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Din ale mele gânduri... 
 
...și din întâmplările răzlețe ale altor oa-
meni:  # Surprinzătorul filozof rășinărean, 
sibian și parisian Emil CIORAN (1911-
1995) se întreba: cum va sfârși omul?, 
după care și-a dat cu părerea, spunându-
ne că există două posibilități: ”prin 
războaie sau prin uzură intelectuală. Omul 
este un aventurier și un aventurier nu 
poate sfârși bine”. *Andrei Pleșu, mare în 
sfătoșenia lui de fost politician post-de-
cembrist, încearcă să ne convingă de fap-
tul  că ”Mândria de a fi român este o vorbă 
sublimă și fără sens. Nu poți fi mândru de 
o calitate pe care n-ai obținut-o prin merit 
sau opțiune. Te-ai trezit român așa cum te-
ai trezit bărbat sau femeie, brunet sau 
blond, înalt sau scund.” *Bănuiesc că știți 
că cel mai prestigios Cenaclu Literar al 
Poeților României mele dragi  nu își are 
nici sediul și nici redacția publicației sale 
pe Pământ, ci în Raiul din înaltul Cerului. 
De asemenea, că de mult de tot, poetul 
muntean Ienăchiță Văcărescu (1740-
1797) a prins a-și recruta membrii, scriind 
următorul ”Testament Literar”: ”Urmașilor 
mei Văcărești! / Las vouă moștenire / 
Creșterea limbii românești / Șa patriei cin-
stire.” Ca urmare, de aproape 133 de ani  
redactor șef al acelei publicații literare este 
Mihai Eminescu, după care, rând pe rând, 
au venit în colegiul de redacție poeți pre-
cum Vasile Alecsandri, George Coșbuc, 
Ion Slavici, Ștefan Octavian Iosif, Octavian 
Goga, Nicolae Labiș, Nichita Stănescu, 
Marin Sorescu, Adrian Păunescu, precum 
și cei trei poeți Ioni: maramureșeanul Ion 
Alexandru, blăjeanul Ion Brad și 
mureșeanul Ion Horea. Acesta din urmă 
se odihnește la doar o palmă de loc de 
șesul înflorat și de dealul abrupt al 
mormintelor simbolice ale celor 11.000 de 
ostași români-eroi căzuți în bătăliile de la 
Oarba și Iernut, din toamna anului 1944. 
Dintre  toți, doar el singur  anticipase că 
va face parte din acel ”Cenaclu Literar din 
Ceruri”, scriind: ”Eu sunt al unui timp la 
care o să ne-ntoarcem toți cei duși la 
casele de îndurare, pustii, cu lacăte la uși”.  
*Din dezamăgirile și supărările omului 
sărac, rostite în trecutele lungi nopți de 
iarnă: Mă chinuie, atât frigul amarnic din 
casă, cât și crivățul și zăpada viscolită de 
afră. *Frații maramureșeni Florea zic din 
gură și se auto-acompaniază cu cetera, 
toba și gorduna spunându-ne că cine nu 
mere primăvara la lucru  n-aude cucul cum 
cântă, după care la despărțire ne urează 
să fim ai lui Dumnezău fii. *Mulți dintre 
scriitorii și poeții acestor vremuri nu fac 
altceva decât să înnegrească hârtia albă 
cu maculatura scrisului lor greu de citit și 
înțeles. *Din moment ce toate păsările 
cerului își au cuibul lor, cu atât mai nece-
sar este ca omul să își aibă culcușul lui. 
*Doar omul este capabil să iubească și să 
dușmănescă în același timp. Pe când, an-
imalele pământului, păsările văzduhului și 
peștii apelor se ceartă, uită și se 
iartă.*Nimic mai adevărat decât expresia 
că toamna frunzele veștede ale pomilor 
seamănă cu bătrânețea omului. Năravul 
semenilor mei este de a vedea, auzi, pipăi 
și a nu crede. Și nu rareori se întâmplă ca 
tristul trecut al omului să se reîntoarcă în 
același loc din care a plecat. *La ce bun 
că încercăm să ne consolăm cu faptul că 
sunt popoare în lume care o duc și mai rău 
decât noi?! *Primăvara timpurie 
prevestește începutul lungului anotimp al 
florilor și albinelor. *Așa-i când lucrăm, 

gândim și trăim zilnic anapoda. E ca și 
când, după deraierea locomotivei și 
vagoanelor trenului, nu schimbăm șina 
ruptă, ci mecanicul și fochistul. *Nici o țară 
beligerantă nu scapă nici de fuga 
temătoare a populației sale și nici de exo-
dul-zburător al păsărilor cerului. Tragedia 
umană din fosta Iugoslavie se repetă tot 
atât de dureros și de păgubos în Ucraina 
și în Rusia! Dezbinarea și manipularea  
sunt  în floare. *Oricum ar fi fost ei, oa-
menii din vatra satului meu natal mi-au 
rămas tare dragi. *La priveghi, i-am șoptit  
noapte bună prietenului meu drag! *Îmi 
reamintesc că în miezul fiecărei primăveri, 
după ce pomii fructiferi își scuturau florile 
și își formau rodul, inginerul sibian Liviu 
Greavu anina între crengile cireșilor, 
caișilor, prunilor, merilor și perilor grădinei 
sale, sute și sute de sticle transparente, 
de mărimi, greutăți și forme diferite. Apoi, 
cu mare grije și cu multă îndemânare și 
răbdare, introducea ușurel prin gura 
strâmtă a fiecărei sticle câte o crenguță cu 
un mic ciorchine de fructe în formare. 
Crescând în acel mediu protector și însorit, 
fructele deveneau tot mai mari, tot mai 
dulci, tot mai aromate și colorate , după 
care, spre toamnă, sticluțele erau coborâte 
din pomi. Era momentul când iscusitul 
pomicultor sibian turna peste fructele 
coapte băuturile alcoolice naturale și 
specifice fiecărui soi de fruct, cum ar fi: 
cireșata pentru cireșe și caisata pentru 
caise, iar pălinca ardeleană și țuica 
piteșteană o deșerta peste prune, mere și 
pere. După doi ani de învechire, lichidele 
din acele sticle primeau culoarea, aroma 
și dulceața fiecărui fruct în parte, devenind 
surpriza meselor festive ale nunților, 
botezurilor, revelioanelor și zilelor onomas-
tice ale oamenilor. *Un paradox al vre-
murilor de acum: copii născuți și crescuți 
după apariția Internetului și a celorlalte 
tehnologii și aparaturi super-moderne, se 
numesc ”nativi digitali”. Ca urmare, 
cercetătorii științifici, pedagogii și cadrele 
didactice au părerea că lăsându-l pe copil 
singur în mediul electronic de comunicare  
este ca și cum l-ai abandona la ștrand, iar 
el nu știe să înoate. *Marele poet german 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-
1832) îi ruga pe conaționalii săi să nu uite 
că niciodată străinătatea nu poate ține loc 
de patrie. Actualizând acest subiect, voi 
spune că dorul de țară, de locurile natale, 
de rude, de prieteni, de vii și de morți nu 
poate fi înlocuit cu nimic. Nici cu bani, nici 
cu vechi sau noi mașini de lux, nici cu 
vacanțe exotice. Mă credeți, sau nu, dar 
mie îmi este dor de țara mea chiar și 
atunci când nu plec nicăeri din ea, și-mi 
pare nespus de rău că avem în fruntea ei 
mult prea mulți escroci și ticăloși. Și să nu 
uitați că adevărul nu-i tot una cu dreptatea. 
Nici la noi, și nici în alte țări ale lumii! *O 
incredibilă întâmplare. Cea care avea să 
mă pună serios pe gânduri. Se petrecea 
la festivitatea de absolvire a unei noi 
promoții de absolvenți ai Academiei Mil-
itare a Forțelor Terestre Române ”Nicolae 
Bălcescu” din Sibiu. Lângă al meu micro-
fon radiofonic se afla un tare glumeț 
conferențiar universitar, având gradul de 
maior. Era acel om pe care aveam să-l 
aud că-mi șoptește: ”O vedeți pe acea 
neînchipuit de frumoasă absolventă, 
purtând câteva trese aurii pe epoleți? Este 
fiica mijlocie a unei familii de țărani cu 
zece copii dintr-un sat buzoian, iar acum 
este felicitată în calitate de șefă a actualei 
promoții de absolvenți, din care fac parte 
și 35 de colege de-ale sale. Și aproape 
toate tot atât de frumoase și de inteligente 
ca și ea. Pornind de la această amintire, 
în aceste zile de război am încercat să îmi 
imaginez cum ar fi dacă cu acele fru-
moase ofițerese am alcătui un mic pluton 
al păcii și le-am ruga să meargă voluntare 
și neînarmate, să defileze pe principala 
linie a frontului ucraineano-rus, având în 
mâinile lor steaguri cu eșarfe albe. 
Bănuiesc că dintr-o dată ar înceta orice 
schimb de focuri, iar tinerii beligeranți ar 
dansa cu ele un cazacioc, având ca fond 

muzical celebrul cântec ”Kalinka Kalinka 
maia”. Războinicii s-ar împăca, plecând  
pe la casele lor, iar în acea parte a frontului 
războiul s-ar termina! Câtă pașnică 
imaginație, din păcate atât de departe de 
realitate! *Aleile parcului ASTRA din Sibiu, 
cu ale lor vechi și emoționante amintiri, 
sunt străjuite, din loc în loc, nu numai de 
castani, tei și arțari seculari, ci și de statu-
ile și busturile unor cărturari de frunte ai 
țării mele, alcătuind un adevărat SANC-
TUAR al CULTURII ROMÂNEȘTI. Sunt 
acei oameni de mare valoare care, deși nu 
mai sunt în viață, încă mai compun și re-
compun veritabile pagini de istorie 
românească, încrustate în bronzurile sta-
tuilor unor vrednici înaintași ai neamului 
românesc, precum învățații Gheorghe 
Lazăr (1779-1823), George Barițiu (1812-
1893), Emanuel Gojdu (1802-1870), Tim-
otei Cipariu (1805-1887), Andrei Șaguna 
(1809-1873), Andrei Mureșeanu (1816-
1863), Iacob Bologa (1817-1888), Alexan-
dru Papiu Ilarian (1827-1877), Ion Slavici 
(1848-1925), Badea Gheorghe Cârțan 
(1849-1911), Vasile Goldiș (1862-1934), 
Octavian Goga (1881-1938) și Alexandru 
Vaida-Voevod (1872-1950). *Nu mai avem 
răbdare să scriem și să expediem poștal 
și timbrat scrisori și felicitări, precum și să 
alcătuim albume cu fotografii. Dovadă că 
după ce pozăm ceva anume, de îndată le 
uităm în memoria tăcută a telefoanelor 
celulare, tabletelor și calculatoarelor. 
*Frumusețile și armoniile de neasemuit ale 
expresiilor limbii române le găsim ilustrate 
în multe și felurite scrieri, precum este și 
cea din Psalmul 36 din ”Psaltira în versuri”: 
La apa Vasilonului, / Jelind țara Domnului 
/Acolo șezutam și plânsem. *Cu toate că 
de atâtea ori le-am rugat frumos ca să-l 
ierte,  amintirile minții mele refuză să își 
mai readucă aminte de neprietenul meu 
dușmănos și fățarnic. *Despre unii oameni 
spunem că au avut în viața lor tot ce au 
vrut și râvnit, iar când mor nu mai au nimic 
din tot ce au avut. *Adeseori, la români, 
țăranul, la fel ca și cuvântul latinesc 
”TERRA”, înseamnă nu numai Plugar și 
Pământ, ci și Țară. Mă întreb cum s-or fi 
numit, în acealași vechi și dulce grai al 
străbunilor noștri înaintași, cuvintele 
foamete, bătrânețe, nepăsare, războaie, 
iubire, dușmănie, împăcare, prietenie, 
moarte, plângere și înmormântare? Și 
sunt sigur că aceeași romani și daci 
latinizați nu știau  nu numai să compare 
bătrânețea omului cu albul imaculat al 
zăpezilor, dar și să se întrebe, așa cum o 
fac eu acum: unde ești tu copilărie, cu ale 
tale zăpezi cu tot?! Nu rareori se spune 
despre copilărie că este un fel de boală 
plăcută, dar de care scapi numai pe 
măsură ce înaintezi în viață, iar tinerețea 
este tot o boală, însă de care te vindeci 
mult prea repede.  
        Ca urmare, de porți copilăria cu tine 
nu vei îmbătrâni niciodată. Totul e să nu 
dai în așa-zisa ”boală a uitării de sine”.   
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Trebuie să recunosc, nu am încotro! 

Sunt un naiv incurabil. Dacă până la 
”operațiunile strategice” ale țarului  Putin 
credeam, eram convins, că un conflict mi-
litar de anvergură pe teritoriul european, 
în primul rând, este practic imposibil 
datorită arsenalului militar  demențial 
deținut de marile  puteri, având o putere 
de distrugere incalculabilă și care ar putea 
pulveriza pur și simplu planeta Pământ de 
mai multe ori, după invazia armatelor ruse 
pe teritoriul ucrainean convingerile mele 
pacifiste au primit încă o lovitură 

năucitoare. Pe care sper, totuși, să mi le 
redobândesc în urma  restabilirii echilibru-
lui emoțional ca urmare a  victoriei rațiunii 
pure asupra mie-însumi, dar mai ales al  
marilor decidenți politici și militari ai lumii, 
după ce am citit și recitit, spre a ajunge la 
adevăratul său  mesaj,  cugetarea marelui 
gânditor  antic  Ali Ibn Abi Talib (imam șiit, 
Irak, secolul VII d.H.), care ne spune:  ”Ce 
naiv e omul: distruge prezentul făcându-și 
grij i pentru viitor și plânge în viitor 
amintindu-și de trecut”.  Să ne ștergem, 
așadar, lacrimile  prezentului, pentru a 
vedea cu ochi limpezi chipul acestui cav-
aler al apocalipsei ce a descălecat din 
tronul său imperial moscovit direct pe 
câmpiile mănoase ale vecinului de moarte. 
Avându-l la dreapta-i, ori chiar dinaintea 
sa, pe Marte – zeul mitologic al războiului. 

Așadar, ceea ce credeam a fi imposi-
bil, s-a împlinit, prin voința suverană și 
incontrolabilă a unui lider ce și-a propus 
să-și încordeze mușchii ambițiilor cuceri-
toare, în disprețul total al rațiunii. Încă un 
dictator pervers, tiranic și sadic pentru is-
torie? În naivitatea mea pacifistă, nu-mi 
închipuiam că s-ar mai putea zămisli pe 
undeva o asemenea creatură, deși țara 
originilor sale și a năravurilor cotropitoare 
și-a strâns la sânu-i alți doi semi-zei ce și-
au arogat drepturi și puteri discreționare:  
Ulianov Ilici, Iosif Visarionovici și, acum, 
Vladimir.  

Încerc s-alung de la mine gândul că 
ceea ce se întâmplă de vreo trei luni de 
zile încoace  la vecinii noștri de sorginte 
slavă cu ale căror vecinătăți istorice am 
fost hărăziți de providență,  ar ține de 
demență, de paranoia agresivă. Și nici că 
reușesc, pentru că oricât de naiv aș fi în 
convingerile mele, sacrilegiul uman și 
dezastrul material care se petrec sub ochii 
noștri nu poate fi motivat, explicat, accep-
tat. Poate, doar, dintr-o perspectivă 
apocaliptică a neputinței, atât de plastic 
definită de scriitorul rus de s.f., Issac Asi-
mov: violența este primul refugiu al 
incompetenților.  Cât și al dezaxaților, 
dacă-mi este îngăduită și propria mea 

părere. Dar Supremul de la Kremlin nu 
este unicul exemplar al acestei specii, care 
se multiplică, se pare, zi de zi, ceas de 
ceas, și în proporții de masă – spre a folosi 
unul din celebrele sloganuri marxiste din 
vremea ciumei roșii. Pentru că deși s-au 
schimbat epocile, ne-au rămas năravurile.  
Sub pretextul asigurării unui climat de 
coexistență pașnică între țările și 
popoarele lumii prin ținerea sub control 
deplin a  tendințelor belicoase ale unor li-
deri mondiali,  cursa înarmărilor s-a trans-
format într-o demență mondială, care 
macină resurse materiale, financiare și de 
inteligență creativă aproape imposibil de 
cuantificat.  Doar câteva date ale acestor 
deconturi galopante în evoluție și mari de-
voratoare de resurse, așa cum sunt con-
semnate în raportările internaționale:  în 
anul 2020, bugetul la nivel mondial pentru 
cheltuieli militare a ajuns la aproape 2.000 
de miliarde de dolari, cu 2,6 % mai mult ca 
în anul anterior, conform Stockholm Inter-
national Peace Research Institute, primele 
zece state, între care SUA, China, India, 
Rusia și Marea Britanie fiind responsabile 
pentru 75 % din total.   

(Continuare în pag. 15) 
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Subiectivitate 
și  

obiectivitate  
în propria 
poveste  

la 
 

                 Maria Trandafir 
 
Deși autoarea cărții de față își 

numește textele din recenta sa carte 
eseuri (tematice, respectiv eseuri despre 
eseuri), acestea depășesc condiția 
eseistică, înscriindu-se în categoria mult 
mai acribioasă a studiului academic. Cu 
intervenții culturale constante și pertinente, 
Maria Trandafir demonstrează că este o 
cunoscătoare aplicată a fenomenului li-
terar, pe care reușește să îl perceapă 
printr-o adevărată filieră comparatistă, de 
certă calitate, încercând (și reușind!) să 
facă o „demonstrație” de erudiție, 
necesară, de altfel. Totodată, cititoare 
exersată în lungi exerciții, autoarea a știut 
să își găsească un titlu incitant și 
cuprinzător cărții de față: Subiectivitate și 
obiectivitate în propria poveste (Ed. 24: 
ORE Iași). Privite în ansamblul lor, aceste 
studii relevă o metodă critică pe care au-
toarea o dezvoltă de la un text la altul, într-
un parcurs notabil, prin limbaj și prin modul 
în care își gândește construcția critică. 
Deși e vizibilă (aproape manierist) o 
schemă de abordare a temei în discuție, o 
notă didacticistă, ce temperează 
îndrăzneala eseistică, aceasta nu devine 
stânjenitoare, fiind compensată de acea 
evidențiere a unui adevărat „fir narativ” și 
de respectiva schemă prin care Maria 
Trandafir știe să își conducă cititorii spre 
direcția vizată. E o procedură rafinată și 
convingătoare: sunt căutate, inițial, căi de 
a se apropia de problematica fiecărui 
studiu, urmând apoi expunerea un 
eșafodaj teoretic convingător, denotând o 
cultură teoretică demnă de apreciat, alături 
de o cunoaștere aplicată a operelor în 
discuție; selectând cu competență alte 
păreri cri-tice, autoarea acestui volum se 
pregătește, subtil, de promovarea propri-
ilor idei critice, de judecăți și ordonări ce 
trimit spre o axiologie corectă, atunci când 
este necesar. De asemenea, finalul unor 
astfel de  studii împrumută mult din fermi-
tatea și clarviziunea profesorului care știe 
să sintetizeze și să fie astfel convingător, 
neuitând să sugereze, constant, piste noi 
de continuare a discuției. Tot de vocație 
ține și un patos al discursului, care 
înnobilează textele ce pot, altfel, să 
rămână în canonul rigid al genului. 

Într-un prim studiu (preferăm, în con-
tinuare, acest termen, deși, spuneam, din 
prevedere nuanțată, autoarea le 
denumește eseuri) intitulat Specie 
poetică, metaforă, avatar, deși criticul ne 
anunță de faptul că urmează un demers 
interpretativ privind „tipuri umane” în 
evoluția lor (homo aesticus, homo senti-
mentalis și homo poeta, cu precizarea că 
ultimul tip îi include pe anteriorii) de-
scoperim cu încântare o nimerită incursi-
une în ceea ce este înseamnă lirismul, în 
formule critice emise de nume consacrate 
sau în acele metafore care sugerează 
poezia și avatarurile ei (după formularea 
lui Matei Călinescu) pe care autoarea de 
față le caută la scriitori celebri: Maiorescu, 
Eminescu, Goga, Arghezi, Ion Barbu, 
Voiculescu, Labiș. Reținem finalul acestui 
prim studiu, prin claritate și cuprindere 
ideatică: „Când poeții înșiși se supun unor 
avataruri în drumul lor spre împlinire, la 
capătul căruia îi așteaptă „Acordul pur”, 
avatarurile poeziei apar ca urmare firească 
a dorinței creatorilor de a multiplica 
posibilitățile de accedere spre universul 
poetic bogat și roditor, oferind alternative 

de interpretare, dintre cele mai tentante,  
cititorul având de ales între poezie, ca re- 
alitate imediată, și avatarurile acesteia, ca 
realitate ficțională”.  

Următorul text, mult mai amplu, e un 
foarte nimerit exemplu de stilistică 
aplicată, de această dată pe nenumăratele 
conotații din jurul chemării poetice „vino” 
cu o plecare simbolică de la îndemnul 
christic adresat mortului Lazăr din Noul 
Testament și continuând apoi cu o paradă 
ce trimite spre Cântarea Cântărilor, spre 
poezia lui Khayyam, spre Rumi, spre 
cântări de truveri și sonetele shake-
speariene, spre poezii de dragoste scrise 
de Emily Dickinson, Artur Rimbaud, 
Goethe și personajele sale din Faust, 
Esenin, Rilke, cu un larg popas asupra 
poeziei eminesciene, spre ceea ce au-
toarea numește „amuzantele idile” ale lui 
Coșbuc, apoi spre creații ale lui Macedon-
ski, Goga, Voiculescu, Minulescu, Blaga, 
Arghezi, Nichita Stănescu (cu interesante 
interpretări precum „Lexemul „vino” este 
adresat de Nichita Stănescu și cuvintelor, 
și poeziei, și unor fenomene ale naturii, și 
unor prieteni (Axios), fără să aibă 
plinătatea și moliciunea rostirii de 
dragoste”). Maria Trandafir, de fapt, nu 
urmărește doar firele unei cazuistici erotice 
care poate fi construită în jurul „chemării” 
respective, cât elemente de antropologie 
culturală raportabile la cugetarea lui Spen-
gler: „bărbatul se zbate să facă istoria, iar 
femeia este istorie”. 

În Păcatul și condiția tragică a ființei 
în poezia lui Lucian Blaga, dincolo de o 
pertinentă semantică a termenului păcat, 
găsim o paletă întreagă de accepții și de 
integrare ca imagine poetică a „păcatului”, 
așa cum i-a prilejuit-o  lectura atentă a 
poeziei blagiene. Același exercițiu de 
lectură calificată este de remarcat și în 
următorul text, care se referă la Eminescu 
„poetul patriot” (Istorie națională și mit în 
creația eminesciană). Este evidentă o 
foarte bună cunoaștere a operei poetului 
național, ca și a exegezei existente, 
împreună cu permanenta căutare a unei 
ordonări critice originale, implicit a 
formulării unor idei noi aplicate pe această 
temă. Diversitatea lecturilor autoarei este 
devoalată și prin adaptarea unor termeni 
de referință (precum cei din psihanaliza lui 
Jung), pe care știe să îi folosească în mod 
creator în propriile analize. Vedem acest 
lucru, de exemplu, în alt text despre Emi-
nescu (Simboluri florale în poezia 
eminesciană): „Îndrăgostitul trăiește în 
natură un vis al iubirii, aflându-se fie în 
stare de așteptare somnolentă, datorată 
acelui „nigredo”(termen preluat din psi-
hanaliza lui Carl Jung, ca și „albedo” și 
„rubedo”, pe care i-am adaptat poeziei em-
inesciene), pentru sugestia latenței spiri-
tuale, a anulării conștiinței eului sub vraja 
somnului; fie în sfera luminii solare, care 
provoacă reînvierea spirituală, senti-
mentele din adâncul sufletului fiind aduse 
la suprafață, purificate și sublimate, con-
form semnificației „albedo”; fie în zona ex-
pansiunii sufletești, a încercării de 
împlinire sub semnul „focului”, al pasiunii � 
„foc ce ne mistuie”, eul intrând în relație cu 
sinele, pentru întregirea ființei, sub 
influența doritului „rubedo”. La fel se petrec 
lucrurile și în alt studiu despre poezia 
eminesciană, dedicat cântecelor populare, 
în care o introducere inspirată trimite la 
Blaga și la „spațiul mioritic” pentru ca în 
final, după o atentă analiză, Maria 
Trandafir să sintetizeze: „Culegând 
creațiile populare, cu deosebire doinele, 
poetul Eminescu a păstrat forța expresivă 
a cuvintelor, născătoare de alte sensuri, 
de unde și bogăția de imagini realizate prin 
paralelism sintactic, prin enumerații și 
repetiții grăitoare, prin comparații și 
metafore plastice, născute nu din 
cunoașterea unor reguli stilistice, ci din  
simțirea „adâncă și curată” a poporului  
român. ”Diversitatea acestor studii sur-

prinde  în modul cel mai plăcut. Găsim în  
acest volum texte despre: Dorul la Emi-
nescu și „Sehnsucht” la Heine, Ironie și 
umor în parodiile originale ale lui George 
Topîrceanu (cu o foarte necesară pre-
cizare critică: „În majoritatea lor, parodiile 
lui Topîrceanu pot fi considerate un în-
demn discret spre dezvăluirea imposturii 
în poezie, căci râsul pe care acestea îl 
trezesc este semn că deformarea de-
fectelor literare până la caricatură poate 
influența pozitiv calitatea actului poetic. 
Ridiculizarea, satirizarea, ironia, imitația 
burlescă au fost „mijloacele” prin care 
Topîrceanu și-a realizat parodiile, ce 
poartă marca originalității sale”), despre 
„sentimentul naturii în bucolicele lui 
Vergilius și în preromantismul european” 
(cu date clare ale unei potrivite lecții de 
comparativism), ca și o analiză originală 
(Parabola ușilor închise) asupra romanului 
kafkian Procesul. 

În a doua secțiune a volumului, des-
coperim ceea ce Maria Trandafir a numit 
„eseuri despre eseuri”. În fapt, e o formă 
agreată de a aduna opiniile sale distilate, 
rafinate, de cititor calificat al unor cărți de-
spre care merită să scrii și să vorbești, în 
sens cultural. E o modalitate prin care au-
toarea poate să apeleze, inteligent, și la 
alte lecturi, să caute printr-o vastă 
bibliotecă simpatetică opinii, idei, contro-
verse. Comentând eseurile lui Henry Miller 
din Înțelepciunea inimii, dincolo de „eseul 
despre eseu” promis, găsește spațiul 
potrivit și pentru continuarea unor idei pro-
prii ce vin și din alte contexte culturale: „Cu 
toate acestea, persistă teama scriitorului 
de a nu fi ales cel mai potrivit cuvânt, acela 
care să aibă esența lichidă ce-l va face să 
curgă în enunțuri sugestive, esența 
ezoterică, destinată inițiaților, esența 
demiurgică valorificată în creație. Cred în 
capacitatea cuvintelor de a „filozofa sin-
gure”, după cum a afirmat Petre Țuțea. 
Miller nu acordă talentului prea multă 
atenție, considerându-se „fără un talent 
evident”, dar crede că a fost înzestrat „cu 
o ușurință a exprimării care îi permitea să 
scrie despre orice”, chiar și fără muncă. 
Dacă orice scriere este, până la urmă, 
inițiatică, creatorul ei este cel care trăiește 
clipa cu luciditate totală, lăsându-se, dis-
cret, sedus de spectacolul veșnic 
schimbător al fenomenelor trecătoare”. La 
fel se petrec lucrurile și în comentarii de-
spre eseurile lui Andrei Pleșu (Despre 
inimă și alte eseuri), Nicolae Breban 
(Riscul în cultură), Al. Gavrilescu 
(Frondiștii. Caricatura în presa 
românească dintre 1859-1899), Dumitru 
Dorobăț (Modelul american. Receptarea 
poeziei), despre cartea lui Grigore Ilisei, 
Sanctuarele memoriei, despre volumul 
N-am talent, scris de Angela Traian sau 
despre cărțile lui Mircea Platon: Națiune, 
modernizare și elite românești, Mihail 
Kogălniceanu. Dorințele Partidei 
Naționale din Moldova. De altfel, activi-
tatea istoricului, eseistului, scriitorului 
ieșean este urmărită cu interes de au-
toarea volumului despre care scriem, 
Maria Trandafir punctând convingător: 
„Mircea Platon este o voce puternică să 
sperăm că nu este și că nu va rămâne 
singulară ce trebuie ascultată, având în 
vedere problemele și ideile deosebite pe 
care le-a urmărit într-o sumedenie de cărți, 
discursuri, luări de cuvânt și de poziție (în 
timpul numeroaselor evenimente ce s-au 
succedat pe aceste meleaguri), articole, 
studii și comentarii pe care le-a adus din 
trecut în actualitate.” Mai menționăm, ca 
text esențial, cuprinzătorul exercițiu de is-
torie literară ce se referă la revista 
Însemnări ieșene, ca și pe acela care 
încheie, sugestiv, volumul, referindu-se la 
Studiile literare  ale lui Nicolae Iorga. Din 
nou, evidențiem calitatea lecturii pe care o 
împărtășește cu noi autoarea. Subiectivi-
tate și obiectivitate în propria poveste e o 
carte de citit, printre altele pentru a aprecia 

modalități de lectură profesioniste și pentru 
a ne împărtăși, astfel, din propriile opinii și 
idei, ceea ce nu este deloc puțin lucru, 
deoarece de la asemenea cărți se poate 
ajunge la altele, ceea ce este cu adevărat 
profitabil pentru cititorii de bună credință. 

 
*** 

POEZIA ca REFUGIU  
și MĂRTURIE la  

Adrian Matei 
 
Poetul florilor de pe la început de 

veac XX spunea, pentru cititori la fel de 
sensibili ca el: „Ah, amintirile-s ca fulgii/ 
rămași uitați în cuiburi goale!” Păstrând ce 
e de păstrat, într-un volum din zilele noas-
tre (Poemele unui îndrăgostit, Editura 
Timpul, 2021), volum cuprinzând o sută de 
poeme tematice, Adrian Matei re-
descoperă plăcerea cultivării unor sonuri 
elegiace ce par a veni din alte timpuri, cu 
întorsături delicate de romanțe uitate în su-
flete muiate de nostalgii, cu armonii sim-
boliste și imagini neo-romantice, toate 
aduse în retorta poetului ce e îndrăgostit 
de ceea ce spune și de modul în care o 
face, părând a ține cont o aparentă 
estetică postmodernistă și evadând apoi 
dincolo de canon, de dragul rostirii care re-
creează. Urmând calea frumoasă și nobilă 
de la începuturi eline ale culturii europene, 
Adrian Matei își proiectează literatura 
către re-tipărirea amintirii și spre comuni-
care/ auto-comunicare pe o temă veche și 
nicicând epuizată, iubirea. Prefața 

semnată de cunoscutul critic Ioan Holban 
trimite (și) spre bogăția semantică a limbii 
române, în care termenii iubire, dragoste, 
amor, într-o sinonimie aparent totală, nu 
fac decât să releve nuanțele aflate, mai cu 
seamă, la îndemâna poeților. 

Desigur, multe stihuiri despre iubire, 
în cele cam două veacuri și aproape 
jumătate de la Costache Conachi încoace 
și multe dintre ele caută, retoric, să 
definească o problematică subtilă și să 
întocmească, filă după filă, un fel de man-
ual al „amorului”, ca să preluăm un termen 
consacrat. Nu face abatere nici Adrian 
Matei, cel care încearcă în multe poeme 
să se pronunțe: „Un freamăt de suflet,/ o 
vrajă a clipei,/ potcoavă pierdută,/ trei flori 
de trifoi/, fiertură de stele,/ baghetă sub 
focuri,/ un joc de noroc,/ un cântec de iele,/ 
o broască râioasă,/ un măr otrăvit,/ o fată 
frumoasă, /un vis ne'mplinit // Acesta-i 
amorul/ Pentr-un om ce-a iubit...” sau: „Iu-
birea se măsoară-n sacrificii/ Purtate 
printre gloanțe și tranșee” sau: „Iubirea e 
un șarpe ce colții și-i înfige/ În prada 
inabilă, uscată de paloare” sau: Iubirea ca 
un semn de mângâiere, / Ascuns în marea 
faptelor mărețe” sau, în alt registru, 
trimițând doar spre solul sublim al iubirii, 
sărutul: „Sărutul e poezia/ De poeți în vers 
purtată  / Sărutul  e melodia / În acorduri  
dezmierdată” sau; „Iarnă în suflet, /   

 
(Continuare în pag. 4)
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dezmierdată” sau; „Iarnă în 
suflet,/ Aripi de înger frânte/ 
Gerul iubirii”. E ușor de re-
marcat o trecere rapidă de la 
o stare de alta, versurile lui 
Adrian Matei fiind sortite și 
să cânte frenetic sentimentul 
nobil, ca și să sugereze 
deznădejdea, „moartea iu-
birii” în versuri potrivite: „Iu-
birea a murit de tânără/ și a 
fost condusă pe ultimul 
drum/ În rochie albă de 
mireasă”. 

Putem citi acest intere-
sant volum ca pe tran-
scrierea lirică a unui fel de 
competiție originală, provo-
catoare, în care vocea 
poetică se afirmă cu acea 
frenezie de care vorbeam 
mai sus. Unele versuri 
configurează un adevărat 
cadrul al erosului. E vorba 
de natura intimizată, de 
rouă, de percepția îngerilor 
binevoitori, de vise, de 
persistența culorii tutelare, 
albastrul: „Sub norii încărcați 
de-albastru/ Îți caut sensul 
tinereții/ Pictat pe pânzele 
tristeții/ De-un sentiment 
nebun, sihastru”. 

 În alte contexte, 
exerciții ce probează o 
fructuoasă virtuozitate relevă 
o discretă disecție virtuală  
asupra iubirii, văzută mereu 
între metafizic și senzualitate 
semnificantă: „Te-am iubit/ 
înainte de a mă naște/ Te 
iubesc în liniatura prezentu-
lui/ Te voi iubi/ Până la 
capătul curcubeului”, re-
spectiv: „Dă-i viață/ 
Întărindu-ți sfârcurile sânilor/ 
Și apoi aruncă-l/ spre 
tărâmul înfierbântat/ al 
coapselor tale!” și, mai de-
parte, cu acea plăcere a po-
etului, dintotdeauna, pentru 
care cântecul este orgiastic, 
este o contopire plină de vi-
talitate, de acceptare, de de-
scoperire și primire: 
„Deasupra gleznei tale dez-
golite/ Mătasea înspre 
șolduri se ridică, / Sigiliu con-
cubin, fără de frică,/ Sub 
clipele iubirii împlinite”  sau, 
de-a dreptul dionisiac de 
secol XXI: „În gemete bete/ 
Se-ncheie acordul/ Ce-mi 
bucură cordul/ Și-mi stinge 
din sete”. Descoperim și un 
acrostih în acest cuprinzător 
volum al lui Adrian Matei 
((după reguli știute), volum 
care beneficiază, de altfel, și 
de o prezentare pe coperta 
finală, semnată de Cassian 
Maria Spiridon; cât despre 
acrostihul respectiv, acesta 
ne întărește disponibilitatea 

poetului pentru registre și 
forme mereu diferite: 
„Tremură tot paradisul, / El-
egant ne e cuprinsul,// 
Izvoare de fericire/ Udă 
calde în neștire/ Brave fapte 
între coapse,/ Elevate, lan-
guroase.../ Se afundă în 
tăcere/ Clipe pline de 
plăcere.  

Dincolo de contestarea 
iubirii („La piept te-am 
strâns, viperă rece, Și te-am 
hrănit cu-a mea iubire”), cel 
mai frecvent este mesajul 
postromantic al iubirii împli-
nite, aceea care consfințește 
imaginea „ei”, văzută în felu-
rite ipostaze: sirenă, copilă, 
alinare a vieții, unică, 
perfectă, rafinată...E cea pe 
care el, îndrăgostitul, o 
acceptă întru totul, cu tot cu 
orișicare compromis: „îți 
iubesc dimineața/ îți iubesc 
miezul zilei/ îți iubesc înser-
area/ îți iubesc neagra 
noapte/ îți iubesc gustul 
hranei/ îți iubesc răsfățarea/ 
îți iubesc grele șoapte/ îți 
iubesc tot cuprinsul/ îți 
iubesc compromisul”. 

Uneori cu artificii tex-
tuale, cu note în care emfază 
și retorica sunt evidente, cu 
puternice mărci ce țin de 
reinvestirea postmodernă a 
trubadurului din alt veac, cu 
imagini sublimate sau cu de-
scrieri pline de senzualitate, 
cu note dorit minulesciene 
uneori („A venit iubirea la 
fereastră/ Și-a bătut în gea-
muri cu putere,/ N-a găsit 
nici o mușcată-n glastră,/ 
Doar un ivăr ce zăcea-n 
tăcere”), poetul Adrian Matei 
ne propune o inedită 
percepție lirică a celui mai 
vechi și mai nobil sentiment, 
în tipare mereu re-investite 
de un autor mereu atent la 
modul în care forma poate 
semnifica. Un volum în dis-
cursul dominat de dorința de 
a comunica și de a se comu-
nica frecvent lasă loc și unor 
versuri de reținut pe termen 
lung: „Un prund rănit de ape 
săltărețe”, „Dacă ți-aș săruta 
sărutul,/ Mi-ai îmbrățișa 
îmbrățișarea”, „Rănit de grea 
singurătate,/ În patul dezgolit 
de șoapte”, „Apusul de soare 
se-ascunde în ceruri”, 
„Dragostea se pierde-n sine/ 
Fără tine, Fără mine./ Mi-e 
atât de dor de tine”, „M-as-
cund în tine, scumpă 
doamnă,/ În ruginiu de rece 
toamnă”,  validând și mai 
mult valoarea unui poet de 
urmărit, fără îndoială, implicit 
(și) de citit. 

