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        (n. 26 iulie 1932, Piatra Neamț – d. 24 ianuarie 1991, București) a fost  
profesor universitar, muzeograf, istoric și publicist, cetățean de onoare 
(post-mortem) al municipiilor Piatra Neamț (1999) și Bacău (2002).  

Muzeul Județean de Istorie și Artă Bacău îi poartă numele  
(azi Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău) 

      „Câți dintre cei care l-au cunoscut pe Iulică Antonescu au izbutit să treacă dincolo de 
măștile pe care inteligența, sensibilitatea și cultura lui le făceau să se succeadă pe fața-i 
nobilă și expresivă într-un adevărat joc actoricesc? Mulți interlocutori rămâneau fascinați 
de talentul său imitativ, de inflexiunile glasului inconfundabil și de mimica pe care și-o com-
punea cu o ușurință savantă. Puțini însă înțelegeau sensul ludic și ironia ascuțită sub acest 
divertisment la îndemâna tuturor. Căci marele intelectual nu se dezvăluia decât după o destul 
de îndelungată (și nebănuită) cercetare a celui cu care intra în comunicare”  
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Motto 
Cuțu- cuțu, na 

Grivei /Mămăligă, dacă vrei                                                                                                            
(Din versurile copilăriei) 

 
Înduioșătoare grijile tripletei noastre 

de guvernanță pentru binele plebeienilor 
guvernați: încep să curgă râuri de lapte și 
miere prin casele și pe mesele noastre,  
având gust de zăhărel. Adică, de dus cu 
vorba. În plină recesiune economică, cu 
inflație  galopantă, amenințări de noi pan-
demii, creșterea continuă a îndatorării 
publice  și pericolul de război ce ne bate 
pe la uși, veștile pentru starea noastră de 
bine emanate dinspre palatul Victoria au 
pretenția de a  tonifia optimismul celor care 
așteaptă minunile de îndestulare. Care 
vești cam par a fi scoase de la naftalină în-
trucât emană  un pronunțat iz de vechituri 
neaerisite. Să ne reamintim, așadar: 
cândva, pe la începuturile orizonturilor 
roșii, atunci când se murea de foame, iar 
mânecile hainelor  erau bazonate și pan-
talonii  peticiți prin partea dorsală, politrucii 
vremii ne îndemnau să avem răbdare, că 
vor veni ele, și vremurile de prosperitate și 

abundență. Timpul a trecut și noi le  
uitasem de mult. Spre a ni le reaminti 
acum, când ciocoii noi, clonați dintre cei 
vechi, nu mai știu ce să scornicească spre 
a ne risipi starea de așteptare. Ce-o să fie, 
ce-o să fie?!, se întreabă fiecare român, 
așteptând să se împlinească minunile am-
balate în hârtie poleită-n trei culori – roșu, 
galben și verde. Întru mare mila Sa, onor 
Guvernul cu-al său comandant suprem ne 
tot promite marea cu sarea, luna de pe cer, 
pacea socială și armonia dintre 
conducători și cei supuși, pardon - 
conduși. Vise, vise/, bat la poarta inimii, că 
doar nu costă nimic, dar ne întrețin, sau ne 
mint, speranțele ce balansează periculos 
într-un permanent echilibru instabil. Cu 
destinații dirijate spre cei care încă se mai 
amăgesc cu ideia că răbdarea va avea, 
totuși, un sfârșit. Diriguitorii  noștri se întrec 
a ieși la înaintare cu pachete de măsuri ce 
au, chipurile, pretenția de a ameliora 
soarta celor oropsiți ai vieții. De departe, 
programul ”Sprijin pentru România”, cu o 
alocare de peste 31 de miliarde de lei, și 
de care vor avea parte 2,5 milioane de 
români, se detașează din acest pact pen-
tru prosperitate. Însemnând ajutoare finan-
ciare, de 250 de lei plătibile la două luni  
celor cu pensii sub plafonul de 1500 de lei, 
sau de 700 de lei – o singură dată, acor-
date celor cu pensii de până la 2000 de lei. 

Inclusiv ale militarilor aflați în această 
situație. Și pentru a nu ne îndepărta de 
sfera așa-zisei protecții sociale, să nu tre-
cem peste vestea emanată de la ministrul 
Muncii, cum că pensiile de asigurări so-
ciale bazate pe principiul contributivității  
vor fi indexate (nu majorate) de la 1 Ia-
nuarie viitor cu rata anuală a inflației, care 
tot crește și nu se mai oprește, 
provocându-ne deopotrivă insomnii și 
spaime. Cât și strângeri de curea. Iar 
oferta de vești proaspete numai bune de 
pus la rană nu se oprește aici: începând 
cu anul școlar viitor intră la servire/au-
toservire Programul Național  Integral 
”Masa sănătoasă în școli”, derulat pe par-
cursul  a 5 ani și care va avea un impact 
bugetar de peste 1 miliard de euro. De 
unde banii? No problem!, ține să ne asi-
gure  Marcel Ciolacu, care spune că „...nu 
e nicio problemă privind deficitul bugetar”, 
dar și că de aceste măsuri va beneficia 
„jumătate din populația României”. Și nici 
că nu pot să nu constat cum că ”gura 
păcătosului adevăr grăiește” reunoscând, 
sine die, că peste 10 milioane de români 
se zbat în brațele sărăciei. De care, iată, 
vor scăpa, cu cei  175 de lei, într-o dis-
tribuire convențional-egalitară,  primiți de 
la guvernanți întru mare mila lor. Să nu 
uităm, însă, că până le vor intra în 
buzunare, sau în gușe, aceste danii fără 
lumânări, prețurile cresc, banii se 
devalorizează, puterea de cumpărare 
scade dramatic, accizele și tva-ul se 
ajustează în plus constituindu-se în veni-
turi suplimentare la bugetul din care se vor 

