, publicist și 
cercetător român. 

Aceste ale sale recente plăsmuiri 
lirice îmbrățișează o stare de sfielnică 
prosternare în amintirea unor ființe dragi, 
în majoritate, colegi de breaslă: Radu 
Cârneci („Sub streașina târziului”), 
Sergiu Adam („Sărac cu duhul”), Calistrat 
Costin („Disocieri”) – sau – figuri de ne-
muritori profesori, precum, Mihai Drăgan 
(„Târziu, despre Eminescu”).  

Deși cuvântul maxim este 
„tăcerea”, să recunoaștem, sonoritățile 
prozodice din creații lirice ale poetului 
Victor Mitocaru dau forță cuvântului. Și 
ceva și mai adânc, substantivul „tăcere” 
produce acea zvârcolire interioară, pre-
cum lava cea nerăbdătoare să 
străpungă-n lumina fluorescentă. Și-
avem limpede mărturie, prin emoțiile 
care străbat ființa creatorului (Per-
petuum, Reverii, Tăcerile târziului etc.).  

 
E drept, cuvântul „doare” („Trecute 

vieți”), amintirile „sparg cu ciocul minuni 
de întuneric” („Gândul trecu mai de-
parte”), dar într-un final, totul devine 
„umbră” alinătoare de dor. „Neștiutul 
pândește din umbră” („Multe direcții, o 
singură cale”), pentru că suntem simpli 
„pelerini” (Portret), cu zâmbetul pe buze 
sau lacrima-n colțul ochiului. 

Fie, înconjurați de Apollo (zeul lu-
minii) sau de Thanatos (zeul morții), po-
etul e conștient că „târziul” își cunoaște 
menirea, cu aroma-i de lavandă („Târziul 
și Moartea”), și-n clipele de reverie (cu 
precădere, pentru un băcăuan sadea), e 
musai a te întreba (fără niciun protocol, 
anume): „E acasă Domnul Bacovia?” 
Cine știe?! „Poate-i plecat (…)/ cu 
plumbul, cavoul, lacustra / să-și țină 
fratern de urât”! 

Stilul poeticesc al profesorului-
poet nu este unul subordonat bacovia-
nismului de secol al XX-lea, ci este unul 
al modernității de mileniu III, despovărat 
de vreo restricție prozodică.   

Așa că, retrași din fața zarvei co-
tidiene, dar în liniștea noastră sacrală, se 
cuvine să ne prosternăm în fața acelora 
care ne mângâie fruntea… cu ale lor 
„îngrămădiri de tăceri cuvântătoare”! 

Tainele tăcerii
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Se va şti 
 
Se va şti despre faptul că duci 
în braţe 
vorba părinţilor- emblemă regală 
ce te face în văzul lumii 
cunoscut şi puternic 
 
Se va şti despre faptul că trebuie 
să adaugi fericirii tale cenzurate 
câteva uimiri care 
vor ridica glasul să se facă auzite 
 
Se va şti despre faptul că vorba 
trupului tău se înstrăinează 
şi devine în cele din urmă 
lacrimă pe măsura sufletului 
ce nu se mai crede pe sine 

Vaccin 
 
Ţânţarii naţiunii îşi fac 
temele pentru acasă 
ei poartă 
însemnul fiarei injectate 
cu botul plin de sânge 
 
din firmituri de lacrimi 
ştiu să citească plânsul 
oricui  
sau pot descifra rugăciunile  
rămase singure în drum  
spre Mecca 
 
Pfizer, SARS-COV-19, 
Astra Zeneca sunt promisiuni 
zvonuri fără identitate 
      se impart la pachet 
      unii spun că sunt nirvane  
ale necunoaşterii îngropate 
în braţele larg deschise 
purtând semnul spaimei  
nepângărit
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Ultima 
veste de 
luni, linia 
albastră  

din  
interior 

 

Cronică la:  
Splendida rochie 

neagră a umbrei mele 
de  

Daniela Toma 
 
Daniela Toma este prin natura sa un su-

flet-ansamblu de stări după cum și marcajele-
cuvinte din volumul Splendida rochie neagră 
a umbrei mele care din start îmi dă impresia 
unei a doua entități care domină natura poetică 
a autoarei. Aceasta este parte a detaliilor, con-
strângerilor, decorurilor și veștilor care fac 
diferența lirică din acest volum. Un alt fel de a 
repartiza lumea sufletului către cititor. Chiar 
aceasta confirmă că: "păcatul m-a forțat să mă 
întorc"/ bunăvestire spre și mai bună.  

În detaliile sale, "ridică din umeri", se 
cară "în propria piele curată/ și prea strâmtă"/ 
învelișul de flori e cuminte. Oricum, poeta 
îmbracă absurdul în "rochia neagră" care "se 
umflă până la genunchi", când "e musai să fie 
trasă cortina de ploaie,/ să-mi crească iarba 
proaspătă din gură"/ am spus pe de rost finalul. 

Motivul umbrei nu e întâmplător fiindcă 
devine obsesie uman-poetică, umbra este o 
formă, o entitate, este viabilă și acționează 
după cum intenționează, ori dimpotrivă, refuză 
să o facă poeta: "umbra se rotea torențial în 
locul expresiei lipsă/ în care își usca formele și 
le împacheta să nu se vadă/ cum dorm"/ în 
așteptarea fierberii de vremuri, m-am trezit o 
singură dată; "mâinile reci ale umbrei fac să 
dispară spațiul de la nord/ la sud"/ dizolvă-te 
peste lume, miercuri îți răspund!; "umbra ți se 
vede mai înaltă pentru că porți pantofi cu toc,/ 
se încolăcește nepermis de mult pe sub pielea 
ta caldă,/ se lungește și se împarte în umbre 
mai mici,/ e fericită fără niciun motiv"/ mult mai 
târziu ar fi fost mai înalt; "umbre subțiri 
ciugulesc din sufletul pietrei"/ un fel de gând 
pentru împărțire. 

Titlurile poeziilor sunt lungi, unele îmi par 
poezie în sine, altele un soi de aforism, în orice 
caz, acestea sunt participante la expresia 
poetică a Danielei, truvabilă în versurile 
mărinimoase și ele, ca și cum poeta ar aduce 
în fiecare dintre ele un univers personal cu 
încărcătură aparte, dar nelipsindu-se de un joc, 
al minții și al inimii, fapt care o caracterizează, 
de altfel, în poezia din acest volum. "ceea ce nu 
se mai întâmplă/ rămâne amestecat pe 
dinăuntru să caute adăpost,/ se sfărâmă în tine" 
specifică autoarea în poezia jazz și fetița pe 
care n-ai mai văzut-o de ieri care îmi pare că se 
apropie de povestea cenușăresei, însă au-
toarea duce către modern tot planul poveștii re-
actualizând cadre și stări, prin șiretlicul tăinuirii, 
lăsând liberă imaginația cititorului. Atractivă 
modalitate de a scrie a poetei Daniela Toma!  

Remarcabil în poezia Danielei este și în-
clinarea acesteia către poezia vizuală, filmică, 
regizată cu o îndemânare înnăscută. 
Construcția de tablouri picturate cu detalii în stil 
Dali. Aș reliefa: "imaginea unui trup diferit/ spre 
care nu te poți îndrepta/ se încurcă într-o plasă 
de sârmă,/ provoacă durere, ezită, își uită cu-
vintele/ dar respiră doar când te atinge cu 
palma// între timp,/ ceea ce ai reținut din 
vinovăție seamănă tot mai mult/ cu amestecul 
lui 1 cu 2 (de mai sus)/ când arunci la coș turnul 
diluat de fildeș/ și-l privești îngăduitor// un cimitir 
de rufe întinse nu mai încape/ în orele de 
somn"/ rezumând aceste aspecte, le rostogo-
lesc în șanț. În poezia Danielei Toma, autentică 
este și (auto)ironia, câteva titluri chiar vin în aju-
torul acestei constatări: îmi vin bine toate aces-
tea, mă închei până la gât cu sudalme; veacului 
cumsecade nu i se potrivește covorul; o clipă 
m-am gândit că voi fi mulțumită, trebuie să 
montăm o mitralieră aici. 

Constrângerile despre care ne invită au-
toarea să luăm aminte ne sugerează de la în-
ceput că în interior se vorbește în limbajul 
norilor, și-atunci, să nu ne mire când aceasta 
ține să sublinieze că "până la urmă, singurele 
lucruri care contează/ sunt doar instrumentele 
de tortură"/ să nu mă atingi! Sau că "suntem 
singuri într-o cădere liberă/ în care putem fi 
prezenți/ sau imposibil de prins,/ trăind o 
dragoste vie sau una moartă,/...//inimile sunt 
doar niște valve care se închid și se deschid"/ 
privesc dinadins într-acolo, semăn cu sensul din 
piept. Ce-mi pare că poezia Danielei Toma este 
una prietenoasă și foarte abordabilă rezultă din 
inserțiile de dialog aparent cu sinele, nu oricum 
și oriunde, ci doar în situații în care dorește să 
augmenteze un sentiment, să amplifice o 
emoție, să pună în față o stare: "ia te uită! bravo 
ție"; "vezi, măi, omule..."; "nu-ți face griji!"; "fă-
mi o favoare:/ fii spaima, întâmplarea și 
tăgada"; "auzi? pune-ți o pălărie țuguiată!"; "hei, 
ascultă-mă! Un tic satisfăcut în ceasul din urmă/ 
e mai simplu de pus în dreptul rugăciunii/ decât 
un înec".  În decoruri, Daniela se pierde, în co-
tidianul mileniului, fie pe la o firmă de pază și 
protecție, fie prin parc, fie prin subsoluri ori gropi 
comune. Cugetul său ar da să zboare, măcar 
atunci când "golul din afară te lasă în pace". 
Subtil creează terenuri poetice prin afirmații fără 
echivoc: "suntem exact marginea peste care 
alunecă greu lumina"/ vin din apus și merg tot 
spre el, recondiționez mobilă; "să încărunțești 
și să te trezești din nou și mai obosit"/ galbenul 
de viu strigă să-l aștepte lumea; "nici strigătele, 
nici depărtarea, nici pedepsele/ nu-și amintesc 
ce am fost"/ un fel de gând pentru împărțire. 

Daniela Toma încearcă să sară degringo-
lade prin autoîncurajare, autosusținere, printr-
o voință pe care cuvântul o impune ca stare de 
drept, și atunci își repetă "în rest sunt bine" pen-
tru a demonstra tărie de caracter și verticalitate 
poetică, indiferent de problematica aleasă, de 
interioritate și de locație: "în rest sunt bine, mi-
am pus două pietre peste suflet,/ verific 
prețurile"/ e târziu de roșu, circumstanțe 
obișnuite; "în rest sunt bine, citez dintr-o limbă 
moartă, acum am/ parfum nou"/ un fel de frig 
începe să doarmă, termin interviul; " în rest sunt 
bine, expresia de toleranță la mințile mici/ mi-a 
fost tipărită într-un ziar de Constanța"/ împart 
egal un mare albastru; " în rest sunt bine, e frig 
în actele de stare civilă și-n toate/ borcanele de 
pe balcon"/ partitura scrie alt rond de noapte in-
vizibil în forma lui etc. 

Tot ce scrie Daniela Toma este o 
răstălmăcire a existențialului, ea face în așa fel 

încât să transcendă lumii acesteia prin 
autodepășire, prin autosesizare, printr-o de-
venire de lumină și sens: "sunt de partea zilei 
căreia respirația luminii i se așază/ pe gât"/ nu 
voiam, dar știi cum se spune; "ieșeau glasurile 
pietrelor din pământ/ și primeau aripi să 
tremure"/ o clipă m-am gândit că voi fi 
mulțumită, trebuie să montăm o mitralieră aici. 

În fond, toate trăirile Danielei sunt expri-
mate prin vești de care se bucură, ne bucură, 
ori nu. Măcar un lucru e sigur, nu te preface mai 
bine decât mine!: "crede-mă, nici tu nu ai fi 
așteptat mai mult presimțirea". 

Dar, cum chiar poeta mărturisește, "am 
știut de la început că-mi voi închide glasul pe 
afară"/ Cortina se ridică în picioare, binele se 
naște iar pe bucăți. 

Adevărat, aplaud la scenă deschisă 
aceste versuri postmoderniste, autentice și ex-
trem de vizuale."Rămân cu gust nou în cerul 
gurii"! 
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EPITAF  PENTRU   
UN  DOBROGEAN  
 DE LA SUCEAVA 

 
       Se pare că numai cu vreo 
douăzeci de veacuri în urmă, pe la 
anul 200 d. Hr., undeva, în coasta 
cetății danubiene Troesmis, care, pe 
vremea războaielor daco-romane, 
adăpostise legiunea a V-a Mace-
donica, străjuind apoi portul fluvial al 
flotei Flavia Moesica, se mai 
adăpostea încă prin vreo tainică 
poiană de codru, sanctuarul din gresii 
autohtone, al veneratului zeu augural 
și protector Liber Pater căruia 
supraviețuitorii legiunilor războinice 

de odinioară îi aduceau la zilele faste, 
ofrandele lor din prisosul a ceea ce 
agonisiseră în fiecare an, grație 
generozității statornice a marelui 
Deus. Se adunau acolo mulțimi de 
fides de la Troesmis  (azi,  Iglița, 
com. Turcoaia, jud. Tulcea), de la Ar-
rubium (Măcin) sau chiar de pe la 
Mangina și Martina, cetăți pierdute 
acum, printre puzderiile de cataroaie 
spulberate ale Dobrogei românești.  
      Dar tot pe la vremea aceea, pe-
semne, veteranului cavaler imperial 
Marcus Caecina,  zeul Pater i s-a 
arătat într-un vis, cu promisiunea 
mărinimiei sale depline, ceea ce l-a 
determinat pe preaplecatul său serv 
să se-abată o clipă din calea 
nesfârșitelor hoarde barbare și să-i 
ridice un altar de eternă adorație, 
chiar în marginea drumului militar 
dinspre Arrubium, la poalele muntelui 
Priopcea – monument  care, prin ia-
nuarie 1914, când Dobrogea se afla 
de mult sub administrație 
românească, a fost găsit  cu totul 
întâmplător, de niște ciobani turci, 
după dezlănțuitele ploi torențiale din 
vremea aceea, întrucât tot acest altar 
nu-i decât o prismă dreptunghiulară 
de 1,50 m., pe a cărei fațadă cu 
chenar și cu o cornișă decorativă, stă 
scris cu majuscule atent caligrafiate 
și bine conservate sub vremuri: NU-
MINI LIBERIS PATRIS M. ANTIS-
TIUS CAECINA 
EQUALAE I DAR-
DAN ANTONINI-
ANAE EX VISO 
POSUIT.  Ceea ce 
legendarul arheolog 
Pârvan a tradus prin: 
Zeului Liber Pater, 
Marcus Antistius 
Caecina, călăreț din 
escadronul antoni-
nian I, de Dardani, 
i-a ridicat, în urma 
unui vis. 

      Dar cum și pietrele își au soarta 
lor, fortunata lespede votivă a lui Mar-
cus Cecina a ajuns totuși la Tulcea 
unde, abandonată sub zidul de nord 
al prefecturii, a zăcut vreo câțiva ani, 
cu fața în jos, printre tufe de peliniţă 
şi crizanteme ierboase. De aceea, a 
și scăpat întreagă, de furia trupelor 
bulgare rău asmuţite, care, după vic-
toria lor, de la Turtucaia, au trecut prin 
foc și sabie tot teritoriul românesc 
dintre Dunăre și Mare, cu ordinul ex-
pres de a distruge mai întâi toate 
dovezile arheologice ale originii noas-
tre romane.  
        Misiune exemplar împlinită, din 
moment ce, în cele din urmă, au 
dărâmat de pe soclu, împachetat și 
răpit până și statuia-n bronz masiv, a 
poetului exilat la Tomis, pe care-au 
abandont-o ceva mai târziu, în dru-
mul lor spre Durancov, numai și 
numai pentru că-au fost alungați şi 
grăbiţi de holeră. 
      Şi totuşi, Deus gratias, îngropat 
pe jumătate sub pulberi și frunzișuri, 
rătăcitorul altar de recunoștință al 
cavalerului Marcus a fost re-
descoperit cu devotată şi pioasă 
înțelegere de către primarul vremel-
nic al orașului Tulcea, un anume 
medic Alexandru Suceveanu, prin 
strădania căruia inscripția, însoțită de 

traducere a fost 
așezată pe un 
piedestal granitic 
chiar în fața prefec-
turii, de unde, ceva 
mai târziu, va fi ple-
cat pe drum de fier 
înspre vreun mare 
muzeu arheologic al 
României, ca să 
rămână pierdută, 
probabil, prin cine 
ştie ce catacombe 

tenebroase ale depozitelor  niciodată 
îndeajuns de încăpătoare pentru ves-
tigiile istorice ale Vallahiei Pontica   
Dar tot din punct de vedere istoric, 
ne-ar mai rămâne de adăugat şi fap-
tul că tot devotatul domn Suceveanu 
a avut strălucita idee de a boteza 
noul spital de la Măcin cu numele 
unui medic roman, de la Troesmis, 
Titus Rascanius Fortunatus, a 
cărui deslușită stellă funerară fusese 
dezgropată şi ea, tot prin miracol, în 
plin război, adică taman atunci, când 
se făceau şi primele demersuri ofi-
ciale, pentru recuperarea spre mai 
dreapta cinstire, a altarului votiv 
pomenit. 
      Cât despre providențialul medic 
sucevean, se mai știe doar că, mobi-
lizat ca doctor de regiment, a pierit pe 
front, fiind înmormântat pe undeva, 
prin stepa dobrogeană, fără niciun 
solemn epigraf comemorativ pe 
crucea sa, improvizată, probabil, din 
două rămurele de salcâm abrosit, 
legate-n grabă cu sfoară împletită din 
rafia câmpului, ca şi multe altele încă. 
De-aceea, scrisoarea aceasta de 
aduceri-aminte se vrea doar un umil 
şi târziu epitaf, al unui aproape 
anonim dobrogean-sucevean care 
ne-a lăsat, iată, cu mult mai mult, 
decât două jalnice beţe încrucişate, 
pe podişul veşnic însângerat al Do-
brogei noastre eterne.

Io
an

 F
lo

rin
 S

ta
nc

iu



PLUMB  176

revistă de atitudine  pagina 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Surâsul Magnoliei, a treia carte a 

lui Marinel Gîlcă, (după Puterea justiției 
și Torentul ) are ambiția de a fi un roman 
total: de dragoste, social, psihologic, real-
ist, sentimental, frescă, contemporan, sim-
bolic, fractalic, inițiatic.  

Chiar dacă există doar un protago-
nist - arhitectul Ștefan Palade 36 de ani - 
și un antagonist  - Ștefania Ispas- ofițer de 
credit -, romanul e populat cu destule per-
sonaje (peste treizeci), având rolul unui 
cor antic, dar și de „caleidoscop”.  

Sunt câteva „nuclee de conden-
sare”: familia arhitectului, Primăria, Banca, 
biroul arhitectului etc.  

Romanul e plin de digresiuni, in-
teligente, docte, având rolul unor didas-
calii.  

Portretele sunt bine realizate 
(portretul fizic alternând cu cel psihic), per-
sonajele conturându-se credibil: Isabela 
Arvinte, inginerul Dan Dumitrașcu, aso-
ciatul arhitectului, inginerii Dumitru Pu-
fulete și Silviu Covrig, avocații Irimescu, 
Alexandru Necșulescu, primarul Hulpescu, 
arhitecta Aniela Dobra, Eduard Veniamin, 
Gabriel Arvinte, soțul Isabelei, Mirabela și 
Laura Dima, colegele Ștefaniei, profesorul 
Tinu Mardare, Vali Dominte, purtătorul de 
cuvânt al Primăriei, profesorul Mărculescu, 
Ion Tarciuc, tatăl  Isabelei Arvinte, Bebe 
Verdeș, 60 de ani, pensionar, fost polițist, 
Emil Dumitrescu, om de afaceri, soții Cristi 
și Vanda Ionașcu, Sonia „avocată, 30 de 
ani, singură”, Sergiu, logodnicul Ștefaniei 
etc. 

Romanul are narațiunea homo-
diegetică, rar heterodiegetică.   

Naratorul (Ștefan Palade) este, în 
raport cu „istoria povestită”, interdiegetic 
și autodiegetic, imprimând acțiunii un ca-
racter intens subiectiv, prin folosirea per-
soanei I, prin subordonarea analepselor, 
prolepselor și a prezentului unei memorii 
aproape fotografice și impunând o 
perspectivă unilaterală, unitară a faptului 
relatat. Câteodată, contrapunctic, apar 
naratorul-martor și naratorul-mesager (av-
ocatul Irimescu, Laura Dima), construcția 
romanului fiind atunci una „în ramă”, „en 
abîme”.  

E ceea ce întâlnim în 1001 de nopți, 
Decameronul, Pentameronul, Hep-

tameronul sau Hanul Ancuței. 
Romanul este unul inițiatic, Ștefan 

plecând dintr-o iubire carnală, consumată 
frumos, sportiv (cu Sonia) și ajungând în 
final la realizarea întâlnirii cu donna ange-
licata (cu Ștefania). Romanul este și unul 
simbolic, frumusețea lui venind tocmai din 
împletirea dintre mitic, mistic, ezoteric, 
simbolic, realist, miraculos.  