POEZIA CA REFUGIU POEZIA CA REFUGIU   
ȘI MĂRTURIE LAȘI MĂRTURIE LA Adrian Matei 

(Continuare din pag. 3)

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cu acest inspirat titlu, preotul 
gălățean Lucian Vasile Petroaia, 
având un „doctorat de excepție”  cu 
teza Liturghierul românesc. 
Studiu istorico-liturgic, „care s-a 
dovedit a fi cel mai bun studiu 
științific în spațiul românesc” (pr. 
prof. univ. dr. Viorel Sava) pe 
această temă, revine, ca un avizat 
cercetător, cu o nouă surpriză 
editorială extrem de interesantă, ce 
rezultă și in subtitlul Studii de teolo-
gie liturgică (Editura Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
2021) Conferențiarul universitar L. V. 
Petroaia, titular la Facultatea de Is-
torie, Filozofie și Teologie a 
Universității „Dunărea de Jos” din 
Galați și asociat al Facultății de 
Teologie Ortodoxă „Justinian Patri-
arhul” din București, nu-și dezminte 
nici de data aceasta vocația sa de 
cercetător, o pasiune care-i susține 
vitalitatea creatoare. Expresia Lex 
orandi invită cititorul, până a de-
schide cartea, la reflecție și îl intro-
duce în universul ei de o 
impresionantă bogăție ideatică. 
Primul termen (lex) vine cu o uriașă 
rezonanță care a susținut verticali-
tatea și puterea de regenerare a 
neamului românesc pe tot parcursul 
istoriei sale zbuciumate. Românul 
s-a născut cu legea în sufletul său și 
aceasta i-a conferit o identitate 
creștin-ortodoxă de nezdruncinat. Is-
toria acestui popor s-a consumat 
prin raportare, sub multiple aspecte, 
la Dumnezeu. De aici, a rezultat și o 
lege a relației din interiorul 
comunităților pe temeiul iubirii și pe 
centrarea vieții spirituale în jurul Bis-
ericii și a slujitorilor ei, ceea ce 
demonstrează, cu prisosință, au-
torul. Pare să plutească peste textul 
volumului duhul înțelepciunii teo-
logului de mare anvergură Dumitru 
Stăniloae din lucrarea Iisus Hristos 
sau Restaurarea omului, unde se 
află și următorul pasaj: „Și întrucât 
persoana este în mod principal 
intenționalitate spre comuniune, iar 
cuvântul expresia ei, putem spune 
că persoana este cuvânt. Cuvânt in-
terior, în tensiune, până nu se 
exprimă, cuvânt exterior când se 
exprimă.” (Ed. Omniscop, Craiova, 
1993, p. 82) Pentru L. V. Petroaia, 
Lex orandi e, în esență, legea 
comunicării, echivalentă cu rân-
duiala comunicării în „clipa cea re-
pede” care să asigure comunității 
saltul de la efemer la veșnicie. Cum 
vocabula comunicare se inter-
sectează în mod fericit cu prea no-
bila cuminecare, rezultă singurul fapt 
valabil pentru omenire, acela de a 

nu se lăsa în fugăreala sterilă a tre-
cerii și a se instala în și prin voia 
dumnezeiască a petrecerii în sânul 
Bisericii.  

Părintele L. V. Petroaia 
urmărește, cu o evidentă acribie, o 
complexă tematică teologico-
liturgică referitoare la Sfintele Taine 
ale Botezului și Mirungerii, la Sfânta 
Taină a Cununiei, la Sfânta Taină a 
Maslului, fără să ocolească problem-
atica spinoasă privind înmor-
mântarea pruncilor nebotezați sau 
aspecte ce țin de Sfânta 
Împărtășanie. Surprind în mod 
plăcut alte două capitole, cu titlurile 
O rânduială liturgică rară: slujba 
încoronării și Clopotul: repere is-
torice, semnificații teologice, funcție 
liturgică. Având în vedere că autorul 
trece în revistă conținutul edițiilor 
Molitfelnicului, redăm aici un scurt 
fragment din cel al lui Dosoftei 
(Molitfelnic de-nțăles, Iași, 1681) 
ce se referă la Mirungere: „popa 
pomăzuiește pre finul ku svântul 
mir”, cu adaosul părintelui Petroaia 
că formula arhaică a fost menținută 
și în edițiile basarabene târzii. În ce 

privește Sfânta Împărtășanie 
(Priceaștanie, Pre(i)ceștanie, în 
Ceasloavele vechi), ca urmare a 
postului și a citirii, cu zdrobirea in-
imii, a Canonului, momentul astral 
produce (sau ar trebui să 
declanșeze) o hristomorfizare a 
omului împărtășit, ceea ce, aflăm de 
la Sfântul Ioan Hrisostom într-una 
din Omilii, nu se întâmplă de fiecare 
dată, așa cum rezultă din fragmentul 
următor, inserat în volum de autor: 
„S-a dat pe El însuși jertfă! Ce cu-
vânt de apărare mai avem, când, 
fiind hrăniți așa, păcătuim atât? 
Când mâncăm Mielul, suntem 
lupi!” Între timp, am „evoluat” și am 
devenit niște lupi urlători la Cer și nu 
mai vrem să știm de nici o rânduială. 
Am tras pe noi, iresponsabil, pielea 
antropocentrismului, adică ne-am 
împielițat și am adus cuvântul la o 
degradare nemaiîntâlnită, deva-
lorizându-l în chip nepermis. Iscari-
otinizarea societății, cunoscută mai 
ales sub formă de globalizare 
desacralizantă, încearcă să dina-
miteze comunitățile tradiționale și, în 
numele unui liberalism deșănțat, 

care clamează progresul și „liber-
tatea” omului, îl aruncă pe acesta 
într-un pernicios haos moral. În 
asemenea condiții, teologul L. V. 
Petroaia aduce în discuție rânduiala 
căsătoriei, a unirii celor doi până la 
moarte. (Câți mai știu astăzi de 
rugăciunea soților unul pentru altul?) 
E de o rară frumusețe jurământul 
tinerilor încă dinainte de logodnă, 
făcut în fața preotului, extras din 
Molitfelnicul diaconului Coresi 
(Brașov, 1564): „Eu, mierek (mirele, 
s. aut) jurumă astăzi înaintea lui 
Dumnezeului celui viu și înaintea 
Bisericei sântă a lui cum ciastă fată 
iau nevastă (…) jupâneasă (emerek, 
s. aut.) iau la mie pre căsătorie de 
veci.” Să ne aducem aminte de filo-
zoful Petre Țuțea, ieșit de sub bâtele 
criminale din închisorile comuniste, 
atrăgând atenția că nu e de glumit 
cu „termenii virginitate, castitate, pu-
doare, impudoare. (s. a) Când 
natura o ia razna, trebuie readusă 
între stănoage.” (Între Dumnezeu și 
neamul meu, Ed. Arta Grafică, 
Buc., 1992, p. 225) Aceasta e și 
ideea părintelui Petroaia, într-o 
încercare de a readuce, adeseori 
zdrențuita familie, „între stă-
noage(le)” Sfintei Taine a Cununiei, 
căci fără temeiul sfințirii mirilor (la 
care aceștia participă cu toată re-
sponsabilitatea și nu doar că așa-i 
obiceiul, ori, mai rău, făcând haz în 
unele momente ale slujbei), familia 
nu are un punct de sprijin viabil și nu 
va dăinui întru mântuire. Asumarea 
Sfintei Cruci este esențială pentru 
om datorită jertfei Mântuitorului, 
izvorul Vieții care îl aduce la credință 
și la faptă. Spune, cu totală 
îndreptățire, părintele în capitolul de-
spre Sfânta Taină a Maslului: Este 
marea temă a vieții creștinului, de la 
primul scâncet – de la Botez și până 
la ultimul suspin – la moarte: a pune 
necontenit „uleiul faptelor bune” în 
„candela vieții” noastre. De altfel, au-
torul-sacerdot a și formulat câteva 
propuneri privind ameliorarea Molit-
felnicului românesc, la capitolul 
Taina Sfântului Maslu. Altfel spus, 
teologul L. V. Petroaia se află (un 
exemplu durabil!) în fruntea „Bisericii 
luptătoare”, încercând să reașeze 
lumea cea dezorientată pe coordo-
natele esențial-ortodoxe, mai ales că 
neomarxiștii și-au pus „tunurile” să 
dărâme sufletul acestui popor – Bi-
serica, Familia și Cultura. Cine nu se 
gândește și nu duce „lupta cea 
bună” să dobândească Împărăția 
Cerurilor, căci de moarte nu scapă 
nimeni, se înscrie în tagma 
nesimțitoare a orbi-surzilor (ochi au 
și nu vor să vadă, urechi au și 
refuză, spre a lor pieire, să audă) și 
provoacă în lume ceea ce se 
numește haosmos. Și e prea târziu 
în momentul suprem când ajungi să 
răspunzi pentru cele săvârșite, mai 
ales că n-ai semănat până atunci 
decât „neghină”: „Vai, câtă luptă are 
sufletul când se desparte de trup! 
Vai, cât lăcrimează atunci și nu este 
cine să-l miluiască!         

           (Continuare în pag. 9)

Io
an

 Ț
ic

al
o

Le
x 

or
an

di



PLUMB 182

pagina  5revistă de atitudine

 

 
STRICT PERSONAL 
 
      Asemenea lui Franz Kafka, scri-
itorul Roni Căciularu, românul-evreu 
și evreul-român, este un exilat în sine 

însuși, care știe că Totul este relativ, 
iar Adevărul este doar ceea ce se 
vede, ceea ce nu se uită, ceea ce 
este inexprimabil. În romanul poe-
matico-memorialistic, STRICT PER-
SONAL, autorul transfigurează 
bacoviano-eminesciano-sartreian, 
sub o pluralitate de măști auctoriale, 
fatalitatea înstrăinării de sine și de 
lume. Personajul principal al scriiturii 
este orașul natal – un Bacău 
metafizic, în care „nimeni nu mai 
cunoaște pe nimeni” - în care realul 
este imposibil de configurat, scapă 
oricărei simbolizări atemporale și 
există sub forma unei absențe active. 
Peste problematica imanentă unei 
egoficțiuni de acest tip: – omul nu co-
incide niciodată nici cu el însuși și nici 
cu Lumea; suntem ceea ce am ales 
să fim; libertatea spiritului este de 
neînvins; o idee care nu este trăită nu 
există etc. - intelectualul, jurnalistul și 
scriitorul româno-israelian, R. C., 
configurează, în stilul său inimitabil 
(alert, liber ca pasărea cerului, ironic, 
colorat sapiențial, sincer, interogativ, 
contaminat de farmecul copilăriei, 
adolescenței, studenției, primelor iu-
biri etc.), ideea că fiecare dintre noi 
suntem, în mod fatal, purtătorii, tragic 
paradox, unui geniu al eșecului. In-
credibil – cât eșec genial, atâta 
reușită de excepție! 

Atunci de unde frica de 
anonimat? De ce închiderea fiecăruia 
într-o lume a incomunicabilității? De 
ce interpretăm „totul fals, până și 
tăcerea”? De ce... de ce etc.? Via in-
terogativa, omnipreentă în scriitură, 
sugerează ieșirea din timpul istoric, 
linear, ireversibil, pe cît de tragic, pe 
atât de absurd/ comic, imprevizibil și 
intrarea în timpul mitic, circular, dar, 
care, simultan, vizualizează și 
tendința prezentului etern, spre demi-
tizare/ desacralizare, disoluție, 
tendință ce modelează atât arhitec-
tura mentală și emoțională a Bacăului 
sufletesc, corelat cu spiritul Israelului, 
cât și ontologiile singurătății naratori-
ale ce se povestește pe sine, confi-
gurându-și subiectiv și idilic, 
generația – toți „tineri și deștepți și 
puternici”, toți sprijinindu-se „pe bine 
și frumos, pe muncă și pe poezie, pe 
parfum și pe vis”. Sic transit gloria 
mundi! În această atipică Epopee a 
Eului înstrăinat de sine, de locul 
natal, de prezent și de viitor, Autorul 
omniprezent, omniscient și omnipo-
tent, aflat sub dicteul memoriei (in)vo-
luntare și fascinat de jocul imprevizibil 
al întâmplărilor Istoriei (post)comu-
nismului configurează, cu sau fără 
intenționalitate, o dilematică parabolă 
a exilului interior, atenuată de o 
admirabilă „odă” topită în scriitură și 
închinată Bacăului, elitei literar-artis-
tice și unei intelectualității activ com-
petitive pe plan național și european. 
De observat că acel „strict personal” 
ce unicizează scriitura devine, este în 
fapt, „strict universal”. Așa se explică 
de ce plăcerea textului ne cucerește 
și devine un „Babel fericit”. Roni 
Căciularu se poate felicita: Ochiul 

prin care-l 
văd pe 
Autor/ nara-
tor este 
același ochi 
prin care mă 
vede El. 
F i l o s o f i c 
vorbind, într-
o viață de 
om, nimic 
nu se 
î n ț e l e g e , 
nimic nu se 
explică, totul 

se vede, totul este „strict personal”. 
Ambivalența ochiului – unul râde și 
celălalt plânge - ce încifrează bipola-
ritatea cunoașterii confirmă statutul 
de Argus al jurnalistului ce scrie si-
multan cu romanul propriului destin și 
istoria clipei. 

Petre ISACHI 

 
Despre Roni…      

 
       Roni Căciularu 
s-a născut la Bacău, 
la 8 martie 1939. 
Este absolvent al 
Facultății de litere 
(filologie) Secția de 
limbă și literatură 
română, din cadrul 
U n i v e r s i t ă ț i i 

„Al.I.Cuza" Iași. A fost profesor de 
limba română la Hemeiuși -Bacău, 
apoi ziarist, reporter special, redac-
tor la ziarul regional, devenit apoi 
județean, de la Bacău 
       În cei 5 ani de studenție a co-
laborat intens la presa centrală din 
România, la Radio București, Radio 
Iași, Revista „Viața Studențească", 
ca și la alte publicații. După mai 
mult de 20 de ani de activitate 
redacțională la ziarul din Bacău, 
emigrează în Israel. Aici deține, 
timp de 15 ani, înalta funcție de 
Secretar General al Uniunii Origi-
narilor din România. În perioada 
respectivă, instituția amintită a fost 
reprezentativă pt. cca. 400.000 de 
conaționali. Concomitent și până în 
aceste zile, Roni Căciularu continuă 
activitatea sa de ziarist și publicist, 
și, desigur, de scriitor. Este prezent 
în presa de limbă română din Israel 
și de pe mai multe meridiane. 
      Este membru al Uniunii Scriito-
rilor din România și al Asociației 
Scriitorilor Israelieni de Limbă 
Română, e laureat al Premiului „Al. 
Mirodan", al Asociației Scriitorilor Is-
raelieni (limba română), deține 
Diploma de onoare acordată de 
aceeași Asociație, pentru 
publicistică, cu referire la poetul 
Shaul Carmel. În „Diploma de 
excelență - Bacău 600", se 
menționează că această distincție i 
se acordă, de către Primăria mu-
nicipiului, domnului Roni Căciularu 
„pentru importante contribuții aduse 
Bacăului și locuitorilor săi". 
Totodată, scriitorul Roni Căciularu 
deține, printre alte semne de 
apreciere și stimă, premiul „F. 
Brunea-Fox", decernat de Centrul 
Israeliano-Român și Revista „Max-
imum" pentru volumul 
„DRAGOSTE ȘI PARFUM DE 
PORTOCALĂ".    
    Roni Căciularu s-a bucurat de o 
bună și notabilă primire din partea 
unor reputați critici și scriitori din 
România. 
  
Cărți publicate: 

*Arc voltaic - Ed. IPP (Intre-
prinderea Poligrafică Bacău), 1972, 
Bacău, Romania  

*Dragoste şi parfum de 
portocală,- Ed. Aldine, 2013, 
Bucureşti, Romania 

*Cafea şi fum de ţigară - Ed. 
Rexlibris & Ed. Saga, 2017, Rishon 
LeTsiyon, Israel 

*Hoinar de suflet  halandala, 
2018; Ed. Saga, 2018, Rishon LeT-
siyon, Israel 

*Reporter, angajatul nimănui 
- Ed. Saga, 2019, Rishon LeTsiyon, 
Israel 

*Acuarele de demult - Ed. 
Saga, 2020, Rishon LeTsiyon, Is-
rael 

*Strict Personal – Ed. 
Rovimed & Saga, 2022, Bacău, Ro-
mania - Rishon LeTsiyon, Israel 

Cu cât călă-
toresc mai mult, și 
mai ales prin cât mai 
multe colțuri de țară 
pe care credeam că 
le cunosc, dar mi-
am dat seama că de 
fiecare dată aceste 
locuri sunt cu totul 

altele, constat că odată cu trecerea timpului 
peste mine, timpul trece și peste locuri și colțuri 
de țară. Despre un asemenea colț de țară, ba 
chiar un colț de inimă, cât un colț de rai, pot să 
spun, și nu este deloc exagerat, voi scrie aici 
câteva rânduri. Am fost în vara lui 2021, câteva 
zile la Amara, la un prieten, poet și profesor de 
drept, general cu două stele, un om de excepție 
pe care mult mă bucur că am avut posibilitatea 
să îl cunosc și să-l știu drept prieten.  

Acolo, la Amara, o localitate despre care 
nu știam mare lucru, ca să nu spun că nu știam 
chiar nimic, am avut posibilitatea să întâlnesc 
oameni de care mi-a venit foarte greu să mă 
despart.  Undeva în inima Bărăganului, prin 
niște locuri uitate de Dumnezeu, după părerea 
mea de până atunci, dar mai aproape de Dum-
nezeu cum nici nu-mi imaginam după ce am tre-
cut pe aici. Această localitate, un orășel destul 
de cochet, dar și stațiune medicală, de trata-
ment, de-a dreptul fascinantă, s-a lăsat, ușor, 
descoperită în toată splendoarea ei.  

Hoteluri și restaurante, clădiri pentru 
evenimente (nunți, botezuri, zile aniversare)  de 
mărimi impresionante, dar și de o mare 
eleganță, puteai vedea peste tot, mai ales pe 
malul lacului, parcă anume pregătit pentru trata-
ment.  Apoi, o călătorie pe Dunăre mi-a adus în 
fața ochilor mulțimea de plaje pe malurile fluviu-
lui, toate pline până la refuz, cu oameni tineri 
sau mai puțin tineri, care, deși era într-o zi de 
lucru, se aflau în concedii sau pur și simplu la 
plajă, pentru relaxare de scurtă durată.  

În portul din Călărași dar și în porturile im-
provizate pe malul Dunării, se găseau o 
mulțime de bărci cu motor, mai mari sau mai 
mici, bărci acoperite sau lotci pescărești, care 
abia așteptau să fie lansate la apă. O adevărată 
flotilă ușoară se putea vedea peste tot.  

Noi ne-am îmbarcat pe un iaht de mărime 
mijlocie, dar cu toate dotările, proprietatea lui 
Viorel Amza, un om deosebit, cu o activitate 
economică de mare succes în zonă și nu 
numai.  Locul unde am debarcat era undeva 
după niște sălcii pletoase, pe malul Dunării, un 
loc ascuns de ochiul curios, încât nici nu bănuiai 
că există. Acolo ne așteptau mai mulți prieteni 
ai domnului Viorel Amza, oameni de afaceri, 
avocați, medici, tineri, fără nici un fel de inhibiții, 
devenindu-ne pe dată prieteni și acceptându-
ne imediat în rândurile lor.  

Fiecare dintre ei avea o misiune specială 
acolo, la prepararea mâncării: fasole cu afumă-
tură (specialitatea casei), așa cum nu am mai 
mâncat de o veșnicie, pregătirea verzei (de-
sigur, tot cu afumătură), spălatul farfuriilor și a 
tacâmurilor, aranjatul pachetelor, cu diferite pro-
duse, de mâcare și de băutură, la gheață într-
un congelator imens.  

Cu o viteză greu de imaginat, acel loc a 
devenit un advărat restaurant ad-hoc, rustic și 
fără fițe, unde farfuriile burdușite cu mâncarea 
deosebită, provocatoare, se înșirau în fața 
noastră cu o anumită supunere.  

Și lanțul surprizelor se afla doar la început 
pentru mine. Prietenul meu ne-a propus, mie și 
domnului general, la un moment dat, să 
mergem la un prieten al său ce locuia, tot pe 
malul Dunării, undeva cam la 10 km, la kilo-
metrul 328 în aval, pe Dunăre. De fapt prietenul 
la care urma să mergem era un vechi prieten al 
domnului general. Am plecat cu un anumit re-
gret din locul unde mă simțeam minunat dar am 
acceptat propunerea și nu am avut nimic de re-
gretat. Am ajuns, transportați tot de domnul 
Viorel Amza, într-un loc, cu totul special.  Un loc 
de vis, un loc fabulos cum nu mai văzusem 
până atunci pe malul Dunării ne primea cu toată 
prietenia. Și nu exagerez deloc. Săpânul casei 
și al acestui loc mirific era un om un pic mai în 
vârstă, dar nu cu mult mai în vârstă decât noi, 

care nu a fost chiar un nimeni până la pensie. 
A fost administratorul unui hotel renumit din 
Poiana Brașov, un loc unde cele mai impozante 
figuri din viața României veneau pentru odihnă 
și pentru întâlniri diverse.  

Nenea  Ionică Gheorghescu, așa se 
numește noul meu prieten (deși, la rugămintea 
lui nu dorea să-i spun numele întreg), ne 
aștepta (telefonul mobil funcționează cu brio și 
prin acele locuri), chiar pe ponton. 

Ponton este un fel de a spune despre locul 
unde se putea debarca. Era de fapt un intrând 
în malul mai înalt, un intrând ca o scoică 
răsturnată.  

Îmbrățișări, cuvinte de bun venit spuse din 
inimă. Părea că ne cunoaștem de o viață deși 
abia atunci ne vedeam prima oară.  Generozi-
tatea sa mă copleșea. Eram acolo, pe malul 
Dunării, într-o lume fascinantă, o lume pe care 
nu o mai cunoscusem și în care nu mai trăisem 
până atunci. Mai fusesem pe malul Dunării, la 
pescuit, și cu alte ocazii, dar aici eram într-o 
lume de basm, o lume a lucrurilor simple și 
firești așa cum îți dorești să fie mereu. Și  totul 
părea ca dintr-un basm. Dar ca să fie cu 
adevărat un basm, prietenul nostru, Domnul 
Viorel Amza, cel care  ne adusese, cu barca lui, 
ce zic eu barcă ci, mai degrabă  un iaht, acolo 
și ne lăsase pe mâna gazdei, s-a reântors, dar 
nu singur ci cu câțiva dintre prietenii pe care îi 
lăsasem la cantonul din josul Dunării și,  spre 
deliciul tuturor și cu un taraf de doi lăutari. Nu 
credeam că am să mă mai bucur cu atâta 
plăcere de melodiile lor venite dintr-o altă lume, 
dintr-o lume pe care o credeam demult  apusă. 
Cântece vechi, vechi, ca de la facerea lumii pe 
aceste meleaguri, erau interpretate cu mult tal-
ent dar și cu multă dăruire.  

Aveam sentimentul că nu pentru noi cân-
tau acești desăvârșiți lăutari, ci cântau doar 
pentru ei. Melodiile lor îți creau sentimentul că 
ei își ascultă cu mare atenție melodiile care în-
conjurau, ca o aură de foc și de apă întreg acel 
curs lent al Dunării. Cântecele le interpretau cu 
o simplitate divină, o simplitate care părea 
însăși ideea de cântec. Ascultam acele sunete 
trimise către noi de acordeon și vioară, cu 
emoție și fascinație. Timpurile trecute păreau că 
se rostogolesc peste noi, asemenea valurilor 
Dunării atunci când este furioasă sau a curgerii 
ei line atunci când este liniștită. Melodia curgerii 
apei se amesteca pe neobservate cu melodiile 
cântate de cei doi lăutari-artiști care, nici nu 
aveau sentimentul că fac artă, ci, doar că își 
exprimă bucuria sau tristețea, pe un ritm numai 
de ei știut. Generalul, prietenul meu, de altfel 
un om destul de inflexibil în viața de toate zilele, 
devenise moale precum aluatul din covată, 
aluat pe care el îl cântă în multe dintre poeziile 
sale, intrase fără să știe în chiar  atmosfera 
poeziei lui, a poeziei câmpiei române, poezie 
pe care o ducea cu sine mereu, indiferent unde 
s-ar fi aflat. Nenea Ionică, asemenea unui 
titirez, se rotea cu dibăcie, chiar cu o anume 
artă a ospitalității, când la bucătăria, bine 
dotată, când în salonul unde stăteam noi, și nu 
este o figură de stil ci chiar un salon cu 
adevărat, refuzând ajutorul nostru. Ne omenea 
cu ce era mai bun pe acolo, prin figiderul lui mis-
terios. Somotei și șalăi se rostogoleau pe niște 
platouri de lemn îmbiindu-ne să ne satisfacem 
poftele și chiar foamea. Vinul era adus de dom-
nul Viorel Amza, odată cu taraful vestit. 

Astfel am trecut prin noapte, de azi pe 
mâine, ascultând, atunci când muzica se oprea 
susurul valurilor Dunării ce nu se odihnea 
niciodată. 

Em
ili

an
 M

ar
cu

Viața, la întâmplare, într-un colț de inimă,  
cu Ionică Gheorghescu
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        Autorul, Iosif Roca, mai puțin pre-
zent/cunoscut în luminile rampei este un 
remarcabil prozator gălățean. Absolvent al 
Facultății de Drept din cadrul Universității 
„Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, promoția 
1995, debutează în literatură abia în anul 
2016, cu un volum închinat Tatălui Ceresc, 
intitulat Călăuza – Viața ca dar - Cronica 
unei vindecări miraculoase, reprezen-
tând, de fapt, propria salvare după un can-
cer în stare avansată. Anii care au urmat 
au constituit o adevărată explozie ca autor 
de scrieri în proză: Detectivi particulari – 
Studii de caz, note, comentarii. Un nou În-
ceput (2017); 316 Destine – Sacrificiu-
curaj-demnitate (2018); Mamelon – În 
seara asta să nu pleci (2019); Jurnalul 
soldatului Maer – Restituiri (2020); Po-
tirul cu amintiri – (proză scurtă) (2020); 
Cuvinte de duh de lumină - Terapia con-
fesiunii (2020), iar la începutul acestui an 
romanul Serafina, din zori până în 
amurg, volum care face obiectul însem-
nărilor noastre. Ultimele patru cărți sunt 
dedicate satului natal. De remarcat și con-
secvența cu care autorul și-a încredințat 
toate creațiile Editurii ePublishers, Bucu-
rești. Iosif Roca semnează și mai multe 
texte în antologii precum: Întâlniri zidi-
toare - eseuri, cronici, portrete (2019); Să 
fii lângă cel care este – tablete medita-
tive (2020); Trecerea Pragului – Întoar-
cere fără plecare – autor Cezarina 
Adamescu (2021). Publică, de asemenea,  
în reviste precum Rotonda valahă, Anta-
res, Confluențe literare, Logos și Agape, 
eCreator, Deșteptarea, cât și în ziarul local 
Viața liberă; frecventează Cenaclul literar 
Noduri și Semne (Galați) și eLiteratura 
(București). Romanul Serafina, din zori 
până în amurg, apărut de curând, este 
dedicat „Mamei mele, după 100 de ani de 
la naștere”, un adevărat omagiu adus celei 
dătătoare de viață pentru șase copii, cea 
care a trăit o viață plină de bucurii și dureri, 
atât în vremuri mai liniștite, cât și în ani de 
restriște. Cele peste 300 de pagini ale 
cărții, structurată pe 57 de episoade, cu-
prind o adevărată polivalență tematică 
specifică unui eșantion economico-social, 
politic și cultural dintr-o etapă istorică cir-
cumscrisă veacului al XX-lea, plin de con-
vulsiuni, lăsând cititorului mai tânăr sau 
mai vârstnic șansa unei proprii judecăți. 
Romanul are, în primul rând, o valoare do-
cumentară, memorialistică, autobiografică, 
transmite un mesaj nostalgic, de plăcută 
sau de tristă aducere aminte. Iosif Roca 
derulează prin acest roman „o poveste 
adevărată, o poveste de viață cu elemente 
referențiale pentru autor și arborele său 
genialogic. O poveste care nu trebuie ui-
tată, nici ignorată”, așa cum îl recomandă 
scriitoarea Cezarina Adamescu. Iosif 
Roca, continuă prefațatoarea, este „un 
maestru al detaliului, dar și al misterului, 
un narator priceput care creează atmos-
feră și conturează personajele, fie și numai 
din gândurile lor. O tehnică proprie care 
înlănțuie acțiunea cu stările psihologice 
ale personajelor, ca în scrierile marilor psi-
hanaliști”...„Principala calitate a scrisului 
său este autenticitatea, realismul fiind firul 
conducător al narațiunii, adeseori populată 
de ușoarele valuri ale imaginației”. Bun cu-
noscător al mediului social din care și Iosif 
Roca nu doar se inspiră, ci îl trăiește in-
tens, prin strămoși și prin propria copilărie, 
pot spune, în cunoștință de cauză, că au-
torul reconstituie fidel secvențe din istoria 
zbuciumată a satului românesc din ultima 

sută de ani. În consecință, lectura cărții 
oferă contemporanilor seniori momente de 
plăcute sau de triste aduceri aminte des-
pre tinerețea și viața lor. Tineretul ar putea 
rămâne, însă, fie curios, fie indiferent, lă-
sând poveștile...adevărate în tezaurul 
amintirilor pentru viitor. Narațiunea lui Iosif 
Roca reprezintă, așa cum spuneam mai 
sus, subiectul celei de-a patra cărți dedi-
cate de autor satului natal, Fărăoani, din 
Județul Bacău. Țesătura povestirii o con-
struiește în jurul vieții mamei, Serafina 
(nume dat de preotul satului la ceremonia 
botezului acesteia, care însemnă înger; 
„Seamănă cu îngerul pictat la intrarea în 
biserică”, „Vă propun ca numele ei de 
botez să fie Serafina, ceea ce înseamnă 
înger și să scufundăm copila în cristelniță”, 
își argumentează preotul propunerea), 
alături de toate rubedeniile sale. Serafina, 
mamă a șase copii, se constituie într-un 
adevărat reper moral al femeii comunității 
noastre rurale, dispusă să-și sacrifice viața 
pentru viitorul copiilor ei. Din multitudinea 
de exemple pe care le-am putea oferi citi-
torilor ne oprim doar la unul. Iată ce-i 
învăța Serafina pe copiii ei în condițiile în 
care colectivizarea lasa țăranul fără pro-
prieteatea asupra pământului său, moște-
nit din moși strămoși: „Prima grijă este 
școala. Să nu lipsiți și să învățați bine! Asta 
este șansa voastră. Aici nu mai aveți unde 
munci, decât la colectiv. Plecați și trageți-
vă unii pe ceilalți!. Învățați o meserie și aju-
tați-vă între voi! Dumnezeu să vă 
ocrotească și să vă lumineze să găsiți dru-
mul bun!” Și îndemnul Serafinei l-au urmat 
zeci de mii de copii din satele românești, 
între care chiar autorul cărții, copii pe ume-
rii cărora, ajunși la maturitate, s-a sprijinit 
dezvoltarea țării. Deși poveștile din  cartea 
lui Iosif Roca se desfășoară într-un areal 
bine definit – Valea Siretului, drumul care 
duce spre Bacău, Fărăoani, satele Valea 
Mare, Valea Seacă, Valea Dragă, Valea 
Rea, Valea Siliștei, Dealul Gărăga, Dealul 
Mamelon/ Dealul Sfânt, denumiri simbo-
lice, misterioase, legendare etc. – subiec-
tele acestora se regăsesc în întreg spațiul 

românesc. Viața satului nu este însă scu-
tită de întâmplări mai puțin plăcute, care 
întrețin discordia în familii, chiar între frați 
(un exemplu fiind dușmănia de moarte din-
tre frații Martin și Ilieș, cumnatele Anița și 
Magda, fie că era vorba de acea comoară 
ascunsă de strămoși, fie că era vorba de 
pământurile agonisite), cum ar fi vrăjitoria, 
„nărav moștenit de câțiva dintre locuitorii 
satelor”, conflicte pornite din interpretarea 
dreptului de proprietate, legendele unor 
comori ascunse de înaintași și negăsite 
încă de urmași, despre care s-a dus vorba 
din generație în generație. Pilduitoare sunt 
concepțiile tinerei Serafina despre căsăto-
rie, despre viața de familie, despre viață în 
general. Îi prezintă pețitorului o listă cu do-
rințe în perspectiva căsătoriei: „I-am spus 
că este bine să stabilim din timp principa-
lele lucruri pe care să le respectăm după 

căsătorie...Știam că era inteligent, îi plă-
cea aritmetica și citea din Biblie. Termi-
nase șapte clase și era printre puținii tineri 
din sat angajați la Căile Ferate. Lucra în 
gara Faraoani în trei schimburi. Era calm 
tot timpul și-mi vorbea despre planurile lui 
de viitor. Ne doream copii cu orice 
preț...Mi-a răspuns că este de acord cu 
toate condițiile mele și că mă va proteja 
după ce ne luam. Avea și o surpriză: M-a 
luat de mână și mi-a spus că a cumpărat 
țigle pentru acoperișul noii case tocmai de 
la Feldioara, că sunt cele mai bune și în 
curând le va așeza la locul lor”. Ce exem-
ple de moralitate, de temeinicie pentru o 
nouă familie! Pagini dramatice sunt cele 
care descriu rănile adânci provocate de 
război în sufletele oamenilor (Al Doilea 
Război Mondial, când încă nu se oblojise 
rănile Primului Război Mondial), cât și din 
anii care au urmat: „Multe văduve încă își 
așteptau soții acasă...După război parcă 
venise potopul. Rănilor sufletești li s-a 
adăugat, fără milă, sărăcia cumplită”, fiind 
vorba de seceta strașnică („Arșița a omo-
rât culturile de cereale, unele pâraie și fân-
tâni au secat, iar fânețele și islazurile s-au 
uscat”) și de foametea care a urmat. Dar 
„marea împroprietărire” de după război 
cum s-a făcut? „În umbra eroilor, mulți au 
primit pământ fără a avea dreptul, nici în 
fața legii, nici în fața lui Dumnezeu”...„Re-
forma agrară din 1945 înrăise oamenii. 
Strigau mai tare puturoșii decât eroii”. Ori-
cum, sărăcia se generaliza și îi împingea 
pe oameni spre comunism. După zeci de 
ani, Serafina își amintește de spusele unui 
înflăcărat agitator care, convins fiind, le 
spunea sătenilor că „Soarele vine de la ră-
sărit. Comunismul îi va alege pe cei cu ori-
gini sănătoase”. Comunismul, le spunea 
el sătenilor, este „o lume fără boieri, fără 
moșieri și burghezi, principalii dușmani ai 
poporului, așa cum s-a făcut la ruși. O 
lume în care toți oamenii sunt egali”. Cât 
de torsionată va deveni mintea oamenilor 
încât, convinși fiind, că de acum încolo „Nu 
vor mai fi săraci și bogați. Să vadă și chia-
burii cum este să fii sărac...”. Halucinant 
gândește unul dintre beneficiarii noului 
regim: „Ce noroc am avut că l-am întâlnit 
pe tovarășul Ifrimovici-agitatorul satului. El 
va fi dumnezeul meu și nu cel de sus care 
ne-a lăsat lipiți pământului. În curând va 
veni și rândul nostru să mâncăm pâine 
albă. Atunci să vezi tu, chiaburule de But-
nar. Eu, cu mâna mea, îți voi lua oile de la 
stână. Mama voastră de chiaburi, boieri, 
moșieri și tot neamul vostru”.  Și previziu-
nile lui Ifrimovici nu erau doar simple ame-
nințări. Colectivizarea forțată avea să 
împlinească tocmai aceste aspirații. „Co-
lectivizarea agriculturii va marca toată 
viața Serafinei. Fiecare om va simți, în felul 
său, această mare transformare forțată. 
Nu au lipsit oportuniștii, nici oamenii de 
nimic, nici profitorii vicleni ori falșii credin-
cioși. După măsurătorile făcute familia Se-
rafinei rămânea doar cu grădina și via din 
spatele casei. Toate celelalte pământuri 
s-au confiscat și s-au împărțit după bunul 
plac al celor de la putere. Așa a ajuns o 
bucată din pământul moștenit de sute de 
ani de familia Cotior, aflat în spatele casei, 
să fie dat vecinului Dumea”. Se forma o 
nouă lume sub supravegherea vigilentă a 
oribilei securități. Un exemplu generalizat 
la nivelul întregii țări este semnificativ. 
Eroul din război, Dumitru Maer, își plângea 
amarul la poalele Mamelonului, la Crucea 
lui Budi: „Nenorociților! Sunteți mai răi 
decât tot ce am văzut eu în cei șase ani 
de armată și război. Pentru voi am luptat? 
Tata pentru voi a surzit în primul război? 
Mă doare inima că toate acestea ni le 
facem singuri – noi între noi, români contra 
români. N-am cerut nimic de la voi, nici pă-
mântul promis nu l-am cerut. Am mers pe 
jos opt sute de kilometri în stepele rusești 
și voi, ca răsplată, l-ați împușcat, în spate 
și în față pe tata, cel fără de care nu ar fi 

rezistat neamul nostru, cât noi, copiii lui, 
am luptat pentru țară. L-am văzut pe uci-
gaș, știu cine este...Nu am ucis pe nimeni 
în război, dar pe tine, securist nemer-
nic...Căcăcioșilor! Vă luptați cu femeile și 
bătrânii. V-ați cocoțat pe scaune mânjind 
sângele vărsat pe front. Dacă ați fi fost la 
Cotul Donului nu ați fi făcut niciodată asta. 
Blestemaților!”.  Din fericire pentru unii sau 
din păcate pentru alții se pregătea vremea 
omului nou, un om devotat trup și suflet 
noului regim comunist. „Omul nou, spunea 
un activist pătruns de idee, trebuie să lupte 
cu chiaburii, chiar cu propria familie, așa 
cum este învățat de partid. Așa cum spu-
nea tovarășu: Partidul e tatăl nostru. Tră-
iască partidul!”. Din fericine, Serafina a 
supraviețuit acestui timp, atât ea cât și fa-
milia ei. A avut știința să înțeleagă și să le 
spună copiilor: „Plecați unde vedeți cu 
ochii, trageți-vă unii pe ceilalți și cu Dum-
nezeu în inimă faceți-vă un rost în viață”.  