susține mare parte din alocările sociale. 
Adevărate spirale financiare ce readuc în 
actualitatea imediată vechiul slogan an-
tedecembrist: ce crește continuu și nu se 
observă?; nivelul de trai. Apropo de 
măsurile populiste: vă mai amintiți ce le 
promitea românilor Împușcatul în 22 de-
cembrie ′89,  creșterea salariilor, a 
burselor și altor venituri, cu fabuloasa 
sumă de 100 de lei per capita! N-a ținut 
vrăjeala! Acum să vă întreb: observați vreo 
similitudine cu ceea ce ni se pune, acum, 
pe tavă? Alte vremuri, alți protagoniști, 
cam aceleași năravuri... 

Dar haideți să nu mai lungim pel-
teaua cu variațiuni la temă, fiindcă riscăm 
să-i pierdem gustul și culoarea, și să 
încheiem aceste constatări fugare, dar 
necesare, cu câteva versuri dintr-un cele-
bru scheci  cu care ne-au bine-dispus în 
urmă cu vreo două decenii doi dintre la fel 
de celebri umoriști ai noștri: ”Ce-o să fie, 
ce-o să fie?... Înger, îngeraşul meu / ce mi 
te-a dat Dumnezeu, / Ne-ai scăpat de 
tiranie / şi ne-ai dat democraţie. / Din ţară 
de proletari / vom fi toţi milionari / Cu 
inflaţia, cam mâine  / dăm un milion pe-o 
pâine. / Ne-ai scăpat de comunism / şi ne-
ai adus pluralism. / Nu spunem acum 
”amin” / că și altele mai vin / Guvernanții 
ne-au promis / c-o s-o ducem ca în vis. / 
O s-avem trai pe vătrai / și-o să fie ca în 
rai. Dă, Doamne!...”.  Fine del primo 
tempo. Secondo tempo vom vedea ce se 
va mai întâmpla de-acum încolo. Sperați 
români, pentru că visele nu costă; ne pot 
aduce doar dezamăgiri...
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SPERAȚI, VOI OROPSIȚI 
AI VIEȚII!...

 

*Stăteam aproape în spatele catife-
lat al tinerei soliste a unui mult așteptat 
concert simfonic. Discret, îmi întârziam 
privirea, când pe notele muzicale ale por-
tativului, când pe degetele ei albe și trans-
parent de subțiri. Astfel că păreau a fi 
lipsite de cea mai mică vlagă. Ca urmare, 
de- abia ciupeau clapetele bâtrânului și 
imensului pian, lângă care frumoasa și 
gingașa făptură părea doar un puiuț de 
înger zburător peste înmiresmata Grădină 
a Raiului. Se cânta din creația pianistică a 
romanticului compozitor rus Serghei Rah-
maninov (1873-1943), iar eu realmente 
visam cu ochii deschiși. Motiv pentru care 
am uitat să aplaud în picioare la sfârșitul 
concertului, rămânând încremenit pe 
scaun și priveam, prin sticla nevăzută a 
geamului, frunzele tremurânde ale unui 
copac din curtea interioară a acelui palat 
medieval din ținuturi transilvane. 

*Soarele, Luna, Luceferii, Stelele 
Plutitoare și Stelele Căzătoare, precum și 
toți ceilalți aștri văzuți sau nevăzuți, știuți 
sau neștiuți ai Cerului sunt singurele co-
mori pe care omul hapsân și păgân nu le 
poate nici cuceri, nici cumpăra, nici 
înstrăina, nici vinde și nici fura. Și ce bine 
că-i așa și nu altfel! Ele veșnic vor rămâne 
în stâpânirea și ocrotirea Domnului, nu în 
cea a omului! Oricât de deștept ar fi el. Cel 
care nu uită să se laude, nu numai că a 
călcat cu pasul apăsat pe suprafața 
prăfuită a Lunii, dar și că a parcelat, 
împărțit, întabulat cadastral și vândut la 
licitații publice bancare bucăți imaginare 
din ea. Era încă tânăr și ferice atunci când 
poetul Nichita Stănescu (1933-1983) con-
stata că ”viața asta trece îngrozitor de re-
pede, n-apuci să te naști, c-ai și 
îmbătrânit”. Bietul ploieștean talentat a 
murit de tânăr și în plină putere a spiritului 
său creator. Și sunt aproape sigur că 
uitase spusa înțeleaptă a filozofului antic 
Seneca, spusă care sună cam așa: Noi, 

oamenii, murim în fiecare zi. Chiar și când 
creștem, viața noastră trecătoare ne 
descrește. 

*Un adevăr și o constatare veche 
de când lumea: omul, de îndată se lasă de 
lucru. Însă, de mâncare și băutură, 
niciodată. 

*Bolile prelungite și dureroase 
secătuiesc voința omului de viață și de 
dorința de a mai trăi. 

*Se spune că în clipele de sfârșenie 
omul muribund își vede viața vieții sale. 

*Am mai spus-o, dar o repet din 
nou: numeroasele și infructuoasele trata-
tive de pace ucraineano-ruse sau ruso-
ucrainene, mereu se încheie fără măcar 
un document al neînțelegerilor. 

*Până mai zilele trecute iarna con-
tinua să se lupte din răsputeri să mai 
rămână câteva zile de aprilie și mai în țara 
mea. Însă, românii gospodari au ajutat 
primăvara să învingă și zăpezile, și fri-
gurile, și brumele, și înghețurile târzii, 
salvând ce au mai putut salva din 
mulțimea florilor și mugurilor roditori ai 
pomilor și arbuștilor fructiferi. 