Impresionantă e intensitatea 
așteptării pe care o putem compara cu 
aceea din Donna Alba sau Rusoaica, ro-
manele lui Gib Mihăescu.  

S-a făcut apropierea dintre Surâsul 
Magnoliei și Bietul Ioanide, apropiere 
justă, cu deosebirea că Ioanide este un 
demiurg vizionar tragic, iar Ștefan unul mai 
blând, propunându-și țeluri și realizări mai 
modeste, dar palpabile. (Să nu uităm că 
Ștefan Palade este un arhitect, deci un 
creator.)  

Inițierea în/prin iubire presupune 
capcane, arcane, ezitări, staționări, luarea 
unor decizii cruciale.  

În incipitul romanului, Ștefan are de 
ales între Sonia și Maria, două 
alergătoare, două sportive. Se oprește 
asupra Soniei și din cauza numelui, Maria 
implicând alte căutări, resurse, rezolvări. 

Sfârșitul inițierii (și al romanului) 
presupune realizarea androginului pla-
tonic, pe trei planuri (triunghiul este cea 
mai stabilă figură și în același timp pre-
supune sacralizarea).  

Primul plan e cel terestru, arhitectul 
Ștefan Palade împlinindu-și iubirea totală 
cu Ștefania Ispas, funcționară la bancă.  

Al doilea plan este unirea prin 
nume: Ștefan - Ștefana (stephanos însem-
nând în greacă coroană. Prin unirea celor 
două coroane se realizează cununia, 
nunta - mirii fiind împărații unei clipe unice. 
Dar coroanele unite, dau cifra 8, cifra in-
finitului și a universului, corona devenind 
inel, prin acea construcție unică pe care o 
identificăm cu „inelul lui Möbius”.  

Tot prin nume se realizează și 
proiecția astrală a iubirii lor, căci Ștefan ca 
sfânt e primul care vede deschizându-se 
cerurile și pe Iisus alături de Dumnezeu. 
La fel, Ispas înseamnă Înălțarea Domnului 
și este un nume simbolic, partea pentru o 
nuntă mistică în cer. 

Un al treilea plan este cel al sân-
gelui, Ștefania donându-i sângele ei lui 
Ștefan, aflat în dificultate. Androginul își 
realizează astfel, concret, o circulație 
subtilă, pe principiul vaselor comunicante. 

Printre alte probe inițiatice sunt cele 
legate de salvare: salvarea Ștefaniei în 
discotecă și salvarea unui copil de 
căderea într-o prăpastie. 

 (Auto)lapidarea lui Ștefan nu va fi 

totală, el „regenerându-se”). 
Chiar și numele autorului este sim-

bolic, presupunând ideea de rotund, de 
sfericitate, de mit. Astfel Marinel este un 
rebo compus din „măr” și „inel”, mărul 
trimițându-ne desigur la perechea 
primordială ADAM și EVA, iar inelul fiind 
(și) prima veriga din lanțul care îl leagă pe 
Prometeu de stâncă. Nu întâmplător 
inelele au pietre, amintire a strămoșului 
nostru mitic. În fine, „Gîlcă” înseamnă 
umflătură, protuberanță, presupunând 
iarăși ideea de sfericitate. 

Impresionează în roman împletirea 
mai multor „realități”.  

Una ar fi cea socială, prezentată 
adesea caricatural, scenele cu primarul 
Hulpescu fiind antologice, apropiindu-l pe 
Gâlcă de clasicii ruși ai satirei sociale, un 
Gogol sau Cehov.  

A doua realitate este tocmai 
evadarea din realitate, Ștefan fiind, în ochii 
femeilor, un  Făt-Frumos, un Prinț, un 
Cuceritor. Și ispitele fac parte din basm, 
eroul rezistând stoic avansurilor Isabelei 
(capabilă de o iubire devoratoare, stihială), 
cât și ale Anielei Dobra (cu care va păstra 
o iubire platonică „eșuată” într-o prietenie 
frumoasă). 

Revenind la discursul romanului: 
naratorul este omniscient, omniprezent, 
reflector, autorul narator fiind regizorul 
derulării evenimentelor, fixând traseele fir-
ului epic, naratorul identificându-se ade-
sea cu personajul, operând adesea la 
substituiri, iar alteori naratorul pare a ști 
mai puține lucruri decât personajul, acesta 
câștigându-și o reală independență 
ficțională. Naratorul, aflat în permanentă 
luptă cu personajul,. își dispută acerb 
statutul de instanță, impunând anumite 
perspective, viziuni și atitudini.  

Ca narator omniprezent, autorul 
secvenționează permanent firul epic inter-
venind cu digresiuni, opinii, comentarii, 
informații suplimentare, detalii tehnice 
legate de diferite profesii (administrație, 
bancă, arhitectură). Aceste digresiuni 
transformă dialogul cu cititorul într-un 
monolog adresat.  

Ca narator reflector, Marinel Gîlcă 
schimbă mereu, prin intervențiile sale, per-
spectiva asupra evenimentelor și perso-
najelor, relativizează planurile și valorile 
temporale. Autorul este extrem de mobil, 
prin ubicuitate insinuându-se ușor, 
convingător în toate mediile. 

E. M. Forster spunea cândva că 
„personajele sunt flotoarele luminoase ale 
ideii.” 

Personajele lui Marinel Gâlcă sunt 
extrem de diverse: după gradul de parti-
cipare la acțiune vom întâlni atât personaje 

pozitive, cât și negative; după raportul cu 
realitatea ele vor fi alegorice, autobi-
ografice sau picarești; după profunzimea 
investigațiilor psihologice ele sunt com-
plexe și/sau contradictorii; după rolurile in-
terpretate vom avea atât protagonist 
(Ștefan Palade), cât și antagonist, per-
sonaj-oglindă  (eroul regăsindu-se în ati-
tudinile acestuia), personaj de legătură 
(Laura Dima), confident și instrument 
(mesageri, servitori, executanți-perso-
najele din primărie), raisonneurul (martorii 
ocazionali, comentatorii).  

În raport cu specia literară, autorul 
va folosi personajul complex, măreț 
(Ștefan și Ștefana), grotesc, burlesc 
(Hulpescu, Pufulete, Covrig etc.). 

Conform opțiunilor autorului, apar în 
roman personajul aristotelic (definit prin 
coerența și consecvența gândirii (Ștefan, 
Ștefana, Dan Dumitrașcu, Laura Dima, 
profesorul Mărculescu), personajul roman-
tic (Ștefan), hipersensibil și adesea con-
tradictoriu, realist, naturalist (personajele 
caricaturizate, aflate sub semnul biologicu-
lui, al eredității patologice) și personajul re-
flector, personajul idee. 

Și titlul romanului e interesant, 
conținând atât o personificare, cât și un 
oximoron, un joc între conotativ și denota-
tiv.  

Surâsul este o atitudine umană 
aflată în echilibru psihic și fizic indiferent, 
în sens fizic, fin surâs plecând atât râsul, 
cât și melancolicul; surâsul a generat nu-
meroase titluri, prin enigmaticul pe care îl 
conține (Surâsul Giocondei, Surâsul 
Hiroșimei, Un surâs în plină vară ș.a.). 

Magnolia estre și ea ambiguă, fiind 
atât floare, cât și arbust, neavând o cu-
loare fermă (poate fi albă, galbenă, violetă, 
sidefie), precum și o formă „ezitantă” (bulb, 
stea, lalea, nufăr). Magnolia are propri-
etatea de a înflori înaintea înfrunzirii, 
ajutând astfel albinele (alt mit interesant).  

Magnolia presupune feminitate, ra-
finament, un spirit aristocratic, vag oriental. 
Surâsul magnoliei presupune o împlinire 
totală, atât pe plan fizic, cât și spiritual. 

Prin pregătirea sa de specialitate, 
Marinel Gîlcă a avut acces la cele mai 
subtile și obscure realități administrative, 
de drept, bancare, spiritul său detectivistic 
funcționând perfect și atunci când 
analizează profunzimile spiritului uman.  

Are simțul limbii și știe să releve și 
ascundă semnificații în cuvânt: Hulpescu 
poate fi Vulpescu, dar și să provină din hul-
pav.  (Că e așa mai dăm un singur exem-
plu: numele „Culancea” e despicat chiar 
de autor în „Cu lancea”!). 

Fără îndoială ne aflăm în fața unui 
autor care promite mult, având capacitatea 
de a fi atât povestitor, cât și povestaș și cu 
un stil deja format, matur, de o remarcabilă 
coerență, fluență și eleganță. 

 MI(S)TICA IUBIRII  la MARINEL GÎLCĂ
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 de la covid la globalizare 
          

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
În spațiul public se vorbește tot 

mai mult despre Marea Resetare a 
economiei mondiale, dar și a vieții politice 
și sociale. Într-o  lume în care antrenorii 
sunt împușcați pe stadion, actorii pe scenă 
sau la filmări, elevii sau profesorii în școli, 
globalizarea ar fi șansa pentru ca nebunia 
aceasta să devină generală. O lume 
nebună, nebună era titlul unui film!  Fără 
principii, fără morală, fără reguli, o soci-
etate poate deveni o junglă, în care oa-

menii să devină fiare sălbatice, care  să se 
sfâșie între ei pentru a avea o șansă de 
supraviețuire. Să nu ne închipuim că 
jungla este o stare fără reguli, în care cel 
mai tare domină! Regulile junglei sunt res-
pectate de toate speciile care locuiesc în 
Ea. Cei care nu le respectă sunt eliminați 
cu siguranță. Rolul fiarelor carnivore este 
acela de menținere a sănătății mediului și 
a speciilor care locuiesc într-însa. Pe acest 
pricipiu, și omul-fiară a găsit un agent 
sigur, tăcut, agresiv care să asigure o mai 
bună vitalitate societății. Numele său? 
Covid SARS 2! Creeat, administrat și diri-
jat de forțele oculte, este arma perfectă 
pentru al înlocui pe Dumnezeu în marea 
Resetare. Ce nevoie mai avem de Dum-
nezeu în noua societate globalizată! Dum-
nezeu, oricum s-ar numi în limbile 
pământului, nu-i decât o piedică în deifi-
carea inteligenței artificiale, o piedică în 
afirmarea universală a LGBTI și a 
homosexualității, a sexualității de orice fel, 
exacerbată la maxim, ca cel mai eficient 
mijloc de a adormi spiritualitatea tinerei 
generații, pentru a putea fi adusă la stare 
larvară  și molusculară. Nu-i așa? Religia- 
o frază de dânșii inventată spune poetul, 

pentru ca o caracudă să poată fi ținută în 
jug, de către regi și împărați. Se vede tre-
aba că religia nu a fost o armă destul de 
puternică, pentru rechinii și broscoii lumii 
care au dominat mlaștina globală numită 
societate. Nici războaiele dese și 
sângeroase nu au reușit să potolească 
apetitul de dominație și sânge a RE-
CHINILOR și BROSCOILOR, în numele 
civilizației și prosperității individului. 
Fiindcă în timp mlaștina s-a umplut de 
caracudă, s-a stimulat dezvoltarea piraniei 
și a peștilor răpitori, care să o mai 
aerisească. Din păcate toate măsurile 
luate de marii rechini și broscoi, folosind 
țipari, pești electrici, pisici de mare, sala-
mandre, până și orci sau viruși letali, nu 
au reușit să potolească înmulțirea 
caracudei. Cum să ecologizezi mlaștina 
mondială, pentru a o putea exploata cu 
eficiență și să o stăpânești fără probleme? 
Războaiele coastă multe resurse și 
tehnologie și nu sunt sigure. Uneori butu-
ruga mică răstoarnă carul mare (vezi Af-
ganistanul). Colonizarea economică s-a 
dovedit eficientă, dar diferite microclimate 
și fiefuri din mlaștină se dezvoltă uneori 
haotic, sau se revoltă, sau nu mai aduc 

profiturile așteptate, întrucât o parte din 
acestea sunt folosite pentru întreținerea 
faunei. Și problemele devin tot mai com-
plexe. Cum să faci Marea resetare a 
mlaștinii cu o armată imensă de caracude 
bătrâne, bolnave care consumă în exces 
oxigenul și resursele mlaștinii. În labora-
toarele secrete ale mlaștinii, broaștele 
țestoase și crabii  lucrează de zor la 
găsirea unei arme perfecte care să 
asaneze mlaștina în vederea Marii 
Resetări. Pentru dezvoltarea tehnologiei 
roboților inteligenți, a cyborgilor și an-
droizilor,care să înlocuiască caracudele, 
trebuie creat spațiu de dezvoltare. Prea 
multă caracudă a decis mai marii mlaștinii! 
După mai multe încercări cu mai multe 
tulpini de viruși începând cu HIV, Ebola, 
H1N5,Sars 1, se pare că derivatul SARS 
2 s-a dovedit cel mai agresiv pentru 
asanarea mlaștinii. Între timp se lucrează 
la tulpini tot mai agresive. Planul cincinal 
al OCULTEI, de reducere la sub 50% a 
caracudei, trebuie îndeplinit în trei ani și 
jumătate. Greșim dacă afirmăm că 
broscoii nu lucrează după principii socia-
liste de planificare! 

                      (Continuare în pag. 14)
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Florian Silișteanu a publi-
cat în vara acestui an În-
chisoarea poeților, la Editura 
Semne, București, într-un tiraj 
destul de mare pentru vremurile 
de azi: 500 de exemplare, după 
propriile declarații. Este a șasea 
carte de versuri, apărută la șapte 
ani distanță față de precedenta 
(schimbul de pasăre, 2014). 
Lector de carte – Mircea Bârsilă. 

Versurile sunt scrise fie în 
țară, fie în străinătate, pe unde 
l-au purtat pe autor Mercedesul și 
rulota sa de lux pe care este scris, 
mare, PRESS, ca să știe tot omul 
despre cine este vorba pe 
bancheta de piele a Mercedesu-
lui!  

Dar iată prin ce locuri a 
scris, în călătoriile sale din jurul 
lumii, Fl. Silișteanu: în Fair Oaks, 
Folsom, Sacramento și San Fran-
cisco, California; în Reno, Ne-
vada, în Streetman, Texas, în 
Stuttgart, Germania, în portul 
Pireus, Grecia, în Hotelul „Cavo 
d′oro”, Roma, în mănăstirea din 
Cleaton, Michigan, USA, în 
Charleroi, Belgia etc., dacă ținem 
cont de notele exprese ale scribu-
lui de la sfârșitul fiecărui text. 
Silișteanu nu este așadar atât un 
cetățean din Siliștea, Argeș, 
România, cât un cetățean al lumii.  

Cel puțin 33 de persoane 
„care au crezut și cred în des-
tinul meu ca poet” 

Cu această carte de versuri 
Florian Silișteanu încearcă marea 
poeziei cu degetul și ne asigură, 
în pagina de „Mulțumiri” de la 
sfârșit, că există cel puțin 33 de 
persoane „care au crezut și cred 
în destinul meu ca poet”; pentru 
că Fl. Silișteanu se consideră, 
firește, poet.  

Cele 33 de persoane din 
țară și străinătate care „cred în 
destinul meu ca poet” sunt de 
„toate” profesiunile: Arhiepiscopi, 
academicieni, șefi de stat, poeți și 
critici, actori, regizori, folkiști, oa-
meni de știință, portretiști, univer-
sitari, generali de brigadă, 
domni..., profesori, preoți, stareți, 
pastori, primari, oameni de afa-
ceri, viceprimari, deputați... Și, în 
fine, am detectat și un titlu nobi-
liar: „Ducele de Albota”...  

Bănuim că ni se oferă 
această lungă listă de profesiuni 
și titluri nobiliare, care în original 
sunt cu nume cu tot, pentru ca 
noi, cititorii de rând, să vedem 
câtă lume bună cunoaște autorul 
și cine sunt, de fapt, cei „care au 
crezut și cred în destinul meu ca 
poet”. Așadar, toată floarea cea 
vestită a întregului „Apus”!  

Observ că din listă au fost 
omiși totuși câțiva buni prieteni, 
printre care poetul Aurel 
Sibiceanu și Jean Dumitrașcu. Cu 
primul, Silișteanu a croit ani la 
rând la planuri din cuţite şi 
pahară, iar cel de al doilea i-a 
oferit scribului un spațiu la Centrul 
Cultural, pentru ziarul pe care au-
torul nostru îl făcea la un moment 
dat. Și au mai fost omiși un primar 
al urbei Piteștilor și doi directori 
de cotidian, la care scribul a lu-

crat. Pagina de mulțumiri a cărții 
se încheie, în stilul Florentin, cu 
„Ah, săru-mâna, Mihai Emi-
nescu...”, scris chiar așa, bolduit. 
Să înțelegem că și Eminescu a 
crezut și crede „în destinul meu 
ca poet”? Puțin teribilism nu 
strică. 

Închisoarea poeților, o 
utopie bolnăvicioasă 

Silișteanu îi dă cărții sale un 
titlu destul de straniu și iritant – În-
chisoarea poeților. Dacă până 
acum un ilustru filozof antic a pro-
pus ca poeții să fie dați afară din 
cetate, iar cerberii sociali i-au 
condamnat pe poeți (vezi cel 
puțin condamnarea lui Baudelaire 
de către Curtea a Șasea 
Constituțională Franceză, pentru 
„imoralitatea” versurilor), acum 
domnul Silișteanu ne sugerează 
că poeții au în fine o închisoare a 
lor și că ea îi cuprinde pe toți: 
„există o închisoare a poeților... / 
din care nimeni niciodată n-a 
scăpat”.   

Ce justificare sau întemeiere 
poate avea totuși aiuritorul titlu În-
chisoarea poeților? Textul din 
cuprinsul volumului care poartă 
acest nume nu ne oferă nicio 
lămurire, pentru că în el autorul 
nu face altceva decât să constate 
existența Închisorii poeților 
(„există o închisoare a poeților”), 
semn că închisoarea există prin 
ea însăși, ca Sfântul Duh... Nu a 
ridicat-o nici vreo țară anume, nici 
vreun partid, nici autorul. Nu 
rămâne decât ca închisoarea 
poeților să fie o ficțiune, o utopie 
a lui Fl. Silișteanu, care este 
născocită doar pentru a confirma 
existența unui poet liber:  

 
„există o închisoare a poeților   
din care numai unul a scăpat 
sunt eu, sunt eu...... 
sunt euuuuuu” 
 

Așadar, în timp ce toți poeții 
sunt închiși și lipsiți de libertate, 
probabil de libertatea de expresie, 
„numai unul”, numai autorul nos-
tru a scăpat. El este singurul poet 
liber: „sunt eu, sunt eu....../ sunt 
euuuuuu” 

Imaginarea unei închisori a 
poeților (exact cu/fără semnele de 
punctuație de mai sus) este 
maladivă și teribilistă. Se vede 
astfel că nu există numai șase 
maladii ale spiritului, așa cum 
căuta să ne lămurească un filozof 
român, ci șapte.  

Cea de a șaptea maladie ar 
putea să primească numele de 
imaginație bolnăvicioasă sau 
distructivă.  

Titlul Închisoarea poeților 
este unul dintre produsele acestei 
imaginații, menit probabil să 
atragă atenția asupra autorului și 
a glorioletei sale. 

„Sunt Florian Silișteanu, 
un poet român printre ai lui” 

În clipurile de prezentare a 
cărții făcute chiar de către autor, 
acesta afirmă: „Sunt Florian 
Silișteanu, un poet român printre 
ai lui.”  

Așadar, autorul este sigur 
de menirea sa poetică. Deși 
această revelație ar trebui să o 
aibă mai degrabă cititorul. Dar 
cititorul va lectura cartea și va 
vedea singur care este menirea 
autorului care a închipuit În-
chisoarea poeților...

În fine, poeții au și ei  
închisoarea lor!...