Evenimentele din anul 1989 au 
venit însă prea târziu pentru Serafina, 
avea deja 70 de ani. Are doar puterea să 
mediteze pe prispa casei: „Cine să mai 
muncească pământul? Colectivul ne-a 
stors toată vlaga. Copiii nu se mai întorc. 
Pleacă și cei care mai sunt în sat, dar 
acum se duc în alte țări. Voi da pământu-
rile oricui dorește să le muncească”. Se în-
cheia în acest fel o pagină de istorie din 
viața Serafinei, a familiei ei, a comunității 
sătești, a țării. Prin ultimele patru cărți din 
cele opt scrise, Iosif Roca lasă urmașilor 
o pagină de istorie dramatică din viața co-
munității în care s-a născut și a copilărit, 
un adevărat testament pentru viitorime.  
Povestirile lui Iosif Roca se constituie în 
documente ale unei epoci de tristă amin-
tire, oferă mărturii credibile ale personaje-
lor direct implicate în evenimente, se 
înscriu în seria unor lucrări cu tematică 
asemănătoare, care oferă un mare grad 
de generalitate la nivelul întregii comunități 
rurale din țara noastră. Este o carte densă 
prin factologie, prin adevăr, prin moralitate, 
prin implicarea personajelor în viața so-
cială, religioasă, politică, în mersul eveni-
mentelor. Stăpânește tehnica povestirii, 
ținând cititorul „în priză” pe parcursul lec-
turii. De asemenea, apreciem în mod de-
osebit punerea în circulație a unor 
cuvinte/termeni din cultura rurală, chiar ar-
haică, a poporului nostru: covată, ciubăr, 
tindă, obiele, bârneț, loitră, spovadă, bes-
chie, laița carului, obloc, bulci, paretare, 
înhobotat, îmblăciul, șușpender și multe 
altele. În concluzie, Serafina, din zori 
până în amurg, este o carte de referință 
în cultura/literatura noastră contemporană, 
pe care o recomandăm cu căldură atât 
celor care au trăit vremurile povestite, spre 
aducere aminte, cât și mai tinerilor cititori 
spre a-și cunoaște mai bine istoria, întâm-
plări le pe care le-au pătimit părinț i i  
ș i  bunicii lor. Felicitări autorului! 

 
*Iosif Roca, Serafina, din zori 

până în amurg, Editura ePublichers, 2022 

SERAFINA, DE LA NAȘTERE LA VIAȚA VEȘNICĂ*
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POEM CU ACROSTIH 
                    
M-a fermecat cu versurile sale, 
Iarăși și iarăși, le citesc mereu 
Hipnotizat de ritmuri triumfale  
Alcătuite de un vestit arheu, 
Istoria lumii etrnizându-l, 
 
Eternitatea confiscându-i gândul, 
Mapamondul întreg divinizându-l. 
Iubirea lui, văpaie de amiază, 
Noapte și zi, nu doarme, dar visează 
Empireu ornat cu dor și poezie, 
Suspendat într-o celestă galaxie, 
Curcubeu de safire și de topaze, 
Unisonanțe de disperări și extaze. 
  
                              Mihai MERTICARU
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Prin titlu, cartea „Vivarium 21” – „Ed. 
Detectiv literar”, București, 2022 – a lui 
Florin Dochia amintește de „Călătorie în 
jurul camerei mele”, a lui Xavier de 
Maistre, și anticipează dezvăluirea rezul-
tatelor unor reflecții ale autorului induse de 
viață, în general, și favorizate de niște co-
ordonate cronotopice claustrale, 
neașteptate, cele  care au ajuns să bul-
verseze întreaga omenire, cu o durată 
încă nedeterminată și cu efecte dintre cele 
mai dramatice. Totodată, transparența ti-
tlului noii apariții editoriale a lui Florin 
Dochia susține atașamentul poetului față 
de realitate, inalienabila lui legătură cu 
evenimentele ori cu fenomenele ei, totul 
transpus în poeme alcătuite din versuri 
ample, în care ludicul, ironicul sunt doar o 
palidă mască a unei nostalgii irepresibile, 
incurabile, peste care se simte hegemonia 
nestingherită a timpului nemilos, într-o 
perioadă în care omul – tot omul – este silit 
să se rezume la o existență controlată de 
vreme și de vremuri neprielnice făpturii. De 
aceea, câmpul semantic al timpului, larg 
reprezentat în carte, își face apariția încă 
din incipit, când, ex abrupto, poetul anunță 
ipoteza întregului: „Vine o clipă când nu 
mai am dorinţe”, pentru ca argumentarea 
să se facă pe larg: „S-a făcut deja mâine. 
Căderea începe”, dar, într-un „șah etern”, 
cu ecouri ideatice eminesciene („din sânul 
veșnicului ieri”...), „Trecutul nu se 
sfârșește niciodată”, pentru că tot el, „Tre-
cutul e o aventură inevitabilă, o alergare 
prin pădurea de umbre din care se naşte 
continuu lumina”. 

Alături de timp – vinovat pentru orice 
mal du siècle, cauza cauzelor oricărui dis-
confort ființial –, ale cărui dimensiuni sunt 
„citite”, analizate, punctate permanent ori 
doar sugerate, iubirea se instaurează în 
carte, ca latură sine qua non a existenței, 
astfel că „Haosul se estompează dea-
supra noastră în clipa în care nesfârşirea 
împiedică exploziile întâmplătoare de pe 
steaua singurătăţii”. Prezența sentimentu-
lui este însoțită și de aplecarea 
introspectivă asupra sinelui, concomitent 
cu urmărirea mecanismului de funcționare 
a cuplului: „Nu poţi tăcea cu oricine atât de 
elocvent, mi-ai spus într-o zi. Acum se 
aude doar rumoarea Străzii Smârdan şi 
gândul tău că totul are un sfârşit. E un 
gând puternic şi trist, îţi răspund, nu noi 
vom inventa veşnicia, dar putem alcătui 
clipe nenumărate, Carla, zic, avem de 
zburat, de călătorit, de cântat şi dansat, de 
pictat zări imaginare chiar în acest oraş 
mohorât.  

Putem arde împreună nopţi întregi, 
vom trage draperiile peste strălucirea zo-
rilor şi vom aştepta înserarea, apusul 
aprins covârşitor deasupra acoperişurilor 
de ţiglă. Îmi citeşti gândul în privire şi 
zâmbeşti, te aud semănând îndoiala”. Dar 
introspecția este și alteori prezentă în 
carte („Am venit aici să scap de mine şi 
dau tot de mine. Oriunde merg dau de 
mine mă împiedic de mine mă bat cu mine 
mă tot ignor şi mă urmăresc fără încetare. 
Cine sunt? Unde? Care? / Uneori par doar 
un contur. Îl umplu cu amintiri inventate cu 
întâmplări reciclare cu mici rateuri şi mari 
reuşite care nu folosesc nimănui cu mici 
reuşite şi mari rateuri intrate în istorie bat 
cărări nebătute bat la porţi ferecate bat şi 
răzbat acolo unde nimeni nu se aşteaptă 
nici măcar eu”), în tentativele euristice pe 
care le derulează continuu aproape, poetul 
scanând formele lumii și propria ființă, și 
transpunând eseistic-meditativ rezultatele 
investigațiilor sale: „Ce vrei de la mine mă 
întreb tot mai des în ultima vreme 

răspunsul e o tăcere profundă ori o 
nepăsare înaltă ca un morman de cenuşă 
luată de vânt / Aşa vine cunoaşterea prin 
disecarea obiectului şi încercarea cu foc 
după ce încercarea cu apă a fost un eşec 
programat”...Prin urmare, o analiză 
temeinică a condiției umane începe în 
carte cu observarea sinelui a meandrelor 
funcționării lui, a dihotomiei ființei, din care 
derivă tot ceea ce este definitoriu pentru 
om: „Lângă tine e mereu un călău. Te 
apără de bine şi de rău. El e răspunsul 
care îţi ucide întrebările. E indiferenţa 
acerbă lipsită de mirări. Dă sens încrederii, 
neputinţei, paraginii, turmei, rampei de 
gunoi menajer. Este înţelesul profund al 
neantului.” Dar, la nivelul expresiei, Florin 
Dochia, după ce lansează o ipoteză 
cuprinzând o problematică însemnată, 
fără să schimbe direcția, abordează o 
tonalitate ori un registru prin care caută să 
tempereze ceea ce a afirmat, prin aproape 
omniprezentul ludic, lăsându-l pe cititor să 
acceadă, cu adevărat, etapizat, la mesajul 
deja prefigurat în incipitul-teză: „Un călău 
face bine la ten. Desenează sprâncene, 
pune măşti de castravete şi te face 
frumoasă. E călăul din baie, de acasă. Nu 
cere nimic şi îţi dă totul, te reformează 
după calapod, tocmai bun de ieşit în piaţă, 
pe eşafod. / Eşti mereu pe poziţie într-o 
expoziţie de obiecte banale şi tocmai de 
asta excepţionale.  

Călăul e un artist. Te înveseleşte când 
eşti trist, e plasa de siguranţă când mergi 
pe frânghie şi la capătul drumului anti-
cristul te îmbie cu somnul de veci, cu tihna, 
odihna cea fără de sfârşit şi urmări. Te 
ajută să câştigi fără luptă, te fereşte de 
cărarea abruptă care duce spre smerenie, 
spre credinţă. Nimic fără călău nu capătă 
fiinţă, nici florile de hârtie, nici statuile de 
ceară. El scoate lăuntrul afară de-ţi pare 
că zboară, dar e de fapt o cădere în picaj. 
Îţi dă curaj, totul încă pare să fie. / Fericit 
e cel care adie în câmpul cu maci şi 
grozamă. Călăul începe deja să se 
teamă.” 

Și, desigur, ca orice creator care își ia 
în serios menirea, Florin Dochia nu poate 
să nu-și exprime, măcar fragmentar, în 
fiecare carte, concepția despre artă și 
artist, chiar dacă, inclusiv la acest capitol, 
nota duios-(auto)ironică este vizibilă ade-
seori: „Scriu poezii foarte frumoase. Unele 
îmi plac şi mie mi le citesc cu voce tare 
seara înainte de insomnie. Apoi mă fac 
uşor şi zbor în jurul casei în jurul parcului 
public în jurul grădinii de legume ca o 
pasăre de hârtie întocmită de nepoata 
mea Kira Maria în pădurea de la Englefield 
Green. / Cele mai atrăgătoare mi se par 
poeziile cu marea poate pentru că m-am 
născut la munte. Dar ce-ar fi marea fără 
ţărmu-i? Astfel că şi ţărmurile devin 
atrăgătoare pentru poeziile mele sunt 
refugii ce m-aş face fără refugii? / Fireşte 
vântul strigă oriunde vântul strigă pe 
muntele meu pe ţărmul meu de mare îl 
auzi şi te sperii vântul mă strigă şi cred că 
voi pleca şi lui îi plac poeziile mele cred că 
voi scrie numai pentru el. Fii tu pală de 
vânt iubito fii briză fii furtună chiar şi vino 
să privim departele de la fereastra 
mansardei. Bulevardul pare tot mai 
aproape”. Cât privește ludicul, deja amintit, 
acesta este o imanență a poeziei lui Florin 
Dochia („Totul se mişcă. Psihologii ştiu şi 
de asta te pun pe canapea. Stau la o 
masă pun cana pe ea. Cana de cafea. Cu 
un strop de whisky în ea. De parcă ar fi pe 
o terasă din Strada Gabroveni. Pun cana 
pe ea şi te întreabă. Te întreabă despre 
starea mării tale”...), manifestată frecvent 
ca joc de cuvinte (... „Am fi putut avea ore 
de desfătare împreună, o viaţă întreagă 
împreună. O viaţă virtuală plină de 
virtuţi.”), prin care poetul pare să caute să 
atenueze gravitatea ori seriozitatea coti-
dianului. În descendența postmodernismu-
lui, și intertextualitatea este prezentă în 
cartea de față, reiterând semnificații 
adânci din creația eminesciană, ca în 
aceste ecouri ale „Odei (în metru antic)”, 

upgradate prin cuceririle științei moderne: 
„Nimeni nu te învaţă să mori. Trebuie să 
te descurci de unul singur. Stai de vorbă 
cu simbioţii personali, cei care sunt re-
sponsabili de treizeci la sută din greutatea 
ta”. Alteori, este și mai evidentă: „Nu e 
soare, dar e bine, tu fumezi o ţigară 
electronică, eu te privesc atent şi visător”; 
„Lumea ca voinţă şi reprezentare e doar o 
imagine în ochii unui câine orb şi surd care 
latră noaptea la lună în timp ce mareea 
spală plajele de amintirile zilei”. 

Un alt aspect notabil al cărții lui Florin 
Dochia este caracterul meditativ, obiectul 
reflecțiilor poetului fiind, mai ales, soarta 
individului și a lumii, accentuând, para-
doxal, inclusiv prin ludicul (amar) amintit 
mai sus, o latură elegiacă vizibilă a 
oricăreia dintre poemele-eseu: „...Dacă îţi 
imaginezi că eşti viu, îmi spun în gând, 
totul merge ca pe roate, poţi inventa o bi-
ografie convenabilă, îţi faci prieteni, pleci 
în călătorii de afaceri, iei secretara cu tine, 
ca orice boss care se respectă. Sau poţi fi 
artist, dar e deja unul în familie, aşa că ar 
trebui să alegi altceva, pleci pe mare, să 
descoperi noi continente, insule cu as-
cunse comori, triunghiuri bermude, gropi 
mariane, titanici ciocniţi de aisberguri şi 
atâtea altele cunoscute şi necunoscute. / 
Între timp, ah, între timp, lumii îi pare că 
merge înainte, nu priveşte înapoi, morţii se 
alătură morţilor, vii se adună şi se despart, 
e o viermuială continuă, un du-te vino 
încâlcit, ocolind mereu inevitabilul, 
capătul,rostul final. E o iluzie. Aştept să 
înţeleg. Simbioţii sunt destul de limitaţi, nu 
e nici o filosofie în sarcina lor, ei fac ce ştiu, 
dar nu ştiu ce fac....” Concluzia este, în 
aceeași notă, un fel de variantă / sinonim 
dezvoltat al hazului de necaz, românesc 
pur („Şi uite aşa, vine, neaşteptată, peste 
mine, epifania: lumea a pierdut orice 
şansă de salvare. Lumina de la capătul 
tunelului dezvăluie fundătura. În toată 
splendoarea ei”), însă „Nu oricare cenuşă 
poate fi a păsării Phoenix”. 

 Imaginarul poetic, ale cărui date sunt 
luate din cotidian și trecute prin boarea cul-
turii, devine corolarul existenței pe care 
poetul o străbate în dimensiunile ei văzute 
și, mai ales, în cele doar intuite de ochiul 
comun, din care se alege un posibil ethos 
contemporan, de vreme ce vocea textuală 
mărturisește: „Când obosesc să mă tot îm-
potrivesc rutinei, fac popas în Gregaria. 
Privesc vecinii adunaţi în jurul automatului 
de cafea de la chioşcul alimentar ca în 
jurul unui guru atoateştiutor. Deapănă am-
intiri inventate din călătorii închipuite ori 
întâmplări uitate din copilărie. Toţi sunt 
nişte zmei până când pleacă spre casă ca 
mieii spre păşune. Ori spre tăiere. Ei întorc 
spatele eşafodului şi cred într-o salvare 
posibilă, o aşteaptă în fiecare dimineaţă 
privind alene grădina de legume sau li-
vada de vişini, ca într-un miracol ceho-
vian”. Un asemenea context este populat 
cu eroi dintr-un posibil bestiar, insolit, 
cuprinzând nu doar făpturi fabuloase (de 
pildă, „o pasăre neagră cu ciocul oranj”, cu 
atribute preluate de la vulturul ciugulitor al 
ficatului prometeic, dar extinse și spre 
zonele limitrofe ale acestui organ, „splina, 
pancreasul, plămânul, aflate în 
vecinătate”), ci și cu ființe umane, dar al 
căror antropomorfism, paradoxal, este li-
mitat: „gregarienii”, incapabili să ia parte la 
rituri ezoterice, fiindcă „Ei abia de ştiu să 
taie un cocoş sau un viţel”, pe când 
pasărea amintită descinde din lumea lui 
„don Gabriel García, aducea cu zborul în 
cearceafuri al fecioarei Remedios”...  

Și tot în pomenitul bestiar se poate 
așeza și pisica familiei, ale cărei virtuți o 
împing să se apropie de stirpea poleniza-
torilor: „Într-o zi va atinge uşor cu laba 
tulpina fragilă şi zeci de seminţe vor lua 
calea adierii blânde spre o nouă încolţire 
galbenă”.  

Mareic, în altă ordine, în poezia lui 
Florin Dochia solidarizarea și înstrăinarea 
– măști, de fapt, și una și cealaltă ale 
aceleiași realități – se schimbă între ele 

conform unor capricii independente 
(măcar în aparență) de individ, însă, de 
fiecare dată, la fiecare schimbare, indifer-
ent de ipostaza aleasă, vocea lirică 
observă că „Ne-am pus haine de oameni 
şi am fost primiţi la spectacolul transmis 
pe toate canalele de televiziune în direct 
şi cu avertismentul cunoscut: imagini cu 
puternic impact emoţional”, în timp ce „Lu-
mina se întunecă bezna străluceşte orbitor 
ca un Cărtărescu pe raft la librăria 
Cărtureşti. Eşti numai dacă citeşti scrie pe 
un panou publicitar ignorat de camerele de 
luat vederi”, iar „Impactul emoţional ne 
loveşte în stomac nişte defecte infecte în 
grup îi scot din ţâţâni pe jandarmi şi ei 
declanşează o mică bastonadă 
periferică”... 

Neobosit, în consecință, ludic sau 
grav, aforistic ori numai prin jocuri de cu-
vinte, poetul traduce în paginile sale ela-
nuri, iluzii, dar și reversul lor: „Din amăgire 
vine bucuria ştiu asta din copilărie când 
credeam că dacă mă fac mare voi fi 
fericit”; „Nu există echilibru în flăcări”; 
„Focul e negarea eternităţii e prăbuşirea 
cetăţii din lipsa războaielor (se ştie deja că 
singurul adevăr este moartea)”; „în fiecare 
Dumnezeu adaugă o speranţă inutilă ca o 
aromă de mosc în băutura amară a 
dimineţii”; „Nimic nu e mai greu ca povara 
unei absenţe”; „Viaţa este o afacere care 
nu-şi acoperă costurile”... 

Elegiac, de asemenea, cu privire la 
soarta omului, în general, poetul trece în 
revistă inexorabila alunecare spre lacrimă, 
cu toate conotațiile – inoxidabile, ca să zic 
așa, indiferent de epocă – pe care le pre-
supune: „Nu mai poţi fi decât lacrimă ţi s-
a promis mereu un mâine aminteşte-ţi 
promettre c'est noble tenir c'est bourgeois 
nu orice azi mai are mâine e o ţesătură 
care se destramă repede / Lumina are 
mereu termen redus bezna are termen ne-
limitat nu stă la semafor nu stă la coadă 
are prioritate la interior şi la exterior simţi 
cum se aşază în linişte oriunde e un loc 
liber şi creşte fără să întrebe ceva pe 
cineva ori pe altcineva devine familiară cu 
vecinii de suferinţă râde la orice glumă 
răsuflată pare de-a casei şi chiar devine 
casă devine acasă atunci când te aştepţi 
mai puţin / Bezna te ia întotdeauna pe 
nepregătite nu te lasă să răsufli să mai 
răsufli în preajma ta creşte o grădină de 
trandafiri negri aşa cum numai în reclame 
ai văzut mirosul de mosc te înconjoară ne-
tulburat şi te priveşti liniştit prin fereastra 
transparentă care eşti / Nu mai poţi fi decât 
lacrimă”...După cum se poate remarca, 
multitudinea de atitudini, de perspective 
din care se apleacă asupra lumii pe care 
o investighează poetul este indusă sau 
chiar impusă de ea însăși, fiindcă „Lumea 
ca un poliedru de oglinzi / O locuire aş fi / 
O includere /  Dar totul devine aglomerare 
de cioburi / O aglomerare gălăgioasă / Se-
cundele de beznă într-o vâltoare de flăcări 
întunecate / Îmi stau încă în faţa privirii un 
ţărm de răni şi mângâiere un ţărm de 
suferinţe şi tandreţe / Un ţărm de aşteptări 
şi de cochilii / În care au murit pe rând ca 
melcii vechile speranţe / E ţărmul care m-
a pierdut / E ţărmul fără marea care-am 
fost / E ţărm / E departe poate nicăieri / 
Când noaptea e tot mai aproape” 

Poezia lui Florin Dochia din acest 
volum, de o profunzime care le depășește 
pe toate celelalte pe care le-a publicat 
până acum, cuprinde, așadar, un univers 
proteic alcătuit din eșantioane de contem-
poraneitate, condimentate cultural (prin 
paginile cărții defilează „toată floarea cea 
vestită” a literaturii lumii, convocată de au-
torul contemporan spre a-i corobora 
aserțiunile), care, prin fiecare poem și prin 
toate, privite în ansamblu, oferă o 
panoramă a lumii noastre, cu incalcula-
bilele ei contondențe pentru spiritul sensi-
bil, dar și cu inefabilul care îi dă omului 
forța de a-și păstra, totuși, omenescul, 
chiar și în condițiile restrictive ale unui vi-
variu, pe care optimismul poetului îl vedea 
doar temporar, pentru doar „21”!... Vorba 
lui:  „Nu poţi avea totul, dar totul te poate 
avea pe tine”!     

În descendența postmodernismului – Florin Dochia: „Vivarium 21”

M
io

ar
a 

Ba
hn

a



PLUMB 182-183

pagina 8 revistă de cultură

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deși s-au făcut unele pregătiri de 

către Filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor din 
România și de Asociația ,,Așezământul 
Cultural Bacău″ pentru organizarea unei 
întâlniri, pentru omagierea zilei de naștere 
a domnului nostru Eminescu, cel care a 
fost și a rămas poetul nostru național, 
Luceafărul poeziei Românești, din 
cauza unor îmbolnăviri cu virusul Sars Cov 
2, a trebuit să se contramandeze acțiunea. 

Ca fost politician, cu ocazia 
aniversării zilei de naștere a poetului, aș 
dori să aduc în atenție, preocuparea gaze-
tarului Mihail Eminescu cuprinsă in opera 
publicistică, pentru a evidenția contempo-
raneitatea gândirii lui social-politice. Cel 
care s-a născut acum 172 de ani la 15 ian-
uarie 1850, avea să fie  poetul încă nease-
muit de generații întregi, fără de pereche, 
care a prins cu multă măiestrie în versul 
său, inima neamului românesc, gingășia 
sufletească, dragostea de țară, de adevăr 
și de dreptate, setea de perfecțiune și de 
înălțare spirituală a poporului român. El a 
fost și rămâne simbolul unității românilor 
de pretutindeni, versul curat al neasemuit-
ului poet încălzește și astăzi inimile și 
trezește la viață simțirea și vibrația 
românească.  

Cu toate acestea, opera marelui poet 
Mihai Eminescu și mai ales cea 
gazetărească a fost criticată și contestată 
și nu odată de tot felul de critici și trepăduși 
din aceea cărora Mihail Eminescu le 
spunea:       

    „Critici voi cu flori deșarte, 
    Care roade n-ați adus-      
    E ușor a scrie versuri, 
    Când nimic nu ai de spus″ 
Ideile poetului privind societatea 

românească au incomodat pe mulți con-
temporani, dar prin reflex și de atunci în-
coace, căci Eminescu rămâne mereu 
contemporan. Înainte de război ideile lui 
au fost contestate de unele forțe politice, 
care nu înțelegeau și nu acceptau teoria 
″păturii superpuse″ elaborată de poet și 
cristalizată treptat mai ales în cadrul 
polemicilor pe care mare nostru poet-politi-
cian le purta prin ziarul „Timpul″ cu ziarul 
„Românul″ de atunci, ce ironie a sorții 
„Românul″ nu-i pricepea pe românii 
patrioți. 

Din punctul de vedere al lui Mihail 
Eminescu „pătura superpusă″, era o cam-
panie de exploatare cum o percepea el, a 
maselor largi ale populației. În mare parte 
era de proveniență străină ai cărei 
componenți vedeau în țările românești un 
„hotel de tranzit″ bun pentru a acumula 
capital și al scoate peste hotare. 

Printre altele Eminescu spunea: 
„În nici o țară locuită de oarecare națiune, 
care trebuie neapărat să aibă o limbă, o 
istorie, tradiții, moravuri proprii, caracteris-
tice, nu s-a deschis cu o nepăsare mai 
stupidă o cale de intrare mai largă pentru 
toate elementele străine, bune-rele venind 
de oriunde. Un nepriceput ce în cutare țară 
nu si-a putut găsi norocul, un nenorocit 
care în țara lui s-a certat cu codica penală 
respectivă, un isteț cavaler de industrie 
căreia între ai săi i s-au înfundat resursele, 
găsesc ultimul și cel mai fericit orizont de 
activitate în liberala și umanitara Românie 
unde nimeni nu te întreabă de răvaș de 
drum″. 

Dacă ar fi trăit poetul, si-ar fi văzut 
confirmată teoria și în zilele noastre. Dar 
el, trăind prin noi, noi nu trebuie să uităm 
de interpretarea și învățămintele lui. 
Referindu-se la datoriile externe, marele 

Eminescu spunea: „Producțiunea unor în-
scrisuri de datorie e în realitate mijlocul 
prin care economia unei țări, strivită de o 
puternică concurență străină, e pusă de a 
consuma ani întregi mai mult decât pro-
duce și de a se bucura, după teoria liberu-
lui schimb de foloasele ieftinătății piețelor 
străine, atât de mult, până ce prin această 
lăudată ieftinătate ajunge la faliment″.  

Citatele aparțin unor articole publi-
cate de genialul poet român în ziarul  „Tim-
pul″, între anii 1879-1880,  dar cât de 
actuale sunt și astăzi! Vedem cum efeme-
ritatea unui articol se transformă într-o 
diagnoză pe termen lung, secular chiar. 
Omul capabil de o asemenea viziune, 
depășește atributele firescului, devenind 
apostol și geniul inegalabil al neamului 
său. Perioada 1877-1883, cât marele nos-
tru poet a activat la ziarul „Timpul″ este 
epoca de glorie, de mare intensitate în ac-
tivitatea publicistică și coincide cu implicații 
profunde în istoria noastră națională. 

Cu ceva timp în urmă, în anul  2003, 
un deosebit diplomat brazilian, Jose 
Jeronimo Moscardo de Souza, fost am-
basador al Braziliei la București, cu ocazia 
primirii din partea Academiei Române a ti-
tlului de Doctor Honoris Causa a declarat: 
„Vreau să mulțumesc României și în spe-
cial domnului Eminescu, datorită căruia 
Brazilia a avut cea mai mare dezvoltare 
economică din lume″. Același, Jose Jeron-
imo Moscardo de Souza și în același an 
2003, cu ocazia unui interviu a lămurit 
acea declarație bizară. Mihail Eminescu 
„ajunsese″ să fie cunoscut în Brazilia prin 
intermediul unei lucrări de mare 
importanță mondială a diplomatului, fost 
ministru de externe, guvernator al Băncii 
Naționale a României, economistul român 
Mihail Manoilescu, discipol al marelui poet 
și gânditor român. Teoria despre stat a 
lui Mihail Eminescu (Teoria Statului Or-
ganic) fusese încorporată în lucrare lui Mi-
hail Manoilescu: „Theorie du protectionism 
et de l′echange internațional″ care tradusă 
în limba portugheză în anul 1932, a ajuns 
în Brazilia, unde a fost transpusă de 
economiștii brazilieni în curs universitar, 
iar din anul 1970 program economic pen-
tru întreaga țară. 

Iată ce spunea Moscado de Souza în 
interviul amintit, referitor la economistul și 
omul de stat M. Manoilescu: „ În privința 
economică, se credea că suntem 
condamnați să rămânem o țară agrară ca 
și România la un moment dat. Dar a dat 
Dumnezeu să existe un mare român, fost 
ministru de externe  al țării dumneavoastră 
și un economist de talie mondială: Mihail 
Manoilescu. După traducerea, în 1932 ,a 
lucrării sale geniale, „Teoria protec-

ționismului și schimbului interna-țional″, 
aceasta a fost până în ziua de azi, inspi-
ratoarea dezvoltării economice a Braziliei, 
(...). Prin Manoilescu, responsabilii 
brazilieni și-au clarificat originile 
inegalității, rolul proiectelor de dezvoltare 
industrială, raporturile dintre industrie și 
agricultura, dintre exporturi și importuri etc. 
Astăzi, Manoilescu este considerat unul 
dintre fondatorii Braziliei moderne″... 

Mihail Manoilescu, închis și ucis 
de reprezentanții comunismului, hulit de 

SUA prin ambasadorul acestora la 
București Hans Klem și de Institutul 
Wiesel, a fost dat uitării în România 
capitalistă care se scufundă tot mai mult 
în capitalismul sălbatic cu sprijinul noilor 
parteneri și a noile relații economice, care 
ne întorc în epoci de mult apuse. 

Congresul de la Berlin, din anul 
1878, după încheierea războiului de 
independență, hotărăște ca România să 
retrocedeze imperiului țarist cele trei 
județe din sudul Basarabiei, Cahul, Bol-
grad și Izmail, să modifice art. 7 din 
Constituție privind acordarea cetățeniei 
române evreilor, să răscumpere căile fer-
ate de la nemți și să reglementeze 
chestiunea dunăreană. Condițiile impuse 
României pentru recunoașterea inde-
pendenței sunt calificate de Eminescu 
măsuri ale unor puteri imperialiste, care nu 
luau în considerație sacrificiile în vieți 
omenești și materiale făcute de poporul 
român pentru cucerirea independenței. 

Eminescu supune atenției opiniei 
publice internaționale faptul că atât Buco-
vina, anexată de Imperiul Habsburgic în 
1775, cât și anexarea Basarabiei în 1812, 
s-au făcut prin șantaj și nu pe calea 
armelor. Problema Basarabiei și a Bu-
covinei de nord continuă să rămână și 
astăzi nerezolvată, în spiritul luptei poetu-
lui Mihail Eminescu pentru unitatea 
națională a poporului român. 

În ceea ce privește modificarea art. 
7 din Constituție, Eminescu se declara 
pentru acordarea cetățeniei române 
evreilor, ceea ce se uită mai întotdeauna 
de către unii și cu bună știință. Poetul se 
declara împotriva presiunilor externe pen-
tru acordarea cetățeniei române tuturor 
străinilor în bloc, însă, individual, este de 
acord așa cum se proceda și cu românii 
din provinciile aflate sub stăpânire străină. 
Adunarea Deputaților și Senatul de atunci 
s-au pronunțat după lungi dezbateri, pen-
tru acordarea cetățeniei individual, așa 
cum cerea și Eminescu în publicistica sa. 

Teoria „păturii superpuse„ elaborată 
sociologic și politic în Statul Organic, de 
Eminescu nu avea cum să convină păturii 
superpuse instalată în România postbelica 
de ocupație militară sovietică. Eminescu a 
fost indezirabil și regimului comunist 
datorită aversiunii lui declarată în scris, 
față de Internaționala Comunistă și acoliții 
ei. Poetul era om al justiției sociale și 
naționale și nu admitea organizările 
internaționale și suprastatale. 

Așa cum se cunoaște, a fost de no-
torietate publică amânarea apariției volu-
mului X al operei eminesciene și apoi 
interzicerea lui după ce a fost tipărit la în-
ceputul anului 1989, ca urmare a acțiunii 

de blocaj întreprinsă cu suc-
ces de fostul rabin șef Moses 
Rosen care a reclamat ediția 
Eminescu conducerii PCR ca 
fiind un document cu 
conotații de antisemitism, ba 
chiar de fascism. 

Dacă neasemuitul poet 
Mihail  Eminescu, a cărui 
operă atinge perfecțiunea 
zeilor și nu poate fi contestat, 
în schimb gânditorul politic 
Eminescu a fost atacat cu 
îndârjire chiar și după anul 
1989. Astfel, în anul 1990, 
același fost Moses Rosen, a 
reluat acuzațiile de anti-

semitism și  xenofobie la adresa operei 
publicistice a lui Eminescu iar în 1992 
Ștefan Augustin Doinaș, președintele de 
onoare al Uniunii Scriitorilor din România 
vedea în reperul teoretic eminescian, un 
obstacol în calea europenizării românilor. 
Ceea ce deranjează însă, este faptul ca 
ideile lui Eminescu se aplică perfect con-
textului politic, economic și social din 
România contemporană ca și când ar fi 
scrise astăzi. Se izbesc de Eminescu și 
teoriile federalizării României ca și acelea 

ale unei Românii fără frontiere. Cât despre 
teoria „păturii superpuse” care vrea să 
facă din România un „hotel de tranzit„ pen-
tru companii de exploatare care să scoată 
din România întreaga ei avuție, această 
teorie beneficiază de confirmările cele mai 
clare. 

Etern ca poet, Eminescu este extrem 
de actual și prin teoriile lui politice, prin 
intuiția lui care a prefigurat încă în urmă cu 
o sută cincizeci de ani neajunsurile so-
ciale, politice și economice care amenință 
acum România. Contestarea lui Eminescu 
rămâne dovada valorii și actualității lui. 
Sunt indivizi și grupuri antinaționale, în 
țară sau peste hotare care din 
neînțelegere sau chiar din ură față de 
poporul român atacă întregul tezaur de 
simțire și gândire națională începând cu 
Eminescu. (A se vedea din interior Pat-
apievici și alții) S-a afirmat și se afirmă cu 
deosebită obrăznicie, că unul dintre cei 
mai mari umaniști ai lumii, Mihai Eminescu 
ar fi antisemit și fascist în sensul de 
dușman al omului și al omenescului. Este 
posibil ca cel mai mare iubitor de oameni 
să fie în același timp un înrăit dușman al 
omului? Nu ura, nu xenofobia îl 
caracterizează pe Mihail Eminescu ci 
dragostea de neam și de țară ceea ce ne 
lipsește acum. 

Eminescu a fost și a rămas, dacă 
vreți, un naționalist în sensul cel mai bun 
al cuvântului și în același timp un iubitor 
de oameni, de pace și de armonie. Emi-
nescu a fost și este în inimile noastre, 
unde nu poate fi atins și atacat ci numai 
mângâiat. Prin întreaga lui operă Emi-
nescu rămâne pentru veșnicie mândria 
neamului nostru, chezaș al conștiinței 
naționale, fiu strălucit al acestui popor, 
pildă vie pentru generațiile trecute și care 
va să vie, un mare vizionar care apostolic 
spunea: 

„Ce-ți doresc eu ție, dulce Românei, 
Țara mea de glorii, țara mea de dor? 
Brațele nervoase, arma de tărie, 
La trecutul-ți mare, mare viitor!” 
Poetul nostru național ,,luceafărul 

poeziei românești″, a făcut atât de multe 
lucruri bune și din păcate în România de 
astăzi încep să fie uitat sau locurile pe 
unde a fost și suferit să fie în afara 
preocupărilor și cunoștinței noastre.  

În timp ce în Republica Moldova, în 
Ucraina, Serbia, Ungaria, Canada, 
Venezuela, SUA, unde mai trăiesc români 
cu simțire românească, i se ridică statui, 
se amplasează plăci comemorative în 
memoria poetului, în România,  Biserica 
cu acordul tacit al Ministerului Culturii au 
îngropat și nu fac nimic pentru a scoate la 
lumină urmele trecerii prin viață a poetului 
nostru național. Din lipsa de înțelegere a 
Stareței de la mănăstirea Văratec, dar și 
a celor cărora preacuvioasa le dă as-
cultare duhovnicească, este în pericol de 
dispariție un reper cultural istoric, casa, pe 
care o mai închiria Eminescu, din când în 
când, de la maica călugăriță Asinefta Er-
moghin, când venea să se odihnească și 
să se întâlnească cu colegii și prietenii sau 
când era deja bolnav. 