*Întrebat de un ziarist ce a declarat 
la anchetă un presupus criminal, 
procurorul de caz a declarat că torturatul 
a recunoscut de bună voie și nesilit de ni-
meni că este vinovat. 

*Scriind și tipărind monografia pro-
priului său sat, învățătorul pensionar al 
școlii nu făcuse altceva decât să scoată is-
toria locală de sub lepedeul uitării. 

*Printr-o fericită întâmplare folosi-
toare, precum o pildă bună de urmat, mi-
a ieșit în cale un om atât de bun la suflet 
și de fain la chip încât îl pot pune la rana 
inimii mele pentru a o alina de toate relele 
acestei lumi! Ca urmare, își făcea timp să 
scrie despre viață și moarte. Despre 
lumină și întuneric. Despre nădejde și 
deznădejde. Despre urât și frumos. Așa se 
face că din a lui minte luminată au răsărit 
ziceri cuminți și înțelepte. Continua, însă, 
să își caute visul pierdut, spunând că de 
bună seamă nu era al lui din moment ce 
nu l-a mai găsit. 

*Luând la pas drumeag cu 
drumeag, cărare cu cărare, sat cu sat, 
deal cu deal, vale cu vale, pădure cu 
pădure, luminiș cu luminiș, într-un târziu 
am ajuns la o casă și la al ei bătrân 

stăpân, care a prins a mă întreba: unde-i 
satul nostru de altădată?!  Cel ascuns între 
dealuri și pitit între vâlcele, neavând vecini 
de hotărnicie? Sărac precum este el 
acum, satul meu este considerat Raiul cu 
oameni faini, plin de sănătate și cu bucate 
adevărate.  

*De fiecare dată, florile grădinilor 
satului meu sunt stropite de roua 
dimineților, după care urmează sărutul 
buzelor albinelor și gâdilitul râzător al 
piciorușelor lor. 

*Așa a fost și așa va fi, cât lumea 
va trăi: vremea trece ca gândul și se duce 
ca  vântul. 

*Tot omul caută propria lui fericire 
în viață, numai că puțini sunt aceia care o 
găsesc la timpul potrivit. Pentru ca să o 
înțeleagă, să o apreciaze și să o păstreze. 
Și nu arareori se întâmplă să se rezume 
doar la propriul său trai bun, nedându-și 
seama, decât mult prea târziu, că îi lipsesc 
și sănătatea trupească, și mintea 
deșteaptă, și bunătatea sufletească. 

*Privindu-l cât e de bine făcut și de 
frumos înflorit, mărul pătul din curtea casei 
părintești deopotrivă mă bucura și mă în-
trista. El îmi aduce aminte nu numai de 
copilăria mea, dar și de el, când era tare 
mic. Acum amândoi suntem bătrâni. Și 
tare mă bucur că lângă rădăcina lui 

copilărește un vlăstar tânăr și viguros, iar 
alături de bătrânețea anilor mei se află un 
băiat și o fată, precum și un nepot care să-
mi poartă numele, întinerindu-mi 
bătrânețea. 

*Vecinul meu maghiar, căsătorit în 
dușmănie cu o fată româncă de peste 
drum de casa lui și a mea, parcă se 
hrănește doar cu mătrăgună, pelin și 
venin.  

El nu vrea să priceapă că bine pot 
face numai unii oameni, iar rău toți ceilalți. 

Fiind profesor de istorie la clasele școlare 
cu predare exclusiv în limba maghiară 
mereu simte nevoia să-mi spună că chiar 
și atunci când râde o face în ungurește.  

*Posibila rugă creștină a unui 
păcătos evlavios: Rogu-te pe Tine 
Doamne iartă-mă! Tu fiind cel care ai făcut 
Cerul și Pământul. Apele și Văzduhul. Și 
ce singuratic ești Tu Dumnezeule, în uni-
citatea Ta! Noi ne batem joc unul de altul, 
iar Tu ne ierți. Să știi Măria Ta că mai zilele 
trecute, atunci când venise Noaptea Lu-
minii și a Învierii Tale, la chemarea 
clopotelor bisericii mele au venit să se 
roage până și cei mai necredincioși 
locuitori ai satului. Unul dintre ei am fost 
chiar eu!  

*Cu timpul, România a devenit 
Cartea mea de citire! De rugăciune! De 
înțelepciune! Pentru că mi s-a dat să mă 
nasc, să trăiesc, să pătimesc într-o Țară 
putred de bogată, însă teribil de săracă, 
uitată, mințită, furată, tristă, îngândurată. 
Chiar și așa, cum este ea, nu mai pot de 
grija și destinul ei! Încă mai are locuri iubite 
de oameni și mângâiate de Soare. Iar 
satul meu pare să fie făcut înadins să fie 
frumos și drăgăstos.  

Bunicul vecinului meu de casă și 
grădină, atunci când credincioșii părăsesc 
stranele bisericii din sat, el rămâne singur 

singurel să-L roage pe bunul Dumnezeu 
să-i ocrotească și copiii. Și nepoții, Și 
vecinii. Și vitele. Și oile. Și semănăturile 
de pe câmp. Și câinii. Și apa limpede și 
rece a fântânii cu cumpănă. Și mormântul 
somnului de veci al lui și al soției sale. Oa-
meni de omenie și vrednici gospodari. 
Părinții buni a zece copii, iar bunici pentru 
25 de nepoți și nepoate.  

Cei care, la rândul lor, au devenit 
părinții copiilor lor. 