Vi
rg

il 
Di

ac
on

u

Noua ediție, 
revizuită și adăugită, a 
volumului Biblice al 
scriitorului Eugen 
Dorcescu, apărută la 
Editura Eurostampa, 
Timișoara, 2021, cu un 
amplu, exhaustiv 
Cuvânt înainte, al 
doamnei Mirela-Ioana 
Dorcescu, reprezintă 
un florilegiu tematic de 

elevată ținută intelectuală și artistică. În noua sa 
formă, volumul Biblice asamblează, definitiv, în or-
dinea apariției, toate textele sacre veterotestamen-
tale, asupra cărora scriitorul Eugen Dorcescu s-a 
oprit, călăuzit de Duhul, spre a le stihui, respectiv: 
Psalmii în versuri, Eclesiastul în versuri, Pildele 
în versuri, precum și Rugăciunea regelui Ma-
nase. Celor 70 de Psalmi  și poemelor originale 
Prolog și Epilog, publicate în ediția anterioară (Edi-
tura Marineasa, Timișoara, 2003), li se mai adaugă, 
acum, Psalmul 41/42, precum și un grupaj de alte 
Poeme originale, volumul încheindu-se cu 
Mărturia stihuitorului, o amplă și profesionistă dare 
de seamă, menită să ajute cititorul, avizat sau nu, 
să înțeleagă, deopotrivă, riscurile și respon-
sabilitățile majore, pe care cel angajat într-un astfel 
de demers trebuie să și le asume ori, categoric, să 
renunțe. Nu poate și nu trebuie oricine și oricum să 
se apropie de astfel de texte, cu un astfel de scop, 
decât așa cum am văzut că rezultă din analiza 
Doamnei Mirela-Ioana Dorcescu, precum și din 
recenziile preoților-doctori în teologie: Ionel 
Popescu și Ioan Bude, dar mai ales din recoman-
darea fostului Mitropolit și om de mare cultură, Bar-
tolomeu Valeriu Anania și culminând, desigur, cu 
excepționala Mărturie (a) stihuitorului. Voi selecta 
câteva pasaje concludente, despre conținutul volu-
mului Biblice, din textele-recenzii ale 
profesioniștilor (filologi sau teologi) amintiți. În Cu-
vânt înainte, scriitoarea Mirela-Ioana Dorcescu, 
afirmă, printre altele, următoarele: ,,În esență, Bi-
blicele, în configurația pe care am stabilit-o în co-
laborare cu Eugen Dorcescu, reafirmă atașamentul 
autorului față de Marea Carte (unica, în 
accepțiunea ce i-o acordă Poetul, mai cu seamă în 
anii din urmă), constituind un act liric de slujire a lui 
Dumnezeu, <<în cele trei ipostasuri>>: Tatăl, Fiul 
și Sfântul Duh, de către un cavaler(ioanit, templier, 
scrib), <<rob al unui singur Stăpân>>, cum se 
autodeclară fericit”. De asemenea: „Non-imanența, 
metafizica, transcendența, abisalitatea depun 
mărturie despre un univers dorcescian ocupat în in-
tegralitate de Dumnezeu. Relația eului cu Atotpu-
ternicul (a ființei cu Ființa) ocazionează epifanii, 
proiecții simbolice, meditații, care îmbogățesc, 
consolidează și conferă adâncime lirismului Poe-
tului timișorean, accentuându-le, deopotrivă creației 
și autorului, emoția și rațiunea, fervoarea și sobri-
etatea, anvergura națională și 
internatională a mesajelor”. Cu 
alte cuvinte, pentru autorul volu-
mului antologic Biblice, Marea 
Carte (Biblia) este cartea de 
căpătâi. Conținutul volumului 
este un ,,act liric de slujire a lui 
Dumnezeu”, autorul fiind ,,rob al 
unui singur Stăpân” și, drept ur-
mare, universul său fiind ,,ocu-
pat în integralitate de 
Dumnezeu”. La rându-i, 
Părintele vicar Dr. Ionel 
Popescu, adresându-se autoru-
lui, salută apariția volumului: ,,Vă 
sunt profund recunoscător pen-
tru această splendidă stihuire și 
pentru că sunt primul care se 
adapă, cu emoție și cu bucurie, 
din fântâna dorului după Dum-
nezeu.  

Citesc și recitesc cuvin-
tele semănate în versurile care 
te înalță către Dumnezeu și am convingerea că de 
la El a venit inspirația, care a picurat în sufletul 
Domniei Voastre lumina, frumusețea și darul 
tălmăcirii cu har a mângâietorilor și inegalabililor 
psalmi biblici”.  

În emoționanta sa apreciere, Părintele vicar 
aseamănă conținutul volumului cu o fântână a 
,,dorului după Dumnezeu”, menită să te înalțe spre 
El, exprimându-și ,,convingerea că de la El a venit 
inspirația (…) și darul tălmăcirii cu har…” 

În aceeași gamă, în calitatea sa de doctor în 
teologia Vechiului Testament, Preotul Dr. Ioan 
Bude salută și apreciază performanța literară și 
spirituală a lui Eugen Dorcescu, care a tălmăcit în 
limba română texte sacre, grație harismelor primite, 
filologică și muzicală; remarcă faptul că această 
strădanie îl alătură mitropolitului Dosoftei, iar lite-
ratura română a sporit astfel substanțial: ,,Maestrul 
EUGEN DORCESCU a primit harisma (darul) 
<<tălmăcirii limbilor>>, prin versificarea anumitor 
texte sacre din Vechiul Testament (…). Maestrul 
a primit această specială harismă filologică, 
dimpreună cu o altă harismă, a muzicalității inte-
rioare, atât de necesară, spre a <<tălmăci>> la 
perfecție imnologia biblică, în general, și pe cea 
psalmică, în special, dintr-o limbă extrem de săracă 
în cuvinte – și mai ales în vocale –, într-o limbă 
europeană, extrem de vocalizată și de muzicală și 
cu un foarte bogat fond lexical, ca limba română. 
De la versificarea Psaltirii de către mitropolitul 
Dosoftei și până în prezent (…), nimeni nu a reușit 
o asemenea performanță (…).  

Așa se face că litEratura română s-a 
îmbogățit, în mod real și substanțial, cu prețiosul 
volum antologic în versuri, cunoscut, de acum, sub 
denumirea de Biblicele lui EUGEN DORCESCU” 
(cf. Preot Dr. Ioan Bude, Credință, onoare și misi-
une – scurt extras din spovedania unui Tem-
plier, în „Timișoara”, 24 iulie 2020, p. 6). De 
asemenea, teologul și omul de mare cultură, pre-
cum și fostul Mitropolit, (Bartolomeu) Valeriu Ana-
nia, referindu-se la volumul Biblice, aprecia, 
deopotrivă, talentul autentic, harul și meșteșugul de 
stihuitor și re-creator al Psalmilor în limba română 
contemporană, subliniind evlavia autorului față de 
Biblie, al cărei conținut, citând din Cântarea 
cântărilor, ,,îi stă ca o pecete pe inimă”. Iată: ,,Po-
etul Eugen Dorcescu este un scriitor familiarizat  
cu Sfânta Scriptură și, implicit, cu poezia ei. Dacă 
multor condeieri ai literaturii noastre Biblia le-a fost 
doar o sursă de inspirație sau le-a oferit teme lirice, 
autorului de față îi stă ca o pecete pe inimă – ca 
să-l citez pe Solomon –, ceea ce-i conferă, pe lângă 
prestigiul literar, și o aură de noblețe spirituală (...). 
Am deschis cartea, am citit primele pagini și de 
îndată mi-am dat seama că autorul – un mare 
meșteșugar al stihului,  învățat să zboare cu aripile 
larg deschise – nu se mulțumește să versifice tex-
tele biblice, ci le re-crează la măsura limbii române 
contemporane și la dimensiunile talentului autentic 
al unui scriitor modern (…). Iată, acum, ni le oferă 
pe toate la un loc, în cartea de față, pe care le-o re-
comand cititorilor cu bucurie și încântare” (text co-
perta a IV-a, a ediției din 2003). 

Dar, textul care încheie conținutul volumului 
antologic Biblice este chiar Mărturia stihuitorului, 
unde autorul însuși se simte într-un fel responsabil 
să ne împărtășească lucruri demne de știut și de 
luat în seamă, privind felul în care s-a născut 
această capodoperă literară. Evident, Eugen 

Dorcescu s-a apropiat de textul 
sacru al Marii Cărți, al Sfintei 
Scripturi – Biblia – într-un con-
text anume, despre care ne 
povestește cu onestitate, ca 
într-o spovedanie terapeutică, 
din punct de vedere spiritual, în 
paginile primului volum de Jur-
nal, Îngerul adâncului (Editura 
Mirton, Timișoara, 2020). Dar 
iată ce ne dezvăluie, confesiv, 
autorul: Stihuirea Psalmilor, a 
Ecclesiastului, a Pildelor și a 
Rugăciunii regelui Manase a 
durat aproximativ șapte-opt ani. 
Pentru autor, stihuirea a însem-
nat o experiență profesională și 
o analiză critică a scrierilor pro-
prii. Totodată, o autocontem-
plare și obiectivare, el fiind  doar 
scriitor, iar textul sacru fiind Cu-
vântul lui Dumnezeu.  

Deopotrivă, și o experiență intelectuală-(culturală), 
care ,,implică știința limbii, psihologia creației, 
fenomenologia esteticului”, armonizând relația din-
tre: ,,înțelegere, imaginație, emoție, suflet și duh”. 
De asemenea, ,,tălmăcirea în stihuri a Scripturii, 
obligă asumarea duhului Ei și, deopotrivă, să fii 
asumat de Ea”. Stihuitorul (căci așa se consideră 
pe sine autorul), conștient de pericolele care-l pân-
desc, trufia și falsa smerenie, prudent, le evită.  

(Continuare în nr. viitor)

Eugen Dorcescu și harul stihuirii textelor sacre 
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Scriitor băcăuan, Constantin 

Călin, profesor universitar, om cu o aleasă 
cultură, ivit din solul mănos al Udeştiului 
bucovinean, a publicat recent la Editura 
Babel, Bacău, volumul PRETEXTE PEN-
TRU RECAPITULĂRI Articole, studii, 
conferinţe, structurat în patru capitole, în-
sumând 350 de pagini, urmare a unei 
minuţioase cercetări, cu ochiul mereu 
aplecat spre profunzimea şi consistenţa lu-
crurilor. Incitantă comparaţia din Prefaţă, 
menţionând că acesta este „un volum 
compozit... asemenea unui platou cu 
mîncări pentru inşi cu preferinţe diferite. 
Aranjându-l astfel, m-am asigurat că 
fiecare din cei ce-l vor deschide va găsi pe 
gustul său, inclusiv «gurmeţii», specialiştii. 
E cazul să-mi subliniez lipsa ambiţiilor: 
ofer, şi atît; nu mă înscriu într-un concurs 
de oferte, nu particip la un «târg»! Faptul 
acesta mă scuteşte de a-mi descrie 
«marfa»... deoarece presupun că temele 
şi subiectele abordate aparţin, în bună 
parte, domeniului comun”.  

În cele ce urmează mă voi referi la 
câteva titluri din cele 28 incluse în Cuprins, 
cititorul va descoperi şi în celelalte o 
bogăţie informaţională preţioasă, dintr-un 
timp cu istoria unei lumi din care noi înşine 
am făcut sau facem parte. Nu lipsesc nici 
ironii la adresa unor inculţi, înfumuraţi, 
pretinşi „creatori” de literatură sau privind 
la roata politicienilor care se învârte 
păgubos, unii incapabili şi corupţi, care nu 
fac deloc bine ţării: „Prea multă răbdare 
duce la exasperare; exasperarea pe care 
ne-o provoacă profitorii răbdării noastre, 
impostorii, îngîmfaţii, cei ce ne 
desconsideră şi ne sfidează, unii dintre ei 
pozează în inocenţi”.  

Cele mai multe titluri au apărut în 
reviste ca: Acolada, Ateneu, Plumb, Vi-
traliu, Orizont, Sinteze şi dau şi ele măsura 
valorii scriitorului, greu de egalat, a cărui 
trudă a fost răsplătită cu premiul „Lucian 
Blaga” al Academiei Române pentru volu-
mul DOSARUL BACOVIA III – Triumful 
unui «marginal»”, Editura Babel, Bacău, 
2017.  

Invitaţia la lectură nu poate fi decât 
„ca o sete în zi de arşiţă”, fraza, adesea 
cu trimiteri la diferite surse, sporeşte in-
teresul şi unele pagini atrag şi cu „cuvenita 
extensie”. E nevoie însă de răbdare, cu 
reveniri la unele formulări, ineditul unor lu-
cruri descoperite pe „platoul cu mîncări” 
confirmă, indubitabil, apetitul rafinat al au-
torului spre rigoare şi individualizare. Totul 
a fost posibil, întrucât Constantin Călin 
preţuieşte răbdarea, reuşind să atragă 
atenţia cu ea la o Conferinţă la Centrul 
„George Apostu”, Bacău, în ziua de 13 fe-
bruarie 2020, intitulată Despre răbdare, 
plecând de la replica lui Vasile Alecsandri 
către Papadopol Calimah: Răbdare frate. 
Toată filozofia omenească e cuprinsă în 
acest  cuvînt. Ţinând seama de dimensi-
unea ei (72 de pagini), din selectarea câ-
torva secvenţe descoperi că răbdare este 
cuvânt cu o etimologie necunoscută, „fapt 
menţionat sau doar lăsat a se înţelege de 
autorii de dicţionare”. Augustin Scriban 
este cel care a schiţat doar o analogie, ni-
cidecum o etimologie, invitând, precizează 
Constantin Călin, la o comparaţie cu lati-
nescul rėpedo, repedire, „a te retrage”, cu-
vintele răbdare, răbdător sunt vechi în 
limbă, ultimul cu formele răbduriu,, 
răbduriv se întâlneşte în Noul Testament 

de la Bălgrad.  
Despre răbdare sunt menţionate 

mai multe exemple, autorul pornind de la 
„Predica de pe munte” în care a vorbit 
Iisus, ca o virtute creştină, Apostolul Pavel 
în „Epistola către Romani”, apoi pilde de 
răbdare prezente în psalmi, în hagiografii, 
în cazanii, în paterice, în filocalii. Constan-
tin Călin relevă faptul că l-a emoţionat 
puternic lectura din Vieţile sfinţilor, cu de-
osebire paginile despre Simeon Stîlpnicul, 
„fericitul Simeon”, „un ins cu voluptatea 
suferinţei extreme, un «prototip eroic», cel 
cu care începe anul religios”.  

Remarcile făcute de autor conduc 
nemijlocit la faptul că „răbdarea e un 
exerciţiu aspru, un drum spinos, o cale 
strâmbă, o asceză în vederea atingerii 
unui «scop» important... Ea trebuie 
deprinsă, educată, verificată, supra-
vegheată”, folosind drept privilegiu ceea 
ce recomanda Baltasar Gracian, în Ora-
colul-manual şi arta prudenţei: 
„Foloseşte înfrânarea”, trebuie să fii 
prevăzător mai ales cu neprevăzutul... e 
nevoie de multă chibzuinţă pentru ca pa-
tima să n-o ia razna...”. Se cunosc mai 
multe feluri de înfrânare, consemnate din 
practica vieţii, din religie, iar Montaigne îi 
acordă un capitol în celebrele lui Eseuri, 
cu menţiunea că „răbdarea mai puţin 
ambiţioasă, mai raţională, eficientă se 
exprimă nu prin contrariile ei, care stau la 
baza progresului moral al omenirii, ea 
înseamnă calm, comprehensiune, 
toleranţă, dar şi fermitate în respingerea  
a ceea ce-i potrivnic acestora: violenţă, 
agresivitate. Fără cumpătare am cădea în 
barbarie”. 

Constantin Călin este de părere că 
răbdarea se poate educa prin ascultare, 
„din păcate, o lipsă aproape generală azi, 
cînd trăncănind la nesfîrşit şi încălcăm 
normele”. Mai mult, ascultarea presupune 
stăpânire de sine, autocenzură, discreţie, 
apelând la un exemplu din „La început a 
fost Cuvîntul”, în Jurnal de lector, 1944, în 
Perpessicius scriind despre relaţia sa cu 
Nae Ionescu, nota: ...de la dînsul am 
învăţat  cum se ascultă şi cum se poate 
gîndi fără ostentaţie. 

Bine documentat, autorul se 
opreşte şi la răbdare ca virtute 
profesională, „care presupune mai multe 
etape, ignorate adesea”. Dacă Tiktin a 
adunat timp de 33 de ani materialul pentru 
dicţionarul său, Enescu a lucrat 20 de ani 
la Oedip, Rebreanu a finalizat romanul 
Răscoala după 19 ani, iar la Ion lucrurile 
au fost anevoioase, alte exemple din lite-
ratura universală confirmă acelaşi lucru: 
răbdarea asigură succesul deplin.  

Gustave Flaubert, „martirul stilului 
literar”, cum l-a definit Pater, eseistul en-
glez, a trudit îndelung la opera sa: „M-am 
apucat din nou de Bovary, îi relata pri-
etenei sale Louise Colet: «Am stat patru 
ore fără să fac o frază. N-am scris astăzi 
un rând, sau mai bine zis am mâzgâlit o 
sută!»... Literatura e o rană care mă 
mănâncă. O scarpin până la sânge”. 

La antipozi, două exemple de-a 
dreptul hilare: Silviu Prigoană, „gunoierul”, 
afirma că, dacă ar avea mai mult timp liber, 
ar scrie cel puţin 50 de poeme zilnic, iar 
„samsarul de fotbalişti”, Gigi Becali, nu se 
lasă mai prejos, lăudându-se că „a alcătuit 
un opuscul în numai câteva ore, nu ori-
unde ci la mititica”.  

În viziunea autorului, răbdarea este 
o virtute colectivă, manifestată în 
revendicări importante, aducând ca argu-
ment versuri din „poetul ţărănimii”, George 
Coşbuc: „Răbdăm poveri, răbdăm nevoi, / 
Şi ham de cai, şi jug de boi: Dar vrem 
pămînt!”, din poezia manifest „Noi vrem 
pămînt”. Opinia aceasta este ilustrată şi cu 
alte exemple legate de reconstrucţia ţării 
după cele două războaie mondiale, pe-
rioadele de secetă excesivă, epidemii, 
crize, foamete, răbdarea prizonierilor de a 
reveni pe pământul străbun, de a părăsi o 

închisoare, de a se face dreptate etc.  
Fără îndoială, afirmă autorul, că 

este nevoie de răbdare în multe sectoare 
de activitate, „nu în ultimul rînd în politică 
şi în actele guvernării. Pripiţii, palavragii, 
obstrucţioniştii ar trebui eliminaţi, fie 
ignoraţi”. Ca modele privind modul de a 
acţiona în momente fundamentale, sunt 
citaţi Ionel Brătianu, numit „Sfinxul” şi Iuliu 
Maniu căruia i s-a spus „Sfinxul din 
Bădăcini”, care, cu multă răbdare, în lu-
area unor decizii „se retrăgeau, meditau, 
nu se grăbeau să facă declaraţii ca să-i 
cînte ori să-i latre «gura presei»!” 

Răbdarea „e o cucerire personală a 
fiecăruia” şi nu trebuie confundată cu „pa-
sivitatea” şi docilitatea, cu indiferenţa şi 
indolenţa, cu lipsa de reacţie intelectuală 
şi cu amînările”. E nevoie de răbdare şi 
atenţie, adaugă autorul, când citeşti şi 
când corectezi ceea ce s-a tipărit, exer-
sându-şi răbdarea şi ca redactor, trecând 
prin mii de texte. Altfel, „graba strică trea-
ba”, iar răbdarea „ne fortifică şi ne 
motivează”.  

Spicuirile din această conferinţă ne 
îndeamnă să fim precauţi în orice împre-
jurare, să manifestăm răbdare pentru a ne 
asigura succesul, cu precizarea, bine 
marcată, că „sînt situaţii în care răbdarea 
trebuie să fie normă şi altele în care să te 
scuturi de ea”.  

În ultimul alineat autorul 
mărturiseşte că prin educaţia primită în 
liceul militar şi şcoala militară, unde disci-
plina era „literă de lege”, a fost obligat la 
răbdare. De asemenea, atunci când era 
copil, îşi aminteşte cu nostalgie, că nu a 
putut escalada „pieptiş şi fără popasuri” 
dealul Oadeci din satul natal, supranumit 
de Eusebiu Camilar „Sfinxul Udeştilor”, 
fiind nevoit să aştepte, să aibă răbdare 
până când puterile să-i îndeplinească 
dorinţa. Un interesant şi atractiv studiu se 
referă la George Bacovia, poetul predilect 
al lui Constantin Călin, intitulat Bacovia – 
detalii. Pornind de la părerea că sufletul 
este cel mai folosit cuvânt în lirica tuturor 
epocilor, având nenumărate înţelesuri, „E 
vag şi, în acelaşi timp, sugestiv, inefabil şi 
concret, intim şi public”, autorul susţine că 
„Sufletul uman e cel mai vast obiect de 
studiu şi cel mai exact instrument de 
analiză”, apelând la o serie de exemple ca, 
apoi, să se refere la Bacovia, reliefând că 
„Poetul şi sufletul său au, dacă pot zice 
aşa, o relaţie confraternă, tandră, 

comprehensivă: «Şi tu care tremuri, suflet 
singuratic, privindu-l ca pe o fiinţă 
geamănă, cu milă şi resemnare, citîndu-l 
ca pe un martor, descriindu-i în minimum 
de vorbe manifestările care «au variat de 
câteva ori de la Plumb la Postume»”, aşa 
cum reiese din exemplele din text.  

Interesant de precizat că, pomenind 
cuvântul suflet, Bacovia s-a referit, evi-
dent, la propriul său suflet, „asupra căruia 
se apleacă adânc, ca şi cum s-ar uita într-
o fântână, deşi nu-i prea încântat de ce 
oglindeşte apa”. Aflăm că el nu a scris 
niciodată despre „sufletul mulţimilor”, „su-

fletul românesc”, lipsindu-i, notează au-
torul, „experienţele de viaţă care să-i 
permită a se pronunţa asupra lor. Cel mai 
adesea poetul se autobservă decât 
observă. Antenele sale sunt orientate 
aproape exclusiv spre corpul şi sufletul 
său”, citând în acest sens poezia „În altar”. 
Versurile sale din a doua parte a vieţii 
„poartă sigiliul unui suflet delicat”, denu-
mirea populară de „senzitiv” duce către 
tipul uman în care poetul s-a încadrat şi 
s-a menţinut de-a lungul vieţii.  