Ce să credem, că Biserica, o 
instituție de cultura de fapt, îngroapă 
adevărul sau îl demolează și insultă 
memoria colectivă a poporului român prin 
lăsarea ca să se distrugă cu bună știință 
a casei în care mai poposea din când în 
când poetul în perioada 1870-1880 și 
după? Metaforele „Codrii de Aramă” și 
„Pădurea de Argint” din poezia Călin (file 
din poveste) a lui Mihai Eminescu nu sunt 
invenții, sunt realmente niște locuri din 
România, mai exact undeva în județul 
Neamț în apropiere de Mănăstirea 
Văratec. Aici se pare că a  scris Eminescu 
versurile memorabile: 
“De treci codrii de aramă, de departe  
                                      vezi albind,  
S-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint.  
Acolo, lângă izvoare, iarba pare de omăt, 
Flori albastre tremur ude  
                                    în văzduhul tămâiat″. 

(Continuare în pag. 9)
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Florin Alexandru este atât de 

îndrăgostit de personajul Collombo, in-
terpretat de Peter Falk în serialul poliţist 
american omonim, realizat în etapele: 
1978- 1988 şi 1989 – 2003 de către 
Richard Levison şi William Link, încât şi-
a adăugat la nume acest pseudonim. 
Florin Alexandru Collombo scrie şi el 
romane poliţiste, stă mărturie serialul 
Compania detectivilor, compus din ro-
manele: Arua, Averea preotului 
coreean, Artizanul păcatelor şi Arca 
şerpilor, toate publicate în anul 2021 la 
Editura Ex Ponto, Constanţa.  

Voi comenta în continuare, Arti-
zanul păcatelor, al treilea din serialul 
amintit. Ceea ce uneşte romanele este 
faptul că aceeaşi echipă de detectivi 
rezolvă cazurile, care mai de care mai 
complicate şi dramatice.  

În general, un roman poliţist se 
desfăşoară după un anumit tipic. 

 La început se petrece o crimă sau 
mai multe, iar la sfârşit criminalul sau 
criminalii sunt prinşi, de obicei făcând 
parte din personajele secundare la care 
nu ne-am fi aşteptat să comită aceste 
fapte. 

Acţiunea romanului Artizanul 
păcatelor se petrece în 1992 la 
Medgidia. Şi continuă în 2003 la 
Constanţa. 

Exordiul constă în rivalitatea dintre 
două bande rivale din Medgidia: Baştanii 
răi şi Legiştii buni, Legiştii, conduşi de 
Legis, acordându-le o severă lecţie / 
bătaie Baştanilor, conduşi de Sultan. 
Apoi lucrurile se complică. Legistul Arti 
se îndrăgosteşte de Paula (crescută la 

orfelinat) se însoară şi vrea să se 
retragă dintre Legişti. 

 La 11 decembrie 1992 se face o 
petrecere de adio pentru retragerea lui 
Arti. În acea zi, Paula cu bebeluşul nou 
născut în braţe, mama lui Arti şi Senti 
(Legist) se externează din spital. Pe dru-
mul cu maşina, un camion condus de un 
şofer al Baştanilor pătrunde pe con-
trasens şi îi omoară pe toţi . 

Sultanu îi transmite lui Arti un bilet 
că în Medgidia nu e loc decât pentru un 
singur şmecher şi acela este el. 

La 15 decembrie 1992, Sultanu îi 
cere lui Arti o întâlnire într-un loc izolat. 
Arti vine cu Legis. Cineva îi împuşcă 
mortal pe Sultanu şi pe Legis iar pe Arti 
îl răneşte sub umăru drept. 

Sărim la 23 august 2003, când tur-
coaica Idriş Aiten reclamă detectivilor 
dispariţia fiului ei de 16 ani, Asan, pore-
clit Cox. Cox cerşea pentru Jaba ex-
crocul de peste 150 kg. 

În ziua de 25 august 2003, Asan e 
găsit mort într-o lizieră de pădure, reze-
mat de un copac şi cu un piron bătut în 
cap ca să nu-i cadă. Cruzime 
nemărginită. La anchetă participă şi de-
tectivii noştri: Petre, Stan şi Dragu. 

Vine Jaba (Mustafa Cadri) la audieri 
la detectivii conduşi de Gripina. 
Recunoaşte afacerea pe care o face cu 
cerşetorii care trebuiau sa-i dea o cotă 
majoră ca taxă de protecţie. Asan a 
micşorat mult cota pe care i-o dădea lui 
Jaba. Deocamdată nu se ştie cine l-a 
ucis pe Asan, dar bănuitul Jaba e ucis 
cu o bombă artizanală montată sub cân-
tarul cu care se cântrea la 175 kg, greu-
tate pe care voia să o serbeze. 

Apar noi suspecţi, cumpărătorii cân-
tarului de animale pentru Jaba, două 
persoane, dintre care una puternică, 
înaltă, cu palmele cât nişte lopeţi – 
poreclită Bou. 

Dar crimele continuă, la data de 5 
septembrie 2003, florăreasa Omer 
Fatma e ucisă cu lovituri de armă albă 
(cuţit ascuţit sau sabie) în florăria ei. 
Lumea a văzut un domn cu baston 
ieşind din florărie.  

Lapte a lui Pătata, care îi făcuse 

curte florăresei, e luat la cercetări de 
către detectivi, dar mai apare suspect şi 
Baros, un alt iubit al Fatmei. Baros e şi 
el cercetat de detectivi. 

O altă crimă se desoperă într-un 
automobil, avocatul Mihăilă Iocusel, în-
junghiat în tâmplă. Judecătorul cu 
perucă, Florescu, spadasin, pare şi el 
suspect în uciderea avocatului Iocusel.  

Pare suspect şi Mituş Mileanu, di-
agnosticat eronat canceros. Judecătorul 
Irimia, care a făcut puşcărie cu Bou, 
poate fi capul răutăţilor, dar apar alte 
date interesante.  

Arde casa familiei Mihăilă şi cei doi 
locatari sunt carbonizaţi. Bou este ucis 
prin injectare cu otravă. 

Raluca fiica detectivului Stan este 
răpită de criminali. 

Se clarifică motivul crimelor. Cîrim 
Amet, îl salvase pe  Muftiul Turciei de la 
o piatră căzută din turnul minaretului în 
Constanţa şi primeşte de la Preşedintele 
Turciei un joc de şah cu piese din aur 
masiv, bătute cu safire. Le-a ascuns în 
pivniţa minaretului şi i-a destăinuit iubitei 
sale, Feria, şi lui Iocusel secretul când a 
murit. Criminalii care au aflat secretul, 
au ucis moştenitorii, pe copiii lui Cîrim.  
Victimele erau fraţi. 

În sfârşit, cine doreşte să afle cine 
este „artizanul păcatelor”, trebuie să 
citească acest fascinant roman poliţost. 

Florin Alexandru – Collombo a ela-
borat prin romanul poliţist Artizanul 
păcatelor o poveste foarte bine 
dezvoltată, ceea ce atestă că este un 
narator care posedă o imaginaţie bogată 
şi o putere de sinteză ridicată, întrucât 
toate evenimentele nu sunt întâm-
plătoare, ele se subînscriu în unitatea 
acţiunii. 

 Nimic în minus, nimic în plus, toate 
amănuntele sunt gândite astfel încât să 
contribuie la luminarea treptată a mis-
terului. Subiectul este foarte incitant, tex-
tul dens, stilul limpede, colocvial. 

Autorul ştie să folosescă cu succes 
tehnica amânării deznodământului până 
la ultimele pagini ale cărţii. Romanul pal-
pitant Artizanul păcatelor se citeşte cu 
interes.

Florin Alexandru-Collombo-Artizanul păcatelor (Ed. Ex Ponto, 2021)
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Geometria primăverii în poezia 
Adrianei Butoi, în cel de-al patrulea 
volum al său de versuri, este chiar 
imaginea căderii drepte  a cuvântului în 
poezie. Perpendicular pe primăvară 
exprimă acel lirism propriu vocii poetei, 
direct, limpede, fără sofisticări inutile, 
fără dantelării, dar cu impact major 
metafizic și existențialist. Ea vine „cu 
propuneri realiste /fie că se poate /fie 
că nu /.  

Poezia sa este un manifest care 
îndeamnă la clarviziune:  

„ia-o de la capăt/ poți să începi cu 
monotonia cafelei de dimineață /cu 
ziarul online/ muzică faină/ poezia ta/ și 
recompune-ți visul/ desenează-ți/ 
muntele / continentul / planeta albastră/ 
nu uita creioanele colorate ” 

Perpendicular pe primăvară 
este un jurnal poetic în care Adriana, 
cea cu privirea limpede, își scrie senti-
mentele, anotimpurile, dezamăgirile, 
admirațiile, într-o dublă expunere: 
existențialism și textualism. Nimic re-
dundant, într-o retorică foarte 

convingătoare, anulând plictisul coti-
dian sau găsindu-i veleități de forță, 
poeta expune o stare permanentă de 
activitate, de formă în mișcare și de in-
telect practicant relevării prin cuvinte. 
Sinele său are înțelegerea dreptei per-
pendiculare, acel unghi perfect pe un 
alt plan: „din miere/ din pelin/ sunt doar 
ce pot să fiu/și spun/nu e puțin/”. Poate 
că didactica practicată în atâția ani i-a 
adus această înțelegere optimă a lu-
crurilor văzute sau nevăzute, ale gân-
durilor și sensurilor vieții. Poezia 
Adrianei este împotriva ambiguității, a 
sensurilor interpretabile, aici nu există 
imprecizie, exact ca în geometrie, lu-
crurile, formele, unghiurile de vedere și 
stările sunt clare: „Nu vreau doar rân-
duri printre rânduri /”. 

Dar nici pe departe nu vorbim de-
spre un exerciție prozodic, ci de unul cu 
un lirism la vedere pentru că, nu e 
așa?, Solomon Marcus a demonstrat 
adeseori că „poezia şi matematica sunt 
surori în aceeaşi paradigmă culturală”.  

Și găsim sintagme noi, lirice, în 
estetica proprie  a Adrianei Butoi:  
„liniștea obișnuinței/ uite/ soarele/ 
așteaptă aceeași dimineață/”; „de multe 
ori așezăm luna/  la loc de cinste /pe 
scaunul cel ales/ să fie numai pentru cei 
ce știu a rosti/ sensul lumii/”; „fără 
îndoială/ există o clipă între lumi/ clipa 
care face diferența/ e posibil să existe 
și secunde între culori ”. 

Tema principală sau firul roșu al 
întregului volum este una remarcabilă 
în unitatea poeziilor, acum, în sens filo-
zofic, demonstrând complementaritatea 
dintre adevăr și pasiune. Ambii termeni 
sunt definitorii acestui scris. În moduri 
diferite, poeziile fac apologia 
adevărului, a realității, prin prisma 
contemplației lumii în care trăim, fără 
lamentări sau frustrări, dar cu imbolduri 
mobilizatoare.  

Astfel, realizez că, după 
experiența acumulată în primele trei 
volume, Adriana a pășit pragul 
cunoașterii de sine prin scris, și acest 
adevăr se întrevede la fiecare poem. 
Mi-aduce aminte de Principiul poetic 
al lui Edgar Allan Poe și despre acest 
context ne-a definit Matei Călinescu 
acest considerent în prefața volumu-
lui amintit:  

„Adevărul și pasiunea (unul fiind 
satisfacția intelectului, cealaltă consti-
tuind mobilul inimii), fără a trebui în chip 
necesar eliminate din poezie, trebuie 
subordonate țelului suprem: produ-
cerea acelei stări inefabile de elevație 
spirituală…” 

O definiție mai exactă nu aș fi 
putut da stării mele de cititor în urma 
lecturii noului volum al Adrianei Butoi.  

Adriana bate perfect pe trambu-
lina meditației, își ia avântul perpendi-
cular și astfel, reușește să transforme 
însuși cuvântul în ființă ontologică, la 
rang de spirit elevat.  

„Perpendicular pe primăvară” 
merită un drum plin de cititori!

 

GEOMETRIA PRIMĂVERII

Cr
is

tin
a 

Șt
ef

an

DOMNUL NOSTRU  
EMINESCU... 

(Continuare din pag. 8) 
 
Din mărturisirile înserate în unele docu-

mente mai vechi, ale unor tinere călugărițe con-
temporane cu Eminescu, Creangă, Veronica 
Micle, etc. care însoțeau grupul, atunci când 
aceștia se plimbau prin pădurea de argint, unde 
se auzea râsul cristalin al poetei Veronica Micle, 
râs care le molipsea și pe tinerele măicuțe și de-
sigur, îl impresiona și pe Eminescu. Dacă Emi-
nescu închiria căsuța maicii Asinefta Ermoghin, 
Veronica Micle era găzduită la casa celor două 
mătuși maici care nevoiau la Mănăstirea 
Văratec. La vârste de cca 30 de ani, de ce tre-
buie să fie condamnată iubirea unor tineri? De 
când iubirea este un păcat de neiertat? Se pare 
că aceasta este motivul opoziției încruntatelor 
fețe bisericești, de a se păstra memoria marelui 
nostru Mihail Eminescu prin reabilitarea și 
punerea în valoare și în circuitul cultural național 
a casei  în care era găzduit poetul din când în 
când, un reper al culturii neamului românesc. 
Goethe și alți clasici universali au marcate 
preumblările lor prin țara de origine și nu numai, 
reperele unde s-au născut, unde au trăit și 
obiectivele vizitate în timpul vieții lor, ca obiec-
tive turistice. De ce marele nostru poet Mihail 
Eminescu nu se poate bucura de același re-
spect din partea societății românești? 

Poeta Veronica Micle, născută în același 
an cu Eminescu nu a conceput să mai trăiască 
fără el, și-a curmat viața la aproape două luni 
după dispariția marelui poet, la 3 spre 4 august 
1889 și își doarme somnul de veci într-un im-
petuos mormânt funerar chiar în curtea bisericii 
de la cimitirul mănăstirii, unde veneau și mai vin 
și acum turiștii și-i depun buchete de flori, 
impresionați de dragostea până la sacrificiul 
suprem, ceea ce nu prea mai întâlnim acum. 

Unul din obiectivele noii noastre Asociații: 
„Așezământul Cultural Bacău″, care cuprinde, 
Filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, 
Filiala Bacău-Neamț a Uniunii Ziariștilor din 
România, revista Plumb, etc. și multe alte 
personalități ale culturii naționale băcăuane, va 
fi preluarea de la actualii administratori, spre re-
abilitare, a casei de la Mănăstirea Văratec în 
care Mihail Eminescu era găzduit în zilele sale 
de răgaz și darea ei în circuitul cultural național 
și internațional. 

Lex orandi 
(Continuare pag. 4)  

Către îngeri ridicându-și ochii, în zadar se 
roagă; către oameni mâinile tinzându-și, nu are cine 
să-l ajute (…)” (Molitfelnic, E. I. B. M. O., Buc., 
2019) 

Reiese cât se poate de clar, din lucrarea pe 
deplin argumentată a părintelui Petroaia, că, pentru 
întreaga omenire, singura axiomă valabilă sunt cu-
vintele lui Iisus Hristos: „Eu sunt Calea, Adevărul și 
Viața”. În rest, e orbecăială și „vânare de vânt” Și, 
fiindcă autorul aduce în discuție tradiția încoro-nării 
suveranilor din câteva țări, unde stăteau la loc de 
cinste „Nihil sine Deo”, redăm aici concluzia sa 
firească, la care ne raliem fără rezerve: Câte nu ar 
avea de învățat conducătorii de astăzi ai lumii de la 
aceste lecții de istorie, mai ales că mulți dintre ei cei 
care gestionează destine de popoare, țări și conti-
nente nu au nici un mandat primit prin „ungere” și 
„încoronare”, ci au venit la cârma vreunui stat ur-
mând un protocol oarecare, secularizat, palidă 
formă de investitură omenească! Ce rămâne? Vre-
muirea fără sens a individului care, vai, crede doar 
în atotputernicia sa, tăindu-și craca de sub picioare 
aflată deasupra unui hău viclean și lacom. 

Lex orandi, cartea preotului Lucian Vasile 
Petroaia, e și un ghid de maximă importanță în viața 
creștinului, fiind o fericită îmbinare între elementele 
de practică liturgică și istoriografie, cu un studiu spe-
cial privind simbolistica arhitecturii bisericilor 
noastre.  

Nu poate fi trecut cu vederea nici aspectul pro-
fund științific, înveșmântat într-o frazare de person-
alitate cu o bogată cultură, eviden-țiată și de cele 
150 de trimiteri bibliografice.
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Dacă ne vom apleca puțin – doar puțin 

– asupra poeziei lui Horia Furtuna, vom 
recunoaște că versul său reprezintă  o floare 
între florile literaturii române.  Poetul a abor-
dat o gamă largă de specii literare precum, 
legenda (Fata din pârâu), meditaţia (Paşii, 
În pacea-n care nimeni nu mă ştie, Ah, nu 
mă mai chemaţi, Adio, Poezie!, Tristeţe, 
Moartea), sonetul (Sonet erotic), meditația 
psaltică (Judecata din urmă), poemul 
filosofic (Plimbare prin Parcul Iluzoriu, Ba-
lada Lunii, Sărmanul Yorick) etc. 

Muzicalitatea, ritmicitatea, armonia ver-
sului său (compus ori tradus din literatura 
europeană) i-au determinat pe câţiva com-
pozitori să armonizeze acorduri de romanţă. 
Nimic mai simplu şi în cazul unei creaţii, pre-
cum, Romanţă tristă, deja cunoscută, încă 
din anul 1915. Poezia respectă câteva 
atribute specifice acestei specii lirice: filonul 
romantic, cu tresăltări melancolice, o 
îmbrăţişare duioasă şi armoniosă a fiorului 
erotic. Cât priveşte anafora, repetiţia, la 
modul general, devine un atribut specific, 
simbolist. Un exemplu, concludent, ni-l oferă 
poemul Romanţă tristă  (revista „Noui 
pagini literare”, Anul III, nr. 1, ian.1915, p. 1). 

Captivează, emoţional, confesiunea 
dublată de cele două tipuri de iubire. Mama 
– reprezentând aproapele, încrederea, o 
formă de iubire de o puritate angelică; pe de 
altă parte, iubita – înfăţişând departele, 
nesiguranţa, îndoiala (V-amintiţi, Lacul lui 
Mihai Eminescu?! Dar şi de Lenau sau de 
Vigny), fior tipic romantic, interjecţia („o”) ex-
trem de sugestivă în semnificaţii! Formele 
pronominale „(tristeţea) mea” – „(la) ea” îşi 
au rolul lor relevant (a mea e tristeţea – a ei 
este depărtarea), un vizibil plan antitetic, 
care sugerează neîncrederea, dezamăgirea, 
neîmplinirea, proiecţii amăgitoare („gânduri”, 
„vise”) – şi-ntr-un final, verdictul („nenoro-
cirea mea”). Dar şi punctele de suspensie 
glăsuiesc, tainic, zbuciumul interior! Aseme-
nea, vocala „ă” („lacrămile”) închide un mini-
univers al frământărilor inexplicabile. Un „de 
ce”, o interogaţie greu de acceptat. Formele 
verbale „nu-mi şterge” şi „nu-mi spune” 
accentuează două stări contradictorii care 
persistă în fiinţa interioară a îndrăgostitului: 
nu înţelege îndepărtarea iubitei, nu acceptă 
această situaţie, dar doreşte să se cufunde 
în această suferinţă, paradoxal, alinătoare, 
întărită, chiar de anafora „am spus”.   

Ceea ce remarcăm specific la Horia 
Furtuna este acel transfer subtil dinspre liric 
înspre dramatic. Monologul prinţului-protag-
onist devine o adevărată pledoarie pe tema 
iubirii, dar cu o tonalitate finală, de-a dreptul 
ironică: „Dar când ecouri rătăcite din cânte-
cele parasite / Îmi vor cânta din nou în suflet 
cadenţele lor sibiline, / Te voi privi şi pentru 
m’tine voi scrie noi şi liniştite / Romanţe fără 
nervi spunându-ţi: citeşte-le sunt pentru tine! 
/ Le vei lua încet, pe gânduri, nepricepând 
al lor mister / Asemenea Necunoscutei, 
citind Sonetul lui Arvers” (Dedicaţie, publi-
cat, initial, în revista „Flacăra”, nr. 23, 19 
martie 1916, p. 263; republicat şi în „Tribuna 
avocaţilor”, Bucureşti, Anul III, nr. 4-5, 
aprilie-mai 1936, p. 15). 

Preluând modelul maestrului său, 
Alexandru Macedonski (gândind la poemul 
Rimele cântă pe harpă), Horia Furtuna 
înţelege că trecerea noastră prin viaţă s-ar 
cuveni supusă aceleiaşi structuri melodice 
ale anticului instrument: „Sărută, cântă, 
joacă şi forţele-ţi sfăramă, / Să mori în volup-
tate, nu de dureri ucis!” (Harpele, publicat 
în revista „Flacăra”, Anul III, nr. 18, 15 
februarie 1914, p. 149). 

Deopotrivă, preluând starea de extaz a 
lui Duiliu Zamfirescu, cel de la 1882, am 
putea descoperi în poemul lui Horia Furtuna 
aceeaşi delicateţe, aceeaşi cugetare înaltă, 
preluată de la maestrul său Alexandru 

Macedonski, gândind la poemul La harpă: 
„A! nouă nu ne pasă de inimi împietrite, / De 
epoce perverse, de suflete-njosite, / De sec-
oli în care ne naştem şi trăim. / Planăm mai 
sus de lume, – şi de umblăm prin tină / Cu 
sufletele suntem în raze de lumină / Şi ne 
începem viaţa atunci când murim”  („Româ-
nia liberă”, 24 decembrie 1882). 

Tentaţia de a încadra poezia în curentul 
simbolist rămâne accentuată, deşi poetul îşi 
creează o viziune proprie asupra a ceea ce 
înseamnă singurătate sau izolare de tumult. 
Poemul Apa mării  ar putea întări această 
ipoteză: „Apa mării de argint / Mişcă solzii 
plini de soare / Sunt la Lido? La Corint? / 
Dorm în vis sau dorm pe mare? / Lopătare, 
lopătare! // Aquarela mării bate-n / Ţărmul 
scris cu apă tare, / Legănat uşor mă claten 
/ În lumina uimitoare, / Lopătare, lopătare! // 
Ca o inimă ce bate / Valurile vin uşoare, / Vin 
dinspre singurătate / Şi se duc spre lumea 
mare, / Lopătare, lopătare! // Luntrea mi-e 
coşciugul. Du-mă / Înspre recea depărtare, 
/ Du-mă peste flori de spumă, / Peste câm-
puri de răcoare, / Lopătare, lopătare!” (poem 
publicat în revista „Propilee literare”, Anul I, 
nr. 6, 1 iunie 1926, p. 13). 

Cum am putea vizualiza imaginarul po-
etic? O accentuată şi acceptată dualitate: el 
şi marea; el – în lumea cea mare şi 
nesfârşită a mării; un el, minuscul, într-o lun-
tre, plutind pe luciul unei ape „de argint”. Val-
urile sunt îmbietoare, prin luminozitate şi 
acustică. O armonizare care se arată la 
limita dintre vis şi realitate, cu rimă cultivată 
(„bate-n” – „claten”, strofa a doua) sau 
monorimă (strofa a treia), întru acceptare, 
chiar. A liniştii eterne (strofa a patra). 

Traversând – şi doar numai – excursul 
său liric, avem a constata că pentru Horia 
Furtuna poezia este iubire, iar iubirea este 
înveşmântată-n fald prozodic, un prozodic 
neîncorsetat de rigorile clasicităţii, dar în-
miresmat de o gamă diversă de mijloace 
stilistice de esenţă mitico-filosofică, de-a 
dreptul cuceritoare. Poetul  se „plimbă” cu 
degajare prin  „parcul” imaginarului său atât 
de bogat, atât de divers, atât de subtil şi 
muzical, încât pare un excurs  „iluzoriu”. 

 În adevăr, după cum afirmă, la un mo-
ment dat şi criticul Al. Piru, Horia Furtuna 
„concepe poezia ca exprimare armonioasă 
a gândului şi a simţirii”. În imaginarul său, 
poezia devine corolă florală. „În fiecare 
floare e-un vis şi o iubire, / Şi-n orice colţ de 
lume”  (Plimbare prin Parcul Iluzoriu, 
partea a III-a, Iazuri de noapte) se des-
chide, generos, o idee care-nmiresmează 
universul liricii – la modul sublim. Fără nicio 
exagerare! Pentru Horia Furtuna, dialogul cu 
Poezia – cânt „înfăşurat” în  mireasmă de 
„vis şi cuvânt”  –  pare nu doar un exerciţiu 
reconfortant, cât o formă de linişte interioară. 
În pacea-n care nimeni nu mă ştie, această  
stare de purificare este sublimă. Doar ea, 
Poezia are acel farmec  interior (tipic femi-
nin), care-ţi poate hrăni fiinţa, oferind 
vigoare, prospeţime, purificare: „În pacea-n 
care nimeni nu mă ştie / Eu mă gândesc la 
tine, poezie. // În apa ta miraculoasă / Îşi 
spală sufletul femeia cea frumoasă. / Îi dai 
puterea fermecată / Să-şi simtă inima curate 
/ Şi-i risipeşti / Greşelile trupeşti”. 

Şi-n acest ritm, important este să poţi 
descoperi subtilitatea versului, a ideii poe-
tice, a mesajului poetic: „Cu migăleală de 
furnici, / Tu faci sinteza lucrurilor mici / Şi 
către sărbătorile gândirii le ridici. / Prin 
înrăitul lumii zvon, / Străbaţi cu zâmbetul lui 
Apollon: / Şi-n încâlcelile confuse / Te plimbi 
cu-nseninate muze”. Căutările-s migăloase, 
dar finalitatea te înnobilează. 

Plăsmuit din preaplinul harului ceresc, 
poezia străpunge spaţiul în învolburări ne-
limitate:  „Tu faci din luna cerurilor mele / Al-
bina poeziei printre stele”; alină suferinţa: 
„Ştergi lacrima ce curge pe obraz / Şi ne dai 
lacrimi pentru alt extaz” sau „Dulceaţa ta de-
amiezi de vară / În suflete-ngheţate se 
coboară”. Ştie să mângâie într-atât 
subconştientul, pentru a se înţelege care ni-
i menirea: „Pe om îl faci mai drept şi mai 
senin, / Pe calea tragicului său destin”, 
păstrând nealterat curajul şi încrederea în 
forţele tale interioare: „Să-l faci să creadă, 
bietul, pentru-o clipă, / Că are, ca şi tine, o 

aripă, // Că va respira neîncetat, / Acolo 
unde tu l-ai ridicat”. Asemenea, se doreşte 
solidară cu cei din jur: „Arunci parfum 
tulburător pe pagini, / Săracului cu duhul dai 
imagini”. Versul său poate dobândi acea 
muzicalitate, mângâietoare, benefică: „Dai 
fetelor iluzia că sunt / Solia frumuseţii pe 
pământ”. Încurajează pe novici: „Te-arăţi 
începătorului poet / În bucuria primului 
sonet”. Ai atâta forţă-n tine, încât 
„prospeţimea ta pluteşte azuree / Pe sluta 
omenirii epopee”. 

 Poezia înseamnă frumuseţe interioară, 
armonie, sensibilitate,  „imn reînnoit şi pre-
lungit – ce-l cântă omul trist, spre infinit”. Cu-
vântul poetic va rămâne-n veci de veci 
„alinare / în ucigaşa lumii destrămare”.  
Mesajul acestui poem este întreţesut în am-
plitudinea distihurilor, frazări în înveş-
mântarea lor sublime. 

O subtilitate aparte degajă amplul poem 
filosofic, compus în „ianuarie 1952” Plim-
bare prin Parcul Iluzoriu (572 de versuri), 
și dispus  în trei tablouri lirico-dramatice: 
Iazuri de argint (treapta iniţierii), Iazuri de aur 
(treapta cunoaşterii), Iazuri de noapte 
(treapta inadaptabilităţii), artă poetică 
reprezentativă pentru lirica poetului român. 
Poetul  propune un excurs prin împărăţia 
cea greu de cuprins a Creaţiei, „parcul 
poeziei”, ocrotiţi fiind de lumina Soarelui, 
„puternic făclier”, stăpân al Universului, 
căruia parcă i-ar acorda însăşi creaţia Uni-
versului  [Dacă încercăm o comparaţie cu 
versul: „n-a fost de Dumnezeu creat”]. 

Interlocutorul său imaginar, se doreşte, 
firesc, un confrate, tânăr poet, neexperimen-
tat, tocmai de aceea îl şi poartă prin mitolo-
gia greacă, fundament al culturii universale.  

Prima treaptă este cea de argint. Primul 
capitol, pare să ne amintească de o legendă 
care spune că zeul medic Diances îi 
făureşte un braţ de argint regelui Nuada, 
pentru ca să-şi poată exercita rolul de 
conducător în a sa ţară. Şi extrapolând, 
Maestrul în arta Poeziei (Horia Furtuna) 
încearcă să contureze un braţ artistic pentru 
un viitor creator de poezie.  

Distihurile şi îndrăzneţele rime („cer-
făclier”, „florint-argint”, „Tytir-zefir”) se vor 
coborânde-n miezul temei: bucolismul pro-
movat de cenacliştii din Kos (Grecia). Ei 
bine, dezlegarea rimei „Tytir – zefir” ne con-
duce în miezul bucolismului antic, mai pre-
cis, la legenda care glăsuieşte despre un 
Tytir, „păstorul lui Theocrit şi Virgiliu”, şi un 
zefir – „zeul vântului de apus”, concentraţia 
maximă fiind capodopera lui Beethoven – 
Pastorala. Aşa cum în simfonia marelui com-
pozitor german domină orchestra, aseme-
nea şi poezia – impune un summum de idei 
şi motive artistice care să îmbrăţişeze corola 
tuturor simţurilor estetice. Câtă dreptate are 
poetul: „În vechea poezie, trăind universală, 
/ Absoarbe sevă nouă în lumea-i vegetală”, 
apreciind că Horia Furtuna ar fi putut deveni 
şi un maestru [a se citi profesor] în arta stilis-
ticii româneşti. 

Ce lecţie de stil oferă aceste versuri: „Să 
ştii că fiecare rimă cheamă / Surorile-i de-o 
seamă / Ca să-ţi alegi din ele una, două, trei, 
/ Spre a trezi în tine noi idei”. 

Aşadar, ce ar trebui să reţină novicii? 
Că alegerea unei perechi de rime nu 

este întâmplătoare, precum în exemplifi-
carea anterioară. Rimele „Tytir - zefir” au 
îmbrăţişat nu doar ideea, ci au străpuns is-
toria poeziei bucolice eline. „Orice gând te 
cheamă către rime / Şi orice rimă te obligă 
să gândeşti”. Explicabil de ce poeţii acestui 
secol fug de rimă, nu?! 

Măiastră explicaţie: „Apoi, crescut şi in-
spirat, / Pe drumul ce ţi-au luminat, / Aruncă-
le deoparte, / Ca să păşeşti cu alte rime mai 
departe”.Firesc, pentru a contura alte idei, 
îndrăzneţe. Şi-avem a reţine: „În meşteşug 
să crezi întâi / Şi mai târziu să crezi şi-n 
imaginaţie”. „Fii delicat, fii corosiv, fii inspirat! 

/ Surprinde gândul care-n tine nu e încă / 
Sau gândul care pâlpâie-n natura adâncă, / 
Spre a-l face viitor şi-adevărat”. 

E nevoie de îndrăzneală: „Arhitectura lor 
dinamică de floare”, a versului, fireşte, las-o 
să se „răsfeţe-n soare”. Dă-i aripi, şi versul 
va triumfa. „Fii pătimaş, lucid, artist şi om”. 
Doar astfel mica ta creaţie va deveni: 
„Jăratec, flacără, scântei, lumină!” 

Şi dacă vom considera primul capitol, 
Iazuri de argint, ca vârstă a iniţierii în arta 
poetică, atunci, cel de-al doilea capitol, 
Iazuri de aur, putem să-l definim, fără a 
greşi: vârsta luminii, vârsta cunoaşterii / 
vârsta dorinţei de cunoaştere /. Şi în această 
etapă se impune mult studiu, mai precis, 
studiul literaturii franceze: „E cald. E miezul 
zilei ca în Lecomte de l’Isle. / Cât suflet 
doarme-n floare, şi-n amănunt cât stil!” 

Şi iată ce lecţie subtilă ne oferă 
maestrul: să pătrundem în arta parnasianis-
mului, împreună cu Charles Lecomte de 
Lisle, cu rebelul autodidact La Fontaine sau 
cu trubadurul Bertrand de Born. De la marea 
epopee franceză de secol al XII-lea, Cân-
tecul lui Roland  la peisagistul Corot. De la 
Odissea lui Homer la poetul hindus Kali-
dasa. De la epopeea lui Dante Alighieri la 
Don Quijote (1605) a lui Cervantes. – Şi lista  
ar putea continua. Un studiu intens va con-
duce spre maturizare. Important este: „Când 
eşti înfrânt, să nu te resemnezi”, ci să „rămâi 
ca soarele-n amiezi”. „Fii nou, fii tot, fii clar, 
fii tu în orice clipă-a ta”. Să nu te afecteze o 
anume critică, „nu ezita! Nu pregeta!” 

Urmând calea poeziei, „să-i respiri par-
fumul ca-ntr-o rugă”.  Optimismul se cuvine 
să domine. „Iubirea şi cu Poezia / Vor să se 
ia la-ntrecere cu veşnicia”. Şi doar astfel, vei 
atinge „azurul”. 

Am ferma convingere că pentru cea de 
a treia parte, poetul şi-ar fi dorit cu totul alt 
final, ţinând cont de perioada finalităţii po-
emului, „ianuarie 1952”, a încorsetărilor în 
care se afla cultura românească, decimată 
şi încartiruită. Pentru el „şcolirea” nu i se mai 
putea înscrie pe răboj. Şi ce-i mai 
rămăsese? Gestul lupului din poemul lui Al-
fred de Vigny  La mort du loup: „Puis après, 
comme moi, souffre et meurs sans parler”. 

Intuind evoluţia poemului pe trei trepte 
ascensionale, prin simbolistica: argint şi aur, 
treapta a treia ar fi trebuit să surprindă tri-
umful artei. Dar n-a fost să fie aşa, ci doar 
„iazuri de noapte”, în apa tulbure a acelui 
prezent. 

Şi cum libertatea cuvântului i-a fost 
luată, poetul glăsuieşte clar: „Şi-atunci când 
simţi că nu mai eşti poet / Ia-ţi printre oameni 
locul tău încet. / Priveşte înc-o dată lumea 
mare, / Şi treci la fapte, sau tăcere, sau 
uitare!” 

Ce-a ales poetul? 
Nici nu a depus vreun efort – şi ca multe 

alte zeci şi zeci şi zeci de creatori, a coborât 
în tăcere! „Vezi Parcu-acesta Iluzoriu ce-a 
adormit tăcut? / Închide ochii… şi a 
dispărut!” Tăcerea şi uitarea au îmbrăţişat 
ca într-o menghină multe nume. 

Gestul de astăzi este unul al trezirii, 
pentru că niciodată nu e prea târziu să ne 
apropiem de opera lui Horia Furtuna şi cu 
„un singur vers de altădată” să-i mângâiem 
somnul eternităţii. Aşadar, ascensiunea – din 
primele două trepte – devine – dureros de 
trist şi de nedorit – coborâre – /  – dureros 
picaj, cu înţeles de încorsetare morbidă. 

În plan artistic, Horia Furtuna explică 
ceea ce s-a întâmplat cu artiştii deceniului 
cinci al secolul al XX-lea (incluzând, 
bineînţeles şi generaţia şaizecistă, pe care 
Horia Furtuna nu mai avea cum s-o 
cunoască.), întoarcerea spre trecut.  