  Răzlețe gânduri...  
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O grabă mare către fericire a dus-o pe Paula 

Bârsan spre asindet în volumul ei de versuri 
„Adoraţie” publicat la editura „Letras” (2020). A elim-
inat conjuncţiile şi versurile ei au căpătat alt ritm, 
rupând cu legănarea poeziei ce se scrie azi în mod 
obişnuit. Un ritm alert, o precipitare, care dau senzaţia 
unei alergări. Când îşi face un „Autoportret”, tuşele 
sunt nervoase şi dau impresia de culoare abundentă: 
„Candoare de fată cuminte, dulceaţă de floare obrazul/ 
Surâs inocent, şăgalnic aş spune, dar ştrengărească/ 
făptură, o ciută”. Poezia ei este una a emoţiilor şi 
memoriei ce actualizează iubirea trăită. În felul acesta 
poeta reuşeşte să aducă în suflet starea de fericire a 
tuturor iubirilor. Iubirea pentru familie, iubirea pentru 
mamă, iubirea pentru un iubit, promisiunile de iubire. 
Astfel reuşeşte să trăiască într-un glob al iubirii, prin 
„sentimente şlefuite”. „Sentimentele şlefuite” sunt o 
construcţie mentală, o construcţie ce se produce sub 
atenta supraveghere a unui arhitect absolut, sufletul. 

Astfel poezia este 
Paradisul ei. Sin-
gurul regret, că nu 
a spus de suficient 
de multe ori „te 
iubesc”. Faptul de 
a nu-şi fi arătat 
sentimentele în-
deajuns, duce la 
ruga: „Mai naşte-
mă, Mamă, o 
dată!”. Dar dacă bi-
ologic o renaştere 
nu este posibilă, 
poezia face acest 
oficiu pentru ea. 
Poezia o ajută la 
r e n a ş t e r e a 
sensibilităţii, la re-
naşterea în lumea 

stărilor afective, emotive. Dar este în acelaşi timp o 
perdea ce ascunde orice suferinţă. În „Iluminare”, o 
spune foarte clar. Să trăieşti „uitând de un chin  cât de 
mic  şi suspin”. „Află că rostul în această viaţă/ E pe-
acest chin să-l prefaci/ Într-o poftă de sorb de iubit în 
potir de argint”. Poezia e un remediu, e o terapie. 
Cauza este lumea reală, un „efect de Ev Mediu într-o 
lume suspect de spoită,/ Cu morbide cratere săpate 
pe chipuri sau suflete sparte,/ Mustind de venin”. 
Poezia devine astfel un mijloc de luptă cu realităţile 
nefaste ale lumii şi un mijloc de conservare şi prezer-
vare a sensibilităţii. E nevoie de un suflet gingaş, tan-
dru pentru a simţi o astfel de nevoie şi rostul poetului 
devine cel al unui genist ce dezamorsează bombele 
realului, folosindu-se de poezie ca de unealta sa.  

Prin poezie reuşeşte să-şi păstreze inocenţa, 
gracilitatea, frăgezimea, receptivitatea. Poeta se 
reconstruieşte pe sine prin poezia ei. Se 
reconstruieşte aşa cum a fost când s-a născut şi aşa 
cum a fost când a iubit, când a fost fericită. În această 
reconstrucţie, în acest şantier al poeziei având 
menirea să reconstruiască, bărbatul este şi el „rebran-
duit”. Dincolo de dragostea mincinoasă, „s-a rebran-
duit acum/ Cu adevăr în iubire”.             

Craterele produse de meteoriţii vieţii nu sunt 
însă de o gravitate copleşitoare, nu au produs crevase 
şi falieri care să afecteze fiinţa poetei.  

Ea a reuşit reconstrucţia, a devenit 
impenetrabilă la sentimentele negative, lăsând liber-
tate doar curgerii iubirii: „Doar dragostea curge prin 
noi”.  

Fericirea îi stă la îndemână: „Sunt fericită,/ Şi 
fără motiv, aşa, pur şi simplu”. Astfel că întreaga 
reconstrucţie a lumii este una a tinereştilor aspiraţii. 
Creez o lume pe măsura mea, ar putea spune poeta.  

Pe măsura aspiraţiilor mele, a sensibilităţii 
mele, a poftei mele de iubire. De aceea poezia ei este, 
până la urmă tonică „degetarul vrăjit”, care este 
mama, fiind o pavăză suficientă împotriva 
„împunsăturilor lumii”, ale existenţei. Temele poetei, 
dintre care unele s-au dezvăluit, nu caută replierea pe 
„curentele” poetice ale ultimilor ani, Paula Bârsan 
scriind ingenuu şi reuşind să transmită cititorului 
starea de candoare.  
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        Printr-un nou volum, recent pu-
blicat de editura ieșeană Timpul (Sub-
linieri, 2022), Gheorghe Gh. 
Bostaca demonstrează că rămâne un 
împătimit al scrisului, căutând (și) prin 
această modalitate să își medieze 
relația cu sine și cu existența. E un 
autor care nu se poate despărți de un 
anume imaginar pe care l-a 
perfecționat sensibil de la un volum 
altul cu o tenacitate de vechi luptător 
care caută să-și adjudece spații și 
imagini în care crede de mult timp. 
Prefațată de Ioan Holban, cartea 
capătă astfel și un gir valoric bin-
evenit, deoarece textul critic 
sugerează cititorului uneori grăbit de-
schiderile lirice, confesive ale unui 
autor ce etalează o adevărată zestre 
de imagini adunate de-a lungul unor 
călătorii petrecute în timp, prin orașe, 
țări de aproape de departe sau mai de 
aproape, înțelese cu ochiul artistului 
dublat de specialistul într-o ramură 
aproape uitată de azi, ca și de tehno-
logul ce căuta informații dublat de sen-
sibilitatea unui artist mereu resuscitat 
de frumusețile descoperite și însușite 
creator. De altfel, rostul acestei cărți 
este temeinic motivat într-o addenda 
explicită: „Pe scena viet ̦ii, Planeta 
Păma ̂nt, i ̂n rol principal, moartea este 
ultima reprezentat ̦ie pe care o joci. 
Este un spectacol deloc pla ̆cut. Ni-
meni nu este respins. Pa ̂na ̆ va sa ̆ fie, 
tot timpul, SUBLINIERILE, cu aminti-
rile lor, oriunde voi fi, ma ̆ vor i ̂nsot ̦i, 
ga ̆zdui, ca refugiu, da ̂nd lumina ̆, i ̂n 
plus, clipei ce va sa ̆ mai vina ̆”. 