Despre Sfântul Bacovia, epitetul 
dat de mulţi, autorul spune că „Bacovia 
este un sfânt al poeziei, ceea ce-i altceva 
decât un sfânt al Bisericii”, adăugând că 
„omologia între poet şi sfânt datează din 
antichitate”, sfântului fiindu-i caracteristice: 
sărăcia, răbdarea, solitudinea, pe care Ba-
covia le-a avut. Nu a căutat să se 
îmbogăţească, nu a pizmuit pe nimeni, nu 
a acceptat „combinaţii”, „timiditatea, 
slăbiciunea fizică l-au împiedicat de la lu-
cruri necinstite”. Atrăgătoare sunt exem-
plele, pro sau contra, pe care autorul le-a 
adus din diverse surse în a-l „întregi” pe 
„sfântul Bacovia”, fie că a fost pictat, de-
scris, fotografiat, nebărbierit, „unora li s-a 
părut că are o figură de ascet şi „sfânt 
bizantin”, „Traian Chelaru, în jurnal, 2002, 
consemna că «are o faţă de martir 
aproape «Iisusian»”. 

Primul care l-a prezentat într-un 
medalion a fost Caion, în martie 2010: „Ca 
om era cinstit; nimeni după morala curentă 
nu-i va imputa ceva... Bacovia este scri-
itorul care îl întrupează mai bine şi mai 
complet, lipsa de năzuinţă, necredinţa şi 
zvârcolirile fără ţel ale unor oameni cu ta-
lent”.  

Referindu-se la credinţele lui reli-
gioase, Constantin Călin notează: „N-a 
făcut niciodată, printr-o declaraţie, gestul 
convertirii, în schimb, a dat glas de cîteva 
ori în versuri şi proză, elanurilor de 
înălţare, gândurilor orientate către Dum-
nezeu, descoperirii divinităţii în natură”, 
versuri din poemul „Imn” fiind lămuritoare: 
„Crengi subţiri cu flori albe.../ Spre mai 
sus./ Mă ridică din erori/ Idealuri ce-au 
apus.../ Cu flori roze crengi subţiri.../ Isus!/ 
Flori pe zări, în iarbă flori... Spre mai sus/ 
Am trăit de mii de ori.../ E destul că tu te-
ai dus.../ Flori pe zări, în iarbă flori.../ 
Isus!”, amintind „fie în treacăt spus” de 
„Excelior-ul” lui Macedonski, sugerându-i 
autorului că „Bacovia e religios întrucât, la 
fel ca Psalmistul, nu îşi uită greşelile, 
slăbiciunile, nimicnicia”.  

Nu se putea să treacă neobservat 
faptul că lui Bacovia i-a plăcut băutura, 
„patima pentru alcool”, exclamând în „Ve-
ritas”, „Doamne, necesitatea unui vin...”, 
„ars de sete imperativă”, autorul des-
coperind că substantivul „vin” are „doar 15 
ocurenţe în poezia sa, dar şi în proză”. 
Calitatea vinului pe care îl consuma, aflăm 
că era în funcţie de categoria localurilor pe 
care le frecventa, exemplele citate arată 
că Bacovia nu era deloc pretenţios, doar 
pentru vinul bun avea o preţuire aparte: 
„Privind în zare licoarea din pahar, spunea 
admirativ: «E lucrat»” şi îl bea ca să uite 
„ceea ce nu ştie nimeni”. Izbăvitoarea li-
coare reprezenta pentru el şi „un impuls 
intelectual, convins fiind ca şi alţi boemi de 
înţelesul cugetării poetului grec Alceu «In 
vino veritas»”, „un combustibil indispen-
sabil muncii literare”. 

Pentru el vinul avea, în general, 
„numai două note: «bun» şi «rău», fără a 
preciza ceva despre culoare ori aromă”, 
fiind puţin rezistent la băutură, alternând-
o cu cafeaua, reconstituirile arată „un Ba-
covia stingher, mâhnit şi numai rareori 
euforic”. A trăit şi momente mai puţin 
plăcute din cauza ei, la întoarcerea spre 
casă, fiind singur, devenea victima unor 
răufăcători, aşa cum spunea soţia lui, 
Agatha: ...„a venit fără haină, fără pantofi, 
cu capul gol”.  

(Continuare în pag. 14)
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Constantin Călin – 
PRETEXTE PENTRU 

RECAPITULĂRI.  
Articole, studii, 

conferinţe 
(Continuare din pag. 13) 

 
Nu scăpa uneori nici de „chihăielile 

copiilor”, nici de Radu Beligan, alături de 
alţi colegi, când era elev la Şcoala de 
băieţi nr. 1, care se ţineau laie după el”. 
În cazul lui Bacovia, reliefează Constan-
tin Călin, „beţivul” e o „aparenţă”, „nu 
fiindcă nu ar fi existat, ci fiindcă nu 
această ipostază îl defineşte. Din mil-
ioanele de beţivi, poeţi de rangul său sunt 
mai puţini decît degetele unei singure 
mâini. În anumite epoci, chiar deloc!”... 

Constantin Călin, pe deplin impli-
cat în opera bacoviană, afirmă că Ba-
covia a „îmblânzit” tema morţii, „i-a 
diminuat stridenţele şi a întors curiozi-
tatea cititorilor asupra ei, ...ipostaziindu-
se în martor al propriei morţi...”, ilustrând 
cu versuri din poezia „Ninge ca-ntr-un 
cimitir” şi altele.  

În „O, nu mai cânta harmonie 
pribeagă” autorul se ocupă pe larg de cu-
vântul pribeag, prezent în versurile lui Ba-
covia doar cu patru ocurenţe, raritatea 
folosirii lui „constituie oarecum o 
surpriză”, deşi avea „prestigiu”, subliniază 
Constantin Călin, pentru că venea din 
Psalmi şi din Epistolele apostolilor, 
folosit şi de o serie de poeţi precum Mihai 
Eminescu, Alexandru Macedonski, 
Ştefan Petică, Traian Demetrescu, Radu 
D. Rosetti, D. Th. Neculuţă, Dimitrie 
Anghel, M. Săulescu şi alţii.  

Cu răbdarea-i cunoscută, 
îndrăgostit de versul bacovian, lărgeşte 
sfera cuvântului „pribeag”, sugerând mai 
multe analogii, cu trimiteri la Biblia de la 
Bucureşti, Psaltirea în versuri a lui 
Dosoftei, din Tudor Arghezi, Victor Eftimiu 
etc. În câteva pagini este abordată şi o 
problemă deloc de neglijat în creaţia 
bacoviană Praful, aflat din abundenţă, şi 
adjectivul prăfuit, cu indicarea locurilor în 
care apar, mai mult impresionându-l pe 
poet apa sub formă de ploaie, dar şi din 
zăpadă. Sunt expuse şi cauzele care 
conduc la apariţia prafului, unele măsuri 
luate de autorităţile vremii, două, trei 
exemple din creaţia lui Bacovia se 
impun:  

„Pe drum prăfăraia se duce fugară” 
(„Vînt”).  

„Zi, finala melodie din clavirul 
prăfuit” („Poemă în oglindă”) 

„I... haa... orăşelul e plin de praf, de 
iarmaroc, de oameni şi de animale”... pra-
ful întunecă orăşelul şi năvăleşte în gura 
celor care beau, care mănîncă, care 
cască...” („Iarmaroc”). „Fură poftiţi în 
casă. Amicul sosit îşi scutură afară surtu-
cul prăfuit”... („Impresii de roman”).  

Pentru înlăturarea prafului s-au pro-
pus unele măsuri, plecând de la con-
tractarea primei „stropitoare cu măturoi” 
de la Fabrica „Latil” din Franţa, fără a se 
renunţa la „măturoaie şi sacale sau la cis-
ternele dotate cu tulumbe folosite până în 
urmă cu vreo zece ani, ba sunt şi azi, 
pentru trotuare”.  

Nu este ocolit nici „Podul de fier”, un 
topos băcăuan, consemnat în unele cărţi 
şi documente cercetate de autor, la Ba-
covia apare sub formă de plural, „e indis-
tinct”: „Trec singur pe poduri de fier 
solitare” („Plumb de iarnă”), iar în proză 
în Cubul negru”: „Vino pe podul de fier, 
mâine la ora 3”. Un scurt istoric al podului 
de fier aparţine lui Costache Radu, 
„Bacăul vechi”, din 1905, detaliat prezen-
tat de autor şi din alte contexte, 
menţionând că „În vorbirea băcăuanilor, 
îndeosebi a celor vîrstnici, el constituie şi 
azi un punct de reper”. În Ubi sunt? aflăm 
despre prietenii lui Bacovia care „erau 
puţini”, citându-i pe Alexandru Macedon-
ski şi Constantin Radu, cu precizarea că 

ei nu l-au sprijinit din prietenie, ci „din alte 
sentimente”. Poetul reprezintă cazul ne-
fericit, „se pierde de cârd”, iar în unele in-
terviuri citează doar patru nume, însoţite 
de caracterizarea de „prieten” sau „bun 
prieten” pe: Grigore Tabacaru, I.M. 
Raşcu, Mihai Bantaş şi pe Iosif Werten-
stein. Din anii liceului, adaugă autorul, 
mai „păstra în amintiri” pe Mircea Canciov 
şi pe Eugen Ciuchi.  

Constantin Călin este surprins la 
Bacovia de lipsa semnelor de reciproci-
tate, aşa cum reiese din observaţiile dr. 
C.D. Zeletin: „avea o neutralitate, o parci-
monie de valenţe, inversă admiraţiei şi 
curiozităţii de care era înconjurat”.  

Întors pe toate feţele, Bacovia nu a 
scăpat nici de stabilirea culorii podoabei 
capilare, nu prea bogată, aşa cum arată 
în fotografii, unele făcute după deplina 
maturitate. Poetul Dimitrie Iov spunea că 
Bacovia „se bucura în tinereţe de o claie 
de păr”.  

Constantin Călin în „Un tip blond” 
face mai întâi referire la ultimele trei cărţi, 
„adevărate breviare” ale academicianului 
Alexandru Surdu, „una din vocile cele mai 
remarcabile din cultura română 
contemporană”. El a inclus în Pietre de 
poticnire mărturia sa „Gânduri despre 
George Bacovia”, cu precizarea că vor-
bele din titlu se întâlnesc în Biblie şi la 
scriitorii religioşi, citându-l aici pe Gala 
Galaction.  

Autorul subliniază faptul că, pe 
lângă „piatra” din Scripuri, „în viaţa cruntă 
ne lovim de numeroase pietre de potic-
nire”, amintiri, impresii, judecăţi superfi-
ciale despre oameni, locuri legate de 
evenimente, superstiţii etc., motiv pentru 
care se întreabă: „De ce anume ne potic-
nim la Bacovia?” Răspunsul duce la 
podoaba lui capilară. În unele fotografii 
din tinereţe îl arată mai tânăr, „imaginea 
unei persoane extrem de brunete, chiar 
negricioasă, de unde şi descrierile ulte-
rioare ale unei «figuri funebre»”.  Contrar 
celor de mai sus, în descrierea lui Aurel 
Savela, Bacovia arăta astfel: „Tipul era 
un omuleţ de 22-23 de ani, o figură fină 
de visător ai cărui ochi mari, albaştri 
aveau străluciri magnetice. El purta plete 
blonde... Adică arăta exact ca noi, tineri 
studenţi braşoveni cu plete blonde, după 
terminarea liceului”. Totuşi, Constantin 
Călin are unele suspiciuni, spunând că 
„fotografiile blonzilor au adesea fine re-
flexe ori «trag» spre sepia”. Sunt 
menţionate şi alte păreri, cea a Agathei 
Bacovia pare concludentă: „Echipat cu un 
palton gros, purtând o căciulă de lutru 
neagră ce-i încadra  minunat figura, din 
nou fină, palidă. Acum purta părul negru 
pe spate”, iar poeta Maria Banuş, 
prezentă la moartea poetului a notat în 
necrologul său: „În faţa mumiei mici, pe 
lângă fruntea lui de fildeş îngălbenit sub 
aura părului cânepiu mai închis”..., con-
form dicţionarului cânepiu înseamnă 
„cenuşiu închis”. 

Cât priveşte Norocul, Bacovia 
spunea într-un interviu că „Eu nu am avut 
noroc”. De aici s-a ajuns la sintagma 
„noroc literar”. Noroc a avut, susţine au-
torul, pentru că în 1924 i s-a acordat Pre-
miul Naţional. Cel care a extras ideea de 
„noroc literar” dintr-un eseu al lui Remy 
de Gourmot despre Edmond Rostand a 
fost N. Davidescu.  

Norocul lui Bacovia s-a datorat, con-
form părerii autorului, şi longevităţii sale, 
întrebându-se „dacă mai avea posteri-
tatea pe care o are”, dacă murea la 
vârsta lui Octavian Goga sau a lui Ion 
Minulescu.  

(Continuare în nr. viitor) 
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Parcă auzim la sofisticatele device-

uri ale mlaștinii că răpitorii mlaștinii 
împreună cu țestoase și crabi au reușit în-
deplinirea planului înainte de termen cu un 
an și jumătate.  
           Cum este posibil așa ceva? Prin 
Marea Vaccinare. Sigură, silențioasă, 
activă, captivantă pentru turmă, capabilă să 
elimine tot ceea ce nu rezistă 
transformărilor genetice. Războiul biologic! 
Ce armă măreață împotriva creației lui 
Dumnezeu! Prin vocile deșănțate a unei 
mass medii aservite rechinilor și broscoilor 
și salamandrelor din toate fiefurile mlaștinii, 
caracuda este mereu invitată la marea vac-
cinare. Idei de sorginte fascistă își fac loc în 
mintea broscoilor, împărțind caracuda în 
bună - cea care se vaccinează și rea - cea 
nevaccinată. Caracuda vaccinată are acces 
la resursele mlaștinii, pe când cea 
nevaccinată trebuie să stea cu capul în mâl. 
Este marea vaccinare o sursă sigură anti-
covid? Cu siguranță că nu. Scopul acestor 
vaccinuri create pe picior este acela de a 
elimina tot mai multă caracudă sensibil 
genetică, îmbătrânită, cu boli cronice, 
fluidizată în catacombele morții numite ATI. 
Nimic mai sinistru nu a putut inventa mintea 
omenească, decât secția spitalicească 
numită ATI. Te-ai săturat de viață, nu trebuie 
să te sinucizi, fă-ți rost de un loc la ATI. 
Șanse de a trece într-o altă dimensiune, 
sunt de peste 70-80%. Simplu, dureros, dar 
eficient  și aproape sigur. Această poveste 
este un pamflet și orice asemănare cu rea-
litatea este pur întâmplătoare. Din păcate 
viața socială și medicală  din zilele noastre 
bate imaginația, probabil și a marilor genii! 
Din ce în ce mai mult suntem asaltați de tot 
felul de probleme de parcă cineva 
derulează un film apocaliptic  pe retinele 
obosite și sufletele răvășite ale speciei 
umane! Pentru noi românii apocalipsa și-a 
trimis primele semnale mult mai devreme 

decât în alte părți ale mapamondului. Un 
guvern incapabil format din habarniști, 
mediocri și lipsă de experiență politică și 
profesională, a adâncit Grădina Maicii Dom-
nului în cea mai neagră criză politică, 
medicală și socială de la cea din anii '29 ai 
secolului trecut. Spitalele gem de bolnavi, 
prețurile la utilități și produse cresc de parcă 
sunt frământate cu drojdie de cea mai bună 
calitate. Pe  Marele Conducător îl doare în 
pingica istoriei de criza în care se afundă 
patria. Din când în când mai sfințește câte 
o statuie a celor ce și-au bătut joc de 
poporul român, popor care aplaudă frenetic.  
Deși poporul român este unul de adunătură, 
având puternic dezvoltat spiritul de turmă, 
totuși nu urmează în totalitate oaia neagră 
(Marele Conducător). Interesant că din când 
în când simțul pericolului îl trezește din 
amorțeală. Nu se lasă intimidat de cei care 
îi vrea răul cu orice preț. Vaccinarea nu este 
decât o soluție temporară care nu s-a 
dovedit eficientă și salvatoare. Însă  mințile  
bolnave de fascism a unor ideologi, 
încearcă să împartă societatea în buni și răi. 
Cei buni cu green pass au toate drepturile, 
iar cei răi, nevaccinați sunt ținuți în gulaguri 
îngrădite cu sârma ghimpată a intoleranței, 
în numele realizării planului cincinal al Marii 
Vaccinări. Eu le-aș aminti totuși celor  care 
gândesc astfel și încearcă să adâncească 
războiul româno-român, atrăgându-l în 
mlaștinile de la Podul Înalt, versurile unui 
mare poet, uitat pe nedrept - George 
Coșbuc: Să nu dea Dumnezeu cel sfânt / 
Să vrem noi sânge nu pământ/ Când nu 
vom mai putea răbda, / Când foamea ne vor 
răscula / Hristoși să fiți, nu veți scăpa/ Nici 
în mormânt! Le-aș recomanda celor care 
cred că ne păcălesc la nesfârșit cu promisi-
unile lor, să citească această poezie până 
la nesfârșit  și cu luare aminte.   
             Să plece urechea pe pieptul poporu-
lui român să-l audă cum geme din ce în ce 
mai greu.  
Dumnezeu să ne ocrotească de trădătorii 
de neam și țară și care au urechile racor-
date la speak-urile marii Oculte! Să nu ne 
pierdem speranța, cât nebunii ăștia ne mai 
lasă în viață!

 DE LA UN GÂND LA ALTUL  
de la covid la globalizare 

Ozana Kalmuski Zarea 
 
Requiem  aeternam 
 

Istoria requiem-ului pornește de la mu-
zica gregoriană și ajunge până la secolul nos-
tru. De la Johannes Ockeghem, la Tomás Luis 
de Victoria, au compus muzică de requiem: 
Cherubini, Salieri, Mozart, Verdi, Berlioz, 
Bruckner, Saint – Saens, Dvorák, Fauré, Brit-
ten, Ligeti, Stravinsky, Penderecki…. 

La Catedrala Catolică Sf. Petru și Paul, 
ascultăm Requiem – ul în re minor op.48 
compus de Gabriel Fauré în anul 1880, re-
vizuit în 1890, finalizat în 1900. Cele șapte 
secțiuni ale lucrării: Introit și Kyrie, Offertory, 
Sanctus, Pie Jesu (cu care Fauré înlocuiește 
Dies irae), Agnus Dei, Libera me și In Par-
adisum sunt dominate de un sentiment uman 
foarte puternic, acela al  credinței în odihna 
veșnică. Iar muzica, este cu mult deasupra 
cuvintelor. În acest concert vocal-simfonic 
evoluează orchestra Filarmonicii Mihail Jora, 
dirijată de Cosmin Morariu, soprana Andreea 
Simon – Chinez, baritonul Eduard Benedic, 
Corul Gloria dirijat de Adrian Farcaș și orga-
nistul Alexandru Catău. Un concert In memo-
riam Doru Mora    Născut la Reșița, în 17 
noiembrie 1951 într-o familie cu tradiții muzi-
cale, Petre Doru Morariu a studiat clarinetul 
și apoi dirijatul la Conservatorul din București 
cu  Silvia Secrieru, D.D.Botez, Petre Crăciun 
și Marin Constantin. Incă din timpul facultății 
s-a remarcat, a creat grupul vocal '' Preludiu 
'' și  corul Facultății de Medicină din București. 
După terminarea facultății se întoarce la 
Reșița, unde  reînvie '' grădina muzicală a Ba-
natului '', unde face să funcționeze 48 de 
coruri, obținând numeroase premii cât și 
aprecierea publicului și a juriilor. In anul 1985, 
pentru că are curajul să cânte colinde de 
Crăciun este nevoit să părăsească Casa 
Creației și să predea muzica la o școală 
generală din Reșița, până în 1990. Înființează 
corul de copii Primavera, cu care a obținut 
premii la Cântarea României și la Festivalul 

Coral de la Arezzo - Italia. A compus nu-
meroase lucăari corale și vocal – instrumen-
tale, laice și religioase. A înființat Concursul 
de Creație ''Nicolae Ursu'' pentru tinerii com-
pozitori în colaborare cu Uniunea Compozito-
rilor, festivalul coral ''Iosif Velceanu'' de la 
Reșița și filiala uniunii compozitorilor din 
județul Caraș-Severin. In anul 1990 intră prin 
concurs la Corul Academic Gavriil Musicescu 
al Filarmonicii de Stat Moldova Iași, unde a 
funcționat până în ultima zi a vieții sale.  Aici 
a ''reclădit și a ridicat în permanență nivelul 
calitativ al acestui cor''. Susține sute de con-
certe în țară și în străinătate (Olanda, Germa-
nia, Italia, Austria, Spania, Ucraina, Republica 
Moldova etc). A obținut numeroase distincții 
grație înaltului profesionalism:  Diploma de 
binecuvântare apostolică specială, Sancti-
tatea Sa Ioan Paul al II-lea, 1999 - Diploma 
de binecuvântare apostolică specială pentru 
servicii culturale aduse Cavalerilor de Malta, 
Eminența Reverendissima Monseniorul Eose-
bio Pace, arh. Ierusalimului, 1999 - Diploma 
pentru merite deosebite în promovarea 
muzicii corale, Societatea Română de Ra-
diodifuziune, 2001 - Distincție de vrednicie, 
IPS Daniel, Arh. al Iașilor și Mitropolit al 
Moldovei și Bucovinei, 2002 etc. Ultimele con-
certe au fost la Ateneul Român din București 
și la Mitropolia Moldovei, când Părintele Teo-
fan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul 
Moldovei și Bucovinei i-a înmânat Crucea de 
aur a ortodoxiei, cea mai înaltă distincție 
ortodoxă,  ''dându-i astfel cheia corului înge-
rilor''. A părăsit această lume în 21 februarie 
2020.  