Nemaivând contact cu viaţa culturală 
europeană (şi mondială), creatorii nu au altă 
soluţie decât să îmbrăţişeze valorile interbe-
licului, doar acestea devenind model şi mit. 
Nu au altă soluţie decât să reia şi să 
adâncească experienţele modernismului in-
terbelic. Doar acelea care scăpaseră din 
ghiarele malaxorului ucigător.  Aşa se face 
că prin Nichita Stănescu, reprezentant al 
generaţiei şaizeciste, conştiinţa artistului se 
va plasa „înlăuntrul desăvârşit” (Elegia I), 
creind versuri care se vor situa deasupra 
metaforei. Iată-l pe Horia Furtuna o 
conștiință a generației sale – și a generațiilor 
ce îi vor urma!  Tăcerea criticii – în ceea ce-
l privește – doare.  Doare și este nedreaptă!  
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Uniunea Scriitorilor din România - Uniunea Scriitorilor din România - FILIALA BACĂU FILIALA BACĂU - - (pe scurt)(pe scurt)

Pagina semnată de Dumitru Brăneanu

 
-data naşterii: 
12.05.1946, 
Maramureș; 
-locuiește în 

Suceava; 
-anul primirii în USR: 

2008 
– Volume publicate: Ard visele în nopţi 
de sânziene- poeme ed. Mușatini,1999; 
Dincolo de mâine-poeme, ed.Junimea, 
2001; Noaptea amintirilor – poeme, ed. 
Junimea, 2000; Sub tâmplele silabelor 
cu gust de tăcere- poeme, ed.Junimea 
2005; Dialog fictiv la marginea nopţilor- 
poeme, ed. Junimea 2007; Poeme pe-un 
fir de lumină- poeme, ed. Junimea 2008; 
Colinde între tăceri - poeme, ed. Junimea 
2001; Uitate semne- poeme ed. Junimea 
2003; Nordul mirărilor - poeme, ed. Ju-
nimea, 2004; Dincolo de oglindă- 
poeme; Dialog cu umbra mea – proză; 
Eu și umbra mea - proză; Anomaliile 
singurătății - proză, ed. 24 de ore Iași 
2021; Autopsia mirărilor, proză 2020; 
Din depărtări și din adâncuri – proză, 
ed. Opera Magna Iași, 2018; Călătoriile – 
clipa de eternitate, ed. Opera Magna Iași,  
2019. „Nevoia de a se încredinţa paginii 
albe, plonjând în fabuloasa copilărie, re-
animând umbrele trecutului, cântând 
natura vindecătoare îi procură o fericire 
tangibilă; după cum, divulgându-şi în-
doielile, eul vi-zitat de astfel de temeri se 
reconciliază cu sine îmblânzind „lancea 
timpului”. Diarista îşi revarsă preaplinul su-
fletesc şi speră că ele, cuvintele, „ar putea 
mărturisi totul”; amintirile dăinuie, se 
îmbracă în lumină, zugrăvind timpul inte-
rior”...  
                          (Adrian Dinu Rachieru) 
 

*** 
Virgil Panait 

 
data naşterii: 
12.05.1956, 

com. Bordești,  
- localitate: Focşani, 

jud. Vrancea 
-anul primirii în USR: 

2000 
 

      – volume publicate: în anul de graţie 
1989, cu volumul Ora de poesie, la 
vechea editură „Litera; Deposedarea de 
timp (apărută şi în ediţie bilingvă româno-
franceză, – versuri; Poemul precum 
actual sexual; Durerea-instrucţiuni 
de folosire, poeme; Arhitectura 
cenuşii (versuri - ediţie bibliofilă), Un 
volum de publicistică: Scrisori pierdute şi 
unul de pagini de jurnal;  Riscul de a fi 
martor, alături de o însolită apariţie: De ce 
avem dreptul să-l dăm în judecată 
pe Dumnezeu; (cugetări, însemnări 
polemice, cugetări smintite…) comple-
tează o interesantă fişă de creaţie. 
     „Poemele lui Virgil Panait: colecţie de 
stop – cadre lirice, aparent realizate în 
creion textualist, spirituale şi romanţioase 
în egală măsură, naturale şi afectate, 
grave şi ludice, bătoase şi ironice, 
adunând contrariile şi dizolvându-le cu 
graţie în fulgerarea unor metafore memo-
rabile” (Laurenţiu Ulici). 
 

*** 
Constantin 
Leontescu 

 
  Pseudonimul:  

TICU LEONTESCU 
 Data naşterii:  
16 mai 1956 

Locul naşterii:  
comuna Dersca,  

jud. Botoşani. 
        Volumne publicate: Răstignită iu-
birea, versuri, Editura Marineasa, 
Timişoara, 2004; Plâns transfigurat, ver-
suri, Editura Marineasa, Timişoara, 2005; 
Iaşii în… haiku, versuri, Editura 
Marineasa, Timişoara, 2007; E toamnă în 
Eden, versuri, Editura Eubeea, Timişoara, 
2008; Crucea-răscruce, versuri, Editura 
Anthropos, Timişoara, 2010; Se poartă 
negru, versuri, Editura Eurostampa, 
Timişoara, 2012; Beduin, versuri, Editura 
Brumar, Timişoara, 2012; Peste edenice 
ruine, versuri, Editura Mirton, Timișoara, 
2017; Poeme în clarobscur, versuri, edit. 
Mirton Timişoara, 2021. 
  ,, ...Construcţii euroritmice precum în vre-
murile de aur ale inspiraţiei literare, făcute 
nu doar să placă, ci să şi edifice suflete şi 
să dăinuiască firesc, peste timpuri şi 
veacuri”... (Caudiu T. Arieşan). 
 

*** 
Cristina  
Emanuela 
Dascălu 

 
data naşterii:   
20 mai 1969; 

loc.: Tg. Neamţ,  
Jud. Neamţ. 

 
Poetă. Prozatoare. Eseistă. 

Critic şi istoric literar. Artist plastic 
Volume publicate: VOLUME INDI-

VIDUALE DE POEZIE: Adorabila 
Fiară (2009); Echinox sau 
Solstiţiu (2009); Travel Series I/ Serii de 
călătorie I (2009);  Travel Series (Jour-
neys of the Self) / Serii de 
călătorie (Călătorii ale sinelui) (2011).  

CĂRŢI DE CRITICĂ LITE-
RARĂ, SELECŢII: The Literature of Exile 
and Imaginary Homelands / Literatura ex-
ilului şi a tărâmurilor imaginare (2006); 
 Imaginary Homelands of Writers in 
Exile / Ţări imaginare ale scriitorilor în 
exil (2007) TRADUCERI LITE-
RARE, SELECŢIE: roman Liniştea 
albă/The White Silence (2007). 

„Cristina Dascălu este o scriitoare 
excepţională, aflată într-o permanentă 
stare poetică, o persoană verticală, o 
prezenţă discretă, elegantă, aristocrată, 
dar totodată creator de poezie viguroasă, 
însă elegantă, poezie caracterizată de 
emoţii şi sentimente puternice, autentice. 
Autoarea dă dovadă de o sensibilitate 
aparte, potenţată de raţiune, de un echili-
bru perfect între gravitate şi ironie. Cristina 
Dascălu este o personalitate distinctă, au-
toare de creaţie autentică ce va rămâne, 
va continua să impresioneze, să 
emoţioneze, să influenţeze “ 

                  (Constantin Ciopraga) 
 

*** 
Dan 

Arvătescu 
 

Născut:  
în  22 mai 1960, în   
Câmpulung Muscel,  

județul Argeş; 
Anul primirii în USR:       

2021. 
 
Volume publicate: „Eu, chirurgul- 

monologuri dialogate”,  eseuri, Editura Pa-
pirus Media- Roman, 2014;  „Amintiri din 
secolul Ciobanu” ,eseuri, Editura Papirus 
Media-Roman, 2014; „Singurătatea 
Sfântului Serafim- povestiri aproape fan-
tastice”, proză, Editura Scrisul Românesc- 
Craiova, 2016; “Poveștile medicine 
romașcane”- eseuri, editura Papirus 
media- Roman, 2018; „Trecute vieți de 
medici romașcani”-proză, editura Pa-

pirus media, 2019;  „Confesiunile unui 
scaun”-, proză, editura Limes, Cluj-
Napoca 2020; Un medic italian în Prin-
cipate- Vafrino Marini 1823-1892-, 
eseuri, editura Cetatea Doamnei, Piatra 
Neamț, 2021. 

 
*** 

Dan-Bogdan 
Hanu 

 
-data naşterii: 
24.05.1962 

- localitate: Rădăuţi, 
jud. Suceava; 

-anul primirii în USR: 
2002 

           
      Volume publicate:Vindecarea de 
simetrie, poeme, Editura 
Cronica, Iași, 1999; Portret în cuțit, 
poeme, Editura Vinea, București, 2001; 
Cartea invaziilor, poeme, Editura 
Vinea, București, 2004; Eyeless in Paris, 
jurnal, Editura Vinea, București, 2006; 
Poeme traduse în limba engleză, în re-
vista electronică “Norii”; 
         Dan Bogdan Hanu are imaginaţia 
locurilor, a spaţiilor de transgresiune. De-
sigur, imaginaţia e de la sine spaţializantă, 
dar vocaţia arhitecturală a poetului se 
vede în sistematica spaţializării, în reflexul 
spaţializant al imaginarului. ( … ) Bogdan 
Hanu devine, astfel, un expresionist de 
panorame panicate ( … ), dar un expre-
sionist care integrează pictorialul în arhi-
tectonic ( … ). Barochismul poemelor nu 
se datorează vreunor lanţuri de explozie 
imaginativă, ci mai degrabă tentaţiei de 
summa a poemului. E, de fapt, marea linie 
de anti-postmodemism a lui Dan Bogdan 
Hanu, poet la care fragmentul e denunţat 
ca fereastră spre integralitate şi tratat ca 
motiv simfonic”    (Al. Cistelecan) 
 

*** 
Tincuța 

Horonceanu- 
Bernevic 

 
– data naşterii: 

29.05.1969 
– localitate Tărîța,  
com.Pârjol, Bacău 
– anul primirii în 

USR: 2011  
    Volume publicate:  Vitrina în care dorm 
mirii, poezie, 2002;  Poezii pentru Tu-
dorel,  2006; Zâmbește,copilărie! poezii 
pentru copii,  2009; Strigătul ca o punte, 
poezie, 2010; Cartea bunicilor mei, 
proză, 2012; Copilul furnică, proză, 2013; 
33 de poezii șoptite, 2013; Când totul 
era verde, proză, ed. Limes, 2018;  
Șoriceii Carolinei, poezie, ed. Limes 
2020; Pasărea din ochiul meu stâng, 
poezie, ed. Limes, 2020. 
   „Cine a avut curajul – e nevoie de curaj 
pentru a acorda timp şi credit literaturii 
pentru copii- să-i  citească versurile publi-
cate deja în numeroase cărţi dedicate 
celor mici va găsi fără îndoială că vorbele 
autoarei sunt, de fapt, crezul ei artistic”.      

(Mădălina Rotaru). 
  

*** 
Mircea  

Octavian  

Nestor 
 

  - data nașterii: 
pe 30 mai 1950; 

  - loc. com. Buteni, 
jud. Arad;  - membru 

USR, 2019; 
 

    Volume publicate: 1907 piesă de 
teatru, 1977; Teatru 1. Stâncile. Frunza 
și iarba. Taine, Suceava, Ed.. Euroland, 

1994.; Teatru 2. Ștefan Vodă cel Tânăr, 
Suceava, Ed.. Euroland, 1997;  Subli-
marea sinelui (poezii), Iași, Ed. Tipo 
Moldova, 2010; În custodia timpului 
real (poezii), Iași, Ed. Tipo Moldova, 
2014; Moș Crăciun la cine vine (poezii 
pentru copii), 2014; Donquijotire (poezii), 
Iași, Ed. Sedcom Libris, 2015; Pleoapa 
timpului [versuri], Ed. Ateneul Scriitorilor, 
2017 Traduceri: Federico García 
Lorca, Nunta însângerată, Poem tragic 
în trei acte și șapte tablouri -1933, 1998 
și 2007; Fe-derico García Lorca, Casa 
Bernardei Alba, 1998; Gustavo Adolfo 
Bécquer, Le-gende, 2000; Gustavo Adolfo 
Bécquer, La cruz del diablo/ Crucea di-
avolului (ed. bilingvă), Sevilla, Punto 
Rojo Libros, 2015; Federico García 
Lorca, Casa Bernardei Alba: drama fe-
meilor în satele Spaniei 1936/ La casa de 
Bernarda Alba, ed. bilingvă, Iași, Edit. 
Pim, 2007 și 2016; Don Juan Manuel, El 
Conde Lucanor/ Contele Lucanor, ediție 
bilingvă, Ed. Pim, 2018. 
 

*** 

- data naşterii: 
25.05.1967 

- localitate: Bârlad, 
jud. Vaslui 

-primire în USR: 2005 
   

       Volume publicate: Imperiul mâlului, 
poezie, editura SCRIPTOR, Galați,1999; 
Împăierea lumii, poezii editura OPERA 
MAGNA, Iași, 2004; Fericit pe la colțuri, 
poeme, editura OPERA MAGNA, 
Iași,2005.  „L-aş situa în familia poetică a 
lui Lautreamont şi Vasile Vlad, prin temele 
mari pe care le abordează, prin seriozi-
tatea şi gravitatea implicării în cuvântul re-
flexiv, prin viziunea romantic-fantastică.”    
                                         (Lucian Vasiliu) 

Maria-Elena 
Cușnir

Ancelin  

Roseti

 
 

 
VASILE 
 IOSIF 

 
 

 -data naşterii: 
16.05.1919- 

– localitate: sat 
Căuia,comuna 

Dealu Morii, 
jud.Bacău, 

-- decedat: 9 dec. 2015 în com. 
Dealu Morii, jud.Bacău 

– anul primirii în USR: 1965 
        
         Volume publicate: Altfel de cân-
tec, poezie; Flori de mirt, 
poezie; Neuitata copilărie, poezie; 
Pălăria de pai, proză; Băietana, proză; 
Zburaţi Pescăruşilor, teatru; Oaia 
Neagră, teatru; Vinovatul joc al 
tinereţii, teatru; Râsu – Plânsu, teatru; 
Sunt cântărețul stelelor din vis, 
poeme, ed. Egal Bacău, 2014; Nu 
uita..., poeme, ed. Pim Iași, 2015. 
         „Dramaturg, prozator, poet,  a pu-
blicat volume,  a desfăşurat o diversă 
activitate publicistică (reportaje, cronici 
dramatice, redactor la ziare şi reviste 
de cultură) şi de animator cultural. 
         „Lipsite de gesturi grandilocvente, 
spusă calm, cum se spun povestirile 
la focuri de seară, înmiresmând puter-
nic cu duhul ierbii şi fructelor, 
luminoasă,  nesofisticată, directă şi 
plină de sinceritate, poezia lui Vasile 
Iosif curge ca apele unui râu molcom 
de câmpie în matca sa de munte” 

(Dragoş Vicol)

REMEMBER
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Cu ceva timp urmă, pe când 
vizitam un muzeu, mai bine zis o 
necropolă, m-am trezit, undeva într-o 
lume subpământeană, rătăcit printre 
sute de războinici așezați pe mai multe 
rânduri, înarmați până în dinți, 
așteptând parcă, de cam două mii de 
ani, un ordin de luptă. Mult mai înalți 
decât mine, cu priviri deloc 
binevoitoare, mă priveau destul de 
tăios cu ochii lor oblici și nu m-ar fi mirat 
dacă vreunul, cu una din acele mișcări 
pline de eleganță și grație, așa cum 
văzusem de multe ori în filme, m-ar fi 
spintecat, trecându-mă definitiv în lutul 
din care purcedem toți, însă fără nicio 
șansă de a mai fi ca ei, vreodată, sta-
tuie. Faptul că mai bine de două milenii 
trecuseră peste ei fără să le schimbe 
cu nimic înfățișarea amenințătoare și 
trufașă, îi făcea să semene cu niște zei 
necunoscuți, prin urmare, ignorați. Ori, 
se știe prea bine ce se întâmplă când 
ignori un zeu! Darămite, cele câteva 
sute în mijlocul cărora mă aflam! Un om 
normal ar fi fugit cât mai repede din 
acel loc. Cum nu trăim într-o lume 
normală, fiind noi produsele ei, 
spaimele mi-au provocat reacții para-
doxale. Am început să mă învârt printre 
uriașii încremeniți într-un fel de ne-
murire, admirându-le caii cu 
harnașamentele lor (tot din lut), armele, 
coafurile, armurile și, în general, să mă 
uimesc până peste poate, de arta ab-
solut necunoscuților artizani care îi 
imortalizaseră pe acești soldați, individ-
ualizându-i, ba mai mult, așezând pe 
figura fiecăruia un anumit sentiment, o 
grimasă, un fel unic pentru fiecare, așa 
cum erau, presupun, și în viață. După 
un timp mă obișnuisem cu înfricoșătorii 
luptători ai timpurilor intrate de mult în 
legendă și începeam să disting tot mai 
multe detalii ale incredibilei realizări. 
Aveam cumva tendința de a intra în 
lumea lor, ignorând-o pe cea în care, în 
mod inexorabil, mă aflam.  

Soția, salvatorul de serviciu deci, 
m-a extras din necropolă după un 
puseu de panică, firesc pentru cele 
două ore în care am fost dat dispărut. 
Abia peste câteva săptămâni am în-
ceput să povestesc prin ce mi se părea 
că am trecut…  

Și, poate această întâmplare ar fi 
rămas bine pitită pe undeva în imensi-
tatea cosmică a creierului dacă, nu aș 
fi primit trei volume de poezie, cu 
tematică asemănătoare împărțite în trei 
părți, ale poetului, colaboratorului și pri-
etenului Ioan Gligor Stopița. El însuși 
la fel de paradoxal precum acea, 
aproape incredibilă acum, întâmplare 
cu fioroșii de lut. Solilocviile eului, Ed. 
Cenaclul de la Păltiniș, 2013 și Puii 
veșniciei au mustăți, Ed. Eikon, 2014 
au apărut în volume, al treilea volum 
Îngerul Ionduh, încă în manuscris aflat 
în curs de apariție. Autorul este un om 
cultivat, cu un fel de a te privi unic și de 
a te cântări, cu un umor ardelenesc de 
cea mai bună factură, poet cu o sensi-
bilitate, cumva neașteptată, inimos și 
având mereu o vorbă de duh, foarte 
potrivită situației, pentru toți cei din jur, 
dar cu o poezie tulburătoare, de un 
dramatism pe care ai putea să-l consid-
eri livresc, dacă nu ar fi atât de bine și 

evident ancorat în realitatea zilnică și, 
mai mereu, născătoare de stranii și 
dureroase interogații interioare, prin ur-
mare, un poet autentic, deși îndrăznesc 
să spun, de o construcție interioară 
mult diferită de cea exterioară, senzo-
rial perceptibilă.  

Ultimul volum, ce va apărea în 
acest an, e și mai zguduitor, prin 
coborârea poetului în subteranele sale 
unde îl are călăuză pe îngerul Ionduh, 
ceea ce mi-a adus în memorie teribila 
(pentru mine!) întâmplare din 
necropolă. Am citit destule poezii pu-
blicate în revista Rapsodia, unde poetul 
e redactor-șef și unde eu sunt colabo-
rator, redactor-șef adjunct de peste 
zece ani. Poeziile au parcă greutatea 
plumbului. Nu te lasă nici să abuzezi de 
lectura lor, nici să le reciți la vreo petre-
cere, nici să le abandonezi, dar nici să 
dormi după! Are el un talent aparte de 
a construi din diafanul cuvântului un 
vers încărcat de un soi de durere, de o 
apăsare pe care nu o poți mărturisi 
nimănui, fiindu-ți dată numai ție și, cul-
mea, înnobilându-te parcă. Mesajul 
poeziei sale poate fi, într-un anume 
mod, asemănat cu acela al vestiților 
edecari ai lui Repin, cei care, într-o 
lumină dumnezeiască, par striviți de un 
efort continuu, dar colectiv, prin care își 
duc la capăt o misiune irevocabilă, în 
mod cert neaducătoare de cine știe ce 
foloase materiale, un alt fel de cruce pe 
care ei o poartă fără să se plângă, 
poate cu un ușor fatalism, dar și cu o 
nedisimulată mândrie, privind-o cumva 
ca pe o datorie care, odată împlinită, îți 
va oferi, probabil, un fel de senină 
libertate. 

Universul poeziei lui Ioan Gligor 
Stopița este, normal, satul, locul 
nașterii și al copilăriei. Spun normal, nu 

numai pentru că acesta este obârșia 
asumată de autor, ci și datorită faptului 
că satul și lumea sa, ancorată ferm 
construcției cosmice, poate fi consi-
derat univers, orașului lipsindu-i, din 
cauza superficialității viețuitorilor săi, 
acest nobil atribut. Găsim, firesc, 
amintirea unui tată, robind pentru 
pâinea cea de toate zilele, deloc vesel 
sau chiuind fericit pe la nunți și 
botezuri, o mamă neasemănată cu 
frumusețea și detașarea unei icoane, 
copleșită și ea de mulțimea grijilor și a 
nevoilor de tot felul, chipul unui frate, 
un înger osândit să trăiască doar câțiva 
ani (îngerul Ionduh) pe această 
planetă a durerii și care pleacă la 
cerurile din care fusese trimis, lăsând 
în urmă o durere adâncă, dar pe care 
nimeni nu este tentat să o facă publică. 
Oamenii au un fel al lor, aspru și reținut, 
indus de credința fermă că toate lu-
crurile în lume au logica lor, una mai 
presus de noi și, cu o admirabilă dem-
nitate și tărie, își poartă și ei crucea, 
având credința de neclintit că acesta 

este drumul spre mântuire. Nimeni nu 
se vaietă, nimeni nu înjură ridicând 
pumnul spre cer și, deși Dumnezeu 
pare a fi plecat demult din mijlocul copi-
ilor săi, nimeni nu simte nevoia ca din 
daturile vieții, așa cum sunt ele, bune, 
rele, să facă spectacol. Pentru că, 
acești oameni cred cu toată ființa lor, 
iar credința le dă întreaga tărie de a su-
porta o viață pe care, în lipsa credinței, 
ar fi tentați să o abandoneze, 
lepădându-și astfel ultima șansă de a 
birui întru eternitate.  

Într-un anume mod, autorul 
seamănă cu acei maeștrii din 
străvechime care au imortalizat 
chipurile unor anonimi soldați și i-au 
făcut nemuritori. „Bădița” Gligor sau 
Ioan, cum îi spun prietenii, cioplește în 
sufletele și neuitarea noastră chipurile 
unor martiri pe care altfel nimeni nu i-
ar mai recunoaște ca atare, durerea lui, 
zbaterile lui terifiante uneori, pentru ca 
inevitabilul colb al vremurilor să nu 
acopere definitiv cu veșnicia lipsei de 
aducere aminte, atât de caracteristică 
nouă, oamenilor. Aceste volume de 
poezie adevărată au parcă un fel 
aparte de a te ține încordat, de a te 
face să vrei a fi mai bun, mai îngăduitor 
cu cei din jur, deoarece, mai fericit este 
greu să te gândești că ai mai putea fi, 
iar asta ți se pare, acum, chiar inutil, 
împotriva sfaturilor pe care le primești, 
cu o dubioasă dărnicie, seară de seară 
pe micile ecrane. Citind, de mai multe 
ori cu lacrimi, poeziile cuprinse în 
această trilogie poetică, ai, la un anumit 
moment al lecturii, senzația că în 
spatele decorului poetic se furișează o 
umbră, un personaj, un înger, mereu 
același, fantomatic și trist. Trăiești cu 
impresia, un timp, că este, firesc, 
proiecția emoțională a autorului, dar vei 
avea, curând, o mare surpriză. Ești 
chiar tu, cititorul, cu amintirile tale, cu 
durerile și neîmplinirile vieții tale, ești 
chiar tu și nu poți să nu te miri că, poe-
tul, pe care de altfel nici nu-l cunoști, 
te-a descoperit, știe că și tu ai trecut 
prin experiențe traumatizante, că și tu 
ești vinovat, alături de el, pentru tot ce 
se întâmplă și te provoacă la o analiză 
profundă, sau poate îți propune chiar 
exercițiul pocăinței, în sensul cel mai 
bun al conceptului, adică, cel inițial de: 
„pocca intens”, transformarea inte-
rioară, înălțarea în spirit, asumarea 
faptelor și, prin aceasta, dobândirea 
unei alte trepte de înțelegere.  

Știu, se obișnuiește ca prin 
prezentarea unui volum sau mai multe, 
mai ales poezie, să se recurgă la citate, 
cu cât mai multe, aparent, cu atât mai 
edificatoare. Mă voi feri, voi evita 
această cutumă, deoarece consider că 
poezia lui Ioan Gligor Stopița trebuie 
citită, aș spune chiar asimilată, fiindcă 
numai astfel își va face înțeles mesajul. 
Există o nevoie de personalizare a ei, 
așa cum un parfum de calitate devine 
unic numai în contact cu o epidermă, 
unică în felul ei, deși, superficial privind, 
foarte asemănătoare celorlalte. Este 
posibil ca, după ce citim toate poeziile 
din cele trei volume, legate între ele cu 
fire nevăzute, să înțelegem acest gest 
al dăruirii de sine prin cuvânt, propriu 
poetului în general, iar lui Ioan Gligor 
Stopița în special, și poate, vom vedea 
și noi că trebuie să fim iubitori față de 
străinul care este aproapele nostru, să 
fim mai buni, sau poate chiar să facem 
ceva pentru a ieși din mocirla unei 
existențe de cea mai vulgară extracție, 
în care singura icoană a devenit, semn 
al prostiei și răutății, imaginea unei 
bancnote. Dar nici nu trebuie să ne 
mire această dorință a noastră și nici 
să ne sperie. Este, în fond, doar esența 
unei vieţi smerite. 
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 O mierlă 

din  
Lombardia  

cântă 
românește 

 
      
        O nouă carte de versuri semnată de Mirela 
Ianuș Dinga înseamnă un nou prilej de jubilație a 
verbului românesc pus în partitură orfică. Sunt ani 
buni de când o mierlă cu nume românesc își 
rostogolește trilurile pe câmpiile Lombardiei și sur-
prinde lumea din Peninsulă cu lirismul ei inefabil. 
     O cunosc de mulți ani pe Mirela Ianuș Dinga, tot-
deauna am avut încredere în lirismul ei, deși uneori 
aș fi dorit să confere dispunerilor sale lirice o mai 
generoasă varietate tematică și o adâncime mai 
pronunțată, mai plutonică și mai analitic 
metaforizată. Analitic în sensul conferit de Lucian 
Blaga. Mulți poeți trec, sau ar trebui  să treacă printr-
un moment de resetare și de remaniere a actului de 

creație, pentru a evita clișeizarea, băltirea în propriile 
sale mijloace identitare. 
    Știam, am știut din totdeauna că are resursele 
necesare autodepășirii, saltului într-un alt orizont de 
așteptare, iar recentul volum În toate gările de nord 
iubirea (Editura eCreator, Baia Mare,  2021) îmi 
confirmă presupunerea. Evită cu bună știință imag-
inile tocite de prea multă întrebuințare și lasă 
imaginației sale debordante toată libertatea pentru 
a se întrupa în metafore surprinzătoare și, de multe 
ori,  cu o bătaie metafizică evidentă. 
     Recentul volum este, dacă evidența mea este 
exactă, al optulea volum de versuri publicate în ul-
timii cinci ani și dacă va menține ritmica aceasta în 
continuare va ajunge curând una din cele mai pro-
lifice scriitoare de la noi. Adică din România și sub-
liniez apăsat această precizare pentrucă în paralel, 
autoarea a mai publicat și alte volume în limba lui 
Dante și chiar a fost remarcată  în cadrul unor festi-
valuri de poezie din Italia, unde a obținut mai multe 
premii și recunoașteri publice. 
      Pentru multă lume trece drept un miracol, dar 
eu, care îi urmăresc evoluția de la începuturi, de la 
primele așezări ale gândului în forme versificate știu 
că este vorba de un talent nativ, c-a fost dăruită prin 
destin cu acest har poetic să ne bucure pe noi, mu-
ritorii, cu verbul său glazurat. sfios și matlasat cu  ar-
monii celeste. 
     Ca și în volumele anterioare și în noua sa apariție 
vitrinieră predomină poezia de dragoste. La loc de 
cinste este așezat Erosul care se pune,  se opune 
și se compune, trece din teză în  antiteză și se 
combină în sinteză și coagulează afectiv și pasional 
întreaga  noastră viață emoțională.  
     Mi se pare însă că spre deosebire de volumele 
anterioare, sentimentele și în general stările subiec-
tive care dau substanța acestei cărți se asociază și 
se decontează mai mult din peisaj, din priveliștea 
exterioară  cu care după caz, concordă sau se 
disociază.  Dacă-i adevărat - și cum ar putea fi altfel?  
- că o stare subiectivă în dispunedre lirică, pre-
supune o încadrare în coordonate spațio-temporale 
(cronotopice, cujm ar spune Constantin Trandafir) 
atunci puten evalua că Mirela Ianuș Dinga 
privilegiază spațiul, natura, peisajul și toată cos-
mogonia celestă.              (Continuare în pag. 13)
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Ioan Popoiu s-a impus treptat, dar 

cert ca personalitate marcantă și 
individualizată în mai multe domenii ale 
cunoașterii și creației, prin lucrări despre 
istoria României și istoria universală și prin 
publicarea unor volume de poeme. Nu 
este lipsit de interes, ci, dimpotrivă, merită 
cu prisosință menționarea titlurilor val-
oroase și interesante ale volumelor de is-
torie realizate printr-o asiduă cercetare și 
documentare: „Românii în mileniul 
migrațiilor” (275-1247), „Statele medievale 
românești” (1386-1714), „Statele din sud-
estul Europei” (1804-1999), „Întemeierea 
României” (1859-1918) și volumul apărut 
în ianuarie 2022, „Afirmarea unei națiuni”. 
Opera istoricului, filosofului și teologului 
Ioan Popoiu este întregită de creații lirice 
de largă respirație spirituală.  „Călătorie 
spre centrul ființei” (Craiova, Aius, 2021) 
este al treilea volum de poezie, după „Vifor 
eretic” (Iași, 2008) și „Nopți” (Iași, PIM, 
2020). 

„Călătorie spre centrul ființei” este 
o carte de maturitate poetică, prin care po-
etul a plecat pe drumul cunoașterii 
adevărului, dezvăluind nuditatea și 
asperitățile vieții actuale, dar această 
călătorie nu o face singur ci are călăuze 
dintre cele mai elocvente în arta creației 
literare: Eminescu, Byron, Shakespeare, 
Goethe,  Gerard de Nerval, Liana Nicolae, 
A, E, Baconsky, Ana Blandiana..., însă nu-
și pierde niciodată aplecarea cu asupra de 
măsură și invocarea scrierilor biblice... 

Așa cum ne-a obișnuit, fiecare poem 
inclus în această carte poartă un motto (ci-
tate din personalitățile menționate mai 
sus) extrem de sugestiv pentru conținutul 
de idei și mesajul acestuia și se încheie cu 
trei puncte de suspensie (...), care sunt 
mult grăitoare. Poetul dă libertatea cititoru-
lui să pătrundă în inima poemului și să-l 
înțeleagă fiecare în funcție de propria 
existență și experiență, după nivelul de ex-
primare a trăirilor proprii și a celor 
dimpreună cu el. În concluzie, ar fi mult 
mai multe de adăugat la cele spuse de 
poet. Cartea este o prezentare indubitabilă 
a stării de fapt a omului și lumii, o oglindă 
a omenirii, esențializare într-o tonalitate 
sumbră și înfricoșătoare. O frescă a comu-
niunii omului cu forțele universului, dar și 
cu cele obscure ale societății, care uneori 
ajung la dimensiuni mirobolante. Din 
poeme se degajă un pesimism 
grandilocvent exprimat prin dorința autoru-
lui de a se însingura și sonda adâncimea 
ființei umane și a o prezenta/etala în toată 
goliciunea ei. Printr-un paradox conturat 
meșteșugit,  autorul realizează o juxta-
punere iscusită a realului cu dorințele spir-
ituale ale omului, o stenografiere iscusită 
a celor două planuri. 

Prin titlul cărții, autorul ne dă a 
înțelege că este în căutarea a ceva, în 
căutarea cuiva, a unui sens, că are nevoie 
de o explicație pentru a-și clarifica și 
înțelege ceea ce simte, iar această stare 
îi frământă întreaga ființă și îi dă neliniști. 
Ajunge la concluzia că acest „CEVA” nu 
poate fi găsit decât în interiorul ființei. Ast-
fel ne îndeamnă la a medita asupra 
fenomenului, iar mediul prielnic pentru 
meditație este să ne închidem în noi înșine 
fără teamă, fără iluzii, doar în căutarea ti-
hnei. Poetul, un talentat artizan al scrisului, 
se bucură de har divin devenind creatorul 
unui limbaj personal și suculent aproape 

fără echivalență în literatura română. Este 
poetul microcosmosului uman, aducând 
cu sine o poezie zvârcolită de însăși 
natura omului, surprinzându-i dramatismul 
structurii dualiste, care pendulează între 
credință și tăgadă. Ioan Popoiu operează 
cu instrumente scriitoricești din literatura 
română și universală, dar le interpretează 
în chip original dând viață cuvintelor până 
devin propria stare sufletească, o stare de 
sfâșiere intimă, de sfințenie, crucificare...   

În primul poem din carte, autorul ne 
atrage atenția asupra unui gol istoric, un 
gol de spațiu și timp, un gol dindărătul și 
din interiorul lucrurilor și vremurilor, absur-
dul condiției umane cu un impact istoric 
absolut. Simțind acest gol, îmbracă haina 
unei tăceri apăsătoare, generatoare de 
spaimă și angoasă. Sfâșiat de oboseală 
cruntă, trupească și sufletească, totul i se 
pare că devine mister în sensul de ritual 
religios secret, în Grecia și Roma antică. 
Încearcă să descopere cifrul unei aseme-
nea stări prin solitudine și ne explică ce 
înseamnă, ce presupune postura de a fi 
„SINGUR în mijlocul universului”: „mă simt 
gol de mine”, „mă simt singur pe pământ/ 
de-o vârstă cu Dumnezeu...”, întrebându-

se „să fie tăcerea condiția noastră/ 
firească reală”. Are o singură dorință „aș 
vrea să respir să exist/ doar prin liniște și 
tăcere”. Meditând, observă, constată că 
doar: „singur în mijlocul universului/ simți 
că acesta e pe măsura omului/ mai multă 
măreției este/ în singurătate/ decât în mij-
locul lumii...” Doar prin introspecție, un su-
flet singuratic în căutarea sinelui prin 
gesturi intime, paradoxal, poate să atingă 
liniștea, romantismul, armonia... Poetul are 
vocație misionară, un fior mesianic 
descoperă însingurarea eului uman într-
un spațiu gol, vid și într-un timp imprecis 
prin versuri care pulsează de emoție. 

Lipsit de speranță, dar cu un „exces 
de luciditate”, asemenea „prințului 
danez” se întreabă: „ce este omul?... o 
fiară!” Extinzând analiza căutării de sine, 
declină prin tablouri sumbre, dar suges-
tive, pesimismul visceral al omului trăitor 
în colectivitate stăpânit de „anestezie” în 
care ne aflăm cu toții: „... ne-a trebuit multă 
vreme până să ne/ trezim din această 
anestezie care ni se administra/ metodic 
în doze zilnice de inși zeloși cruzi/ care 
predicau despre progresul  omenirii/ în 
timp ce adevărații creatori se stingeau în 
beznă/ în minele de plumb călăii pros-
perau în lumină/ te rog nu-mi vorbi de 
omenire și de progres/ îmi vine să urlu ce-
au făcut ei din ființele umane/ plăpânde 
supuse la chinuri cumplite/ în numele 
umanității și progresului/ sunt tristeți care 
nu pot fi spuse sau exprimate/ doar meste-
cate în tăcere...”. (Această anestezie) 
Aceste răzvrătiri în fața realităților crunte 
pe care le-a trăit și le trăiește omul induce 
o stare de nefericire și, în acest sens, po-
etul mărturisește: „simt o oboseală venită 
de departe/ din adâncul ființei”. Lucrurile 
s-au degradat într-o măsură alarmantă 
încât: „acum e prea târziu prăbușirea e 

consumată/ am (de)căzut mult prea jos ca 
să ne mai regăsim/ niciodată problema 
omului așa cum e/ rătăcit bolnav 
destrămat/ nu se află/ pe agendă/ suntem 
atât de sofisticați/ în timp ce am uitat/ al-
fabetul existenței...”  (Suntem nefericiți). 
Asemenea aserțiune este un semnal de 
alarmă, într-un timp în care suferința ne-a 
invadat, ne hrănim cu nefericirea, ne 
umple de neputință și lipsă de voință de a 
cugeta și înțelege ceea ce se întâmplă,  pe 
când fericirea este cât un fir de nisip, peste 
care stă așezat un munte de suferință. 
Cum oare să dărâmăm acest munte? 

Atenționarea serioasă cu privire la 
faptul că am pierdut calea cea dreaptă, 
rătăcind pe drumuri întortocheate și în-
tunecate: „pășeam pe un drum colțuros/ 
mai mult pe întuneric”, îndreptându-ne cu 
certitudine spre un deșert stăpânit de 
vacarm și suferință, or și „pe căile căutării 
însingurate/ nimic nu este mai periculos 
decât incertitudinea/ imposibilitatea/ de a 
te defini” este concluzia firească a analizei 
autorului. Ieșirea din această stare nu 
există în afara noastră, ci trebuie căutată 
în „centrul ființei”. 

Dacă nu găsim resursele interioare 
de a purcede la o asemenea călătorie „nu 
avem cui reproșa ceva toți ne-am abătut”, 
ne adâncim tot mai mult în suferință și ne-
fericire „Dumnezeu nu este cu noi am 
ajuns într-o fundătură/ ne-am rătăcit în me-
andrele Labirintului nu mai știm/ cine sun-
tem nu avem identitate drumurile nu duc 
nicăieri/ sindromul apocaliptic acoperă 
totul”. Or, a spune apocalipsă, înseamnă 
moarte sigură, de aceea autorul ne 
reamintește că se impune necesitatea 
reinventării omului, plăsmuirea unei noi 
ființe, a unei alte lumi: „Moartea ne 
privește în față o vedem peste tot/ în jurul 
nostru pentru noi/ alternativa a încetat să 
mai existe/ un singur lucru ne mai rămâne/ 
să ne reinventăm fiecare/ acolo unde sun-
tem/ să-ncercăm să plăsmuim o nouă 
lume.../ nu știm cum va arăta/ dar nu avem 
de ales/ cea veche/ nu mai există...” (În 
deșertul de cenușă). 