Jurnal liric, jurnal de călătorie a spe-
cialistului, jurnal sensibil pe care orice 
rătăcitor prin lume îl poate traduce în 
propria-i experiență de receptare a 
frumuseților lumii, volumul scris de 
Gheorghe Gh. Bostaca e insolit și, 
tocmai de aceea, destinat lecturilor de 
gen. Îmbinând derularea aproape 
canonică de memorial, textul trece cu 
ușurință de la „narațiunea poema-
tizată” la lirismul de necontestat, 
probând disponibilitățile unui autor 
care a știut să vadă, să decanteze, să 
redea prin scrisul artistic ceea ce era 
de redat. Totul este motivat de la în-
ceput printr-o directă confesiune de 
credință: „Sunt zile/ Când unele 
trenuri, avioane, mașini/ Gări. Halte. 
Aeroporturi. Orașe/ Dar și oameni/ Din 
drumurile/ Anilor mei/ Năvălesc peste 
ființa mea/ Rătăcită-n trecut/ Fiind 
aproape imposibil/ Vreun orar/ Să mai 
respect/ Drept pentru care/ Pentru un 
timp/ Aș dori să le suspend/ pentru a 

rămâne/ Mai mult timp/ Cu rarefiatul 
prezent”.  
          E o sugestivă imagine a „ra-
refiatului prezent”, pe care, în forme 
mereu re-investite, autorul o cultivase 
și în alte volume, deoarece exercițiul 

scrisului este pentru el o continuă și 
dublă raportare la un trecut plin de 
imagini năvălitoare așezat acum, prin 
text, lângă un prezent care se 
subțiază discret, zămislind astfel 
adevărata temă, obsesivă, dureroasă, 
a literaturii sale.  
          Desigur, literatura este mereu 
(și) un exercițiu necesar defulatoriu. 
Iar Gheorghe Gh. Bostaca face acest 
lucru cu voluptatea crudă a aceluia 
care știe să-și alăture mereu imaginile 
frumoase ale vieții de cândva („nes-
sun maggior dolore che ricordarsi dei 
tempi felici...”). Despre ce scrie acum 
autorul, aducând, după cum singurul 
subliniază, acele cuvenite „subli-
nieri”? 
       Sunt aspecte ce sunt înțelese ca 
forme de eliberare spre lumină a unor 
trăiri, rostuiri, altfel înțelese cândva. 
„Citirile” sale sunt, însă, mereu și 
adaptări, redări, interpretări, propuneri 
pentru cititor, poate, prea grăbit astăzi. 
Cu asumată consistență (și) epică 
aceste fixări de profundă rezonanță 
sensibilă ne poartă, dimpreună cu 
memoria celui de azi re-trăindu-și 
imagini de altădată, prin Praga, prin 
Germania, prin India, prin Africa de 
Sud, prin Spania, prin Belgia, prin 
Franța, Italia și tot așa... 

Meritul care face diferența 
constă în știința de a plasa, ingenios, 
amănuntul delicat liric alături de o ma-
terie acceptat epică: plânsul 
rădăcinilor, imaginea femeii care duce 
borș în Germania, fotograful de 
altădată, orașul muzeu atemporal, 
rugăciunea din templu, pasărea infini-
tului, noblețea gladiatorului Constan-
tin, lumina de pe Acropole, Fadoul 
tânguitor, căutarea unui veșnic acasă, 
inerent încheierii oricărei călătorii. 
„Rădăcinile plângeau/ Să venim 
înapoi/ Ca să fim ceea ce suntem/ 
Chiar în locul de unde am pornit”. 
          Gheorghe Gh. Bostaca a pornit, 
din 1999, pe un drum pe care nu l-a 
abandonat niciodată, chiar și în 
împrejurări dramatice.  
         Drumul literaturii în care crede.

Nessun maggior dolore...
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    Prietenul GHEORGHE  
MOCANU  a avut amabilitate  
să-mi trimită  recentul său 
volum de proză  "DIHONIA", 
care  mi-a  produs reale 
satisfacții  estetice. Bun 
stilist,  cu o operă deja 
constituită, începând cu 
2004, debutul în volum, ne 
dezvăluie un autor care își 
trage  seva  dintr-o zonă plină 

de legende, dar și  din moștenirea  literaturii  clasice 
românești, inlusiv din umorul marelui CARAGIALE,  pe 
care alți comentatori  nu l-au pomenit.  Primele  nuvele - 
Lică Nebunul ,Generalul Țandără, Dihonia, Avocatul „Lemn 
Tănase” mustesc de umor  balcanic, iar unele  personaje  
având nume  cu semnificație.  Memorabil este acest  LICĂ 
NEBUNUL  care  în rătăcirea sa reușește să păcălească 
o urbe. Avocatul  LEMN TĂNASE este  chiar o bâtă  care 
se  aplică pe spinarea împricinaților. DIHONIA  redă at-
mosfera de cenaclu literar pe care o cunosc mulți,  
nelipsind amatorismul unor participanți, dar nuvela este 
desprinsă din biografia scriitorului.  PARTEA  centrală a 
cărții  este  destinată povestirilor, aici intervine tandrețea   
funcțională a  autorului:   

-„Mlăuț văzu apoi un străin alăturându-se grupului 
de polițiști. Un chip pe care nu-l recunoscu nicăieri, prin 
cămăruțele creierului său.  