Amintirea omului bun, drept, generos și 
talentat va rămâne mereu in inimile celor care 
l-au cunoscut, apreciat și iubit. Cu acest Re-
quiem de Fauré, să ne amintim și să îi 
comemorăm pe ceilalți muzicieni care s-au 
dus la Domnul: Petre Sbârcea, Ludovic Bács, 
Cristian Misievici, Petronius Negrescu, Liviu 
Dănceanu, Dorel Baicu, Ionuț Crețu. Și a 
scriitorilor: Doru Kalmuski, Calistrat Costin, 
Carmen Veronica Steiciuc. Requiesc.
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Cartea este un bun dumnezei-
esc al omenirii și nimeni nu are drep-
tul să spună că-i aparține în 
totalitate. Este o impietate să pui 
monopol pe o operă literară sau de 
oricare altă natură ar fi ea; motivele 
existențiale se găsesc în sângele au-
torilor. Ei dețin rezerva de timp în 
care a fost condiționată nașterea; 
aici se păstrează adevărul care 
poate conține atâta intimitate , de cât 
are nevoie conștiința; orice doză de 
exagerare este exclusă, aici primând 
cugetul, temelia oricărui concept li-
terar. Înainte ca vocația să-ți dea frâu 
liber ideilor tale, sinceritatea este 
aceea care condiționează reușita 
creației. 

Scriitoarea Tudosia Lazăr 
prin talentul său are puterea de a de-
scifra toate conexiunile făcute timpu-
lui de creație; doar un creator își 
poate defini opera; la intervale egale 
de timp se mai naște o cometă!   

Cartea „Între tradiții, 
superstiții, misticism și realitate” 
reamintește oamenilor că zidul dintre 
misticism și superstiții este pavat cu 
adevărul rupt din tradițiile fiecărui 
popor. 

Vrem sau nu, pământul ne 
învață cum să trăim la intensitatea 
impusă de credința fiecăruia. Acolo 
unde a fost necesară puterea lui 
Dumnezeu, omul a înlesnit această 
„tranzacție” cu viața. Între noi, cei de 
„ieri” și voi, cei de azi, răsar dorințele 
noului, ale voastre celor de mâine, 
care nu pot fi decât culmile 
născătoare de zări. Înainte de a privi 
în sufletul tău, întreabă-te dacă ești 
pregătit să-ți înfrunți acidul cuvintelor, 
capacitatea de a aduce ceva nou în 
inima ta. De la copilăria pe care nu 
ai cum să o lași pradă uitării, un sim-
plu protocol divin care uneori te va 
urmări toată viața, poate să-ți fie 
sursă de amintiri neprețuite. Această 
carte a cunoașterii de sine, o carte 
singură la părinți, are inimă, este 
intimă, nu este tristă, este 
aducătoare de viață și de tot ce ai 
pierdut de-a lungul marilor tale 
peregrinări dintre viața divină și în-
gustul tău infern. Este o carte care te 
pregătește pentru supremul sacrifi-
ciu, acela de a redeveni partea care 
i se cuvine lumii.  „Trecând firul anilor 
prin piaptănul vremii și luând la 
depănat firul amintirilor îmi dau 
seama că foarte multe dintre ele 
s-au pierdut în negura timpului”. Iată-
mă deci convins să citesc o carte 
care reușește să mă rostogolească 
prin toate mrejele tuturor istoriilor 
lumii. Te întreb Doamne de cine să 
mă tem când sunt înconjurat numai 
de sine? Cartea „Între tradiții, 
superstiții, misticism și realitate”, 
scrisă cu aleasă înțelepciune de o fe-
meie plină de har dumnezeiesc, Tu-
dosia Lazăr, o autoare maturizată 
încă din copilăria plină de grațiile 
mândriei – o carte cu cinci capitole, 
unul mai zdravăn decât altul, are în 
fiecare alte și alte căi distincte. 
Primul are dulceața inocenței „Cum 
era pe vremea copilăriei mele”, 
găsind aici frumusețile tuturor 

anotimpurilor, descrise cu sensibili-
tate și desigur, ce știm și ce nu știm 
despre deochi, care sunt forțele 
malefice care intervin în dezlegarea 
atâtor și atâtor mistere. 

În al doilea capitol „Ghicitul în 
cafea”, are simbolul unei „ghilotine” 
care împarte timpul în două. Înainte 
„de” și după, când bat clopotele 
singurătății surd și fără de vlagă pre-
cum sfârșitul unui război, indiferent 
cine sunt învingătorii și cine cei 
învinși, care îți face plăcere să-l 
primești în inima ta, o provocare 
imensă în a veni și a cere celui de 
lângă tine, acea teamă de necunos-
cut- rugă a luminii și o alarmantă 
alungare a întunericului- două verigi 
care leagă cu un lacăt greu de mâ-
nuit cele două imperii ale uitării, 
înainte și după noi: „Uite peste două 
puncte , adică peste două zile sau 
luni, va veni la tine un bărbat pe 
care-l cunoști. Dar fii atentă, acest 
bărbat apare în fața ta stând în ge-
nunchi. Tu ai să te căsătorești cât de 
curând cu acest bărbat” 

Ghicitul în cafea este sau nu, 
o știință?! Aceasta unește sau nu, 
destine?! În capitolul „Mila 23” Tot 
scumpa noastră povestitoare, Tu-
dosia Lazăr este eroul principal. Aici 
am găsit una dintre cele mai miste-
rioase pagini de taină și tihnă 
sufletească, un labirint dumnezeiesc 
al României, o sferă de nostalgice 
trăiri, Delta Dunării. „Din Galați am 
luat un vas mic, avea doar câteva 
locuri. Dacă îmi amintesc bine 
„Săgeata” se numea. Era un fel de 
„tren accelerat” al Dunării...” 

Mila 23 este un fel de cătun 
care  aparține Deltei Dunării. Aici 
vom întâlni o mulțitudine de obiceiuri 
specifice acestei zone. Mila 23 are 
darul de a te transpune într-o altă 
lume, o lume de basm complet 
necunoscută celor care vin aici pen-
tru prima dată. Și cei fără de suflet 
aici se vor „îmbolnăvi” de suflet. 

 Personajele principale, Sya și 
soțul său Fane, odată plecați spre 
Mila 23 trebuiau să ajungă la casa 
preotului din cătun. „Am coborât pe 
un ponton micuț... încercând să dăm 
de cineva care să ne îndrume spre 
casa popii... Micuțul cătun era situat 
între două canale de apă, în care fru-
moasa Dunăre și-a despletit bogăția 
undelor. Unul trecea prin fundul 
grădinilor, celălalt prin fața porților” 

Iată deci cum numai cu un colț 
de țărișoară, din România te poți 
bate în materie de frumusețe și 
bogăție cu toate țările lumii. 
Niciodată nu vei găsi mai multă 
căldură sufletească decât acolo, la 
„capătul lumii”, unde sfârșitul pare că 
nu va veni niciodată, ba mai mult, 
aici fiecare zi e un nou început de 
lume. Dacă mergi în Delta Dunării și 
nu reușești să admiri un răsărit și un 
apus de soare, apoi ai pierdut timpul 
degeaba. „În fața noastră la început 
a apărut o dungă de culoare roșu 
aprins. Apoi, văzând cu ochii aceasta 
a început să se mărească în înălțime 
diminuându-și culoarea în portocaliu. 
Și, dintr-o dată, ca dintr-o mare de 
flăcări a apărut soarele, un uriaș disc 
roșu ca de foc, scăldat într-o lumină 
orbitoare”... „Acel răsărit de soare 
cred că nu-l voi uita niciodată”. 

În Deltă mâncarea este 
diversificată pe baza peștelui și a 
apei din Dunăre. Gospodinele dețin 
o adevărată artă a gătitului. 
Frumusețile locurilor, obiceiurile și 
sufletul celor care locuiesc aici nu se 
compară cu nici un alt loc din lume. 
Dacă doriți să vedeți cum se naște și 

cum arată la chip fericirea, mergeți în 
Delta Dunării și cu siguranță o veți în-
tâlni. „Traiul în casa popii de la Mila 
23 mi-a transformat viața în rai...”  
pare să spună Sya cu satisfacția 
cuvenită! Cartea „Între tradiții, 
superstiții, misticism și realitate” 
este o carte dulce, curată, înaltă din 
toate punctele de vedere. De mare 
preț este tabloul social al vremii de 
atunci pe care reușește foarte plastic 
să-l redea în descrierile sale. În 
această operă literară în care și-au 
găsit sălaș câteva veacuri de reflecții 
și un mileniu de dumnezeiești trăiri 
spirituale, nu poate fi făcută o bi-
ografie selectivă a scriitoarei Tudosia 
Lazăr. 

 În capitolul „Pomana de pa-
truzeci de zile” sau când sufletul își 
ia rămas bun de la cei dragi, este cel 
mai de temut motiv să crezi că tot 
ceea ce pare mister, de necrezut, 
poate fi vizibil adevărat. „La miezul 
nopții, ca acum, eram strânși toți în 
jurul pomului pregătit pentru pomana 
de patruzeci de zile. Pusesem în el 
tot ce-i plăcea mamei. Ei, bine, pe 
toți ne-au trecut fiorii când am văzut 
cum în liniștea deplină din cameră 
încep să se miște lucrurile atârnate 
pe crenguțe. Și exact ceea ce iubea 
mama mai mult se clătina mai tare, 
de parcă cineva nevăzut voia să le ia 
de acolo”. Dacă dorești să-l faci pe 
un ateu să devină om credincios, 
cheamă-l la miezul nopții la pomul 
pregătit cu pricina și va vedea marea 
minune. În fața acestor minuni nu se 
mai poate spune decât „Nu cercetați 
aceste legi că ești nebun de le-
nțelegi”. 

Și un ultim capitol, „Mama 
Maria”. Este o mare lecție de psiholo-
gie autentică, un fel de anticameră a 
depresiei, într-o actuală pentru o vi-
itoare stare de spirit, între ieri și azi, 
între astăzi și clipa care va urma. 
„Mereu am tratat superficial aceste 
stări. Mi-a trecut ceva timp ca să 
conștientizez că sunt bolnavă de așa 
ceva, trebuie să recunosc asta”. 
Omule drag dacă îți este teamă de 
ceea ce ți s-ar putea întâmpla, nu 
privi înapoi, dincolo de tine așteaptă 
e-ul tău gata să-ți întindă o mână de 
ajutor. Mama Maria este femeia care 
prin descântecele ei și metoda de 
turnare a cositorului, a devenit 
vindecătoarea atât de mult căutată 
prin părțile acelea. „Descântecul 
acesta este foarte vechi și eu l-am 
învățat de la mama mea, care la rân-
dul ei l-a moștenit de la 
bunica...”„Multă lume am vindecat cu 
el”. „descântecul am să-l spun cu 
voce tare ca să-l auziți și voi. Poate 
așa îl „furați” și-l spuneți și voi mai 
departe, că nu-i chiar așa de greu! 
Merită citit tabloul în care scriitoarea 
doar prin expunerea simplă și dialog, 
redă tot ritualul turnării cositorului și 
a descântecului. Povestea se 
încheie în mod tainic, intim, cu 
redarea unui pasaj din descântec, 
asemenea unui cântec-descântec 
care aduce alinare, cu toată 
încărcătura sa de înțelepciune și 
mister. „A plecat Tudosia necăjită 
tare, pe cale, pe cărare... Maica 
Domnului a văzut-o, scară de argint 
i-a întins, pe Tudosia să o lecuiască 
și sufletul să-i mântuiască de toate 
relele, de toate povetile...” Făcând 
bilanțul, acum la sfârșitul analizei 
mele scriitoricești, recomand cu toată 
convingerea tuturor celor care pot, 
să citească toate cărțile scriitoarei 
Tudosia Lazăr pentru că nu vor re-
greta. Fii tu și nu uita să-ți lași am-
prentele bunătății pe tot ce atingi!               

 „ÎNTRE TRADIȚII, SUPERSTIȚII, MISTICISM ȘI REALITATE”
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Iubita mea prietenă,  
Carmen Veronica  

Steiciuc,  
rămas bun!  

 
Lași în sufletul meu un gol imens, 

îmi va fi dor să mă plimbi cu mașina ta, 
de care erai încântată, îmi va fi dor să 
dormim în aceeași cameră când eram 
înafara spațiului cotidian, îmi va fi foarte 

dor de lecturile tale literare, interpretate 
magistral și de convorbirile despre lu-
mile îngerești și fascinația nevăzutului! 

Ești o poetă fără de egal în lite-
ratura actuală, vei rămâne managerul 
celor mai importante evenimente cul-
turale din ultimii treizeci de ani din 
județul Suceva, manifestări de nivel 
național și internațional! Ești Omul și 
îndrumătorul sub aripile căruia au cres-
cut sute de poeți, prozatori și dra-
maturgi din toată țara. Ești mama celor 
mai talentați actori, cei ai TEATRULUI 
MATEI VIȘNIEC  pe care tu l-ai ocrotit cu 
inima ta mare. Vei rămâne veșnic vie și 
frumoasă în inimile tuturor celor care 
te-am cunoscut, te-am apreciat și te-
am iubit! Îmi va fi dor de tine în zilele cu 
Soare și în nopțile cu lună plină pe care 
le venerai, în zilele cu plimbări sub teii 
înforiți și merii încărcați cu mere verzi 
pentru că tu iubeai totul! Rămas bun, în 
lumea aceasta înger ce te-ai coborât 
pentru a ne da lecții despre frumusețe 
și adevăr. Zbor lin spre Casă! 

(VIORICA PETROVICI)

UN ZVĂPĂIAT   
Un țipăt de culori te-ademenește 
Să pleci cât mai departe-n zarea largă, 
În pantaloni scurți, călare pe-o vargă, 
De tot să te bucuri copilărește, 
 
Distanțele dintre lumi să se șteargă, 
Să simți cum fiorul te amețește 
Când codrul de pâine-l împarți frățește 
Și răul schilodit zace pe targă. 
 
Zâmbetul clipei sporește vecia, 
Te-ajută să tot fugi de traiul anost, 
Să nu te prindă-n gheare anostia, 
 
În înălțimi, să-nsoțești ciocârlia. 
Timpu-și vede-n tăcere de al său rost, 
Învață să stai drept de la cei care au fost! 

 
Mihai MERTICARU 

****
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Critica literară a căzut de comun acord că 
nu puține scrieri cu caracter nonficțional: 
corespondentă, jurnale, memorii, reportaje, inter-
viuri și însemnări de călătorie merită o atenție 
aparte. Aceaste texte au trecut din zona paralite-
raturii, în cea a literaraturii de frontieră. Ele pe 
lângă valoarea documentară prin care se relevă o 
epocă istorico-artistică văzută prin ochii unui autor, 
pot întregi portretului acestuia dar şi al epocii. Ex 
libris-urile, autografele și supralibro-s-urile cărților 
vin și ele să aducă un aport cercetătorilor, de-
venind la ora actuală, forme de mândrie pentru 
orice bibliotecă care deține în patrimoniu astfel de 
volume. Autograful, atunci când el nu se reduce 
doar la semnnătura olografă ori la câteva modeste 
cuvinte circumstanțiale, devine un înscris care 
interesează din mai multe puncte de vedere. 
Aceasta în special datorită tensiunii  induse par lui-
même dintre actanții interacțiunii rezultate din 
acest demers: autor-destinatar dar și datorită con-
textului socio-istoric când are loc dedicația. Mai 
ales când este tratat și organizat cu instrumentele 
și expertiza istoricului literar în lumina abordărilor 
lui  Hippolyte Taine, pionier de acum două secole 
al criticii descriptive, care vorbea despre modul în 
care opera și autorul sunt produse ale societății 
generate de mediul și momentul în care apar. 

Distinsul profesor, istoric și critic literar 
Nicolae Scurtu propune un astfel de demers re-
alizând o inedită lucrare cu mize policentrice 
intitulată „Cărți cu autografe în biblioteca lui Nichi-
for Crainic” apărută la editura „Sud” Bolintin Vale 
în anul 2021. Personalitate proteică din familia 
acelor autori complexi, în care, pe parcursul vieții 
și operei, luminile s-au amestecat 
cu umbrele, Nichifor Crainic 
(pseudonimul lui Ion Dobre) 
rămâne o bornă importantă în cul-
tura română. Provenit dintr-un sat 
din actualul județ Giurgiu, dintr-o 
familie de țărani finalizează 
strălucit seminarul și studiile teo-
logice universitare la București 
apoi la Viena. Colaborează la 
multe reviste ale vremii, devine 
profesor universitar la Teologie 
scrie poezie, eseuri traduceri si 
cursuri unuiversitare de mistică. 
Transformă revista „Gândirea”  
într-un adevărat curent literar-
filosofic unde colaborează cam 
toată pleiada de primă mărime a 
scriitorilor interbelici. Poezia sa 
tradiţionalistă („Şesuri natale”, 
„Darurile pământului”, „Ţara de 
peste veac”)  îl propulsează între autorii lirici de 
prim rang ai momentului (obţine premiul naţional 
pentru poezie) iar eseurile sale dintre care obliga-
toriu merită amintite „Puncte cardinale în haos” şi 
„Nostalgia Paradisului” îi aduc admirația unor 
Dimitrie Stăniloaie sau Lucian Blaga dar şi altor 
importanţe personalităţi naţionale sau 
internaţionale (Primeşte premiul Herder în Austria 
şi este decorat de regele Bulgariei pentru teologia 
sa panortodoxă). Atinge maximul de recunoaștere 
și devine membru al Academiei Române. Dar, în 
paralel, este simpatizant al unor partide 
ultranaționaliste și unul dintre teoreticienii statului 
etnocratic, stat  în care etnia și religia majoritară, 
și nu cetățenia, garantează accesul la conducere 
și resurse iar elementul alogen este descurajat să 
se manifeste. Devine secretar de stat de două ori 
și chiar ministru cu propaganda pe durata instalării 
la putere a extremei dreapta. Odată cu schimbarile 
politice survenite după al doilea război mondial 
este obligat să se ascundă mai mulți ani până când 
se predă autoritățile comuniste. Datorită publicis-
ticii şi simpatiilor sale politice efectuează 15 ani 
detenție. Astfel de la cel mai înalt statut atinge cea 
mai joasă poziţionare socială.  Şi încarcerat, ca şi 
în viaţa civilă, există mărturii că a avut un compor-
tament ce oscila între manifestări sublime şi com-
promisuri mundane. La eliberare i se oferă (din 

motive strategice) colaborarea la un ziar al propa-
gandei comuniste destinat diasporei, nu cu mult 
înainte de a se stinge marginalizat, însă nu și uitat 
de mulți dintre cei pe care el i-a sprijinit şi ajutat 
de-a lungul vremii. Prin opera sa beletristică şi 
eseurile sale Nichifor Crainic rămâne un autor de 
neocolit. 

Profesorul Nicolae Scurtu inventariază 
parte din volumele (aflate în arhiva sa personală) 
primite cu autograf de Nichifor Crainic realizând 
catagrafierea acestora în ordine alfabetică și 
cronologică putându-se vedea altfel modul de 
evoluție acestuia. La capătul celor 107 transcrieri 
și facsimile bine organizate în pagini, se poate găsi 
o cronică-portret din anul 1916 asupra poeziei lui 
Nichifor Crainic întocmită de Nicolae Iorga al cărui 
discipol (până de despărţirea doctrinară de acesta) 
a fost precum și o utilă biografie despre autograf 
în cultura română. Se observă marile nume care 
au dorit să-i ofere volumele cu gratitudine: filosofi, 
poeţi, prozatori, eseişti, profesori, traducători. Plaja 
şi tipologia autorilor este una largă de la Lucian 
Blaga la Marin Sorescu. O zonă ascunsă de afec-
tivitate se dezvăluie şi surprinde nu atât entuzias-
mul texelor olografe datate din perioada interbelică 
(ele putând fi justificate de notorietatea şi statutul 
adresantului) cât mai ales cele primite în ultimii săi 
ani de viaţă, când nu mai putea interveni şi ajuta 
pe nimeni. Ceea ce doveşte fără dubiu că scriitorii 
chiar şi cei din ultimile generaţii apărute erau deja 
convinşi de majora contribuţie la cultura română a 
lui Nichifor Crainic. Remarcabilă este deaseme-
nea modul în care mulţi autori certifică prin auto-
graful scris influenţa intelectuală avută de 
conducătorul „Gândirii” asupra lor.                      