O dată ajunși în acest punct, în 
această ipostază, prin această plăsmuire, 
autorul înțelege a întreprinde, a iniția 
fiecare o „Călătorie spre centrul ființei”, ti-
tlul unui poem care dă și titlul volumului.      
Cu sinceritatea-i nedisimulată, ne 
avertizează: „calea mea spre sinele as-
cuns a fost lungă dureroasă / știu unde a-
nceput această voluptuoasă / chinuitoare 
căutare/ călătorie spre centrul ființei/ 
așa aș numi aventura vieții 
mele”, iar „cunoașterea mi-a fost iubirea 
destinul suferința/ ghimpele care nu-ți dă 
pace/ drumul acesta e presărat cu spini și 
puțini trandafiri/ nu am ales o cale ușoară 
niciodată nu m-am gândit/ la detaliile la 
asperitățile drumului”. Nimic nu este im-
posibil, dacă putem conștientiza ceea ce 
se întâmplă, căutând, vom găsi și modele 
și modalități potrivite în atingerea țelului 
spre care tindem. Nu încap lamentări, nu 
este loc de suspine, ci doar de o flacără 
aprinsă în interior care să lumineze calea.  
Aflăm prin vers că drumul poetului a fost 
călăuzit de: „personajele au fost modelele 
mele vii palpabile/ Hamlet Faust Zarathus-
tra/ cele mai apropiate făpturi cvasiumane/ 
prin care respir crede-mă”. Spre a ocoli 
dezastrul, pieirea, să nu ne pierdem 
speranța, să nu deznădăjduim, deoarece: 
 „și când crezi că totul este pierdut/ că ai 
suferit inutil și stupid/ când crezi că ai tra-
versat infernul/ abia atunci reușești/ să în-
trevezi ceva/ ce este numai al tău/ parte 
din suferința și nebunia ta/ din golul ce te 
devastează/ departe de glorie/ în anoni-
mat/ ignorat/ disprețuit de toți/ abia atunci/ 
cu acest preț cumplit/ la capătul unui drum/ 
ce-ți pare fără sfârșit/ vei putea vedea lu-
mina...”   (Călătorie spre centrul ființei) 

Cu o duală însuflețire a spiritului, po-
etul veșnic scindat și pendulând între real 
și ideal, scrie versuri cu o structură profund 
paradoxală, depănând ideile și imaginile 
într-un ghem de contradicții. Până la urmă, 
când se vede lumină, în opinia poetului 

înseamnă că „ai sădit lumi și 
flăcări”, „trezirea era aproape”, iar „undeva 
departe în timp”, „la marginea 
deșertului” dintr-„un război necu-
noscut” „nu mai rămâne decât 
cenușa”. Deși, în poeme se întrevăd dis-
crete urme de optimism, de acalmie a 
suferinței și zbaterii omului, în opinia au-
torului „viața pare o alegorie”, în care „am 
construit un regat de vise” neîmplinite, și 
chiar „în clipele de clarviziune” asistăm „la 
cea mai mare răscruce”, în „templul inte-
rior” observăm că „libertatea nu mai este 
un miraj” într-„o lume tainică infinită”, 
însă „pe tărâmul spiritului” omenirea se 
află în „ultima Thule”, adică într-o insulă 
din extremul Nord, considerată ca mar-
ginea lumii. Iată, imaginea acestei insule 
în viziunea poetului: „clipă atroce/ pretutin-
deni/ deșert/ disperare/ ce nume să-ți dau/ 
nimicul/ întunericul/ spaima/ într-un/ dans/ 
macabru/ nu mai vine/ nimeni/ să ne 
salveze/ Mesia/ a fost ucis/ undeva/ pe 
drum/ s-a lăsat/ noaptea/ singurătatea/ 
cade/ peste lume/ nu avem unde/ să ne 
mai retragem/ suntem/ în ultima Thule”. 

În întreaga incursiune poetică, autorul 
se comportă asemenea unui temerar, 
cutezător, având modele pe Hamlet, 
Faust...  „Călătoria spre centrul ființei” 
nu-i un drum simplu, nimic din ceea ce-i 
măreț nu se dobândește ușor, pentru că la 
fiecare pas pândesc ispitiri, rătăciri de 
voie, de nevoie și, uneori, ne simțim 
înfrânți, adâncindu-ne într-un adevărat in-
fern. Într-o viziune poetică profundă, po-
emele lui Ioan Popoiu sunt texte 
răscolitoare, provocatoare, scrise într-un 
stil coerent, rafinat, subtil... Pentru a le 
înțelege și a descoperi în ce constă 
condiția umană și sensul vieții e nevoie de 
o schimbare a interiorului nostru, a sinelui. 
Cartea este și o invitație la a conștientiza 
că e nevoie de schimbare și aceasta de-
pinde doar de noi.  

Acest lucru nu vine de la sine, e 
nevoie de voință fermă, de credință 
nestrămutată întru bucuria de a trăi în spi-
ritul conceptului japonez IKIGAI și a atinge 
fericirea.

 DRUMUL SINUOS AL CĂUTĂRII DE SINE

Va
si

lic
a 

G
rig

or
aș

O mierlă din  
Lombardia  

cântă românește 
(Continuare din pag. 12) 
 
Arțarii recită poeme sau Cădelnițează teii 
în delir sunt imagini cu valoare revelatorie. 
     Sunt mai multe feluri de a se realiza lo-
godna dintre om și natură; 
Și-aflăm că ne-nrudim doar de departe 
cu iarba ce se roagă sub copaci 
și-n două stoguri lumea se împarte 
eu plâng în unul, tu în altul taci 
                               (Tăcere)   
     Este, desigur, și o doză de nebunie în 
această simbioză a omului cu natura, dar 
nebunia nu-l privește doar pe om: 
Se-mperechează-n noapte plopi 
și-nnebunesc zăvoare 
frunzare în comune gropi 
coboară din altare 
                                   (Scut) 
     Ce-ar mai fi de spus într-o cronică 
succintă, frișcată și cu semnul 
recunoașterii la cheie? Poate doar faptul 
c-a ajuns la o deplină maturitate de creație 
și c-a înțeles bine menirea poeziei și a po-
etului în această lume mercantilă și lipsită 
de evlavie.Iată cât de exact este exprimată 
profesia de credință a poetului într-o 
poezie dedicată lui Nicolae Dabija: 
Înfrățit cu zeii, sărutând pământul 
se-ntorcea Poetul să trăiască-n mit 
plămădind în stele ne-ncetat cuvântul 
dă  tribut de odă timpului oprit 
................................................... 
Înrudit cu cerul, meșterind cuvântul 
cade-n  somn Poetul, să-ncolțească-n  lut 
inima lui largă cuprinzând pământul  
se-ntoarce să bată ritmu-n Absolut  
                                  (Poetul) 
     O felicităm  pe autoare pentru această 
nouă ispravă  livrescă, o așteptăm cu alte 
rodiri și-o asigurăm încă odată de toată 
gratitudinea noastră.     
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Lumea după sabatul cocorilor este ul-
timul roman din trilogia lui Emilian Marcu, 
trilogie ce mai cuprinde volumele Tobele mute 
și Tărâmul inocenților. 

Ca gen proteic, romanul se poate plia de 
orice realitate ficțională, romanul de față fiind 
un roman total, pendulând între poem și eseu, 
punând în paranteze narațiunea, esențializând 
descrierea, dar dilatând până la maximum 
monologul adresat. E un roman care trebuie 
decodat în straturi, fiind vorba de mai multe 
metarealități.  

Romanul este atemporal și, curios, 
aspațial, nu pentru că ar fi sufocat de un spațiu 
limită, ci pentru că spațiul e imposibil de de-
limitat tocmai din cauza dimensiunilor teritori-
ului matricial, o Siberie arhetipală. (Siberia 
singură are un teritoriu de 50 de ori mai mare 
decât teritoriul actual al României!).  

Dar Siberia este și numele unei miste-
rioase femei venită să se adăpostească în 
peștera tânărului călugăr Sofronie.   

Așadar, romanul ezită între două Siberii, 
una definită ca un univers al zăpezii, un deșert 
alb, cealaltă fiind numele femeii venită să tul-
bure liniștea, meditația, viața călugărului 
Sofronie, dar și a Preasfinției Sale, a 
călugărului  Chiparissa, a altor călugări. (De 
altfel, chiar numele de Siberia e unul intere-
sant, în mongolă însemnând „ținut liniștit”, iar 
în tătară „a broda”.) 

Se cuvine să ne oprim puțin și asupra ti-
tlului: Lumea după sabatul cocorilor. În rusă 
„lume” se numește „mir”. Dar „mir” înseamnă 
și „pace”. Așadar „lume” s-ar putea traduce și 
prin Siberia, care este un „ținut liniștit”. Sabatul 
(în ebraică Shabat) este considerat Semnul lui 
Dumnezeu, este ziua „odihnei” săptămânale, 
sâmbăta. În fine cocorii semnifică și ei liniște 
și pace, deoarece ei preiau sufletele soldaților 
căzuți pe câmpul de luptă. Deci cocorii apar 
pe vreme de pace, iar sufletele soldaților 
înseamnă liniștea. Deci titlul reia de trei ori, 
ideea de liniște, de odihnă și pace. Dar „sabat” 
înseamnă și „adunare”, fie că e vorba de 
adunarea vrăjitoarelor sau de cuvintele care 
traduse în rusă semnifică „uniune” sau „sfat” 
(Aluzie la Uniunea Sovietică).  

Iar această adunare a cocorilor se face 
într-un cerc având, ca semn, curcubeul. Per-
sonajele sunt în scară, de fapt sunt una și 
aceeași persoană, același arhetip: călugărul 
Sofronie, călugărul Chiparissa, Preasfinția Sa,  
și chiar Apostolul Pavel (prin …statuia sa), 
având aceleași emoții, aceleași obsesii, 
aceeași credință, aceleași aspirații.   

De altfel, discursul e mereu împletit, nu 
mai știi care personaj vorbește, se amestecă 
vocea auctorială cu vocea altor personaje; 
dostoievskian adesea, vocea unui personaj 
este mai puternică decât vocea autorului, tex-
tul emis de fiecare personaj poate să-i 
aparțină, dar poate fi și un text biblic sau cu 
rezonanțe biblice. 

Textul mustește de metafore obsedante, 
unele de o frumusețe uluitoare. Se produc 
transferuri ca în basmele arabe sau chiar 
rusești între oameni și animale. Iată câteva ex-
emple: „Într-un colț al peșterii se aciuase un 
păianjen imens, cu o cruce albă pe spate, cu 
o înfățișare episcopală și călugărul cel tânăr 
avu impresia că Preasfinția Sa se preschim-
base în păianjen să-l poată privi cum se 
pedepsește întru pocăință.”  

Când tensiunea textului poem în proză 
ajunge insuportabilă, poemul devine vers: 
„Sunt mai bătrân ca timpul din icoane/ Sunt 
mai curat ca tâmpla unui vis/ Peste cetăți ui-
tate când grele bastioane/ Cad pe apus cu 
umbra de proscris// Și anii toți buimaci de-
atâta așteptare/ Printre făclii se-aprind și mă 
cuprind/ Că-n răni mi-a înflorit atâta sare/ Cum 
gheața înflorește pe un grind./ Bătrân ca tim-

pul din icoane-s, iată,/ Distanțele se-aprind 
mereu în amintiri/ Cum se aprinde rana-ntr-o 
săgeată/ Când e păcatul candelă-n priviri./ 
Sunt mai bătrân ca timpul în tăcere/ Când 
iarna se aprinde-n fagurul de miere,” auzi el 
fâșâitul poemului acesta printre frunzele 
înghețate de mesteacăn, plimbând, într-o 
parte și în alta, vorbele și lumina curgea printre 
gândurile sale.” 

Descrierile devin viziuni, uneori cu ac-
cente apocaliptice: „Deodată, pădurea începu 
să se rotească, aşa cum s-ar învârti o roată a 
timpului acolo în cer. O gaură imensă se de-
schise chiar lângă bradul cel fulgerat şi limbile 
de foc se răsuceau ca o pasăre în zbor, 
adunând în zborul ei tot ce întâlnea în cale. 
Rotocoalele imense ale flăcării desenau şerpi 
uriaşi pe marginea universului şi un clocot in-
tens, ca o vrajă, măsura distanţa dintre cele 
două lumi care se construiau în acea 
vâlvătaie. Așa vedea Preasfinția Sa rotindu-se 
universul în jurul lui. Niște limbi imense de foc, 
făcându-l să se gândească la iadul care ar 
putea să pună stăpânire pe el pentru faptele 
pe care ar fi dorit să le facă.”  

Siberia e invocată cu dramatismul, forța 
și frumusețea unor versuri din Cântarea 
Cântărilor:  

„Cine ești tu, Siberia? 
Cine ești tu, cine ești tu, cine ești tu…? 

Repetă el în gând, dar ecoul din peșteră, care 
năvălea spre ieșire, se răspândea peste ar-
mata de furnici roșii.  

Întrebarea călugărului Sofronie o viza di-
rect pe femeia de la care aflase că își spune 
Siberia. 

Cine ești tu de ai dat buzna aici, în acest 
viespar, de unde nu se știe cum vei reuși să 
scapi? Ești mai curată decât zăpada de sub 
mesteceni, virgină și crudă, mai curată ca 
pielea albă a mestecenilor gata de a se jertfi, 
imediat după apusul soarelui.  

Ești mai curată decât răsăritul de soare 
atunci când scapără de pe vârful muntelui și 
se rostogolește spre noi, cu lumina lui rece, ca 
de gheață!” rosti el, dar tot în gând,  

Și totuși, eu iubesc o lumină, un cântec, 
un parfum…” mai spuse el fără să clipească. 

La un moment dat, aflăm numele real al 
Siberiei: „„Cine ești tu, Siberia? 

Cine ești tu…? repetă ecoul din peșteră 
care năvălea spre ieșire și se răspândea  
peste armata de furnici roșii.  

Întrebarea o viză direct pe femeia despre 
care el știa că își spune „Natașa”.” 

Imaginile nu sunt întotdeauna  liliale. Iată 
câteva exemple: „Sârma o înfășuram pe niște 
fușteie, făcând un nod mare la capăt, să nu 
intre țepii ei în palmele noastre mici. Trăgeam 
cu supunere, fără văicăreală, fără să spunem 
un singur cuvânt, fără să plângem, și sângele 
ne țâșnea prin palmele mici, ca niște frunze 
de mesteacăn. Mâinile ni se înfierbântau de la 
sângele țâșnit printre degete, picurând din loc 
în loc pe zăpada albă ca fața unui înger. Și noi 
eram îngeri în acele clipe când trăgeam trupul 
mesteacănului spre camion.” 

„Preasfinția Sa își aminti, și asta îl 
cutremură: Cei care pretindeau că prezic vi-
itorul erau pedepsiți prin răsucirea capului la 
spate, în așa fel, încât lacrimile să le spele fe-
sele. Ar fi putut să-i spună asta duhovnicului 
său? își duse el gândul mai departe…” 

Măreția cărții o constituie și tonul de 
litanie, de spovedanie, de mărturisire, de tes-
tament:  „Privește, temeinic în suflet pentru că 
acolo este cu adevărat casa omului. 

Acolo trebuie să ne recunoaştem şi să ne 
regăsim, mai întâi, acolo la  talpa tronului”, își 
întări acesta spusele. 

Scriu toate acestea și tare mult mi-aș dori 
să se știe de către toți cei cu care am venit aici 
în împărăția ghețurilor fără de sfârșit, în 
această lume cu un singur anotimp, în care 
parcă și îngerii au înghețat în icoane, scriu 
toate acestea cu mâna de țărână, pentru că 
din țărână venim și în țărână ne întoarcem, 
spuse Preasfinția Sa, arătând cu degetul spre 
Călugărul Chiparissa.”” 

Visul este un al doilea strat al cărții, 
apărând contrapunctic: 

„Dar visul se repetă, iar și iar, ca și cum 
ar fi trăit mai multe nopți legate, una de alta, 
mai multe vieți legate snop, şi el ar fi fost, de 
fapt,  mai mulţi oameni deodată, care îşi trăiau 
acelaşi vis, într-un lanţ imens, un lanţ de carne 
vie care străbătea pământul de la un capăt la 
celălalt, dar visul nu-l spuse.”  

„Văzuse, ca prin vis, o imensă armată de 
furnici roșii, care plecaseră din culcușurile lor, 
că se înșiruiau pe o linie a unui front invizibil 
să cucerească lumea. Pașii lor mărunți, dar 
deciși, prinși în mari mănunchiuri de sunete, 
se auzeau ca un tropăit de oști gata de atac, 
ca un ropot de tobe ce anunțau evadarea sau 
ca lătratul cățeilor care anunțau sfârșitul lumii.” 

Statuia Sfântului este un simbol poliva-
lent, cu foarte multe „conotative”.  

Ea poate fi un far, asemănător celui din 
Alexandria:  

„Statuia Sfântului, prin Biblia aceea de 
piatră,  trimitea lumina cuvântului până acolo 
la ei, în peșteră.” 

Sau poate fi o stelă, nu mortuară, ci 
inițiatică, o fântână inversă, cu implozie:  

„Trecuse lent pe lângă statuia Sfântului, 
privind-o discret, așa ca într-o doară. 

I se păru că Biblia de piatră din palmele 
Sfântului se lasă răsfoită mai degrabă de 
palele de vânt și citită de adierile calme ale 
fâlfâitului de aripi sau mângâiate de stolurile 
multicolore de fluturi, decât de privirile sale 
rătăcite și de mâinile sale deja reci.”                                  

Statuia poate fi un izvor al materiei vii, in-
tegrând o lume: „…făcând să pară că literele 
de piatră ale Bibliei capătă viață, că vibrează 
asemenea frunzelor de mesteacăn în bătaia 
vântului aspru de iarnă profundă.” 

Este o operă inițiatică, pentru Preasfinția 
Sa:  „La lumina fulgerului avu sentimentul că 
poate citi și el (pentru a câta oară?!) literele 
scrise pe una dintre file, și asta îl făcu fericit.” 
„I se păru că Biblia de piatră pusă în mâinile 
Sfântului se lasă răsfoită de palele de vânt, 
citită de adierile calme și de gerul aspru și 
trimițând vorbele și faptele sfinților acolo în 
inima lumii de gheață.” 

Statuia poate fi un obelisc, o piatră de 
temelie a credinței:  „Fusese un amurg în-
delungat, prin care trecuse doar de câteva 
minute Preasfinția Sa și proiecția Apostolului 
Pavel încă se mai vedea pe cerul greu de ful-
gere făcând să pară că literele de piatră ale 
Bibliei capătă viață.” 

După cum, am spus-o deja, statuia Apos-
tolului este ultima reprezentare din seria care 
începe cu călugărul Sofronie. 

Și simbolurile sunt realizate în straturi. Un 
exemplu: Lumea e reprezentată de Siberie, ca 
într-o sinecdocă. Dar Siberia este o femeie 
(evident cu același nume). Reprezentativ pen-
tru femeie este gaura (un univers poate fi 
înghițit de o gaură neagră). Dar femeia se 
adăpostește într-o peșteră (care este tot o 
gaură). În fine, Sofronie o ascunde într-un vas 
de lut (a treia gaură):  

„Călugărul cel tânăr luă la repezeală fe-
meia aceea, din fundătura peșterii și, mai cu 
voie, mai fără voie, o înghesui în vasul mare 

din lut ars, rămas de la facerea clopotului și 
puse capacul peste care aruncă un braț de 
cetină și câteva rufe zdrențuite, pe care le 
avea la îndemână. Înainte de a pune capacul, 
îi făcu un semn cu mâna, cum că trebuie să 
păstreze o liniște desăvârșită. Femeia se chirci 
anevoie în vas și, datorită mirosului puternic 
de la drojdia de vin ce se uscase pe fundul va-
sului, adormi.”  

E vorba de efectul de „ecou” sau de cel 
al „păpușilor Matrioșka”, ce se înghit mereu, 
sugerând o fecunditate fabuloasă, dar și o 
formă concretă de realizare a infinitului. 

Cartea nu are protagoniști sau 
antagoniști, dar forța corului e stihială, iar 
imaginile sunt demne de un infern dantesc: 

„Alaiul călugărilor, trecând molatic, ca o 
călătorie în cer, precum sunetul limbii unui 
clopot, pe lângă marginea pădurii și găsind 
oșteni cu capetele tăiate de hoardele barbare, 
zidiți precum ghizdelele fântânilor, unul lângă 
altul, ca niște pietre de râu, lucioase de la tre-
cerea vremii, se cutremură.  

Călugării le ridicară, în grabă, troițe să le 
cinstească memoria și, cântând, se strecurară 
printre haitele de lupi, dar și de barbari, care 
le ațineau calea pretutindeni, să nu înainteze 
spre locul care le fusese demult menit.” 

Toate simbolurile sunt oximoronice, con-
tradictorii, contrazicând la prima vedere ceea 
ce ni se pare a fi adevărul. Cămila pare a fi un 
animal aparținând terestrului. Culoarea sa, 
faptul că poate avea o cocoașă sau două sug-
erând crestele muntoase, capacitatea sa de a 
învinge natura, oricât de neospitalieră ar fi, ne 
duc la ideea că apariția cămilei oarbe la în-
ceputul cărții are rolul unui mal de apărare:  

„Cămila cea oarbă, după ce alergă un 
timp printre hățișurile pădurii, parcă anume să 
alunge furnicile roșii, care  înaintau într-un 
doar de ele știut, fornăi scurt, fără să facă prea 
mult zgomot, și se așeză, liniștită, la intrarea 
în peșteră, acolo lângă foc, continuându-și 
veghea ca și cum nu s-ar fi mișcat niciodată 
din acel loc.” 

În realitate, de la cămilă, provin acei 
camilles - slujitorii regilor, dar și a altarelor. Iar 
în Zohar se vorbește de cămilele zburătoare, 
care ar fi paznicii paradisului terestru. 

Așadar, cămila nu apără cu trupul său 
doar o peșteră, gura unui fund de sac, even-
tual intrarea în „subterană”, în infern, ci chiar 
lumea, inclusiv cerurile. 

Personajele se „mărturisesc”, lumea în 
care se mișcă este una generată de imaginar: 
„Noi suntem făcuți din stofa din care sunt 
croite de marele Arhitect, visele.” 

Scrisul și înscrisul sunt dureroase și 
călugărul Sofronie își scrie istoria patimilor 
sale cu sânge, autopedepsindu-se, biciuindu-
se, acoperindu-și spatele cu rânduri de sânge:  

„Acolo, la intrarea în peșteră, în acea 
pustietate devastatoare, își aplica loviturile de 
bici cu înverșunare, sperând că va  putea 
ajunge în împărăția divină, așa cum își ale-
sese el drept cale de urmat, încă din 
copilărie…” 

„Femeia, pe care o cunoscuse, sub nu-
mele de Siberia, ghemuită în blana de urs, 
simțea și ea că fiecare lovitură, că îi alunecă 
pe trup, ca și cum ar fi făcut parte din acel su-
pliciu. Șuvițele de sânge se prelingeau pe 
privirile ei, gata să i le soarbă, să devină 
asemenea cămilei de la gura peșterii, oarbă.” 

Romanul este atemporal, dar lupte cu 
timpul nu e deloc ușoară, iar rezultatul unei 
bătălii e întotdeauna incert: „Sub greutatea 
vremurilor, dar și a faptelor noastre, trăim, sub 
acest bolovan al timpului, clamă el, cu ochii în 
lacrimi de sânge, privind spre Steaua Cioba-
nului care i se părea, sau chiar știa încă de 
când stătuse în tranșee și asculta cum cântă 
cățeii pământului fără să țină cont de tra-
soarele luminoase ale brandurilor și nici de 
mulțimea schijelor cu care ploua, că este 
steaua lui norocoasă.” Timpul pare a fi o parte 
din natură: „Ceasul cu cadran solar era montat 
chiar sub bolta de la intrare, în fruntea peșterii, 
acolo unde ca să poți pătrunde trebuia să te 
apleci a supunere, în fața timpului necruțător.”   

(Continuare în pag. 16)
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Încă de la debut, „Cerul din oglindă”, 
2008, Geta Stan Palade se distingea 
printr-un discurs nordic de unde răzbăteau 
ecouri blagiene transpuse în registru post-
modern. Începutul cărţii – parcă în contin-
uarea celorlalte volume publicate – pare 
cotropit de vegetalul luxuriant ce dă 
substanţă existenţei pe care autoarea o 
percepe la modul interiorizat-reflexiv. 
Natura devine, şi în acest volum, un 
subiect de meditaţie asupra fiinţei oglindită 
în ceţurile stihiilor.  

„Testamentul privighetorii”, Editura 
Ateneul Scriitorilor, 2013, continuă un 
exerciţiu de contemplare ce va sfârşi în 
autocunoaştere şi raportare la lumea 
dezlănţuită – uneori greu de desluşit: 
„Poate e mai bine/ să nu ne încredem de 
tineri/ în destine şi vise!// Uneori pentru o 
singură vocală a inimii/ ce ţi-a fost sorocită/ 
te poţi îngropa de viu în pustiu/ să simţi cât 

preţuieşte o clipită/ când firul ierbii răsare 
fericit/ dintr-o copită care l-a strivit.”(Dis-
curs melancolic)  

Există în versurile volumului „Testa-
mentul privighetorii” o oglindă în care de-
scoperim natura umană: adică motivaţia 
profundă a actului creator, resursele liris-
mului încifrat în geometria metaforei. Pen-
tru că doamna Geta Stan Palade 
reinventează o lume în acord cu natura din 
jur. Aici simbolistica, aluzia, intonația 
încifrată ca într-o vrajă – toate o ajută pe 
poetă în construcţia unui discurs legitimat 
de adânci înţelesuri: „Să nu ne grăbim/ la 
întoarcerea/ din războiul umbrelor!// Cu-
vintele/ pe care/ le-am păstrat/ pentru tine/ 
în monetăriile mele secrete/ mi-au umplut/ 
odăile singurătăţii!// La fereastră/ aud cum 
mă strigă pe nume/ frunza ostenită a cas-
tanilor!// Numai dragostea noastră,/ 
lupoaică flămândă,/ a fugit din pădure/ să-
şi găsească puii pierduţi/ printre ruguri de 
mure!// Am fost nevoită/ să-mi amanetez/ 
cântecele şi descântecele/ unui stol de 
privighetori/ adunând pentru tine/ mierea 
izvoarelor mele!...” 

(Mierea izvoarelor) 
Doamna Geta Stan Palade este o 

natură interiorizată, dar iscoditoare; viz-
iunea ei asupra lumii vine dintr-o 
perspectivă ce ţine de verticalitate în 
dorinţa de a mări unghiul de percepţie 
asupra teluricului.  

Nu întâmplător cartea doamnei Stan 

Palade se numeşte „Testamentul pri-
vighetorii”.  

Aici verticalitatea înseamnă altitudine, 
libertatea de a contempla într-o 
singurătate asumată ce nu poate fi 
măsurată de timp: „La întoarcerea acasă 
din zbor/ clipa repaosului dintre cuvinte/ mi 
se pare sublimă!// E o secvenţă gândită cu 
inima/ aproape un secol/ în metru antic 

dintr-un poem/ pe care abia astăzi cutez 
a-l da publicităţii/ pe o aripă roz-albă de 
libelulă.// Năluca tristeţii, Doamne,/ deseori 
îmi încearcă imaginaţia/ ticluită pe foi de 
papirus/ cu trupul viorii în extaz/ din pricina 
gâdelui Stelei Sirius/ naufragiată la tre-

cerea peste pasajul Oranj!// Clipele 
graţioase au fost trucate mărunt/ cu pulberi 
şi polen de agrişe,/ cernoziom pentru 
plante şi vise.// În rest, ce mai contează! 
Fonoteca de aur a fost surghiunită/ în chip 
magic şi ostil/ în împărăţiile violacee ale 
Oreonului!/ Să le pască turmele Domnu-
lui!...” (Secvență dintr-un poem gândit 
aproape un secol) 

Unele stări poetice par încremenite 
într-un discurs eliptic în care autoarea se 
refugiază ca printr-un coridor de oglinzi de-
formante… un armistiţiu cu visul, cu scep-
ticismul livresc pe care îl acoperă cu vălul 
sugestiei.  

Aceste efecte sunt create cu 
meşteşug, cu o acută ştiinţă a regizării 
stării de spirit încremenită într-o dioramă 
intens luminată de sentimente: „Am ajuns 
acasă târziu!/ Nu-mi amintesc aproape 
nimic/ decât ora ovală a liniştii/ de sub por-
tic/ zeul nevăzut al nimicului/ de bun găsit!” 
(Ora ovală a liniştii) 

În siajul volumului „Testamentul pri-
vighetorii”, cartea doamnei Geta Stan 
Palade aduce un plus de emoţie 
spiritualizată printr-o formulă subtilă de 
incantaţie şi detaşare romantică. Versurile 
au consistenţă şi carnalitate cu toate că se 
doresc – la o primă lectură – distante şi 
contemplative.  

Din această combinaţie s-a născut un 
volum a cărui maturitate expresivă o va 
defini pe poetă şi în viitor.
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(Continuare din pag. 2) 

 
În desfășurarea lor, aceasta 

înseamnă că SUA au alocat 778 milidarde 
dolari pentru bugetul de apărare şi alte 
cheltuieli militare, adică echivalentul a 3,7 
% din PIB, dar și că acest buget reprezintă 
39% din totalul cheltuielilor de profil din 
lume. În ce privește Rusia, această țară 
este responsabilă pentru „doar“ 3,1% din 
suma globală, adică peste 62 de miliarde 
de dolari. La rândul său, România a alocat 
până în acest an 2 % din  PIB pentru 
apărare-cheltuieli militare, ceea ce 
înseamnă 23 de miliarde de lei, respectiv 
5 miliarde de euro, iar de anul viitor aceste 
alocări vor crește la 2,5 la sută, însem-
nând 36 de miliarde de lei, sau peste 7 mil-
iarde de euro, alocări ce o situează pe 
locul 6 în rândul țărilor membre ale Uniunii 
Europene. Săraci, dar cu coada sus! Din 
acest arsenal devorator de resurse finan-
ciare nu pot lipsi, desigur, țări precum Ger-
mania, Franța, Italia, cu ponderi pe 
măsura bugetelor lor naționale. Și iată 
cum  mai vechiul concept dacă vrei pace, 
pregătește-te de război – resuscitează, 

susține și amplifică demența ambițiilor 
agresive ale multora dintre liderii politici ai 
lumii.  Ai acestei lumi în care foamea, 
condițiile inumane de viață, analfa-
betismul, bolile, războaiele locale și cele 
zonale-regionale,   sunt agresorii cei mai 
veroce ai umanității.  Experții în domeniile 
ce țin de standardele de trai sub toate 
componentele lor, sunt de părere că mai 
puțin de jumătate din aceste sume, relo-
cate, ar putea eradica sărăcia și 
inegalitățile flagrante dintre state și dintre 
oameni. Și iată: de ce decidenții lumii nu 
se vor străluminați de o astfel de lovitură 
umanitară trimisă direct la țintă? 

Sfântă naivitate, veți exclama! Doar 
se știe prea bine că somnul rațiunii naște 
monștri. Și nu v-aș  putea contrazice în 
niciun fel. 

Dar izbăvirea de suferințe a umanității 
și fericirea mai pot avea și alte cărări ale 
rațiunii. Pe care, însă, aceasta nu se-
ndeamnă deloc să pășească. Mă gân-
desc, desigur, la marile averi ale 
potentaților lumii. O mână de oameni 
acaparează zi de zi, lună de lună, an de 
an, averi incomensurabile prin tertipuri ce 
frizează orice urmă de raționament ele-
mentar. Și iată ce putem afla din cel mai 
recent clasament realizat de Bloomberg 
Billionaires Index: în anul  2022, cei mai 
bogați 10 oameni de afaceri din lume au 
fiecare câte o avere netă de peste 100 de 
miliarde dolari;  în plus, anul 2021 a fost 

generos cu aceștia  adâugându-le la 
averea netă un total de 402,17 miliarde 
dolari. Iată și un clasament al acestora: 
Elon Musk – 270 miliarde dolari; Jeff 
Bezos – 192 miliarde dolari; Bernard Ar-
nault – 178 miliarde dolari; Bill Gates – 138 
miliarde dolari; Larry Page – 128 miliarde 
dolari; Mark Zuckerberg – 125 miliarde 
dolari; Sergey Brin – 124 miliarde dolari; 
Steve Ballmer – 120 miliarde dolari; War-
ren Buffett – 109 miliarde dolari; Larry El-
lison – 107 miliarde dolari. În acest 
clasament ar trebui inclus, sunt de părere 
o serie de analiști ai fenomenului, și 
președintele rus Vladimir Putin – a cărui 
avere s-ar cifra la circa 200 de miliarde de 
dolari. Și dacă la mijlocul anilor 1990 
averea însumată a marilor bogați ai lumii 
era de 7 % din PIB-ul total, în 2021procen-
tul a crescut la 11%,” a declarat Lucas 
Chancel, co-director al Laboratorului Mon-
dial de Inegalități de la Școala de 
Economie din Paris, publicației amintite: 
„Criza nu a inversat tendința de creștere. 
Ba dimpotrivă, a amplificat-o ușor”. Averea 
netă a celor BIG 10 depășește acum 8,4 
trilioane de dolari, mai mult decât PIB-ul 
tuturor țărilor, cu excepția SUA și a Chinei, 
mai prezintă un raport publicat recent. 
Cum sunt obținute aceste sume fabu-
loase? Prin sperjur, lăcomie, tertipuri și 
mașinațiuni financiare, manevrarea 
burselor, exploatarea feroce a celor ce-și 
susțin existența prin muncă. Ce se face cu 

banii? Dominația lumii, lux, extravaganțe.  
Doar cu o mică parte din aceste sume s-
ar putea eradica sărăcia, iar bogații ar 
rămâne  aproape la fel de bogați. Să-
mpartă?! Haideți să fim  serioși! Ei nu știu 
decât să adune! Trebuie doar puțină inimă 
și minte.  La care nu se poate ajunge, 
fiindcă stau ascunse și ferecate în seifuri 
încuiate cu douăsprezece lacăte.  Să dea? 
Mâinile lor sunt obișnuite doar să ia. Și-
ajungem iar la sfânta Naivitate. Care mă 
trage de mânecă, trimițându-mă la vechiul 
citat latin homo homini lupus, însemnând 
că în stare naturală omul e lup pentru om. 
Și asta se spunea în urmă cu mai bine de 
două milenii, în anul 195 î.d.H.! Un adevăr 
neschimbat nici până astăzi. Dimpotrivă, 
evoluând spre formele ei extreme, devo-
ratoare de umanism și umanitate. 
Războiul ruso-ucrainean e dovada cea 
mai recentă,  chiar dacă și între aceste 
nații vecine nouă ar putea fi doar flori și ar-
monie.  

Dar toate acestee gânduri de bine nu 
sunt decât niște naivități. Deși ar trebui să 
ne amintim în fiecare clipă de ceea ce cre-
dea, cândva, marele scriitor american 
Mark Twain: "Sunt un naiv sublim. În 
consecință, sunt lucrarea Domnului și 
toate creațiile sale trebuie tratate cu re-
spect". Încheind cu o parafrază: de ce să 
fim buni (raționali), când ne e mai la 
îndemână să fim răi, lăsând instinctele pri-
mare să ne conducă?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vasile Checheriță este poet. Nu-l cer-
tific eu, o spun personalități remarcabile ale 
literaturii române contemporane: Constantin 
Dram, Petre Isachi, Lucian Strochi, Gheo-
rghe Țigău, Teodor George Calcan, Ermil 
Bucureșteanu, George Simion, Calistrat 
Costin, Vochița Pălăceanu Vereș, Teodor 
Pracsiu și alții. 

Aflu aceste informații din începutul 
volumului de poezii „Doar urme”, Editura 

Timpul-Iași, 2018. O „poetica” joacă rolul de 
captatio benevolentiae.  

Poetul adună cuvintele din fluturi și, mil-
itar de carieră fiind, le ordonă, mai întâi alin-
ierea și apoi cu cântec înainte, fiind convins 
că doar poeții vând aripi cititorilor  
(Cugetând). Alte variațiuni pe această temă:  
să scrii poezie: ferice de poet; , universul, o 
poezie; , la început a fost cuvântul ș.a. 
Vasile Checheriță cunoaște fără îndoială 
condițiunea ideală a poeziei: ideea sau 
obiectul exprimat prin poezie este totdeauna 
un simțământ sau o pasiune, prin urmare, 
iubirea, ura, tristețea, bucuria, disperarea, 
mânia, etc. sunt obiecte poetice. (Titu 
Maiorescu „O cercetare critică asupra 
poeziei române de la 1867” în vol „Critice„ I, 
E.P.L., București, 1967, pag. 32) Ca să scrii 
poezie ne sfătuiește poetul, trebuie să 
suferi, trebuie să regreți, trebuie să iubești, 
trebuie să visezi și având menirea de poet, 
de dormit să nu dormi niciodată. 