Părea un om bun, după zâmbetul pe care nu înceta 
să și-l arate. Din când în când, se uita spre el și zâmbetul 
acela se arăta și mai pronunțat. 

 Era ca și cum ar fi vrut să-i transmită un mesaj al 

prieteniei. Un semnal din care el ar trebui să înțeleagă că 
acel om îl simpatizează, chiar îl iubește.  

Nu știa de ce, de fiecare dată când acel om se uita 
spre el, se uita și camaradul său”.  PARTEA  a treia  o con-
stituie schițele în care  umorul  revine la locul său, umor 
prevestit chiar de titluri: 

„La Minciună”, "Chiar așa"!, "Votul lui Amorel Pu-
fulete" ș.a. CONFLICTELE nu  merg la extrem, există o 

bonomie benefică care  încurajează  optimismul în ciuda  
obstacolelor vieții. O  proză generoasă, măiestrie de proza-
tor  experimentat care promite în continuare  performanțe  
memorabile.  

 

UN  PROZATOR VRÂNCEAN REMARCABIL -  
GHEORGHE MOCANU
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Aşa cum arată titlul 

volumului pe care îl comentez, 
Marius Arbănaşi - 
Încolumnări orfice (Ed. Hoff-
man, 2021), autorul se declară 
un poet orfic. Originea lui 
Orfeu este nelămurită. Este fie 
fiul lui Apollo, fie un protejat al 
acestuia. Pentru că Marius 
Arbănaş nu iscodeşte în 
această direcţie, nu vom 
scoate la iveală date mai 
amănunţite. Despre orfism 
însă trebuie să prezentăm 
câteva aspecte: este o 
doctrină sau o mişcare 
religioasă misteriosă, apărută 
prin secolul al VI – lea î.e.n., 
atribuită lui Orfeu; se 
promovează credinţa în divini-
tate şi palingeneza (reînvierea 
sufletului omenesc, după 
moarte, în animale, plante şi 
alţi oameni); orficii erau vege-
tarieni; practicau ritualuri de 
iniţiere şi purificare; Orfeu era 
poetul şi cântăreţul inegalabil, 
cu lira, cântec prin care îm-
blânzea animalele; îndrăgostit 
peste măsură de soţia sa Eu-
rydike încearcă să o readucă 
la viaţa concretă, din Infern, 
fără să reuşească; este ucis cu 
pietre de menade.  

Ce regăsim din toate 
acestea în poezia lui Marius 
Arbănaşi din volumul 
Încolumnări orfice? 

În primul rând, ca şi mo-
delul său Orfeu, Marius 
Arbănaşi este poet pur sânge 
care transformă orice temă în 
vers: „Şi de fiecare dată/ când 
îmi măsor truda/ în oglinda 
setei,/ îl văd pe Dumnezeu/ 
bând apă,/ singur, fără sfinţi/ 
sau părinţii din părinţi./ Atunci, 
încrezător,/ m-apuc din nou de 
treabă/ până ce-am să simt/ 
că, de foamea setei,/ şi umbra 
mea bea apă...” (În oglinda 
setei)Sau încă şi mai clar: „De 
mi-ai trece şi pe dinaintea 
ochilor/ de câte ori îmi treci prin 
gând,/ mi-ai deveni unic cu-
vânt,/ din care ar coborî toate:/ 
floare, sete, foame, pas, casă,/ 
dor şi bor,/ adică ştii (?!), eu aş 
pluti/ în nori/ şi tu ai fi de două 
ori:/ odată de frumoasă şi apoi 
de mireasă!” (Ai fi de două ori!) 

În al doilea rând, poetul 
nostru este apollinic, senin, 
dezinhibat: „De ne-om striga 
iubirea, vom aprinde/ din 
emoţii/ acelaşi foc:/ iască – Tu,/ 
Eu amnarul.// În cununii, vom 
coborî din icoane/ la un loc:/ Tu 