Astăzi când se trăieşte o adevărată criză a 
lecturii pe lângă alte crize şi volens-nolens şi ma-
joritatea populaţiei educate citeşte articole de blog, 
mailuri, știri de pe site-urile online, iar cartea 
sonoră devine o prezenţă culturală însoţitoare în 
deplasările turistice sau profesionale, un astfel de 
volum al profesorului Nicolae Scurtu poate 
funcţiona ca o interfaţă sau vestibul pentru mai 
multe abordări. Cultura mediatică  a unei lumi 

pragmatice, devenită una a imaginii 
sosite prin mediul, cândva triunghu-
lar, azi monovectorial: calculator 
(televizor) – calculator-calculator 
(cinematografie streaming) fas-
cinează tocmai prin puterea imaginii 
(statice sau în mişcare). Autograful, 
având dealtfel o istorie milenară, 
este şi el la graniţa dintre imagine 
şi reflexia pe care o provoacă. Tri-
ada imagine – imaginaţie – ima-
ginar devine supusă la stresul 
provocat de viteza cu care circulă 
informaţia şi cu care trebuie luate 
deciziile, dar şi conferă premizele 
unui efort analitic şi raţionalist. 

Una din direcţiile deschise de 
volum este evident întregirea studi-
ilor referitoarte la epoca şi relaţiile 
dintre Nichifor Crainic şi 
personalităţile care i-au oferit cărţile 

lor. Multe volume pot aduce elemente noi cu  
privire la tipul de relatie existent fie şi cu ajutorul 
unor investigaţii grafologice. O a doua propunere 
venită din această colecţie de autografe este cu 
privire la cunoaştere în general. Yuval Noah Harari, 
autorul renumitor cărţi despre trecut şi viitor care 
au bulversat lumea în  anii din urmă, consideră că 
principala resursă la momentul actual este 
cunoașterea înaintea oricărei materii prime şi 
oricărui tip de energie. Deasemenea lucrarea este 
o elegantă şi neinvazivă invitaţie la lectură atât a 
operei lui Crainic dar şi a operei celor care au scris 
autografele. Studiile demonstrează că prin citit se 
prelungește viața omului și se dezvoltă gândirea 
critică atât de necesară omului contemporan iar 
cercetări mai noi vorbesc despre biblioterapie 
(însănătoşire cu ajutorul lecturii). 

Volumul domnului profesor Nicolae Scurtu, 
unic în peisajul editorial autohton, este o lucrare 
calitativă cu note de pionierat în sfera operelor de 
frontieră care poate servi multor reactualizări, prin 
conexiunile realizate direct sau indirect. Atât celor 
interesaţi de personalitatea lui Nichifor Crainic 
dar nu numai. Cu siguranţă însă serveşte acelora 
care indiferent de „teroarea istoriei” sau imboldul 
„marilor speranţe” consideră precum Fernando 
Savater  că „Lectura este o formă a fericirii.  

Ultima la care vom renunţa!” 

Autograful şi reactualizările 
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Omul, ca ființă socială și 

cugetătoare de mare profunzime, 
racordat la vuietul semenilor, ori 
doar aflat în mijlocul agitației 
necontenite, simte adeseori o 
imperioasă nevoie de a se retrage 
într-o silențioasă singurătate, 
unde, rămas cu sine însuși, poate 
da expresie științifică sau artistică 
trăirilor și gândurilor sale. E ceea 
ce se ițește dintr-o carte semnată 
de Oana Mihaela Savin și 
intitulată Timpul meu de 
singurătate – pagini de jurnal, 
scoasă la „Ateneul scriitorilor” din 
Bacău, în 2018. 

Trecând prin paginile volu-
mului, textele prozatoarei, al cărei 
autocontrol e de domeniul 
evidenței, par să se constituie într-
un colaj de imagini concentrate și 
interconectate cu o finețe ce 
sporește farmecului întregului 
tablou, evidențiind bogata 
experiență de viață, inclusiv din 
Țara Arțarului, cu amintiri legate 
îndeosebi de frig, de lăcomia 
agenților imobiliari, de ajutorul la 
nevoie, umorul foștilor vecini de 
cartier și de fericirea iluzorie. Tot 
în zona începutului dăm peste o 
afirmație șocantă care îl poate 
așeza pe cititor pe o pistă falsă. 
Zice autoarea: Mă plictisesc. Nu 
am nimic de făcut  și e trecut de 
ora două din noapte, vremea 
doritei singurătăți. Paul Evdoki-
mov își aduce aminte în lucrarea 
Iubirea nebună a lui Dumnezeu 
de gravitatea unei păreri emise de 
Dostoievski prin care scriitorul rus 
atrăgea atenția că omenirea ar 
putea să piară din pricina unei 
plictiseli generalizate. Starea 
Oanei Savin, însă, e una 
înșelătoare, scriitoarea simțind 
că… gol nu face altceva decât să 
catalizeze forțele întru analiză, 
refacere a unor texte și creație.În 
consecință, cartea conține câteva 
texte literare scrise cu talent de un 
Argus feminin la care puterea de 
concentrare face regula. 
Orologiul din povestea cu acest 
titlu nu bate aceeași oră pentru 
cele două personaje.  

Bărbatul încearcă să-și 
umple singurătatea doar cu aju-
torul telefonului, în vreme ce fe-
meia tânjește după prezențe… 
Așa că a hotărât ÎNTÂLNIREA. 
Exuberantele conversații telefo-
nice rămân în urmă, iar fizică îi 
dezarticulează, instalându-se între 
ei o stânjenitoare tăcere. Ceea ce 
rămâne e eterna căutare și 
arareori o autentică regăsire, fe-
meia dorului alegându-se, într-o 
oarece compensație, cu fularul 
bărbatului, în timp ce orologiul 
lumii anunță o nouă neîmplinire, 
iar aceasta se multiplică grațios la 
Oana Mihaela Savin. Victor e 
găsit în parc, pe o bancă, complet 
dezbrăcat, cu intenția declarată că 
a vrut să probeze sentimentul 
supremei libertăți a ființei. Încer-
carea (eminesciană!) petrecută în 

văzul lumii îl aduce la psihiatrie. 
Personajul, un individ dezorientat 
și scăldându-se într-un egoism fe-
roce (Constat că eu sunt foarte 
important, boala mea e foarte 
importantă, trăirile mele sunt 
foarte importante. Eu și numai 
eu!...), va eșua în tentativa sa de 
a descoperi suprema libertate într-
o carapace care l-a izolat de restul 
lumii. Remarcăm, cu această 
ocazie, că autoare își salvează 
personalitatea prin literatură, căci 
singurătatea ei nu e deloc 
congruentă cu însingurarea, cu-
vântul scris având rolul de a țese 
pentru lume, în deplină libertate, 
„o mreajă de văpaie”. Oana Mi-
haela Savin gândește (mu se 
lasă gândită!) și prospectează 
adâncimile sufletului în urmărirea 
eliberării de propriul ego, de 
inerția cea dăunătoare: Mă sur-
prind, totuși, că încep să am o 
idee din ce în ce mai clară despre 
cine am devenit… 

Autoformarea omului pre-
supune multiple încercări și un 
permanent dinamism axiologic, 
atitudine adoptată de Oana Mi-
haela Savin, avându-l ca model 
pe tatăl său, personalitate de 
anvergură, pe care îl adoră. E 
oripilată de prestația politicienilor 
noștri (care om cu scaun la cap nu 
e?) cantonați mereu într-o 
pernicioasă (sub)mediocritate, au-
toarea găsindu-și satisfacția în 
literatură. Personajele sale se află 
într-o neostoită căutare spre a-și 
împlini golul din propriul suflet. Un 
text, precum Ada, pornește 
abrupt, un bărbat fiind atât de sin-
gur și atât de sătul de propria 
persoană, încât s-a gândit că cel 
mai bine ar fi să se întindă pe jos 
și să moară. Acesta e vlăguit de 
neputința de a se îndrăgosti, ve-
getând într-un gol existențial, o 
stare de inacțiune, tăcere și, până 
la urmă, ratare de a se 
recunoaște, prin adevăr, în 
celălalt. Nici eroii din Stația 
Speranței, de data aceasta niște 
X-Cyborg-i (Jane și Michael),  nu 

au vreo șansă în lumea lor 
semiartificială. 

În fine, Oana Mihaela 
Savin, dotată cu o bogată 
imaginație, gândește și visează in-
tens, abordând un stil capabil să-
i răspundă profunzimii trăirilor 
sale. Autoarea îl introduce pe lec-
tor într-un labirint ficțional cu mul-
tiple oglinzi, fiecare cu un fir 
narativ propriu, de unde acesta 
iese, dacă nu fascinat, măcar 
îmbogățit (poate chiar răvășit) 
sufletește și, eventual, încărcat de 
întrebări nu tocmai facile, care, 
pentru a primi răspunsuri, vor so-
licita meditație în… singurătate.                                   

 

Beneficiile singurătății 
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FĂNUŞ NEAGU - ,,frumosul nebun 
al marilor oraşe” în luna aprilie 2021 ar fi 
împlinit optzeci şi nouă de ani. 

Eram elev al Şcolii militare de ofiţeri 
al M.A.I. şi participam frecvent la asigu-
rarea ordinii pe stadioane, în special la 
derby-uri. Am fost prezent la un asemenea 
derby dintre echipele de fotbal Rapid 
Bucureşti şi Steaua Bucureşti, cu misiunea 
de a asigura ordinea în perimetrul unde se 
afla tribuna oficială. Cu mine era şi colegul 
meu de clasă Gheorghe Beraru, despre 
care ştiam că îi place să se bage singur în 
seamă şi se simţea cineva atunci când 
afirma că îl cunoaşte pe cutare fotbalist, 
actor, scriitor sau ziarist. Pricepeam că pe 
parte din aceşti oameni îi cunoştea din 
vedere, dar pe mulţi îi recunoştea din fo-
tografiile ce li se publicau în ziare sau re-
viste. Ştiam că după poziţia lui socială nu-l 
băga nimeni în seamă. Lui, îi plăcea să se 
creadă cineva şi lăudându-se că ar 
cunoaşte oameni de seamă, chiar îşi crea 
certitudinea că este cineva. 

Beraru, văzându-mă că privesc 
spre tribuna oficială, loc care la vremea 
aceea era rezervat oamenilor importanţi 
din domeniul administraţiei, culturii şi artei, 
şi aşa cred că era normal, s-a apropiat de 
mine si cu un aer de superioritate, pentru 
a-mi arăta cine este el, a început să-mi 
arate cu degetul persoane care se aflau în 
tribuna oficială ca spectatori, spunându-mi 
numele lor şi funcţia. M-am convins că pe 
mulţi dintre ei îi recunoştea, deoarece mi 
l-a arătat și i-a şi pronunţat numele scri-
itorului Fănuş Neagu, pe 
care apoi l-am recunoscut 
şi eu, făcând legătura din-
tre persoana pe care Be-
raru o indica şi fotografiile 
văzute prin ziare şi re-
viste. Acum îl vedeam în 
realitate. Colegul meu 
vorbea multe, dar vacar-
mul provocat de galeria 
Rapidului, care la acea 
vreme era printre cele mai 
numeroase şi mai active 
din ţară, îi acoperea vor-
bele, nu mai auzeam 
nimic, de aceea i-am făcut semn să se 
lase păgubaş. Ochii mei priveau din când 
în când spre Fănuş Neagu, despre care 
ştiam că este cronicar sportiv şi scriitor. Ci-
tisem câte ceva din cele scrise despre el 
şi din cele scrise de el. Îmi aminteam bine 
de romanul său ,,Îngerul a strigat”. Îl 
priveam din locul unde mă aflam şi 
vedeam că este un om cu trupul mare şi 
faţă albă, de înecat. Comenta şi gesticula 
energic la orice fază de gol irosită de 
echipa Rapid. Nemulţumit, se ridica de pe 
scaun şi îşi trecea involuntar mîinile prin 
părul rar, pieptănat pe spate. La ieşire din 
stadion, întâmplarea a făcut, să-l văd în 
faţa mea. Păşea rar şi atât de apăsat încât 
aveam impresia că pământul vibra la tre-
cerea lui. Avea o masivitate şi o pregnanţă 
heraclică. Dacă nu aş fi ştiut cu ce se 
ocupă, aş fi crezut că sparge piatră în 
uriaşii săi pumni şi că oricând ar fi putut 
să-l înlocuiască pe He-racle, să-l slujească 
pe Euristeu şi să săvârşească cele 
douăsprezece fapte de vitejie. Mi-am dat 
seama că acest uriaş are şi o minte pe 
măsură, că reuşeşte tot atât de bine să 
ţină între degetele lui groase condeiul, cu 
care scrie graţioase figuri de stil, iar her-
culiana lui luptă începe în fiecare dimineţă 
în faţa colii albe. Îl remarcasem din arti-
colele pe care le publica în presă că este 
un veritabil artist al cuvântului din speţa 
cea gălăgioasă, irascibilă, capabil de mari 
violenţe reportericeşti, dar şi de mari 
gingăşii. Un slujitor al condeiului care nu 
ierta pe nimeni, dacă călca nea-tent sau 
făcea lucruri nebuneşti, nu rămânea nimic 
neatins de el, dacă lucrurile nu erau aşa 
cum trebuie. Se exprima ferm, curajos şi 
făţiş. Uneori imprevizibil, se dezlănţuia din 
senin, revărsând vorbe sufocate de in-

dignare cu care nimicea realmente pe 
închipuitul adversar, alteori candid şi înda-
toritor, afectuos, îngrijorat de sensul în 
care mergem, hotărât să şteargă patimile 
şi injustiţia lumii. Mărturisesc, că văzându-
l de aproape, abia aşteptam să ajung în 
unitate şi să procur tot ce scrisese şi pub-
licase acest colos clădit din materii abun-
dente, cu oase mari, faţă de care 
începusem să trăiesc un sentiment 
nedesluşit de admiraţie, care îmi stimula 
curiozitatea. Am procurat de la biblioteca 
şcolii volumele Somnul de la amiază şi 
Dincolo de nisipuri, antologia de pove-
stiri Cantonul părăsit, volumele de proze 
Vară buimacă, Fântâna şi În văpaia 
lunii, romanele Îngerul a strigat şi 
Frumoşii nebuni ai marilor oraşe, pre-
cum şi multe ziare şi reviste în care 
găseam ceva scris de el sau despre el. 
Raftul băncii mele era doldora de cărţi, 
ziare şi reviste ce aveau legătură cu nu-
mele Fănuş Neagu, pe care le citeam şi le 
reciteam. Mă îndrăgostisem de felul lui de 
a scrie, un stil înflorat, plăcut ochiului, pen-
tru extraordinara culoare, dar şi urechii, 
care percepe plăcut melodiile născute din 
împerecherea armonioasă a silabelor bar-
bare. Refuza să fie un caligraf, cum sunt 
atâţia în literatură, proza lui ascundea o 
mare nerăbdare şi o violenţă extra-
ordinară. Simţea monstruos,  scria frumos 
şi fin. Ştia şi reuşea să-şi domine 
suferinţele, fără a se feri  să ia atitudine 
curajoasă împotriva celor fără scrupule şi 
oamenilor care promovau în viaţă pe căi 

ocolite, reuşind totodată 
să stea departe de mi-
zeriile societăţii în care 
trăia. Nu trebuia să-ţi 
spună el că este om al 
câmpiei, îţi dădeai 
seama citind ceea ce a 
scris, că este mai 
dunărean decât aproape 
toţi scriitorii, stătea pe 
aceeaşi treaptă cu Panait 
Istrati şi dacă nu ar fi trăit 
în timpuri diferite ar fi 
putut fi consideraţi fraţi 
gemeni atunci când de-

scriau locurile şi oamenii bărăganului. 
Sensibilitatea lui artistică se lega de locul 
unde se născuse şi crescuse, un loc unde 
vine prima dată viscolul, plină de porumb 
în pârg şi de viţă de vie. Ştia să asculte 
Dunărea ca nimeni altul, freamătul şi 
răbufnirile ei surde. Iubea natura şi a facut 
parte din puţinii cărturari care şi-au iubit cu 
ardoare meleagurile natale. Totdeauna 
scria cu căldură despre Brăila şi despre 
Dunăre. Dunărea şi Brăila, spunea Fănuş 
Neagu, „pot fi mereu iubite, niciodată re-
pudiate. Ele angajează inima şi sufletul, 
răscolesc, tulbură, cheamă dorul, 
năvălesc peste tine în somn, îţi covârşesc 
visele, pagina, litera. Eu nu pot scrie nimic 
decât raportându-mi amintirile la ţinutul 
Dunării de jos.” Primăvara, în scrierile lui 
Fănuş Neagu, Brăila miroase a ştevie, a 
scrumbii în ţiplă, a caişi deschişi în potecă 
de dragoste şi a nori închipuiţi de el când 
pleca dimineaţa din Bucureşti şi ajungea 
pe la orele nouă în Brăila, cobora niciodată 
singur, în vaduri vechi, se trântea în iarbă 
alături de ceilalţi, cu o sticlă de vin şi de-
sena cu degetul pe cer. Găsea în aceste 
clipe calea de a întoarce din drum zeii care 
fugiseră dintre oameni. Descoperea 
focurile de cuvinte ce păreau stinse, le 
aţâţa şi transforma în vâlvătae mitul, bas-
mul, nălucirea, lumina fermecată, 
oferindu-le omului ca pe cea mai aspră re-
alitate omenească.Îi plăcea să scrie iarna 
şi primăvara când îngerii sunt mai aproape 
de noi. Nu scria în fiecare zi, dar citea 
foarte mult în fiecare zi, îşi făcea note din 
ceea ce citea. Mereu purta asupra lui un 
caiet şi un creion. Scria în clipele de 
îndoială sau de bucurie.  Însemnări în car-
netul său îşi făcea în orice clipă din zi sau 
din noapte. Nu respecta nicio lege a 

compoziţiei, el povestea, ţinea calea 
dreaptă a omului mândru care se adapă 
din miresmele şi culorile pe care le găseşti 
în proza lui Ion Creangă, Mihail 
Sadoveanu, Panait Istrati. Nu-l interesa 
prea mult tragicul din viaţa oamenilor, nu  
i-a plăcut să descrie prea mult faţa moartă 
a lumii, însă, îi plăcea şi privea cu ochi 
dilataţi partea veselă şi optimistă al aces-
teia. În multe cazuri el nu scrie, cântă 
melodii care transmit fiorul poeziilor cu 
rimă albă. I-au plăcut oamenii veseli, puşi 
pe şotii, care se purtau natural şi liber, oa-
meni de cursă lungă la petreceri. Pe 
aceştia si-i apropia, se împrietenea cu ei, 
aceştia erau, de multe ori, surse de 
inspiraţie pentru el. Citindu-i o parte din 
operă m-a impresionat plăcut calitatea lui 
de prozator eminamente social, în cărţile 
lui mitul înfruntă curajos istoria, pasiunile 
umane suportă greu ordinea morală, 
constrângătoare. O inapetenţă 
fundamentală pentru conformism 
caracterizează personajele lui Fănuş 
Neagu, fiinţe exaltate şi sucite, de o vitali-
tate aspră, dar nu primitivă, din moment 
ce cunosc rafinamentul limbajului, bucuria 
de a juca vorbele în propoziţie. 

Am avut în minte curajul să-i con-
test iniţial ceea ce scria, văzând în opera 
sa o risipă de talent, pentru a descrie fapte 
ce jigneau simţul moral, o apologie a viciu-
lui, dar când am sesizat poezia limbajului, 
metaforele bine clădite, capacitatea scri-
itorului de a crea o atmosferă în care su-
blimul trăieşte laolaltă cu trivialul, mi-am 
dat seama că scrierea sa este mai virilă şi 
mai morală decăt literatura care evită în 
mod sistematic formele insalubre ale vieţii 
şi mărturisesc că după această con-
statare, îmi doream să se întâmple o mi-
nune, prin care să mi se spele memoria, 
să devină albă şi să judec opera acestui 
maestru după poziţia celui care se înclină 
în faţa frumosului, a sublimului. 

Despre Fănuş Neagu s-au ţesut tot 
felul de legende, cum că ar fi prăpăstios 
de beţiv, haimana ş.a., dar el niciodată nu 
s-a străduit să le contrazică. „Niciodată nu 
le-am destrămat, spunea el, pentru că îmi 
plac legendele. Cred că cele mai multe 
legende despre mine le-am născocit eu la 
băutură”. Rezultă că pe Fănuş Neagu 
nu-l supărau criticile, pentru că el nu-i con-
sidera pe critici scriitori, iar el, după cum 
afirma, nu-i citeşte pe critici, îi citeşte 
numai pe scriitori şi s-ar supăra rău pe 
scriitorii care l-ar înjura. La rândul său i-ar 
citi şi el, şi i-ar înjura ca la Brăila, într-o 
pagină jumătate, pe nerăsuflate.  

Privită în totalitatea ei, opera scri-
itorului Fănuş Neagu, constituie un argu-
ment de referinţă pentru literatura română, 
autorul ştiind să poarte cu demnitate atât 
heralda intelectualului clasic cât şi pe cea 
ultramodernă, a scriitorului cu întrebări din 
cele mai radicale, rămase fără răspuns. 