Poetul devine mesager/ între cer și 
pământ ( pag. 47) pentru ca, după efemera 
existență terestră, să se reîntoarcă în Ede-
nul din care a venit, spre a trăi nemuritor prin 
reincarnări succesive: ce să mai cred/ gândi-
rea-mi este limitată,/ eu cel ce astăzi am 
murit,/ voi reveni vreodată? (Avatar) 
Suferind de nemurire (Shakes-peariană) 
este congratulat pentru nefericirile trăite: 
Ferice de poet/ el nu va muri niciodată (pag 
55) Aflat în stare de grație, Vasile Checheriță 
susține că universul întreg este o poezie: 
până și păsările, animalele, etc. luate fiecare 
în parte, au poezia lor/ pe care zilnic ne-o 
spun/ prin triluri și necuvinte. (pag 65) Oa-
menii înzestrați cu har dau glas 
simțămintelor, dorințelor, nostalgiilor, vi-
surilor prin cuvinte pentru că la început a fost 
cuvântul. (pag 94)  

Dintr-un volum de poezii nu putea lipsi 
sentimentul iubirii. Vorbim aici de o întreagă 
gamă, ca în Cântarea cântărilor, frumosul 

poem biblic. 
Povestea de iubire începe cu adulație: 

ce frumoasă ești tu/ când mă privești/ cu 
ochii umezi de deasupra/ și mă acoperi/ cu 
toată iubirea lumii. (pag 29) 

În fântânile ochilor se oglindește 
tremurând inocența dragostei. 

Peste ani și peste lunci, mărturisește 
poetul, ne întâlnim în vise de atunci  gândind 
la ea, gândindu-se la mine. 

Metafora disperării stăruie în amintire 
ca o picătură purpurie/ pe albul imaculat/ al 
purității. 

Schitul ascunde o poveste de dragoste 
neîmplinită: Penelopa de pe plaiul mioritic: 
și-a ales ca mănăstire/ schitul cel bătut de 
vânt,/ visând la frumosul mire/ până va intra-
n mormânt. (pag 35). 
       Ocazionala De ziua ta înfățișează un 
tablou de dragoste matrimonială, ziua 
încheindu-se cu un sărut/ atât de cald și atât 
de dureros.  (pag 61)  Privindu-l pe Bacovia, 
statuar, poetul observă că-i mai înalt, cei ca 
el crescând  în fiecare zi.          
                            (Continuare în pag. 16)                 

 Vasile Checheriță – poetul care suferă de nemurire
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Dar până la urmă timpul este învins chiar 

de însăși substanța sa: 
„Deodată, lui Sofronie i se păru că limbile 

ceasului solar au devenit de piatră şi că timpul 
este inundat de nisipul mereu curgător peste 
ochiul cadranului.” 

Luptătorii sunt care înving întotdeauna: 
 „Călugării pășeau peste timp, iar furnicile 

rupeau timpul în mii de bucăți dezlegând 
apele, de o veșnicie înghețate.” 

Pe om victoria asupra timpului îl 
debusolează, lipsindu-l de cel mai important 
apriorism al său: 

 „Amintirile îi erau mult mai clare, mai 
limpezi și chiar mai curajoase. Nu-l mai in-
teresa nimic despre războiul cel sfânt, despre 
maica noastră Rusia, și, mai ales, despre 
tătuca. Dar el nu aflase că tătuca era de mult 
plecat în ceruri și că lupta lui pe acest pământ 
se sfârșise tragic, poate că așa cum a meritat.” 

Lipsit de timp, omul își pierde și cea mai 
sigură și tragică dimensiune, moartea: „Aici 
mi-am dat seama că sunt omul care a ratat 
totul, până și moartea mea, care m-a tot cerc-
etat, dar, așa ca prin farmec, m-a ocolit o 
vreme.” 

Imaginea omului poate fi însă și una 
eroică, a unui semizeu sau a unui arhiereu:  

„Mirosea a fulger tomnatic de undeva din 
pădurea întunecată, asuprită de zăpadă, unde 
abia că sosise, sprijinit în cârja sa special 
creată pentru aceste vremuri, cârja 
maiestoasă, cu măciulia mare, frumos 
încrustată, şi părea că lumina fulgerului îi 
toarnă în oase putere, iar pe frunte i se 
prelingea râulețul unui gând.”  

Pe lângă personajele aparținând religiei, 
găsim în roman și câteva personaje laice.  

Protagonistul acestei lumi laice este 
Sașa Ilici, cel care traversează cel puțin două 
lumi și se inițiază, poate prin moarte, trecând 
prin proba labirintului (vezi sugestiile lui Mircea 
Eliade). Îl încearcă și pe el, desigur, sentimen-
tul religios: „Privea înainte Sașa Ilici, cu o 
oarecare semeție, dar și cu multă sfioșenie, 
ca și cum s-ar fi aflat, acolo pe mare, într-o 
mare biserică, frumos zugrăvită, cu stele și cu 
fulgere reci. Delfinii parcă mărșăluiau pe lângă 
pluta lui, ca un alai de nuntă sau poate că un 
cortegiu de înmormântare, scoțând niște țipete 
pe care  Sașa Ilici încerca să le traducă în 
limba lui și mai ales în gândurile lui.” 

Dar existența sa este una fulgurantă și 
repede uitată: 

„Plecarea lui Sașa Ilici pe marea cea 
mare, așa ca o furtună, aproape că fusese 
uitată de întreaga suflare a satului cel nou care 
se înălțase, ca prin farmec, acolo la porțile sat-
ului-lagăr.”  

Totuși Sașa Ilici este un neguțător, un de-
scoperitor și un cuceritor: 

„Blănurile de castor, de hermină şi de 
viezure, pe care plănuise în acea zi, poate 
nefericită cum ar fi spus gurile rele, să le 
aducă fără întârziere alesul reginei, soţia co-
mandantului Aliluievici, păreau mai degrabă 
un vis aproape irealizabil. Și totuși...” 

Toate aceste blănuri ascund însă multiple 
valori. În primul rând castorul este un animal 
care construiește și care poate, așa cum 
puține animale reușesc, să modifice peisajul.  

Hermina este animalul jertfelnic, cel care 
se sacrifică pentru a-și apăra puritatea, 
curățenia, imacularea. 

În fine, bursucul este luptătorul (bursucul 
melifer este cel mai înverșunat prădător, at-
acând animale mult mai mari și teoretic mai 
puternice decât el, cum ar fi leul). Această 
triadă: constructor - jertfă - luptător dau imag-
inea unei cetăți inexpugnabile.  

În lumea laică nu întâlnim decât cupluri: 
Sașa Ilici cu Nastasia Vavilov,  Alia cu   Ion 
Alnimănui, Kutâsaev Alibec cu Almma, 
Aliluievici cu regina sa. 

Religiosul și laicul se intersectează cu 
miticul, anumite personaje mitice traversând 
textul cărții: „În treacăt, îşi aminti de Selimnos 
și văzu, ca prin vis, oglinda apelor acelea. Unii 
spuneau că ar fi chiar o vrajă, alții o fascinație, 

și cum că, privind în adâncurile ei, uiți, 
deodată, toate dragostele neîmpărtășite, toate 
presupusele  mari iubiri, tot ce era omenesc și 
mai ales tot ce era neomenesc, dar atât de 
plăcut.”  

Selimnos e de fapt Selemnus, un păstor 
elen care o iubea pe nimfa Argyra. Aceasta 
părăsindu-l, Selemnus a murit de durere. 
Afrodita l-a transformat într-un rău, despre a 
cărei apaă se credea că vindecă dragostea 
neîmpărtășită. 

Din filosofia antică greacă rămâne exem-
plul săgeții nemișcate care se mișcă totuși: 

„Abia atunci înțelese el că o săgeată în 
zbor nu este nici în mișcare și nici în repaos 
și că nici el nu este ocolit de ispită.” 

Emilian Marcu demitizează și remitizează 
cu ușurință, convingător. Un exemplu e cel 
legat de Xerxes.  

Iată textul lui Emilian Marcu: 
„Doamne, e nebun, Doamne, spuse la 

repezeală Sofronie, vrea ca Xerxes să biciuie 
zăpada și apoi să o însemne cu crucea 
înroșită! 

Îl și văzu cum însemna zăpada cu 
fierbințeala unei cruci de fier.” 

Realitatea istorică e alta: construind în 
strâmtoarea Hellespont (Dardanele) un pod 
dublu de vase care să unească Europa de 
Asia, Xerxes era sigur că îi va îngenunchea 
ușor pe greci. Datorită unei furtuni puternice, 
podul dublu de vase este distrus. Furios, 
Xerxes poruncește ca apele că fie biciuite cu 
300 de lovituri de bici, marcate cu fier roșu și 
puse în lanțuri.  

Cugetările sunt adânci, de o tulburătoare 
tristețe și poezie, având hieratism și poezia 
unei declamări în Epidaur:  

„Priveşte în suflet, a mai spus el, cu voce 
abia auzită, dar destul de fermă, încât să-l facă 
pe cel ce o auzea să nu mai poată spune 
ceva, dar mai ales să nu mai fie bântuit de 
asemenea gânduri.” 

„Privește în suflet! spuse Preasfinția Sa, 
cu voce abia auzită, dar destul de fermă, încât 
să-l facă pe cel ce o auzea să nu mai poată 
spune ceva.” 

 „Păcatul e o patimă a materiei, iar viața 
cuvioasă de preamărire este ceea ce ne 
aduce mântuire. Relele cele mari, și privi mai 
mult pe furiș spre femeia numită „Siberia”, se 
prind ca  rugina pe cuțitul nefolosit și ca 
necurățenia de trup. Întristarea și plăcerea 
sunt adevărate boli ale sufletului, iar cel mai 
mare păcat este necredința în Dumnezeu.” 

„Marile drumuri desenează cruci 
îndepărtate la infinit, Preasfinția Ta, spuse 
Călugărul Chiparissa și arătă spre linia orizon-
tului, acolo unde știa că sălășluiesc furnicile 
roșii, de-a curmezișul pustiului de zăpadă.”  

„În inima mea zace un intrus, sau eu sunt 
cuprins de  milostenie, post și rugăciune? își 
continuă gândurile în acel dialog imaginar, 
mut, cu Preasfinția Sa.” 

Cartea conține multe „așchii astrale” de 
o frumusețe unică: 

„Arborii scârțâie de ger, triști și nebuni, iar 
fulgerele par că se agăță în ei, ca niște păsări 
și plâng pentru a înduioșa și mai mult inima 
îndureratelor victime cărora noi le facem 
slujbă de pomenire. Un foc de culori necunos-
cute plânge mocnit toată noaptea, prin vântul 
venit din îndepărtate afunduri pe care doar 
Sașa Ilici știa să le asculte.”  

„Să călătorești înseamnă o asceză, mai 
spuse Călugărul Chiparissa, lăsând o umbră 
groasă pe vorbele sale aspre, și deodată simți 
asprimea unui ger albastru că năvăli din 
adânca Siberie.” 

Cartea are și un adânc sens moral și 
uman: salvarea Lumii vine de la Femeie. Ea 
este Urmutter, mama (femeia) originară. 

Natașa, alias Siberia, alias Asia 
(reprezentată de sora Cămilă, cu care împarte 
peștera și apără începuturile Lumii), alias 
Lumea, este  întâi musafir:  

„Musafirul, cum-necum, ajungea mereu 
la timp acolo în lumea fără de lume, de fapt în 
lumea de la capătul lumii, şi asta îl ajuta să-şi 
aranjeze lucrurile cu multă atenţie, să nu care 
cumva să fie surprins de Preasfințitul, așa cum 

nu și-ar fi dorit, nici în ruptul capului, să se în-
tâmple.”, pentru a deveni în final mesager: 

„Numai Sofronie știa că de fapt femeia 
aceea era chiar Mesagerul pe care ei îl 
așteptau.” 

E ales Sofronie, din două motive: el este 
cel care (își) mai păstrează intuiția și inocența, 
și apoi el este trădat de nume, în greacă 
sophon însemnând  înțelept, cumpătat, cu 
minte sănătoasă. 

Trebuie remarcate și indeciziile, ezitările, 
toate acestea sporind farmecul discret al dis-
cursului:  „Deodată aș fi putut să mor și eu 
împreună cu puii de cocor, gândi el și privi 
spre cercul acela desenat ca un curcubeu pe 
înaltul cerului, spre puii ce se roteau pe dea-
supra capului său, însemnând prin acel zbor, 
o poartă spre înalturi.” 

„Poate că pe acolo trece sufletul omului, 
prin acel cerc al zborului indecis, poate pe 
acolo a trecut și Kutâsaev Alibec sau Jokar, își 
zise el și  căută în adâncurile nesfârșite înaltul 
cerului, dar nu văzu decât o infinitate de stele.” 

Timpul, chiar dacă e evocat, e nedefinit 
precis: „Pe malul apei, înainte de plecarea în 
lumea largă, Sașa Ilici, la lumina unui foc din 
ramuri de brad, așteptă o vreme și încă o 
jumătate de vreme, sosirea lui Ion Alnimănui.” 

Ne aflăm permanent între două lumi, 
între două simțuri, mereu într-o „mare trecere”: 

„Auzea ca prin vis, dombra lui Kutâsaiev 
Alibec plângându-și cântecul ce se rostogolea 
pe o cărăruie de munte către Almma.” 

„I se părea că visează și că nimic nu este 
adevărat din toate promisiunile lui Aliluievici, 
care nu erau deloc puține și nici lipsite de 
importanță.”  

Se folosește insistent condițional opta-
tivul: 

„După plecarea lui Sașa Ilici cu pluta, în 
marea sa călătorie (nimeni nu putea să știe de 
se va mai întoarce sau nu), Nastasia Vavilov 
ar fi urmat să-i dezvăluie numai Aliei locul 
unde îl ascunsese pe Ion Alnimănui.” 

 „E o adevărată erezie asta! Mulți ar sta, 
la adâncă ascultare, pe vecie, în beciul 
mănăstirii pentru astfel de gânduri, se 
încumetă și Călugărul Chiparissa să mai 
spună.” 

 „Ar trebui să fac o călătorie în jurul 
peșterii, până la statuia Sfântului să mai citesc 
din filele Bibliei de piatră, pe care o ține în 
palme, îi mai spuse el Călugărului Chiparissa, 
afundându-se în bucuria iernilor copilăriei 
sale.” 

„Saşa Ilici ar fi vrut să-l învețe, mai ales 
un lucru tainic, știut numai de el, și anume să 
cânte la armușcă…” 

Există o echivalență pentru fiecare lucru, 
dincolo de valoarea sa simbolică. Totul se 
cumpără și se vinde, se transformă: 

„Aflase, nici nu mai știa de unde, 
zvonurile – în special, cele șoptite pe întuneric 
circulau cu mare repeziciune –, că blana unui 
castor echivala cu un ceainic sau un ghem de 
sfoară şi două foarfece pe care le primea 
cumpărătorul venit, mai ales din îndepărtatele 
teritorii controlate de niște oameni necunoscuți 
ce nu semănau deloc cu cei din satul lui, din 
Ivanovca.” 

Până la urmă, totul devine muzică. De 
aici și importanța pe care autorul o acordă 
unor instrumente precum armușca și dromba: 

„Deodată, își aminti de preotul mut, Ser-
afim Terapont, și de cântecul la dombră al lui 
Kutâsaiev Alibec, acela care se răspândea, ca 
o ninsoare timpurie, peste întreaga întindere.” 

Cartea e gândită ca o simfonie, pe care 
am putea-o numi Simfonia Albă. 

Albul nu înseamnă doar democratizarea 
sau aneantizarea lucrurilor, ci întărește cele-
lalte culori. 

Doar muzica poate învinge timpul și 
spațiul. Pentru că, în ultimă instanță, Muzica 
înseamnă Spațiu și Timp. Adică Ritm. 

Până la urmă, toate cugetările, gândurile, 
monologurile nu sunt decât arii dintr-o inedită 
operă. Prin vocea oamenilor, Simfonia devine 
Operă. 

Lumea după sabatul cocorilor este o 
carte ce proiectează convingător, altruist și 

unic gândurile noastre despre „moralitate, 
păcat, castitate, ispită, penitenţă, înfrânare, 
ispă�ire, căinţă, urcu� spiritual, eliberare fără 
libertate (fiindcă-i lipsită de știinţa de a ști ce 
să faci cu ea) și în final despre inutilitate și 
bătrâneţe” (reproduc „suita” descoperită de Ică 
Sălișteanu  în Postfața cărții).  

Se spune că marile opere apar în mo-
mente de criză. Și cum traversăm o criză 
majoră, apare explicabilă apariția unei Mari 
Opere ca aceasta, semnată de un autor 
canonic: EMILIAN MARCU.

  DE LA SIMFONIA ALBĂ LA OPERA MAGNADE LA SIMFONIA ALBĂ LA OPERA MAGNA  

Vasile Checheriță... 
(Continuare din 15) 
 
Ruga cea din urmă are ecouri din 

Coșbuc și Goga: femeii îi cere, cu limbă de 
moarte: anunță vecinii de moarte,/ pe rude ce 
nu stau în sat,/ găsește-mi în fugă un pat,/ iar 
popa să-mi zică din carte. (pag 81) Spre finalul 
volumului modestia poetului ni se pare 
neîntemeiată: eu nu-s poet/ dar am ceva de 
spus,/ chiar dacă nu-s. (...) 

 
* 

Volumul următor, Când se stinge ziua 
(Ed. Nova Piatra Neamț 2021), apare într-o 
ediție de lux ceea ce trezește invidii. Universi-
tarul Constantin Dram face afirmații pe care 
poeziile le provoacă și le susțin: Într-o deter-
minare ce vine dintr-un fond liric evident, poe-
tul Vasile Checheriță  transpune un spațiu 
imagistic prin care se eliberează de contin-
gent, realizând o simbioză între simțire și 
cuget, sublimată în metafora generică a 
lacrimii relevată canonic („În loc de prefață”, 
(pag 5) Catrenul care deschide volumul este 
memorabil: Se stinge ziua peste văi,/ razele 
de soare stau să cadă,/ nu-i nimeni 
singurătatea să-mi vadă/ și mi-atât de dor de 
ochii tăi. (pag 7) Poezia care urmează intro-
duce două motive: motivul ireversibilității tim-
pului și motivul oglinzii: acum mă privesc în 
oglindă/ și mă cutremur. (pag 8) 

Oglinda reflectă „adevărul, sinceritatea, 
conținutul inimii și al conștiinței” (conform  
„Dicționarului de simboluri”, Ed. Artemis 
București 1994). Simbolul lunar și feminin, 
oglinda este semnul armoniei, al unirii conju-
gale; al inteligenței creatoare și al experienței 
spirituale: declarație de dragoste  subtilă nu 
este pe deplin înțeleasă de ființa iubită; deși 
acesta îi savurează versurile, se alege cu un 
răspuns: dar n-ai înțeles/ că, de fapt, eu îți 
făceam/ o declarație de dragoste.  (pag 12) 

Poetul își imaginează toate nebuniile 
posibile, ca toți îndrăgostiții, de altfel: alergând 
goală/ prin iarba înrourată/ ca o amfora/ îmi 
provoci sete/ din care nu mă mai satur să 
beau/ și să sufăr/ cu ea laolaltă.  (pag 15). 

 Iubita are puteri miraculoase: m-ai as-
cuns/ la sânul lacrimilor tale,/ ca pe o stea/ 
furată din noapte,/ să-mi săruți inima. (pag 17); 
la rândul său, poetul are dorințe romantice, 
rustice, visând un pat din fân și în loc de 
cuvertură ne vom acoperi cu cerul și razele de 
soare, iubito. (pag 40) Accentele de poezie 
socială sunt bi-nevenite într-o țară în care, 
când vede sărăcia, însuși Dumnezeu plânge/ 
în pragul ușii. (pag 41) Metafora explicită 
amforă femeie este aceea care face 
imaginația poetului fecundă: vreau să mă-
mbăt din tine/ amforă femeie/ și să-mi cânt în 
lacrimi/ nefericirea (pag 51) 

Același motiv îl întâlnim și în focul 
genezei: lacrimi de rouă; tu ești primăvara ș.a. 
Multe dintre versurile sale sunt leacuri pentru 
nemurire: cu sufletul înlăcrimat,/ am bătut la 
poarta/ unei vechi mănăstiri/ și mi-a răspuns 
timpul,/ supărat că i-am tulburat/ nemurirea. 
(pag 54) Alte versuri memorabile: sub cămașa 
ta de noapte,/ lângă merele din sân/ aș muri, 
plângând în șoapte,/ că-s păgân./ ca un vânt 
de primăvară/ cu miros proaspăt de fân,/ am 
s-adorm în astă seară/ lângă merele din sân. 
(pag 63) În final aflăm și ce se întâmplă când 
se stinge ziua atunci flăcări colorate/ spre 
asfințit s-adună ca la sărbătoare,/ vântul ne 
adie cântece de moarte,/ petrecându-și ziua 
care moare. (pag 102) Printre  firimituri și 
lacrimi de toamnă, poetul Vasile Checheriță, 
vorbind în numele tuturor poeților, crede că  
cineva ne așteaptă să ne asculte, să ne vadă, 
să ne citească. (...)
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Ȋntr-un timp de aprigǎ vitregie faţǎ de 

memoria istoricǎ a neamului, ȋntre-
prinderea distinsei profesoare ieşene, 
iONiCA i. STAVARACHE reuşeşte plenar sǎ 
adune, cu dragoste şi interes cultural pen-
tru trecutul Iașului, mǎrturiile cele mai 
elocvente ale procesului de europenizare a 
Moldovei, ȋn chip deosebit a Iașului, ȋn 
epoca imediat urmǎtoare domniilor fanari-
ote, cercetǎrile fiind recent efectuate. 

Cu o vocaţie cǎtre sintezǎ, 
nedisimulatǎ, autoarea, absolventǎ a 
Facultǎţii de Filologie, face o declaraţie 
edificatoare, cu mândrie, ce denotǎ in-
teresul şi admiraţia profundǎ pentru is-
toria şi cultura iaşului, ȋndeosebi 
perioada familiei domnitoare Sturdza, 
care a lǎsat românilor urme de neşters 
ȋn moldova: Nu sunt istoric, dar mǎ simt 
„binecuvântată” că am cunoscut 
ȋndeaproape vechiul Conac al cărvunarilor 
- sau Palatul de varǎ al primului domnitor 
pământean al Moldovei, bunul şi blândul 
Ioniţă Sandu Sturdza, iar paşii mă poartǎ 
zilnic, de zeci de ani, prin aristocraticul Parc 
Copou, pe lângă Monumentul Regulamen-
tar, mǎreţul Obelisc cu lei care este istoria 
vie a Moldovei, proiectat de Gheorghe 
Asachi, cel mai ȋnvǎţat dintre oamenii 
vremii; parc înfiinţat în 1841 de domni-
torul Sturdza, amenajat ȋn stil englezesc şi 
împrejmuit cu gard de fier, acelaşi model cu 
„ţepuşe”, la dorinţa domnitorului Moldovei, 
energicul şi orgoliosul Mihail Sturdza. 

Autoarea adaugǎ persuasiv propria 
trǎire şi devotement faţǎ de trecutul istoric 
al Moldovei şi al acestei familii: Moldova 
noastră şi multe locuri din bǎtrâna Cetate 
sunt legate de numele Sturdza, o veche şi 
puternicǎ familie boiereascǎ din Moldova 
care a ştiut, prin educaţia primitǎ şi cultura 
formatǎ dar şi prin devotamentul faţǎ de 
români, sǎ se implice ȋn realizarea unor 
mari idealuri ale naţiunii, ȋnscriind o paginǎ 
istoricǎ ȋn societatea româneascǎ. 

Titlul generos al lucrǎrii: Pe urmele 
domnitorilor, Ioan Sandu Sturdza şi Mihail 
Sturdza, în Moldova, la Jassy - Chipuri şi 
Locuri reprezintǎ o frescǎ. Un tablou asupra 
Societății moldovenești ȋn perioada 1822 -
1849. Protagoniştii sunt domnitorii 
sturdzeşti, Ioniţǎ Sandu Sturdza, urmat de 
Mihail Sturdza, ȋmpreunǎ cu chipuri rele-
vante şi locuri distinctive, pline de fior is-
toric şi frumuseţe care s-au perindat pe 
parcursul domniei lor şi ȋn viaţa lor. 

Autoarea adaugǎ persuasiv propria 
trǎire şi devotement faţǎ de trecutul is-
toric al moldovei şi al acestei familii: 
Moldova noastră şi multe locuri din bǎtrâna 
Cetate sunt legate de numele Sturdza, o 
veche şi puternicǎ familie boiereascǎ din 
Moldova care a ştiut, prin educaţia primitǎ 
şi cultura formatǎ dar şi prin devotamentul 
faţǎ de români, sǎ se implice ȋn realizarea 
unor mari idealuri ale naţiunii, ȋnscriind o 
paginǎ istoricǎ ȋn societatea româneascǎ. 

Titlul generos al lucrǎrii: Pe urmele 
domnitorilor, ioan Sandu Sturdza şi mi-
hail Sturdza, în moldova, la Jassy - 
Chipuri şi locuri reprezintǎ o frescǎ. Un 
tablou asupra Societății moldovenești ȋn 
perioada 1822 -1849. Protagoniştii sunt 
domnitorii sturdzeşti, Ioniţǎ Sandu Stur-
dza, urmat de Mihail Sturdza, ȋmpreunǎ cu 
chipuri relevante şi locuri distinctive, pline 
de fior istoric şi frumuseţe care s-au 
perindat pe parcursul domniei lor şi ȋn 
viaţa lor. ilustratǎ generos cu portrete ale 
personalităților marcante ȋn Princi-
patele Române, fie de pictori fie prin 
mǎrturii, dar şi cu vederi/imagini de 
epocǎ ale iaşului, ale palatelor, conacelor 
şi caselor boierești din iași şi moldova, lu-
crarea exprimǎ sintetic şi, totodatǎ, ca-
racteristic, cu multe digresiuni şi 

intercalǎri, fapte şi date de neuitat, unele 
neştiute de noi toţi, despre Ţara moldovei 
ȋntr-o perioadǎ de demult, 1822-1849. 

lucrarea distinsei profesoare io-
nica i. Stavarache – autoarea – fiica re-
gretatului profesor universitar dr. iOAN 
BURDUJA, autor de cursuri şi publicist, 
dascǎl, zeci de ani de Finanţe şi 
Asigurǎri, istoria Economiei Naţionale, 
de la Facultatea de Ştiinţe economice din 
cadrul Universitǎţii „Alexandru ioan 
Cuza” din iaşi, se ȋntemeiazǎ pe o bogatǎ 
bibliografie ilustrativǎ, din care selectǎm 
câteva nume de istorici de marcǎ: Nicolae 
iorga, Constantin C. Giurescu, Radu 
Rosetti, Rudolf Suţu, Constantin Gane, 
Dan Berindei, Gheorghe Platon, C. Ciho-
daru. De asemenea, nume de mare va-
loare: ioan Caproşu, Dan Bǎdǎrǎu, 
Cristian Popişteanu, Dorin matei, Simion 
Alexandru Gavriş, Dan Dumitru iacob, şi 
alţii. lucrǎri selectate din vechime dar şi 
o bogatǎ colecţie personalǎ de 
imagini/fotografii. Două idei matrice, 
două imperative analitice subordoneazǎ 
ȋntreaga lucrare a doamnei profesoare ION-
ICA I. STAVARACHE: 

1) Preţuirea operei fǎuritoare a pre-
decesorilor; 

2) Arhitectura – Construcţii domneşti 
şi religioase - expresie a responsabilitǎţii 
istorice; 

lucrarea Doamnei profesoare este 
ȋmpǎrţitǎ ȋn două capitole şi o anexă. Ȋn 
cele douǎ capitole, autoarea a punctat, 
de la ȋnceput, câteva idei principale, edi-
ficatoare perioadei ce urmeazǎ a fi 
prezentatǎ. Capitolele prezintǎ domnitorii 
moldoveni, Ioan Sandu Sturdza şi Mihail 
Sturdza - familia lor, pǎrinţii, soţiile, copii şi 
nepoţii, ȋn linie directǎ şi prin alianţǎ; iubiri 
de altǎdatǎ, palatele unde au locuit ce 

existǎ şi astǎzi, contribuții relevante din 
timpul domniei lor, locul de veci al famili-
ilor – Golia şi Bǎrboi, Mǎnǎstirea Frumoasa, 
cavoul Sturdza de la cimitirul Eternitatea 
din Iaşi. Informațiile suplimentare, 
completeazǎ capitolul consacrat lui Mihail 
Sturdza a cǎrui domnie a fost mult mai 
lungǎ, de 15 ani, şi are mai multe ȋnfǎptuiri 
pentru modernizarea Iaşului şi a Moldovei; 
anexa face referire la pictoriţa şi 
sculptoriţa, Principesa Olga Sturdza, 
cǎsǎtoritǎ cu Mihai Sturdza, nepotul dom-
nitorului, moştenitoarea şi posesoarea mul-
tora dintre ȋnfǎptuirile domnitorilor 
sturdzeşti, o personalitate marcantǎ a 
Iaşului, de mult uitatǎ, puţin cunoscutǎ de 
generaţiile de azi, care s-a implicat cu mult 
devotament şi dragoste ȋn dezvoltarea 
ȋnvǎţǎmântului, artei şi culturii ȋn Iaşi. 

Despre ioan Sandu Sturdza, au-
toarea ȋl prezintǎ de la numirea lui ca 
Domnitor al moldovei, 1822 pânǎ la ab-
dicarea lui forţatǎ, 1828, dus sub escortǎ 
ruseascǎ ȋn carantinǎ, la Sculeni. Au-
toarea a punctat câteva repere deosebit 
de importante realizate ȋn timpul dom-
niei lui: Ȋntâiul domn pământean al 
Moldovei (1822-1828) şi Conacul 
cărvunarilor, singurul vechi conac cu 
peron, rămas astăzi în Iaşi … Constituţia 

cărvunară – prima deschidere către o 
Românie modernă; începuturile colaborării 
cu Gh. Asachi. De la Academia Domneascǎ 
a lui Vasile Lupu, la prima 
Instituţie/Colegiu de învăţământ românesc 
din Ţǎrile Române – Gimnaziul Vasilian 
(Basilian) de româneşte şi latineşte; 
faimoasa biserica Trei ierarhi a lui Vasile 
Lupu, exteriorul bisericii - variantă la bi-
serica catolică Sagrada Familia din 
Barcelona, ambele restaurate de arhitectul 
francez André Lecomte du Noüy. 

meritǎ sǎ amintim portretul dom-
nitorului, la 60 de ani, când a devenit 
domnitor, care a rǎmas cunoscut ȋn isto-
rie datoritǎ marelui prozator şi memori-
alist, Constantin Gane: ioan Sandu 
Sturdza - „(…) un om mic la stat, urât la 
faţă. Avea frică în Dumnezeu, era drept, bun, 
blajin şi îngăduitor cu toată lumea… la suflet 
mare şi frumos. Şi apoi, era simplu, fără mof-
turi, foarte dintr-o bucată, la faptă şi ca 
vorbă“. (C. Gane) Alǎturi de portretul 
Domnitorului, autoarea aşeazǎ cu 
temeiuri depline familia lui, imaginea 
bisericii din satul Săucești, lângǎ Bacǎu, 
atestatǎ documentar, bisericǎ ridicatǎ de 
domnitor, un loc sfânt şi drag familiei 
unde au trǎit şi pǎrinţii lui. 

Portretul lui mihail Sturdza care a 
devenit domnitor la 40 de ani este altfel 
vizualizat, el diferǎ, ca om şi prin ce a 
fǎcut şi a lǎsat românilor, de domnitorul 
anterior. Autoarea a punctat şi la Mihail 
Sturdza câteva repere deosebit de impor-
tante, realizate din timpul domniei lui: 
prima Lege organicǎ cvasi-constituţionalǎ - 
Regulamentul organic, înfiinţarea de şcoli 
şi manuale şcolare, prima Instituţie de 
învăţământ superior din Ţǎrile Române - 
ACADEmiA miHĂilEANĂ de la Iaşi şi cel 
dintâi Institut/Şcoală de Arte şi Meşteşuguri, 
cel mai mare din Moldova; prima Şcoalǎ de 
sericiculturǎ din Moldova, înălţarea Cate-
dralei Mitropolitane a Moldovei, variantă la 
biserica catolică Trinita dei Monti din Roma 
şi altele.  Câteva pagini au fost consacrate 
lui Gheorghe Asachi, renumit savant al 
timpului, colaborator de seamǎ al celor doi 
domnitori sturdzeşti dar cu o activitate 
multilateralǎ mai bogatǎ ȋn timpul domniei 
lui mihail Sturdza. La insistenţele lui, Iaşul 
a cunoscut multe ȋnfǎptuiri de mare 
ȋnsemnǎtate. 

Alte douǎ imPERATiVE apar ȋn 
aceastǎ lucrare. Autoarea acestei de-
osebite lucrǎri istorice, cu multǎ 
dragoste, enumerǎ principalele merite şi 
calitǎţi, dând curs: 

3) imperativului completitudinii – 
exhaustivității 

4) imperativului complementa-
rității 

Ȋn informaţiile suplimentare asupra 
domniei lui Mihail Sturdza se aminteşte un 
eveniment deosebit de important – 
desfiinţarea sclaviei şi eliberarea ţiganilor 
domneşti şi mǎnǎstireşti, construirea de 
drumuri şi poduri – şoselele mihǎilene 

La finalul lucrǎrii „Pe urmele domni-
torilor, ioan Sandu Sturdza şi mihail 
Sturdza, în moldova, la Jassy - Chipuri şi 
locuri” ȋn Anexǎ, avem un alt chip impor-
tant care ȋntregeşte ilustra familie Sturdza. 
Anexa prezintǎ şi analizeazǎ Contribuţia 
eminentǎ a Principesei Olga mavrocor-
dat Sturdza, sculptor şi pictor – un fel de 
Brâncuși al Moldovei, Preşedinta Societăţii 
Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române 
până în 1948, fondatoare de orfelinate pen-
tru copii orfani, ȋn Iaşul – capitalǎ de rǎzboi 
dar şi de şcoli ieşene - Liceul ortodox de 
fete, Școlile Agricole şi alte şcoli. 

 Din mâinile ei s-a născut monumentul 
MAREA UNIRE. Ca şi la domnitori, Anexa 
are un portret deosebit al principesei. 
Olga Sturdza a fost o personalitate caldă, 
plină de devotament pentru țară, con-
tribuind cu multă dăruire în activități cari-
tabile. Autenticǎ valorizare a contribuțiilor 
istorice ale domnitorilor Sturzești ȋn 
Moldova - lucrarea, prin urmǎrirea impe-
rativelor tuturor creaţiilor ȋnaintaşilor, 
probeazǎ o certǎ utilitate ȋn procesul for-
mativ-educativ al contemporaneității cul-
turale românești.      
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mǎrturii ale procesului de europenizare moldovei

Dacă Al. Vlahuță a dedicat 
primul capitol al cărții sale ROMÂ-
NIA PITOREASCĂ, publicată în 
1901, „Pe Dunăre. De la Orșova la 
Sulina” fluviului izvorât din Munții 
Pădurea Neagră și după Cartea 
Oltului a lui Geo Bogza, în care este 
urmărit, cu ochii minții și ai sufletului, 
traseul Oltului de la izvor până la 
vărsarea în Dunăre, acum, în 2022, 
Ed. BIFROST ne oferă prilejul de a 
parcurge paginile unei cărți mai 
puțin obișnuite, având, însă, în 
obiectiv, traseul unor fluvii ale căror 
semnificații depășesc spațiul pur ge-
ografic: JOURNEIS IN EUROPE/ 
CĂLĂTORII ÎN EUROPA, autori, 
NEIL LEADBEATER și MONICA 
MANOLACHI. 

Neil Leadbeater-eseist, poet și 
critic scoțian din Edinburgh, 
urmărește traseul fluviului Rhin, 
zăbovind asupra locurilor de suflet, 
la rang de simbol prin  esențele 
evidențiate: „Ieri, ne-au luat șvabii 
prin surprindere/ înălțându-se  dea-
supra noastră cu părul înnodat/ o 
coafură elaborată ca să pară mai 
înalți/ Aprigi și neînfricați erau/ în 
timp ce noi, ca lăcustele,/ săream pe 
miriște/  ca să ne salvăm viața”. 
(Amintire). Evocarea marilor perso-
nalități ale muzicii se regăsește în 
versuri precum: „După o vacanță 
încântătoare/ Robert și Clara s-au 
întors la Duseldorf/ Unde el a scris 
simfonia a treia/ Asta a fost când 
toate culorile Rinului/ au explodat în 
alămuri, timpane și corzi/ Mișcarea 
tumultoasă a melodiei/ a depășit 
bara de măsură.” (Rinul în mi bemol 
major). 

Întreg ciclul de poezii este 
tradus de Monica Manolachi, lector 
de limba engleză și spaniolă la Uni-
versitatea București. Poetă, la rân-
dul său, dedică poeziile semnate în 
acest volum, traseului Dunării, cu tot 
ce capătă valoare, ca informație 
îmbrăcată în straiele metaforei: ”În 
vara anului 2016/ am vorbit la Uni-
versitatea din Viena/ despre funcțiile 
culturale ale limbajului/ hibrid în 
poezia contemporană românească/ 
/Următorul parol a umplut un am-
fiteatru / și noi stăteam pe ultimul 
rând/ ca o portocală tăiată în două 
pe un platou” (Relaxare pe malul 
Dunării). Iată și un alt poem, ale 
cărui strofe amintesc de haiku: 
”Ninge pe cabluri/ Vaporul taie flu-
viul/ Vrăbii pe maluri / Ne plimbăm 
singuri/ într-o lume alb-negru/ Vântul 
ne cântă/ Soarele iernii/ face baie în 
apă/ și se topește tot. (Decembrie la 
Belgrad). 