– matcă,/ Eu – izvorul.” (Roata, 
în călcături).În al treilea rând, 
poezia pe care o scrie este în 
cea mai mare parte de 
dragoste: „Iubito,/ din câte ştiu 
eu,/ singura ploaie,/ prin 
excepţie,/ căzând şiroaie/ de 
jos în sus şi ne-ncetat/ e cea 
de rugi spre Dumnezeu!/ 
Numai tu îmi cazi/ pe suflet şi 
mă arzi/ cu profunzimi/ de 
introspecţie/ din orice 
direcţie...” (Bumerang de 
floare). Există două feluri de 
poezie de dragoste: împlinită – 
când poetul se simte în ar-
monie cu universul, parte 
integrantă în Marele Tot, 
apolinică; şi neîmplinită – 
neliniştită, neîmpăcată, dyoni-
siacă. Poezia lui Marius 
Arbănaş aparţine primei cate-
gorii. Să exemplificăm:  „Când 
mă săruţi,/ iubite,/ să nu cumva 
să te aprinzi/ arzând prelung în 
emoţie/ precum trandafirii/ 
când văd marea!” (Pretenţie). 
Sau: „Când sunt cu tine,/ peste 
poate,/ uit de mine, de mumă,/ 
de humă, de ramă,/ de vamă,/ 
de păcat.../ Numai tu,/ ceasului 
rebelă,/ mă cauţi/ când în 
fiecare,/ când în toate la un 
loc,/ neîncetat...” (Numai tu...) 
Dragostea este sacră: „Eşti 
frumoasă/ precum îngerul/ 
care mi-adoarme serile târzii 
pe braţ/ iar în zori,/ printre flori,/ 
îi caut suspinul!” (Agonizând 
divin). Orfismul a fost 
premergător pitagoreismului 
deschis matematicii. Marius 
Arbănaşi scrie două poezii 
pitagoreice, de dragoste, una 
pornind de la geometrie, 
cealaltă de la algebră: „Mă 
simt dator ochilor/ că am dat 
de chipul tău!/ Acum/ încerc/ 
să-mi prind mintea/ cu tine!/ 
Mai ştii,/ poate,/ îmi cazi la 
inimă!/ dacă cele trei laturi/ se 
întâlnesc mai repede/ în tri-
unghiul tău/ înseamnă/ că rit-
mul de pe ipotenuză/ ţi-e mult 
mai purpuriu/ decât macul 
obrajilor mei/ la impacul cu 
icoana ta! / Şi-n atari situaţii,/ 
teorema pitagoreică/ sucombă 
în temă/ pe una dintre catetele 
iubrii.” (Triunghi iniţiatic). 

Şi: „dacă dai de un 
număr singur,/ îndoieşte-l, fă-l 
par./ dacă este par,/ împărţibil 
cumva,/ demonstrează-i că 
mai sunt/ şi alte variante, ca de 
exemplu:/ combinări de-n luate 
câte k.../..../ Doar lacrimile,/ 
nemăsurabile-n iubiri/ şi-n 
păreri de rău,/ n-am nici o 
socoteală, nici o lege,/ iar la 
hotar/ numa-n focul/ tău/ le 
simţi,/ de sare,/ nemarginile...” 
(Transmatematicală) 

Revenind la orfism, tre-
buie să remarcăm credinţa 
puternică ce străbate versurile 
poetului:  „Deasupra iubirii,/ 
doar Domnul rămâne.../ iar noi/ 

curgem din slava ei râuri – 
râuri,/ seduşi  de lăcomia/ ochi-
ului/ şi a focului/ mereu nevino-
vat/ al inimii,/ prin anotimpurile 
vieţii./ Excepţiile sunt minore,/ 
dar salvatoare.”(Etern de efe-
mer) Absolutul iubirii constă în 
îndumnezeirea îndrăgostiţilor: 
„Mai mult ca perfectul?!/(...)// 
Mai mult de atât?!/ Nu poate fi 
decât atunci/ când cerul se-
mpreună cu pământul/ eu fiind 
Dumnezeul tău,/ iar tu – Al 
meu!” (Ce poate fi mai mult?!) 

În alte locuri, Marius 
Arbănaşi filosofează: „Frumo-
sul este o părere!/ Adevărul –
realitatea!/ Iar realitatea este/ 
că nu trăim din păreri!/ Dar fru-
mosul, sensul vieţii,/ ni-l 
revendicăm, adesea, visând,/ 
când adevărul/ nu are chipul/ 
pe care ni-l dorim/ de pereche./ 
Mută-mă în chipul tău,/ visule,/ 
şi ţi-o striga fiul pe nume!” 

(Chipul visului). Sau: „Fără 
mine,/ frumuseţea nu există.../ 
Fără ea,/ ce rost să aibă-n 
lume/ Eul?!/ Numai aşa-mi ex-
plic/ ce e Universul: / Un Suflet/ 
rupând din sine/ Dumnezeul!” 
(Exponenţializând)  

De asemenea, Marius 
Arbănaşi este un creator de 
noi cuvinte: încolumnări,  
dezbrâncoveniţilor, învir-
gulând, exponenţializând, 
transmatematicală. 

Poetul ştie că el este un 
cântec neîntrerupt şi că prin 
versurile sale învinge efe-
merul. În chip de concluzie, 
cităm finalul pertinentei prefeţe 
a cărţii Încolumnări orfice, 
prefaţă semnată de Paul 
Aretzu şi intitulată În chipul 
poeziei: „Poet orfic prin multe 
dintre elementele poeziei sale, 
Marius Arbănaşi creează 
imaginea unor misterii lirico-lu-
dice, în care omul apare anco-
rat, prin iubire, deopotrivă, 
într-o lume pământească şi în 
una onirică, bucurându-se de 
favoarea existenţei nemuri-
toare. Prin ineditul explorării 
marilor mituri poetice univer-
sale, Marius Arbănaşi se 
dovedeşte a fi un poet de 
excepţie.”    
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Marius Arbănaşi-un poet orfic
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prin titlul volumului – „Adăpostul 

cuvintelor”, Ed. Neuma, 2022 –, 
Codruț Radi dezvăluie prin sugestie, 
metaforic, dintru început, concepția 
lui despre poezie care ar putea fi 
văzută ca o formă de salvare a ros-
tirii: acolo, în poezie, cuvintele își 
capătă cu adevărat rostul, deci, 
adăpost.  

În corelație cu titlul, în continuare, 
printr-o sintaxă insolită ce permite 
multe interpretări, într-o „Des-
prindere”, care poate fi citită ca un 
manifest al său, poetul se 
confesează, etalându-și fragmente 
din zbaterea creatoare („corvoadă”), 
în cadrul căreia simte că are de ales 
între coborârea abruptă („Cobor în 
mine fără trepte”), spre a-și extrage 
de acolo, cu sinceritate, gândurile, 
trăirile, și tăcere („tăcerea poate să 
m-accepte”).   