Timpul trece  extrem de rapid pe 
lângă mine şi transformă totul în patetice 
şi stranii amintiri în care oamenii de 
altădată sunt doar nişte figurine în diferite 
ipostaze fixate în memoria afectivă. Au tre-
cut mai bine de două decenii de când l-am 
văzut pe Fănuş Neagu, acest colos al 
bălţii, pentru prima şi ultima dată, păşind 
spre ieşirea din stadionul Rapid, ca un 
Guliver în ţara piticilor, animat de 
neastâmpăr, dornic să-şi îndeplinească 
grabnic prima dorinţă şi pe următoarele. A 
plecat dintre noi mult prea devreme cu 
multe dorinţe neîmplinite. După cum 
spunea Cornel Dinu, un fotbalist de 
referinţă a anilor 1966-1983, Fănuş Neagu 
a murit într-o mare deznădejde, 
neîmpăcat, pentru că a dorit mereu binele 
poporului român, că după 1989 a vrut ca 
neamul lui să trăiască mai decent.  

A plecat acolo unde omul se 
întâlneşte doar cu el însuşi, eliberat de pa-
timile lumii, pentru a-şi calcula timpul după 
ceasul fără cadran al oceanului planetar, 
însoţit în eternitate de inconfundabila lui 
operă, dragostea celor apropiaţi, stima pri-
etenilor şi a noastră, a cititorilor. 

Ioan Bărbunțoiu 

 AR FI ÎMPLINIT OPTZECI ŞI NOUĂ DE ANI 
 

Poezii și Fabule pentru copii 
 

SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII 
 
Azi în codru-i sărbătoare, 
S-a pornit un dans pe cinste, 
Iepuri țopăie în soare, 
Se-nvârtesc în zbor lăcuste, 
Vulpea la un dans invită 
Cu-ndrăzneală chiar pe urs, 
De plăcere și bursucii sar în sus. 
 
Lupul n-are parteneră 
Dar o caută cu foc, 
Fluturii de prin poiene 
Zboară și se prind în joc. 
Veverițele-s voioase, 
Sar pe ramuri, se dau huța, 
Iar în apa iazului 
Saltă veselă broscuța. 
 
Zburdă toată răsuflarea, 
Se dansează până-n seară, 
Toată lumea-i bucuroasă, 
Că afară-i Primăvară! 
 
FABULĂ 
 
LUPUL ȘI VEVERIȚA 
 
Prin pădurea de foioase 
Trecea un lup supărat, 
Necăjit din cale-afară, 
Era tare-nfometat. 
 
„De-aș găsi o vietate 
Cât de mică, mă gândesc, 
Să mănânc, că-mi este foame 
Altfel zău, mă prăpădesc!” 
 
Trecu prin frunziș zglobie 
Țopăind o veveriță: 
„Dacă-aș prinde-o, bine-ar fi, 
Chiar de e așa micuță!” 
− Lupule, ce faci prin crâng, 
Singur, nu te plictisești? 
− Fac mișcare, sport, drăguțo, 
Nu vrei, să mă însoțești? 
 
− De ce nu, s-alerg îmi place, 
Mă cocoț chiar și-n copac! 
− Ba, să nu faci, treaba asta, 
Eu așa nu pot să fac! 
 
Gândul lupului viclean 
Era numai la mâncare, 
Veverița nu gândea  
Ce punea lupul la cale. 
 
Chiar prin fața lor trecu 
Alergând un căprior: 
„Doamne, cât e de frumos, 
Gândi lupul.Simt că mor!, 
 
Trebuie să-l prind îndată, 
E mai mare, mai gustos!” 
Lăsă veverița-n pace 
Și-o porni în trap voios. 
 
− Vai și-amar de blana mea, 
De lup trebuie să scap!” 
Repejor se cățără 
Veverița-ntr-un copac. 
 
Căprioru-n disperare 
Alerga, mâncând pământul, 
Când zări, că după el 
S-a luat în fugă lupul… 
 
A sperat lupul degeaba, 
Că își va schimba meniul, 
Oboist, dezamăgit 
Se-ntoarse schimbându-și drumul. 
 
Venea iute cu speranța, 
Că va prinde veverița. 
Dar aceasta de pe creangă-l  
Salută, mișcând codița. 
 
MORALA  
Când prea mult te lăcomești, 
Ai putea să flămânzești! 
 

                            Iuliana Dinu
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(continuare din nr. 171, iunie, 2021) 

 
-Luați-vă carnetele și mergeti în 

bănci. Noi, când am văzut, ne-am blocat, 
eram nu numai dezamăgiți dar și derutați. 

-Ce-i zablăilor, aveți vreo neclari-
tate?. 

-Tovarășe profesor, ați spus că ne 
puneți 9, și ne-ați pus doar 3. 

Băi zablăilor, istorie nu știți, dar nici 
matematică nu stiți?: 3+3+3 egal cu 9. 

Făcea și alte gaguri, cum ar fi, când 
vreun elev venea cu pantofii plini de noroi, 
îi trimitea să-şi-i văcsuiască. 

-Băi, zăblaule, mergi la primul bloc 
de lângă liceu, la prima scară, la parter și 
să suni sau bați la ușă și te adresezi: 

-M-a trimis tov. profesor Ivanovici, 
ca să-mi dați o cutie cu cremă și o perie, 

să-mi fac pantofii. 
Sau iarna, fiind frig și nouă copiilor 

ne mai curgea nasul. La ora, cel pe care l-
a văzut pe stradă astfel, îl ridica-n picioare. 

-Elev Roznovanu, ai batista la tine?. 
-Tovarășe profesor, am spălat-o 

aseară și am uitat-o pe tăblia patului, unde 
am pus-o la uscat. 

-De asta dimineata, prin fața 
librăriei, jucai boy, dându-ți singur croșee 
peste nas. 

La limba română, d-na Roşca, cam 
amesteca orele de critică și istorie literara 
cu cele de gramatică, de fapt spunea ea 
le ambina. 

Până să mă acomodez cu cu stilul 
de predare, dar mai ales de „ascultare” am 
luat un 3 uriaș, după care mi-am intrat în 
ritm cu profesorul  și mai ales  cu  cititul  
operelor literare, astfel încât ea însăși se 
minuna și mă întreba cum de prima nota 
la limba română, pusa de ea, este 3. 

Eu răspundeam cu bun simț. 
-...Dacă nu am învățat lecția la 

respectivă... 
Apoi, treptat s-a convins și dum-

neaei că și pot și știu mai mult de nota 3. 
Și până la sfârșitul primului trimestru, și-n 
continuare, tot anul, am primit note din ce 
în ce mai bune, determinând-o să se ex-
prime la sfârșitul anului: 

-Dacă nu-ți puneam acel 3, aveai 
acuma medie mult mai mare. 

-Tovarășa profesoară, l-am meri-
tat, în primul rând, dar ceea ce-i mai im-
portant, este faptul că m-a ambiționat în a 
citi cât mai mult și bineințeles, să învăț mai 
bine și mai eficient. 

La majoritatea lecțiilor noi, pe care 
ni le preda, spuneam voluntar despre au-
torul respectiv și implicit despre operele 
scrise de el: titlul, localizam în spațiu și 
timp, aminteam câteva personaje, atitu-
dine prin care am convins-o  de pasiunea 
mea pentru literatură. 

Chimia am făcut-o cu d-na Titu, toc-
mai rămăsese văduvă, îi murise soțul 
preot, într-un accident de motocicletă.                            

Pentru notă scotea respectivul elev 
la tablă, să scrie reacția dintre elementele 
organice din tabelul lui Mendeleev, ca să 
se producă acizi, baze, săruri etc. 

Eu, când ieșeam la tablă, scriam 
reacția respectivă,cam pe toată tabla,cu 
fiecare element într-un colț al tablei. 

-Elev Roznovanu, de ce nu scrii 
reacția cu elementele ce-o compun, mai 
apropiat unul de celălat? De ce le pui la 
separeu? 

Era severă, dar nu rea. La vârsta 
dumneaei, îsi mai permitea și câte-o 
glumă de bun gust, cu noi, elevii. 

Întro zi din săptămâna patimilor, m-
a rugat nenea Sanchi a lui Ajun, să merg 
la cimitir, să vopsesc gardul de fier forjat 
de la mormântul unei rude apropiate de-a 

lui. Mi-a dat o cutie de vopsea, pensula și 
5 lei, să am de Paști pentru un film. În cim-
itir cu cine mă-ntâlnesc? Cu d-na Titu!. 

-Sărut mâinile, d-na profesoară! 
-Te-am zărit printre morminte, îmi 

răspunde ca titlu de film, care tocmai rula 
în oraș. 

-M-a rugat o rudă să-ngrijesc mor  

mântul! 
-Foarte bine, foarte bine, așa-i fru-

mos, să fim și buni gospodari și harnici, 
dar mai ales să nu-i uităm pe cei ce odih-
nesc aici și pretutindeni. D-na profesoară 
punea flori și lumânări pe mormântul 
soțului ei, preotul Tatu.   

La rusă am făcut 2 trimestre cu d-
na Baidan- o babă simpatică și permisibilă 
cu elevii. Ne lăsa la teză să copiem, cu 
cartea pe bancă, cam o jumătate de oră, 
după care, gata, cartea-n bancă.   

 (Va urma) 
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Niciodată nu a fost Adrian Botez 
mai exasperat-lucid, ca în ultima sa carte, 
”Vezi omenirea care piere?”  -  titlu nu 
atât prevestitor, ci confirmând, prin since-
ritatea, aproape brutală, tot ce simțim și 
trăim cu toții, noi, cei conștienți,  în acest 
sfârșit al veacurilor, în această răscolitoare 
viermuială a diabolicului, în toată savanta 
sa străduință îndreptată (cum altfel ?), îm-
potriva a tot ce este omenesc, curat, în-
tocmit și temeinic.   

Nu, nu este disperare, nu este 
teamă, în poemele de scurtă, dar tragică 
respirație, pe care ni le propune, spre 
lectură, autorul - ci doar contemplare 
neputincioasă a dezastrului. ”Oameni sun-
tem”, parcă spune autorul, iar acest dat 
existential ne face spectatori involuntari, la 
propria noastră dispariție. Dacă în scurta 
Prefață, autorul mai lasă să se vadă o 
umbră de nădejde, în ”iconomia” cerească 
a Creatorului, indiferent cum s-o numi El! 
- în cuprinsul cărții, această nădejde piere, 
lăsând loc unei încrâncenări definitive: 
moartea ne paște pe toți, fără deosebire, 
de vreme ce MURIM SPIRITUAL, bucată 
cu bucată, mai întâi pervertindu-ne trupul, 
apoi acceptand, senini, MACULAREA SU-
FLETULUI, VÂNZAREA CONȘTIINȚEI, 
PIERDEREA IDENTITĂȚII...! -  ...pentru 
ca, la final, SĂ ACCEPTĂM CĂ NIMIC NU 
MAI ESTE DE FĂCUT ȘI CĂ ORICE 
LUPTĂ AR FI ZADARNICĂ. 

 Autorul nu are cum să nu vadă 
complicitatea dezinvoltă a OMENIRII cu 
RĂUL, întruchipat, așa cum numai el știe, 
în forme din ce în ce mai meșteșugite, mai 
mincinoase, mai mascate - sau, 
dimpotrivă: vădite, palpabile, ghicibile, fără 
niciun efort, în multitudinea de sminteli, pe 
care OMUL le acceptă cu seninătate, 
uitând parcă, aruncând la gunoi, tot ce mai 
avea sfânt: dumnezeirea, încă prezentă în 
el, din momentul sublim al Creației. UNDE 
MAI ESTE HRISTOS ÎN OM? În ce parte 
a sufletului se mai poate ghemui el, sufo-

cat, strivit, umilit de mulțimea atâtor 
sminteli sinucigașe?: 

”SMINTIȚI – mereu: ne ducem 
către APĂ -ori către FOC! 

de ce nu-n TOIUL ȘI ÎN ȘARTUL 
VREMII -LA MIJLÒC? 

TRUVERI degeaba vă tot CÂNTĂ 
SFÂNT-NUNTA – dintre ASTRE:  ARMO-
NIA ! 

voi vreți SĂ CUCERIȚI – ca SĂ 
DISTRUGEȚI:  CUNUNÌA  

orice v-ar dărui – ca HAR DE 
ÎMPĂCARE:  CERUL-GLIA ! 

...e-o SOARTĂ  - MUT scrisă-n 
TOATE: de-aceea – NECURMAT 

NECUNUNAT  -  SĂLBATIC : 
alegeți NĂSĂLIA…” 

Măcinat, încă din copilărie, cum îl 
știm (noi, cei care i-am fost, mai mult sau 
mai puțin, aproape), de atâtea nedrepte 
suferințe, Adrian Botez a căpătat, spre de-
osebire de noi toți, UN SIMȚ ACUT AL 
PERICOLULUI, care vine din secularizare, 
din atâtea și atâtea încercări de dărâmare 
A CREDINȚEI, A FAMILIEI, A OMENES-
CULUI FIRESC. 

 Poetul nu deplânge doar soarta 
unei populații, întâmplător sau nu, din care 
facem parte noi, cei trăitori în acest spațiu 
Carpato-Danubiano-Pontic, CI 
SUFERINȚA SA ARE CA SUBIECT ÎN-
TREGUL MAPAMOND, populat de o 
bezmetică și indecent-sinucigașă 
Omenire. Toate alcătuirile omenești sunt 
în pericol mortal ! - prostia, lenea, cuvântul 
rostit fără har și rost aducând, cu ele, co-
horte de nenorociri, destinate, parcă, să 
vatăme tot ceea ce rămăsese divin, în 
Omenire: 

”căci POPORUL ăsta-al nostru – 
prefăcut MOLUȘTE 

merită – cu PLINUL LUNII! – cineva 
să-l 'PUȘTE! 

căci – în RAIUL RAZEI BLÂNDE - 
și-n MUNȚII-TITANI 

LENEVIA PUTE STRAȘNIC – ca la 
BEȚIVANI ! 

...să vină SFÂRȘITUL LUMII – 
BUNUL SANITAR : 

MUNȚI – la poale – aibă OASTE – 
dar și NOU  ZIDAR !” 

Sau, în altă parte: 
”...iar CRIST l-a înzestrat CU 

FOCUL MINȚII – CU DUH DE SFÂNTĂ 
PIATRĂ ! 

cu VÂLVĂTAIE-SUFLET! - ...și 
care-i e RĂSPLATĂ ? 

voi îi lăsați – 'ICI ! – UITE : 'ICI ! - 
pe SFÂNT TĂRÂM 

pe DERBEDEII  LUMII să  vândă  
(...CU TACÂM – FĂR'  DE TACÂM !) 

ZESTREA  LUI  DUMNEZEU – 
PENTRU-UN STRĂIN 

care vă e STRĂMOȘ  : ALTARUL 
CEL DE CRIN ?! 

...SĂ PIARĂ OMENIREA – CA 
PEDEAPSĂ ? 

SĂ PIARĂ ! – DAR CRIST NU ARE 
– -N MÂINI – NUMAI O VARĂ 

și ne-om purta POVARA DE 
NESIMȚIRE – printre AȘTRI 

căci N-AM OPRIT ZARAFUL : el – 
pentru TREI PIAȘTRI ne-a fost vândut și-
ALTAR - și DUMNEZEU ! 

...iar noi AM SOCOTIT CĂ-I CIRC! 
- ...râdeam – TÂMPIȚI - DIN GREU!” 

Nici CÂNTECUL (întruchipând, de-
sigur, FRUMOSUL CREAT, la nivel cos-
mic, dar și la nivel omenesc !) nu-și mai 
are rostul deplin-vindecător.  

Cristosul vândut, odată -  e, iarăși, 
”dat pe o tingire”,  ca pe un ban calp, pe 
sticlirea fără de preț, rămânând doar dorul-
regret după un rai definitiv pierdut, pe veci 
nemaigăsit: 

”... dacă SFINȚENIA-I PIERDUTĂ 
– VÂNDUTĂ – PE-O TINGIRE 

(...tu răpești  DUHULUI – 
NĂDEJDEA DE LEAC-TĂMĂDUIRE !)  

atunci rămâne doar un DOR : 
DORUL după-o PRIVIRE-VIS 

cu coada OCHIULUI-AMINTE – să-
ntrevezi – JINDUIND   - IAR – PARADIS... 

nu FIȚI – nu FACEȚI  –  să vă pară    
-   de LUMINĂ  –  RĂU ! 

COSMOSU-I DANSUL AMINTIRII-
STRAJĂ 

care  - MEREU -  vă tot 
TREZEȘTE-N SFÂNTA VRAJĂ ! 

a CÂNTECULUI-DE-ÎN-FIINȚARE 
a CÂNTECULUI  - CUMPĂNĂ DE 

ZARE ! 
...de CÂNTUL – STIHUL – ARMO-

NIA – au TĂCUT 
se stinge TOTUL! - ...pentru ALȚII 

– BALUL ABIA-A-NCEPUT... 
DUMNEZEIEȘTE-I SĂ MUNCEȘTI 

– dar nu ca SÌSIF-CEL-LUNAR 
cel ce MEREU!– ROSTO-

GOLEȘTE PISCUL – spre ZADAR!” 
  În fine, am putea continua să 

exemplificăm, până la... ”SFÂRȘITUL 
LUMII” (nu-i așa?) amărăciunea care 
răzbate din poemele acestui volum-aver-
tisment,  dar ne mulțumim să notăm că au-
torul adresează, totuși, rugăminți și sfaturi 
de bun simț, în speranța că MĂCAR UN 
SINGUR DECIDENT ar mai avea MINTEA 
LIMPEDE ȘI CAPUL PE UMERI: 

”DEMN și SENIN –  să fii –  ÎN NE-

MURIRI-PLEIADE: 
AI  ȘANSA – DEMONE !  –  să fii   -  

nu tot PROCLET: ci DUHUL  CUM-
SECADE! 

...JOS MĂȘTILE! – că VINE GENE-
RALUL! 

FIE-VĂ CHIPUL LUMINOS – PRE-
CUM  ”CLEȘTAR”-CRISTALUL ! 

căci NOUA LUME VA VENI  - dar 
CU O CONDIȚIUNE : 

”NU NESIMȚIRE! – SIMȚIȚI-VĂ – 
FĂR' TIHNĂ - ÎN MISIUNE!” 

...da... –  ...nu mai zemuiți – LA 
COLȚ!: RĂZBIȚI ÎN TOI DE TOATE ! 

fiți INIMOȘI – iar nu doar ”MOȘI” : 
EROI – MARTIRI și SFINȚI ! 

...nu vă gândiți – ca-n FOSTA 
LUME – la PÂNTEC și la DINȚI ! 

nu-i IGIENIC – nici ESTETIC: n-
ajungeți STELEI – PRINȚI!” 

Din întregul volum răzbate, parcă, 
un dor de normalitate și de omenie curat-
cristică și chiar imprecațiile, unele dintre 
ele nemilos-dojenitoare, par să îndemne 
la luciditate, la frică sănătoasă, la 
revenirea în simțiri, a PLANETEI OARBE, 
care continuă să-și macine, în delir 
sinucigaș, TOT CE ERA FIRESC, DIN 
VECI STATORNICIT ȘI TEMEINIC. Dacă 
va fi așa, dacă vom mai avea, ca oameni, 
șansa unei reveniri la normalitate și bun-
simț, la retocmirea, pe alte Temelii 
Trainice, a Lumii, nu avem cum ști. Poetul 
Adrian Botez își face, însă, pe deplin, da-
toria de a ne avertiza. ”LUMEA PIERE 
SUB OCHII VOȘTRI, CANALII DEMENTE 
!” - pare a spune autorul cărții : ”...IAR VOI 
NU FACETI NIMIC PENTRU A ÎMPIED-
ICA ASTA!” 

Dacă ar mai fi de spus multe despre 
acest volum, despre savoarea savantă, a 
rememorării, în versuri, a ISTORIEI TU-
TUROR TICĂLOȘIILOR ACESTEI LUMI, 
despre IMPLICAȚII EZOTERICE, pe care 
nu mă simt, eu, în stare să le descifrez - 
las altora, cu mai multă putere de 
pătrundere, această menire. 

 Eu doar atâta pot mărturisi : avem 
de-a face cu un poet care suferă, odată cu 
moartea lumii, pentru toate păcatele ei, 
cele cu voie și cele fără de voie.  

Va dori Crist să ne mai ierte, ȘI DE 
DATA ACEASTA, pe noi, PÂNGĂRITORII 
LUMINII?  

Numai El știe. 
OCTAVIAN  CONSTANTINESCU 

[...care semnează cu pseudonimul KOSTA 
VIANU] 

(...un cititor, care am încercat să 
înțeleg, cu mintea mea, o carte de poezie 
adevărată...)  

POEME DESPRE TOATE MORȚILE POSIBILE
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Întâmplător, coridorul întins al Pala-
tului polivalent era pustiu, cu excepția per-
soanei care mergea înaintea mea, o 
tânără corpolentă, vădit stingheră după 
cum privea ușile, așa că puteam nutri in-
fima speranță de a ajunge la Biroul re-
cursurilor întemeiate. 