Volumul este o dovadă că fluvi-
ile care, așa cum se arată și în 
prefață, „...unesc oameni și locuri” 
au forța de a declanșa trăiri, de a 
fixa amintiri, de a-și dezvălui cores 
pondențele cu  umanitatea dintot-
deauna.  

Carmen Focșa 

 
PE UNDELE APELOR



PLUMB 182

revistă de culturăpagina 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previziunile mele cu privire la 
tema de mai sus, în mare parte 
prezentate în episoadele anterioare 
nu sunt de dată recentă, ci ele derivă 
dintr-o viziune asupra societății 
umane pe care am înfățișat-o cu 
mulți ani în urmă și în această 
revistă, dar și în alte publicații precum 
„Ateneu”, „Credința Ortodoxă”, 
„Bacău Expres”, „Columna”. 
Bineînțeles, în pas cu vremurile ele 
au fost actualizate, completate, dar în 
esență, ideile de bază și conținutul lor 
rămân aceleași... 

Experiențele trăite și simțite pe 
propria piele, studierea permanentă 
a noilor fenomene/ideolgii/orientări, 
extrem de bine camuflate, manipu-
lative și transmise deseori prin 
mesaje subliminale sau chiar direct, 
prin mass-media (care promovează 
într-un fel sau altul nihilismul) mi-au 
întărit simțurile, atenția, puterea 
asociativă, acuitatea gândirii, principi-
ile unei vieți libere. În dezbaterile și 
încercările mele de a lămuri cu cei 
din jur aspectele/tendințele tot mai 
negative, mai grave, chiar pericu-
loase și care se fac simțite și sunt 
aplicate mai peste tot în lume, m-am 
izbit în majoritatea cazurilor de multă 
reticență, opacitate, ignoranță și chiar 
indiferență, până la refuzul implicării 
într-o discuție/analiză decentă. Prob-
abil, mulți se vor întreba de ce, cum 
așa? Răspunsul poate fi unul amplu 
în condițiile date, dar eu îmi permit 
să-l scurtez: prin spălarea creierelor 
și controlul total al minții, care dau 
naștere ,,omului global” (adică ,,omul 
sistemului”), ,,corect politic”, din care 
dispare treptat sentimentul 
apartenenței la poporul său, la familia 
sa, la comuniunea cu Dumnezeu, cu 
valorile moral-spirituale. ,,Putem 
spune că globalizarea este o lume 
fără popoare și fără Dumnezeu, 

mondializată dar neîntregită, căci 
omul globalizării nu-l are înlăuntrul 
său pe Dumnezeu, ci o `putere` care-
l face `puternic` asupra externalității 
acestei lumi, nu asupra interiorității ei. 
Aceasta-i rămâne necucerită, un 
adevărat vid interior, un gol 
lăuntric, pe care zadarnic încearcă 
să-l umple cu idolatrii, de la marile 
idolatrii ideologice la idolatria 
consumeristă. Pe acest om îl apără 
sistemul pentru ca el să consimtă la 
declarația de corectitudine politică, 
adică la mărturisirea liniei sistemului 
cu prețul pierderii sufletului. Și `ce-i 
va folosi omului, dacă va câștiga 

lumea întreagă, iar sufletul său îl va 
pierde?` (Matei, 16, 26)”, spune aca-
demicianul Ilie Bădescu, într-o amplă 
pledoarie despre ideologille care dis-
trug lumea, despre noul globalism și 
corectitudinea politică. Prin ana-
temizarea judecății critice se poate 
ajunge cu ușurință la un dialog fără 
substanță, fără argumente, la o uni-
formizare a gândirii, la instituirea cen-
zurii și în final, la victoria dictaturii. 
Pentru că, într-adevăr, corectitudinea 
politică a dus la cenzură și supra-
control în discurs. Nu mai spunem ce 
gândim, ci ce trebuie, nu mai suntem 
sinceri, ci atenți să nu deranjăm. În 
ziua de azi, din ce în ce mai mulți oa-
meni sunt reduși la tăcere: cei care 
au ceva de spus, tac pur și simplu 
sau sunt forțați să nu spună nimic. 
Reacția societății e abuzivă și 
violentă, iar în unele cazuri a produs 
și evenimente neașteptate! 

„Fiindcă se știe că, socratic, jude-
cata critică și dezbaterea în baza ei 
duc la descoperirea de adevăruri. In-
clusiv si mai ales stiintifice. Și, nu în 
ultimul rând, la detectarea celor cu 
grijă ascunse de dictatori, care-i 
demască, exhibându-le fără machiaj 
hidoșenia și slăbiciunile. În vest, 
corectitudinea politică, relativismul și 
neomarxismul care au înlocuit lupta 
de clasă cu lupta de rasă și 
democrația cu inegalitatea unei ier-
arhii arbitrare, clasificând victimologic 
minorități, inclusiv sexuale au pornit 
o ofensivă antiintelectuală ultra-
zgomotoasă (și agresivă, n.a.). Așa 
se explică și de ce, ajutați de o parte 
mare, temeinic nivelată a presei, des-
tui oameni care nu se cred capabili 
să gândească și cu propriul cap, nu 
doar cu al mai-marilor sau al tembe-
liziunilor nu mai reușesc să iasă dintr-
o veritabilă depresie, angoasă, 
nevroză sau psihoză în masa și care 
nu fac altceva decât să ceară 
autorităților măsuri din ce în ce mai 
contondente în contra non-
conformiștilor”, spune și publicistul 
Petre M. Iancu într-o serie de eseuri 
care analizează degradarea demo-
crației și terifiantul mecanism al crizei 
morale, spirituale și politice ce a 
cuprins întreaga lume (cu mari rez-
erve însă, față de poziția domniei 
sale cu privire la proslăvirea unor per-
sonaje sinistre din justiția 

românească).  Și iată că, pe zi ce 
trece putem observa cum se înalță 
un zid tot mai mare, între om și om, 
între om și sufletul lui, între om și 
ascederea către divinitate… De 
aceea este mai mult decât necesar 
să vedem și să întrevedem, cum bine 
spunea cineva, dincolo de pojghița 
imposturii noii democrații și de inerția 
omului contemporan, anesteziat de 
inflația de `drepturi` și lipsit de orice 
îndatorire, cauzele noii maladii so-
ciale necruțătoare, și mai ales câm-
pul ei de manifestare, total 
ne-stânjenit și atât de ocult încurajat.  

(Va urma)

  

Noua Revoluție Culturală, Marea Resetare 
și Sfârșitul Democrației (6)
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Trăim vremuri nemaintâlnite de multe 
decenii, într-o Europă ce părea raiul pe pământ 
în vest și în cazne ideologice în est. Pe princip-
iul vaselor comunicante, până la urmă Occiden-
tul se duce de-a dura în jos, iar Orientul 
european îl ajunge din urmă. Democrația 
occidentală a fost și este poleită într-o pojghiță 
subțire, strălucitoare ca podoabele de Crăciun, 
a unei ideologii neoliberale care pare să aducă 
raiul pe pământ. Dincolo de lăcomie, egoism, 
pseudocompetiție, vanitate și sete de putere, 
este în floare imaginea splendidă a sărăciei, a 
mizeriei, a decadenței și indiferenței umane! 
Sublima imagine a unei societăți poleite cu 
staniolul strălucitor al democrației, dar la bază 
mizeria și răpirea îl mistuie. Cea mai poleită 
într-un aur strălucitor este cea americană, care 
s-a dovedit a fi făcută dintr-un staniol de cea 
mai proastă calitate, în culorile curcubeului. 
Relațiile înfloritoare dintre politicieni și compani-
ile transnaționale, susținute de complexul mili-
taro-economic și financiar al unchiului Sam, 
dau imaginea unei societăți în care curg lapte 
și miere, cea mai puternică din univers. Un mit 
la fel de fals ca și mass-media care-l susține 
necondiționat. Semințele acestei false 
democrații au dat roade în „Ținutul de graniță” 
din estul Europei. Aici s-a născut după anul 
1991 o democrație cu totul originală (un expe-
riment susținut de euro-americani) privind o altă 
fațetă a acestei vechi ideologii, cea a corectitu-
dinii politice, susținută de ierve și școala 
globalistă de la Sovad a lui BAWS. De aceea 
credem noi că pupincuriștii noștri guvernanți 
trebuie să fraternizeze până la identificare cu 
guvernul lui Jăluinschi-și-am-cui, al Ținutului de 
margine. De ce? Pentru că de-a lungul a trei 
decenii de existență guvernele acestei țări, 
numită ȚINUTUL DE MARGINE, au adus 
numai bucurii sublime, care au lipsit cu 
desăvârșire, minorităților naționale con-
locuitoare. Enumerăm 10 (zece) motive pentru 
care trebuie să-i iubim pe politicienii țării mai 
sus-menționate, până la iubirea necondiționată, 
intrând în război împotriva Federației R., cu ar-
mata noastră de bufanți și generali. Sunt be-
neficii de care a profitat din plin  minoritatea 
noastră valahă, a treia ca mărime din această 
insulă democratică. Acestea sunt: 

1. În urmă cu 80 de ani, ne-a fost răpit un 
teritoriu cât încă o Basarabie, la insistențele de 
pe lângă Tătucu, a ministrului de Externe din 
acea vreme a sovieticilor, Molotov, cetățean de 
încredere al Ținutului de margine. Aceste teri-
torii au fost încorporate vecinilor noștri și nu ur-
sului Mișa, la care nu avem nici un km pătrat. 
Astfel a apărut celebrul tratat Ribentrop- Molo-
tov, denunțat între timp, dar fără nicio 
consecință juridică. Iar noi continuăm să-l 
acuzăm pe ursul Mișa. 

2. În 50 de ani de dictatură criminală 
sovietică, valahii aveau 150 de şcoli în limba 
maternă. În 30 de ani de democrație originală 
prooccidentală, valahii au ajuns să aibă sub 40 
de școli cu predare în limba maternă, aproxi-
mativ la aceeași populație. 

3. În 50 de ani de dictatură criminal-
sovietică, comunistă, valahii aveau numai în 

orașul Cernăuschi trei licee cu predare în limba 
maternă. Astăzi, după 30 ani de democrație, 
mai au unul, și acela în  curs de desființare. 

4. În 50 de ani de dictatură comunistă 
sovietică, la Universitatea din același oraș erau 
50-60 de studenți. Astăzi catedra de limbă 
valahă este în curs de desființare, din cauze de 
politică privind învățământul minorităților. 

5. În 50 de ani de dictatură sovietică, 
oarșul Cernăuschi avea cca 45% din populație 
valahă la 120 de mii de locuitori. După 30 de 
ani de democrație originală mai sunt 9%, la o 
populație de peste  250 de mii de locuitori, 
aduși din toate colțurile „ţinutului de margine” 
pentru a schimba structura populației, în semn 
de respect pentru cei care de peste 1000 de 
ani erau stăpânii de drept ai orașului și ținutului. 

6. În anul 1941, la Fântâna Albă, 
grănicerii Ținutului de margine au secerat viețile 
a peste 3000 de valahi, pentru simplul motiv că 
voiau să treacă în țara vecină. Au fost îngropați 
ca niște câini, deși unii mai erau în viață. Curat 
murdar și creștinește! 

7. Și ca tacâmul să fie complet, în ultimii 
30 de ani de democrație originală, a fost interzis 
orice produs cu etichete sau branduri din țara 
noastră în toată regiunea Cernăuschi. Accep-
tate au fost doar cele din Avodlom! Pare origi-
nal, nu? Cei din Occident nu au scos nicio 
vorbuliță. Totul pare firesc, ca și interzicerea 
învățământului în limba maternă. 

8. După 30 de ani de democrație 
originală, cele mai sărace comunități sunt cele 
volohe din zona de graniță occidentală, dar și 
cele din apropierea capitalei veiK. Sunt ținute 
în condiții de mizerie extremă numai fiindcă 
membrii acestor comunități refuză să renunțe 
la limba strămoșilor. Curată politică 
democratică! Poate învață și guvernanții noștri 
cum să trateze minoritarii în acord  cu tăcerea 
complice a comisarilor sovietici europeni! 

9. Trebuie să le mulțumim acestor 
guvernanți cu modul cum au tratat problema de 
graniță dintre noi privind accesul navelor spre 
centrul Europei, prin blocarea brațului aniluS, 
la ieșirea spre Marea cea Neagră, cu nava 
Rostok. Poate le dăm ideea să blocheze am-
bele brațe și să le dăm Delta lor spre ex-
ploatare, ca o compensație. Să ne amintim de 
canalul Repede în încercarea de scurtcircuitare 
a circuitului nostru maritim. Ce ajutor priete-
nesc, de o profuzime emoțională! 

10.  Cea  mai recentă acțiune este aceea 
prin care marele președinte Jeluinschi-și-am-
cui a dispus cu privire la ștergerea docu-
mentelor care atestă originea și anul întemeierii 
orașului Cernăuschi de pe placa din centrul 
orașului. Acțiunea a fost începută în urmă cu 
30 de ani, când au fost schimbate denumirile 
la toate străzile din oraș cu numele a tot felul 
de pișmeni, de care nimeni nu a auzit niciodată. 
De asemenea ministrul lui de Externe ne-a 
făcut criminali în propria noastră țară, fără nicio 
replică din partea președintelui Șase Case și a 
premierului Măciucă, care jubilează că cineva 
i-a făcut potenți, că în sfârșit se face dreptate 
pentru prietenii lor de peste graniță.  

La cele prezentate mai sus trebuie 
adăugate acțiunile dușmănoase asupra unor 
oameni de cultură, politicieni și primari valahi 
din țara Ținutului de margine, care au fost târâți 
prin diverse procese intentate de iubitorii nea-
mului valah. În fine, cred că trădătorii noștri de 
neam și țară ar trebui să-i propună unchiului 
Sam să cedăm partea de sud a Ținutului de sus 
până la fosta graniță austriacă și dacă se poate 
și jumătate din Deltă, ca compensație pentru 
pierderile suferite de frații noștri de sânge în 
favoarea ursului Mișa. De asemenea ar trebui 
să dispună mobilizarea și înarmarea tinerilor 
noștri să lupte alături de frați și să alunge ursul 
Mișa din teritoriile ocupate, pentru ca milițiile 
naziste din Ținutul de graniță să poată să con-
tinue acțiunea de decimare a comunităților 
valahe din țara vecină și prietenă.  

Acesta este un pamflet și orice asemănare 
cu aspecte din realitate nu este întâmplătoare. 
Oare istoricii noștri nu știu aceste lucruri? 
Atunci de ce tac ca peștele în apă? Până data 
viitoare, să auzim numai de bine, fără trădători 
de neam și țară. Hristos a înviat!                             

DE LA UN GÂND, LA  ALTUL  
 
  ȚINULUL DE LA MARGINE

Du
m

itr
u 

Br
ăn

ea
nu



PLUMB 182

pagina 19revistă de cultură

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rogu-te, Valentin Nicolaevici, 
spune dacă îți mai amintești, că eu 
nu cred să poți uita o astfel de 
tărășenie, zi-mi cum se numește 
chestia ceea lungă de vreo doi metri, 
lățimea nici nu mai contează la cât 
de grea era, și acum îmi pare rău că 
te-am rugat când mă gândesc cu 
câtă îndărătnicie ai căutat prin tot 
Chișinăul, dar ai făcut-o în gol, ceea 
ce te-a ambiționat și mai abitir, ai în-
ceput să vizitezi toate magazinele de 
piese auto ce-ți ieșeau în cale, mă 
uimise râvna cu care te interesai 
peste tot că mă bătea gândul să te 
rog să renunți, înverșunarea ta, însă, 
mă inhiba, dar cred că Dumnezeu și-
a făcut milă căci, în cele din urmă, ai 
găsit-o, ai descoperit-o, cu prilejul nu 
știu cărei călătorii, tocmai la 
Moscova ți-a surâs norocul, ai avut 
pare-mi-se o delegație și ți-ai făcut 
timp s-o cauți și pe acolo, mai că nu-
ți venea a crede când gestionarul ți-
a zis că este, te-ai mirat și l-ai 
întrebat din nou, ți-a confirmat și te-
a invitat s-o vezi, într-adevăr era, te 
aștepta anume parcă pe tine într-un 
depozit lângă alte piese pentru re-
licve ale industriei automobilistice, 
cum era și Lada pentru care te-ai 
zbătut atât, am impresia că începuse 
să te obsedeze fiindcă nu te-ai lăsat 
până nu ai luat-o, dar rămân convins 
că, de-ai fi intuit ce avea să urmeze, 
te lăsai păgubaș, căci transportul ei 

a fost de fapt adevărata aventură, nu 
găsitul reprezintă, cum s-ar putea 
crede, partea cea mai dificilă a 
pățaniei, deși doar tu știi cu adevărat 
prin câte ai trecut ca să dai de ea și 
s-o cari amar de drum, așa ceva 
sapă definitiv în memorie, este im-
posibil să uiți, hai, te rog, răspunde 
cum se cheamă bucata aia de metal, 
înțesată de felurite nervuri și 
firișoare, accesorii rostuite să 
unească și să țină strâns stânga cu 
dreapta, mă refer la roți nu la politică, 
pentru că mai greu se face unirea în 
politică decât între fieroaice fără su-
flet, minte și grai, mai lesne le unești 
pe ele decât doi politicieni, dar să nu 
exagerăm, nu-i peste tot ca la noi, în 
fine, cum ziceam, transportul a 
însemnat examenul cel greu, știi că 
de la Chișinău la București am dus-
o eu, dar poate nici asta nu ar fi pro-
dus amărăciunea care mă bântuie 
încă dacă am fi rezolvat problema, 
însă acela care făcuse întrebarea nu 
mai dorise piesa, eu o plătisem deja 
dar el a refuzat-o categoric, mai bine 
merg pe jos toată viața decât să 
cheltui atâta cu dânsa, se referea la 
rabla lui cu fals respect, tu mă 
cunoști Valentin Nicolaevici, am 
cerut doar ban pe ban, n-a fost vorbă 
de măcar un sfanț în plus, mă știi că 
nu umblu cu din astea, nu și nu a zis 
până la final încât am fost nevoit 
aproape vreo doi ani s-o car, 
duminică de duminică, la Obor în 
târg, să mai recuperez din pagubă, 
mare mirare să nu o fi cărat și azi 
dacă nu apărea un om al lui Dum-
nezeu, cred că i se făcuse milă să 
mă tot vadă cu fieroaica aia cu care 
parcă mă logodisem, așa, că bine 
zici, punte se numește, fir-ar ea să 
fie, că în loc să ne unească, uite ce 
zdruncinătură ne trase, hai, dă-l în 
mama mă-si de fier, uite pun un 
pahar de împăcare, noroc s-avem... 
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CAFEAUA CU LICURICI 
 
Dimineaţa sorbi din cafeaua fierbinte 
Încercând să-ţi găseşti firescul  
                                           loc pe scaun, 
Pijamaua prea largă încheiată cuminte 
Se mulează pe tine ca şalvarii pe clovn. 
Şi-mi eşti dragă aşa pierdută  
                                  printre pânzeturi 
Mai normală ca roşul pe drapelul ţării 
Unghiul inimii tale şi nodul de la şireturi 
Le adun cu privirea pe nisipul mării. 
 
Mi se face dor dintr-odată de zile 
Când muream de griji că-ntârziai o clipă 
Tremurând pe asfalt în picioarele goale 
Să asculţi cu talpa cum furnicile ţipă. 
Era atât mister într-o scobitoare 
Răsărită haios printre dinţii din faţă, 
Nu puteam să respir, nici să casc mai tare 
Tremurând să nu sperii licuricii din ceaţă. 
 
Hoinăream prin bazar cu cămăşi înflorate 
După harta nebună a unui turist bizar, 
Tu cu două priviri şi-o cădere pe spate 
Făceai praf toţi aricii din buzunar. 
Îţi luam prostioare şi oglinzi colorate, 
Cerceluşi de tablă şi brăţări de pai, 
Săptămâni la rând, apoi, pe numărate, 
Prânzeam cu iubire, biscuiţi şi ceai… 
 
În orice secundă încerc în zadar 
Să te înţeleg iar şi iar. 

Mai mult de atât nu te-aş putea iubi 
Nici dacă ai fi prinţesă de-o zi. 
 
PERSISTENŢA MEMORIEI 
 
Nu pot să-ţi uit ulcioarele din mers, 
Prin porţi de dor îţi recompun balansul, 
Iar amintiri grupate pe revers 
Încearcă vag să-ţi descifreze dansul. 
 
Zăbrelele te-nchid în romburi mici, 
Tandreţea n-are loc de incantaţii 
Prin lacrimi dizolvate de furnici 
Înoată paralele dedicaţii. 
 
Nu ţi-am uitat desişul de mirări, 
Copilăroasa hoardă de pasiuni, 
Şi nici savoarea dintre amînări 
Cruciş clădite printre promisiuni. 
 
Acum, al suferinţei chiriaş 
Împart în grabă din iubirea mea 
Rănită pe asfaltul din oraş 
Cu cel din urmă glonţ de catifea 
 
MEMORIE 
 
Contemporan cu iarba, nu pot să tot renasc, 
Tăcuţi viţei de aur mă calcă şi mă pasc; 
Ascuns dibaci în ciobul îngust de clorofilă 
Predau algebra vieţii stropit cu ploi de milă. 
 
Pitit după lingouri prind adunări cu laţul, 
Din ceaşca aburindă care-şi rânjeşte zaţul 
Inspir arome aspre cu iz de nebunie 
Care-ţi dizolvă chipul pe coala de hârtie. 
 
Ai plâns demult cu sete ascunsă în pătrat, 
Mai slobodă ca visul ce te-a zvârlit din pat, 
Să-ţi aminteşti de pajişti pe care am zăcut 
Când ne păşteau alene viţei tăcuţi de lut. 
 
A OPTA ZI 
 
M-ai răstignit cu ochiul tău atent 

Şi tot întrebi dacă mă doare norul, 
Tăcuţi copaci s-au scurs din element, 
Iar mierlelor nu le mai place zborul. 
 
Răchiţi cochete-mi vizitează pragul 
Sub umbra ce scalpează trandafirii, 
Eu fug din rai să îţi sărut toiagul 
Alunecând prin copcile iubirii. 
 
Tu spune-i să-mi rezerve răsăritul 
Nemângâiat, să-l plimb uşor prin mână, 
Şi să-i ofer, când spumegă sfârşitul, 
În dar, a opta zi din săptămână. 

 
A OPTA ZI 
 
M-ai răstignit cu ochiul tău atent 
Şi tot întrebi dacă mă doare norul, 
Tăcuţi copaci s-au scurs din element, 
Iar mierlelor nu le mai place zborul. 
 
Răchiţi cochete-mi vizitează pragul 
Sub umbra ce scalpează trandafirii, 
Eu fug din rai să îţi sărut toiagul 
Alunecând prin copcile iubirii. 
 
Tu spune-i să-mi rezerve răsăritul 
Nemângâiat, să-l plimb uşor prin mână, 
Şi să-i ofer, când spumegă sfârşitul, 
În dar, a opta zi din săptămână. 
 
CĂDERE 
 
de-atatea ploi de-atâtea răni 
îngerul meu înfrigurat 
a ancorat firav de ieri 
pe țărmul unui vis uscat 
rapus de frig si de dureri 
lăsându-mă nevindecat 
 
de-atâtea ori ramas dator 
m-am amăgit c-ar fi ușor 
dar cum poți să pornești în zbor 
fără de inger păzitor...?
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DE DOR 
 
Ți-au înflorit iar trandafirii, mamă, 
Mult mai bogați, frumoşi precum îi ştii, 
Mireasma lor te caută şi te cheamă, 
Te-aşteaptă cu răbdare ca să vii... 
 
Strălucitori, împrăştie culoare 
Şi bucurie caldă în fereşti, 
Aşteaptă mâna ta cea răbdătoare 
Să-i mângâi, să-i răsfeți, să-i îngrijeşti. 
 
Visează bucuria ta ştiută 
Cu nerăbdare, veseli şi zurlii, 
Tu îi priveşti din înălțimi tăcută 
Şi nu poți să le spui că nu mai vii... 
 
Ți-au înflorit iar trandafirii, mamă, 
Neştiutori şi răsfățați copii, 
Au obosit de dor şi te tot cheamă, 
Am să le spun, dar când s-or ofili! 

 
BUNAVESTIRE 
 
Înțepenit pe umăr stâng 
îngerul îmi vorbește: 
"s-au deschis porțile mirării !!" 
 
Am cazat un arhanghel 
excursionist 
între o linguriță de miere 
și eprubeta 
cu agheazmă 
 
șoptește blajin 
cu bobițe de adevăr 
în licărul privirii 
 
pe cartea din care 
timpul a evadat 
răsare prima literă 
a plânsului tău.

 
Teatrul  
zilelor  

noastre 
 
 
 
 
 

Tora și CoraTora și Cora  
 

Două sexagenare de curând învecinate-ntr-
o curte. Dintr-un cartier ferit oarecum de agitația 
centrului. Oriunde pe glob...  

 Prima vrea singurătate și liniște. Să uite 
despărțirea de bărbatu-i Trent. Să poată citi. 
Cealaltă, mai adecvată locului. Mai înfigăreață. 
Dornică de vorbă. Căci nu-l are prin preajmă 
decât pe fiu-său Vigo. La vreo patruzeci. Deloc 
încântată de aparenta lui lenevie. De nopțile pe-
trecute de el cu ochii-n computer constant...   

 Dat fiind că Tora decide a-nălța un zid la 
propriu, ca să le despartă, se tocmește cu Vigo 
până la urmă. Să-l facă acesta. Și-l face. 
Punând la cale cu Tora o farsă pentru Trent. 
Reîntors la ea după despărțirea de alta. Mai 
tânără, sigur. Aleasă cândva, la plecarea de-
acasă... 

 Cora și Trent n-au înțeles la-nceput și s-au 
agitat. Dar s-au lămurit în final. Bătrânu` și 
tânăru` ajungând să conlucreze-ntr-un business 
propriu. Iar cele două, să dărâme zidu` și să fie-
mpreună pe viitor. Un happy end, evident, cum 
stă bine unei comedii. Chiar dacă, sau, poate, 
tocmai d-aia, lucrurile se petrec recent, în pan-
demie. Iată, bună și ea, pentru inventivi... 

 Precum Alexandru Popa, făurarul ei. Psi-
holog, politolog și jurist pe deasupra. Dramaturg 
tot mai interesant de câțiva ani încoa`. Lumea 
iubitoare de teatru își amintește neîndoios de 
alte două creații de gen ale sale: ”All inclusive”, 
”Pe o pânză de păianjen”. Le-am fost specta-
tor, m-au convins, iar acum văzui cu mare 
plăcere ”Totul se transformă”. Un text bine 
croit, echilibrat dezvoltat într-un crescendo dus, 
potrivit, tocmai unde trebuie. 

 O poveste de viață, cu oameni de-acum. 
Cu bune și rele, inevitabil. Altfel spus, caractere, 
moravuri, năravuri contemporane. O pagină de 
actualitate chiar binevenită. O satiră potrivită, 
viguroasă, reușită. Cu personaje conturate 
adecvat.  

Preponderent prin replici pline de umor. Is-
când hohote de râs, da` și tâlc adânc de băgat 

în seamă. Contribuie la 
asta Vlad Zamfirescu, re-
gizor isteț, apropiat de 
Popa. Totodată, actor. În 
echipă împlinită, nicide-
cum mai nimerită, cu 
Mircea Rusu, Carmen 
Tănase, Maia Morgen-
stern. Entuziaști, dibaci, 
coezivi. Pe scurt, artiști 
experimentați. Cu joc 
atractiv de la cap la 
coadă. Aplaudați meritat. 
Căci au arătat cum se 
face arta asta actual-

mente. Ca să prindă-ntrutot la public. Peste tot 
în țară. I-am apreciat și felicitat îndreptățit. Cu 
Vlad am vorbit ceva mai mult, că ne știm de 
peste un deceniu. A promis că va reveni cu alte 
oferte. La rându-le, dovezi certe ale valorii sale-
n domeniu, socot. Să mă aflu-n sală îmi doresc 
nespus... 
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Chip de înger 
 
Rezemat de colțul lunii, visător precum poeții, 
Pictând cerul în vitralii cu bucăți de curcubeu, 
Rătăcește prin dileme, închistat ca și asceții, 
Creionând pe val de mare dorințe de semizeu. 
 
 Închis în trăiri rebele și cuprins de insomnii, 
Trist colindă printre stele, pe întinsa esplanadă, 
Unde se ascunde rangul din alesele domnii, 
Având dreptul să aleagă, note pentru serenadă. 
 
Amintiri revin în valuri, sentimentele prind aripi 
Printre umbre călătoare se strecoară chip de înger, 
Reaprinde, brusc, dorința ce vrea dor a risipi, 
Semănând fiorul nopții, cerul despicat de fulger. 
 
Printre ramuri de leandru, miresme de caprifoi, 
Hai să pictăm maci-n floare, lanul mov de levănțică, 
Alegând să fim doar unul ce valsează-n val de ploi, 
Lăsând peste trup să ningă fluturi dalbi de micșunică! 
 
La fereastra prinsă-n noapte îngerul aprindă dorul, 
Farmecul din rapsodie să cuprindă inimi stinse, 
Iar prin vene amor să curgă însetat fiorul, 
Cald, sărutul să topească, buzele aprinse! 
 
Zbor prin valuri 
 
Mă-nvelește steaua nopții de pe poala zdrențuită, 

Și mă leagănă zefirii călători pe mări înalte, 
Stau în cetini raze albastre din cerneala aruncată, 
Pe o falie de lună, stelele sunt adunate. 
 
Îmi simt lacrima sub geană, ceară dintr-o lumânare 
Care-mi topește obrazul, săpând șanțuri dispersate, 
Mă orbește strălucirea unei muze căzătoare, 
Și-mi pierd uzul rațiunii, am dorințe încurcate. 
 
Aștept să apară zorii cu botinele de rouă, 
Să ascult cântecul mierlei, floare ninsă de cireș, 
Alergând prin lan de fluturi, să prind norul ce mă plouă, 
Răspunzând cu filă scrisă, pe sub poale de măceș. 
 
Un răsfăț este iubirea ce-mi toarnă jarul din maci, 
Simt când beau din veșnicie gustul murei întomnate, 
Zbor prin valuri cu descântec, sorb licoarea de la vraci, 
Și revin pe mal de visuri printre clipe-nmiresmate. 
 
Să mă nasc o altă Evă 
 
Veghez noaptea prinsă-n neguri, rătăcesc pe esplanadă, 
Stau și-ascult povestea mută, strecurată printre rime, 
Când prin străluciri astrale revăd aștri la paradă, 
Și adun din raze sfinte resturi, câteva centime. 
 
Încerc să culeg din roade, gustul delicios de stele, 
Pe la colțuri de planete priveghez valsul de fluturi, 
Universul fascinează lăsând dâre minerale, 
Eu mai vreau bucăți de lună să le ancorez în versuri. 
 
Nemurirea nu-i de mine, se ascunde-n galaxii, 
Sunt flămândă de iubire, după clipe mă topesc, 
Vreau un basm cu o prințesă rătăcită-n poezii, 
Să-mi imite a mea trăire prinsă-n har împărătesc. 
 
Dar un țipăt mă-nconjoară, văd fantasmele-n fereastră, 
Bântuie voci seculare prin eterul prins în ceață, 
Trec în fulger raze albastre, chipuri din lumea sihastră, 
Vreau să-nchid oblonul nopții, simt parfum de nouă viață. 
 
Să mă nasc o altă Evă, prinsă de trăiri sublime, 
Dezolarea nu mă prindă între nostalgii trecute, 
Printre gânduri rătăcite idei clare să exprime, 

Zâmbetul valsând pe buze, cu trăirile tăcute. 
 
Rătăcesc ca un sihastru 
 
Spune-mi tu, rază de lună, prinsă-n lan de licurici, 
Pot găsi, din întâmplare, pumn de stele căzătoare, 
Să le adun în poala nopții pentru clipe stinse, reci, 
Presărând pe trup ce plânge, să-mi aducă alinare? 
 
Spune-mi răsărit de soare, adunat în val de mare, 
Ce te ascunzi în vânt cu șoapte, mângâind petale, 
Poți tu oare, mare astru să mă scoți din gând ce doare, 
Aruncând praf de ardoare în licoarea din pocale? 
 
Te întreb pe tine clipă, evadată din clepsidră, 
Ce te ascunzi în larg pustiu, între dune de nisip, 
Poți să te întorci în suflet dăruind poveste tandră, 
Îmbrăcată în mătase și pictată cu micsandră? 
 
Rătăcesc ca un sihastru cu cenușa strânsă-n talpă, 
Fără a primi răspunsuri la întrebările absurde, 
Rămân lângă mal de visuri, cu destinul care sapă, 
Strivind rădăcina vieții și trăiri din vise surde. 
 
Primăvara 
 
 Floare ninsă de cireș, aplecată-n ram de veacuri, 
Te aduni în cârd de zumzet, și candoare de petale 
Aducând iar primăvara cu miresme în iatacuri 
Brodând poala dimineții cu lucirea din cristale. 
 
Strângi mătasea din aripa rătăcită în corole, 
Și aduni cu îndemânare tril de mierlă nuanțat, 
Să trezești trăiri loiale visurilor ce-s rebele, 
Luminând povestea tandră scrisă-n versul minunat. 
 
Peste timp strâns în clepsidră arunci timpul încurcat, 
Picuri din pistil licoarea să îmbete inimi triste. 
Ești parfumul, tresărirea, trupului neîmpăcat, 
O splendoare de lumină pentru versuri futuriste. 
 
Mă-nfășoară a ta splendoare, farmecul mă răvășește, 
Strâng o poală de miresme să trezesc iubirea, 
Sub coroana ta de visuri simt cum dragostea plutește.. 
Te ador, iar, primăvară, când dă-n floare împlinirea. 
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roluri existențiale 
 
vorbim despre sarea bucatelor noastre 
despre vagoanele din spatele copiilor 
și despre locuri abrazive de tranzit 
într-un limbaj prozaic 
de parcă radarele personale 
au pătruns în zgură 
 
uneori suntem nevoiți să improvizăm 
o cameră de gardă unde să ne așezăm 
ca doi bătrâni în ziua gloriei 
 
cu torțe în mâini 
vânătăi mătăsoase pe inelar 
și-o consistență a vocilor 
cu aceleași dedublări exuberante 
sărutăm fiecare umbra celuilalt 
strângând din pumni 

nu ne amintim numele 
nici când din cruzime  
ne autodevorăm 
numai un fotograf nocturn 
încălcând granițele ne-a aliniat 
 
aer de plumb 
 
mi-am dus ochiul 
acolo unde mirosea a pâine bună 
mi-am zis că toată frumusețea asta 
vine de undeva ca primăverile bătrâne 
din sufletele părăsiților 
mă gândesc că am iubit fară să știu 
cum respir un aer de plumb 
pe care îl mistuiesc în măruntaie 
și-l sorb iar peste o sută de ani un singur 
loc se va subțiaîn plâns 
 
învăț să respir 
 
să cresc frumusețea  
furișată pe ușa din dos 
îmi întorc ceasul depărtându-mă  
să văd ora care nu m-a încăput  
 
fac un pas înainte unul înapoi 
lepădându-mi pe rând aripile 
beau uitarea cum întind mâna după lumină 
la înviere între oglinzi tac 
Dumnezeu nu mă cere sămânță  
în grija pământului... 
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de la facerea lumii cineva a  
închis eternitatea într-un cerc 
 
cred că de la facerea lumii cineva  
a închis eternitatea  într-un cerc 
într-o indiferență cât un munte 
sau într-o frunză 
vremuind prin uitarea unui secol 
bolnav când a fugit  
am întâlnit-o acolo unde nu a reușit  
să mai stea ațipită lângă un copac 
uitată într-o liniște 
uitîndu-ne una în cealaltă 
m-a întrebat ce vise mai are lumea 
i-am spus că femeile au visele lor 
și copiii au visele lor 
și poeții au visurile lor 
și cuvintele lor unii visează că se 
adaptează unei neîndurătoare ordini 
mondiale sau altor religii 
eu visez sau îngenunchez 

sub copacul acela marama mi-aș 
întinde cu frunzele adunate-n palmă 
să le răsfir, să le cuprind 
să le aud șoptind în somn 
să mă trezesc din vis  
cu foșnetul înfășurat pe glezne 
sub cerul fumuit al toamnei 
 
mi-am lăsat sandalele  
                     la marginea mării 
 
mîine am să plec din orașul în 
miniatură străzile trăiesc printre cuburi 
păstrează amintiri 
din punctul meu de vedere 
devin tablouri în culori de apă 
sub batista lunatecă de norilor 
 
și vântul amestecă culorile 
și râde, râde mereu pe întuneric 
doar în fața îndrăgostiților 
se mai oprește nu le poate șterge  
culorile cuvintele 
 
mi-am lăsat sandalele la marginea 
mării sau a depărtării 
spațiul a devenit îngust 
existențele se pierd 
realitatea asta nu e a mea 
lumea nu mai e repetabilă 
mângâierile rămân neterminate 
rămân deschise precum rănile 
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