Apoi un bărbat afabil, în uniformă 
nouă, cu ham reflectorizant ce scârțâia, 
s-a precipitat dintr-o încăpere; firește, ne 
identificase pe monitor, așa că a început 
să ne ghideze ferm, încredințându-ne 
(bine ticluite, pretextele) că taman ce în-
cepea conferința, ocazie unică de a afla 
chiar de la celebrul conferențiar Cutare 
(spre rușinea mea, nu cunoșteam nu-
mele), în tranzit excepțional prin urbe, 
noutățile existențiale... nu se îndoia câtuși 
de puțin că de aceea ne aflam acolo, să 
obținem puncte de bună conduită. Obli-
gatoriu! 

Nu-i puteam măcar întrerupe torentul 
verbal, vecina mea nici atât; ne-am nevoit 
astfel să fim ghidați în pragul sălii 
multifuncționale, aproape plină, unde am 
ocupat două locuri laterale. 

După un timp, am priceput subiectul 
discursului, anume despre supunere și 
loialitate în lumea animală, ocazia unor 
paralele extinse cu organizările umane. 
Personajul trupeș care-l ținea nu ascun-
dea preferințele sale spre o nouă orân-
duire, mai sănătoasă. Foarte frumos, dar 
nu astea erau preocupările mele în acel 
moment. 

– Hai să mergem, i-am șoptit tinerei 
de alături. Dacă vrei, o luăm încet către 

ieșire, fără a privi în jur. 
A consimțit din cap, așa că am și 

pornit. 
Pe coridor am privit-o: creolă, cu 

părul negru făcut coc, fustă pantalon ma-
ronie sub un pardesiu de vară bej ce 
răspândea efluvii de „Courage caille”. A 
zâmbit simțindu-mi interesul și a precizat: 

– Fiecare pe drumul lui. 
– Măcar până ieșim de aici, nu m-am 

putut abține. 
Am trecut de bărbatul în uniformă, de 

data aceasta ne-a adresat un zâmbet 
complice și iată-ne pe stradă. Am plecat 
amândoi în aceeași direcție; mergeam 
agale în urma ei și gândeam - „Are 
legătură întâmplarea cu ora astrală a visu-
lui de azi-noapte? Era o grădină 
considerabilă, pare-se părăsită, fiindcă 
plantele se împleteau pretutindeni în 
hățișuri, iar păsările nu se fereau; încă am 
luat în mână un pănțăruș, care m-a exa-
minat critic cu ochișorii săi negri.” 

Mai să mă ciocnesc de cartea unei 
femei ce mergea citind... dar am recunos-
cut-o pe Sanda – ochelarii ei cu lentile 
groase erau inconfundabili. 

– Radarul tău nu funcționează 
mereu, am observat. 

– Ah, a replicat, defel mirată, 
veghează biocâmpul meu; uite ce am găsit 
la Librărie! 

Și mi-a întins volumul; gros, cu capi-
tole de o pagină-două, cât am răsfoit. 

– Nici nu știi mulțimea cunoștințelor 
ezoterice cuprinsă, m-a deslușit. Nu occi-
dentale, nu! Îți recomand să te convingi 
personal! 

A trebuit să facem loc unui personaj 
marțial care, de pe trotuar, striga în 
răstimpuri, „Spatele drept, privirea-nainte 
ȘI!”... pasămite șeful a trei șiruri monotone 
de juniori tropăind metodic pe carosabil, 
aținându-se paralel cu bordura și 
răspândind miros de scrobeală. 

– Ce faceți aici, puștiule?! am strigat 
încheietorului de pluton, purtătorul regula-
mentar de steag galben semnalizator. 

– Mergem să ne înscriem la Școala 
de pilotaj, a răspuns el mândru, dar trebuie 
dată întâi o probă de urină, știi, în com-
binezon spațial etanș… e o fată cu pahare 
acolo… 

Neinteresată, Sanda a reluat lectura 
itinerantă, așa că m-am îndemnat spre 
Librărie, unica de altfel. 

Străbătând trecătoarea sinuoasă 
între micile blocuri locative, opus adierii 
permanente ce purta emanația zonei in-
dustriale către grădinile periferice, 
inconștient mi-a apărut gândul că specia 
noastră e frământată de conservarea 
obiectelor în nădejdea conservării vieții – 
de unde obsesia muzeelor, amintirilor... nu 
este suficientă reînnoirea biologică? 

Pasă proastă, meditația, fiindcă m-a 
deviat pe o stradelă neînchipuit de lungă, 
cu capătul oprit la gardul ghimpat al unui 
șantier ce delimita un maidan deșert domi-
nat de o colină strașnică de moloz. Pan-
carta vizibilă de opreliște conținea 
informația cunoscută cum că, în locul 
vechii cazărmi (surpată în premieră prin 
explozii controlate), avea să se înalțe un 
neasemuit „City Center”. 

Un maldăr consistent de gunoaie, 
mai înalt ca un stat de om, închidea latura 
dinspre blocuri a incintei; un individ cu 
izmene colorate încerca să doarmă pe 
pantă, aluneca alene și revenea, fără să 
se despartă de sticla pântecoasă din 
dreapta, dar cele două vulpi ce scotoceau 
aleatoriu deșeurile nu-l băgau în seamă. 
Puteau să fie și niscaiva azilanți pripășiți 
în vastele cotloane, așa că am făcut cale 
întoarsă cu mare grabă, de data aceasta 
fără ocolișuri, ajungând tocmai la librăria 
cu pricina. 

O încăpere ticsită cu vitrine frigorifice 
ce conțineau șiruri orânduite de imprimate 
multicolore; câțiva curioși navigau printre 
ele, ba unii se opreau, să caute detalii. 
Lăinicind de colo-colo, am atins un fir ol-
factiv inconfundabil – era chiar parfumul 

tinerei întâlnite în Palatul polivalent. 
– Ai tras biletul câștigător la Loto, mi-

a sunat o voce la ureche. 
M-am întors: surpriză, era însuși 

Bandiciu, însoțit de țăcănitul unui baston 
în care s-a proptit; purta o pereche de mo-
letiere kaki ce-i subliniau picioarele subțiri 
și ghetele cazone. 

– Nu joc, am răspuns instinctiv. 
– Vorba vine... Dacă ai ajuns până 

aici! 
Așadar ȘTIA. Și el!... sau poate nu? 
– Obișnuita plimbare, am susținut cu 

nepăsare. 
A încuviințat din privire dar a 

adăugat, părtaș: 
– Și eu am interdicție... Câte cvartale 

ți-au dat? Pe câte ore? Arată cu degetele, 
mai știi, se ascultă... 

I-am arătat, ferindu-mă de halena sa 
insistentă dar am concedat: 

– O înțărcuire temporară... Se va re-
zolva curând... Confuzie nefericită... 

– Sigur, sigur, a ricanat, așa spun toți. 
Barem ne mai intersectăm, țarcurile. Ieși 
lunar? 

Am preferat să nu răspund – discuția 
degenera spre mărturisiri dar nimeni nu 
știa dacă și cât cântăreau... m-am îndrep-
tat, chipurile preocupat, către ieșirea 
cealaltă. În lumina binevoitoare a străzii 
mărginite de castani mi-a și venit ideea: 
ce-ar fi să îndrăznesc? Să-mi continui 
plimbarea până la Parcul Central? 

Abia am traversat și brățara 
electronică a reacționat cu o furnicătură ce 
tindea să se transforme în șocuri... insu-
portabile, știam... mi se demonstrase... 

Am revenit pe trotuar și mi-a năvălit 
în minte continuarea visului recurent, 
stăruitor indus, mi-am amintit, era împrej-
muirea – blăni mari smolite, emanând 
miasmă de catran, se înălțau inex-
pugnabile, nesfârșite, bine întărite cu 
crampoane ruginii, delimitând probabil un 
ocol interminabil, presărat cu obstacole 
tulburi ce pluteau deasupra unor smârcuri 
translucide, mânate pururea de patimi cul-
pabile. 

 
Trei cvartale ajung 
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Aluzie 
 
Reprizele de soare generos fac 

ziua tocmai bună de o plimbare. Prin 
văzduh se petrec aluzii de arome, 
acestea existând doar în promisiuni 
deocamdată, fiindcă până acum au în-
florit numai corcodușii. În parc, aceștia 
formează pâlcuri-pâlcuri, iar păpădiile 
lor, de o puritate divină, îmbie la aban-
don 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 marginea 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 vi-
zibile pe chipuri, spaima unei amenzi 
pentru nerespectarea regulilor fiind mai 
mare decât cea provocată de însuși 
periculosul virus. Dar nu e chiar așa. 
Interlocutorului 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 în-

târziere, 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 insistat, n-a vrut.  
- Poate n-ai știut tu cum s-o iei. 

Trebuia să-i sugerezi cumva... 
- Ce-i aceea să-i sugerez?! 
- Trebuia să-i dai de înțeles. În 

ocazii din astea, cum să-ți spun, ar tre-
bui 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 perplex, 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 corcodușului 
invadată de alb, care stă aplecată 
oarecum protector 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?! 
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 ”Un sexagenar în plină formă.” Chiar 

dacă se mai vaită că îl dor genunchii. ”Înalt, 
viguros și impetuos. Cu simfoniile-n sânge 
constant. Lor fățiș dăruit pe de-a-ntregu`. 
Stăpânind dezinvolt portativele pe care sunt 
scrise. Acaparând orchestra total când le are 
sub ochi. Energie și forță transmițându-i din 
plin, folositor, pentru ele...” 

M-am convins înc-o dată, recent, la fi-
larmonica piteșteană. Unde Theo-l tălmăci din 
nou, cert binevenit, pe Antonin Dvořák, pasi-
unea lui. Dând viață, mai mult decât inspirat, 
demn de semnalat, simfoniei a opta, în sol 
major. Lăsată lumii, și ea, de cehu` boemian, 
deplină splendoare, întru delectare, sigur 
neuitare. Semn al talentului său creator 
nedezmințit în domeniu. ”Chipeșă, semeață, 
trainică, măreață. Rostuită, însă, nu chiar pen-
tru oricine... 

 Ei bine, olandezu` nostru` de azi, cu 
potențial adecvat, o tălmăci pe măsură. Ono-

rant categoric. Precis, expresiv, nuanțat, 
cadențat. Punând orchestranții la lucru cu 
mână de fier. Atent și fluent conducându-i de 
la un capăt la altul. Imprimând rigoare, entuzi-
asm, tenacitate. Tumult ori blândețe, după 
nevoi. Pregnanță, impact și aplauze lungi 
obținând drept urmare. Întărind convingerea 
că-i un simfonist tot mai apăsat.  Chiar de nu 
creează, ci doar recreează giuvaiere dintr-
alea perene. Este experimentat în astfel de 
cazuri, se implică maxim, se dăruiește la fel. 
Parcursu` sonor ieșind firesc izbutit, în mod 
fericit...” 

 Îmi doresc, nu cred că greșesc, iar să-
l întâlnesc și pe la alte filarmonici din țară. 

Apte mai dihai să pună-n valoare sporit, diferit 
a` sale resurse-n domeniu. Stimulându-l mai 
abitir, favorizându-l și mai bogat. Pe mine ten-
tându-mă cert a umbla după dânsu`, sârguin-
cios, curios. Cu real folos pentru hrana-mi 
spirituală  trebuincioasă cotidian... 

 P. S. Citatele îmi aparțin... 
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Mircea Constantin Jurebie

SPIRALE DE TIMP

Editura Ateneul ScriitorilorISBN 978-606-070-026-5

Prin serpentinele de timp

În ieri sunt Eu, în azi sunt Eu, voi fi și-n mâine Eu
Pe o spiral

un

ă în trecut, prezent și viitor
Mă pierd pe-un drum sculptat în ani,

mă regăsesc, revin
Prin serpentinele de timp să fiu trecător
Care, în omenesc avânt, urmeaz -ă al său destin
Cu o speranță-n gând și-n vis slăvind

pe Dumnezeu.

O nouă apariție editorială! 
 

   La editura Ateneul Scriitorilor din Bacău a 
apărut cea de a 24-a carte de versuri semnată 
de autorul băcăuan 

MIRCEA CONSTANTIN JUREBIE 
 

...M-a trezit o şoaptă de realitate, 
mă bătea pe umăr cu un mic falset,... 
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Rezauddin Stalin 

 

 
Poetul Rezauddin 

Stalin (n. 22 noiembrie 1962 
în Jesore, Bangladesh) și-a 
făcut studiile de licență în 
economie și cele de masterat 
în științe politice la Universi-
tatea din Dhaka. Autor a 
peste o sută de volume,  
poemele lui Rezauddin 
Stalin  au fost traduse în ma-
joritatea  limbilor din lume.  

Fost director adjunct al 

Institutului Nazrul, unde a ac-
tivat timp de 35 de ani, 
cunoscut prezentator TV, per-
sonalitate publică în 
Bangladesh, acesta este 
fondatorul și președintele 
Centrului de Artă și 
Performanță, precum și edi-
torul principal al organizației 
literare Magic Lonthon. 
Printre premiile internaționale 
pe care le-a primit se 
numără: Premiul Darjeeling 
Natto Chokhro, India (1985), 
Bangla Academy (2006), 
Premiul Micheal Modhushud-
han  Dutta (2009), Premiul 
Shobho Shachi,  Bengalul de 
Vest (2011), Premiul 
Torongo, California (2012), 
Premiul Clubului Scriitorilor 
California (2012), Premiul 
Cultural Badam, California 
(2012), Premiul City Ananda 
Alo (2015), Bengalul de Vest, 
India, Premiul Barashat Cen-
ter Stage (2018), Premiul 
Asociației  Jurnaliștilor din 
Marea Britanie (2018) și  Pre-
miul Drumul Mătăsii Xi’an 
China (2020).

Poarta spre iad 
 

Nazrul era în greva foamei 
În închisoarea Hooghly 
Câteva zile mai târziu un ziarist 
A venit să-l cunoască 
 
Este aici Nazrul, 
Poetul rebel? 
Vreau să-l cunosc 
Să-i aflu portul 
 
Nazrul a fost adus 
Încătușat, cu ochii roșii, 
Părul aspru, 
Supărat 
 
Scuturând bastonul, 
Tu ești Nazrul? 
A ținut o cuvântare 

Vorbind engleza greșit,  
                                 ca un prost 
 
Du-te, a spus el 
Nazrul fusese în iad 
S-a întors întrebând 
Ai auzit de Byron? 
Desigur, cine n-a auzit de el? 
 
Ții minte cine a domnit 
În acel timp? 
A dat din cap că nu, cine? 
 
Nazrul zâmbi. 
Peste ani 
Oamenii își vor aminti doar de mine, 
Nu de tine! 
 

Traducere din limba engleză  
dr. Alexandra Avram

Înțelepciune 
 
Nu voi pleca nicăieri 
Voi rămâne și voi privi solul devenind fertil! 
Cerul îndreptându-se spre eternitate 
Stelele aprinzându-se! 
 
Lucrurile nevăzute de nimeni,  
Privirea fiind mult mai vastă 
Nimeni nu poate rosti un vers așa de profund 
Conștient de ceea ce este dincolo de înțelegerea altora 
 
Valurile și peștii sunt atât de aproape de râu 
Și razele de lună sunt preferatele valurilor 
Și curcubeiele sunt preferatele ploii ca descendenți ai ei.  
 
Bătaia inimii e mai pură ca senzațiile 
Diversitatea de ierburi e mai delicioasă limbii 
Și legământul înălțat e de preferat visului. 
 
Inima mi-e mai plină de înțelepciune decât de iubire 
Și țara mi-e mai vastă decât un atlas. 

Mariana Codrean  
Motto: Am desprins scânduri din cer,  

mi-am făcut din ele o cruce. 
 (Mariana Codrean) 

 
Zidită într-o inimă de înger 
 
Mi-a adormit în brațe mama                                                                                                                         
Din razele lunii curgeau lacrimi,                                                                                                                   
în păr avea frunze de tei.                                                                                                                              
Pe jos, căzută pe podea, se zbătea o umbră.                                                                                              
Zidită într-o inimă de înger,                                                                                                                           
pe un perete fără de sfârșit,                                                                                                                         
cu degetele lungi de primăvară,                                                                                                                   
mi-a adormit în brațe mama. 
 
Tâmpla lui Dumnezeu 
 
Palmele reci ridică natura căzută                                                                                                                 
și o reazemă de tâmpla lui Dumnezeu.                                                                                                        
Noaptea își ascunde pumnii în urma pașilor tăcuți                                                                                       
și fredonează încet un cântec de moarte.                                                                                                    
Cerbii de aur dansează în flăcările ploii,                                                                                                      
iar luna se descalță de melancolie.                                                                                                              
Fluturii cerului îngroapă frunzele ce cad                                                                                                      
în cristalul tulbure al ferestrelor. 
 
Moartea m-a vândut 
 
Pământul e oglinda în care te privesc,                                                                                                         
sângele de taur îmi picură sub pleoape                                                                                                       
umbra însetată adună fiecare strop                                                                                                              
și-mi face din sânge o cămașă.                                                                                                                    
Simt cum îmi alunecă pe trupul gol și rece,                                                                                                  
nu-mi cere să mă întorc în locul                                                                                                                   
în care moartea m-a vândut!                                                                                                                        
Bucată cu bucată,                                                                                                                                         
carnea s-a desprins până la piatră. 
 
Trandafirul 
 
Am făcut cu moartea un schimb,                                                                                                                  
să simtă ce simt eu.                                                                                                                                      
I-am dat inima să-i bată.                                                                                                                               
În locul inimii a crescut un trandafir,                                                                                                             
spinii lui să-mi aducă aminte că trăiesc. 
 
Gâtul ploii 
 
Pământul se oglindește în izvoarele lunii,                                                                                                    
scuturându-și mantia albastră,                                                                                                                     
în suflete de ceară, în glezne de cristal.                                                                                                       
Curge tăcerea peste umerii mei goi                                                                                                             
și trupul îmi tresare când pașii tăi îl trec                                                                                                       
ca pe un pod cu struguri de plumb.                                                                                                              
Cu frunze de lacrimi îmi înfășurai sânii.                                                                                                       
Sărutând gâtul ploii, tresar pentru întâia oară.                                                                                             
Îmi crește printre degete un înger                                                                                                                
cu pleoapele albastre și brațe de lemn,                                                                                                        
îmi cuprinde mijlocul, întrebându-mă:                                                                                                          
”Care este distanța dintre suflet și trup?” 
 
Dumnezeu își lasă lacrimile peste flori 
 
În fiecare noapte mă întorceam,                                                                                                                   
până când m-am convins că nu este acolo.                                                                                                 
Pământul nu poate îngropa un înger.                                                                                                           
Cu unghiile inimii am zgâriat cerul atât de adânc                                                                                         
încât a început să sângereze...                                                                                                                    
Noaptea, în rochie de sticlă,                                                                                                                         
își ridică brațele agățându-le de lună.                                                                                                          
Dumnezeu își lasă lacrimile peste flori,                                                                                                        
umbra rezemându-și-o de cruce.                                                                                                                 
Când eu mă duc, umbra Lui pleacă,                                                                                                            
când plec, ea vine înapoi.                                                                                                                             
Dumnezeu își lasă lacrimile peste flori,                                                                                                        
umbra rezemându-și-o de cruce. 

 Dan Şalapa 
 
PODUL 
 
Numai copilăria 
Poate trece podul acela, 
Pare simplu, 
Dar e mai mult decât simplu, 
De aceea, doar ea, 
Copilăria, 
Poate face volta 
Care ridică aripile 
La rang de aer pur, 
Iar podul, 
Da, podul, 
Se face pași, 
Și se face tălpi, 
Și se face măsura 
Celor care nu mai vin 
Să se adauge malurilor, 
Să se înoate valurilor, 
Să se vâslească vâslelor, 
Să se ochilor ochească 
Și sufletului însuflețească... 
 
Ah, podul, 
Podul să se poduiască 
Cum copilul 
Să copilărească,  
Și să treacă 
Trecerea cea netrecească... 
Ah, copile, 
Simplule, copilule, 
Suie vorbele în pod, 
Trece-le pe-un alt, 
Tot pod, 
ȘI le face nod de nod 
Pe sub crengi albe de glod, 
Ah, schilod, Doamne, schilod 
E doar ochiul lui Irod, 
Regele făr' de norod, 
Podule, pod, 
Podule, prea strâmt slobod... 
 
SCRUM HUMANUM EST  
 
Prietenul meu scrisese 
Chiar așa, Scrum, 
Poezii scrise cu sânge, 
Despre sânge și scrum, 
Despre viața care curge vijelios 
Și se face, biata de ea, 
Scrum, 
Praf și pulbere, 
Oale și ulcele... 
Prietenul meu scrisese 
Despre scrum 
Cu niște cuvinte 
Care înviau arterele, 
Răscoleau fire de iarbă crudă 
Și intimidau fotonii, 
Așa era scrumul 
Din poeziile sale, 
Ca o pomadă aspră 
Alinând cicatricele 
Cu care ne naștem... 

 
Scrum, ce de scrum 
Palpită sub colțul stelei, 
Și câtă poezie, 
Doamne, câtă poezie, 
De nu mai vezi, Doamne, 
Diferența dintre lumină 
Și scrum, 
Noroc cu prietenul ăsta, 
Al meu, care scrisese Scrum, 
Cu atâta scrum 
De se făcu lumină dintre pagini... 