Tot în incipitul volumului, oare-
cum în descendența târzie a poeților 
blestemați sau a simboliștilor, mutatis 
mutandis, eul creator își mărturisește 
sentimentul solitudinii, al înstrăinării 
în / de lumea în care trăiește și în 
care poartă povara asumată „prezen-
tului / de-a fi iscoadă”. Totuși, nu este 
un nostalgic sau, mai exact, nu 
privește cu plăcere nici înapoi, mai 
degrabă se vrea un avangardist, 
privirea lui sau gândul scrutând un vi-
itor căruia nu-i dă neapărat o șansă, 
dar pe care se pregătește să-l în-
tâmpine, oricum ar fi: „Străin la fel 
oricărei lumi / singurătății însă pradă 
/ desprins de lumea dinainte / să cred 
/ în cel ce-o să m-aștepte”.  

Dar disconfortul în lume nu este 
neapărat impus de actele sau 
formele acesteia, ci pare un rezultat 
al unor date imanente ale sinelui, 
dacă nu vin dinspre fatum: „M-am 
născut străin anume / zeilor fără 
făptură / în exil pe-o fundătură / ca să 
mă salvez de mine”. 

De altfel, incertitudinea, ca stare 
a eului, persistă („Nu mă pot trezi prin 
bezna din vis”) și este transmisă și 
lectorului, inclusiv prin aportul masiv 
al unor construcții verbale specifice 
creației lui Codruț Radi, în care topica 
obișnuită este, de foarte multe ori, 
eludată ori este cultivată elipsa: 
„noaptea întârzie pe sub pleoape / 
ferindu-mă / întâlnirea cu zorii să 
doară”; „Am venit desculț pe lume / 
merg la fel tălpii-n arsură”... 

Un alt aspect notabil este că 
poeziile din volumul „Adăpostul cu-
vintelor” au titluri scurte, alcătuite, 
foarte multe, din câte un singur cu-
vânt, care exprimă, în același timp, 
atât tendința de a(-și) explica reali-
tatea dintr-un unghi nou, cât și 

dorința de a-și afirma perspectiva 
asupra realității, prin imagini a căror 
expresivitate se construiește printr-o 
„resetare” a datelor ei consacrate: 
„Nu mai știu cum se trăiește / printre 
lumi / apoi să moară / vânturând 
teama ce zboară / trupul sieși 
omenește, / Nu mai văd ce mă 
pândește / de va fi ultima oară / rana 
fără să mă doară timpului / tocmit 
câinește”... 

Totuși, realitatea adusă în versuri 
nu este investigată programatic, 
fiindcă semnele ei răzbat ca flash-uri 
între preocupările lăuntrului. De 
aceea, din titlurile poeziilor se de-
sprinde un câmp semantic al 
neliniștilor creatorului care, „din în-
tâmplare”, când și când, pare a se 
afla „în defensivă”, căutând „dovezi”, 
„de pe vremuri” sau nu, cu 
„îngăduință”, identificând, în 
„paranteză”, „derivări” „de-a gata” ori 
chiar un „mit barat”, făcând astfel 
„pactul cu ceilalți”, într-o tentativă de 
„elucidare” a sensului unor 
„coincidențe”, „discordii”, în ipostaza 
unui „sclav aparent”, care, așa, 
încearcă o „iertare” sau o 
„denunțare”, în fața sorții, fără „inter-
puneri”, „solitar”, deci, „printre lumi”, 
împovărate sau nu de „remușcări” și 
inerente „ascunzișuri”, aflate în „lațul 
firii”, „fără alegere”, „în definitiv”, chiar 
dacă nu este vorba neapărat de o 
„capitulare”... 

În privința versificației, Codruț 
Radi se arată deschis atât spre ver-
sul clasic, o piatră de încercare, 
oricât ar fi de minimalizat acest as-
pect de majoritatea autorilor contem-
porani de versuri, cât și spre versul 
liber, o posibilă dovadă a faptului că 
poezia lui se naște (și) ca o necesi-
tate internă („Nu pot trece de cuvinte 
/ mă sufoc de-atât ocol / zilei albul ce-
și dezminte / că-năuntru e prea gol”), 
însă, la nivel ideatic, creațiile lui nu 
urmăresc să exprime doar 
frământările intrinseci ale ființei, ci 
capătă adesea înfățișare meditativă, 
relativ la aspecte  preocupante și din-
colo de imediatul celui ce le 
inventariază, ceea ce face ca unele 
mesaje să fie transmise prin enunțuri 
cu tentă aproape aforistică: „A câta-
n van dimensiune / refuză lumi 
nebănuite / răstimpul / ce pe-ascuns 
apune / unui sfârșit-altul mereu, // A 
câta-n cer precesiune / în loc de stea 
/ ni se promite  / lumina când prin 
ochi opune / spirale spartelor orbite, 
// A câta viață-mi recompune / de-
zordinea dintre ispite / să ducă trupul 
/ mai departe / într-un păcat numai al 
meu.” Un sentiment al damnării 
răzbate, concomitent din asemenea 
versuri. Cartea lui Codruț Radi este, 
așadar, în același timp, o amplă artă 
poetică a autorului și o carte de vizită 
prin care se arată dornic să încapă, 
la „adăpostul cuvintelor” sale, un an-
tidot pentru propriul suflet, dar și o 
posibilă rețetă pentru suflete aseme-
nea, vulnerabile în fața conton-
dențelor existenței... 

Codruț Radi, damnat  
la adăpostul cuvintelor
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Lui Cosmin Ciotloș îi place cuvântul 

critificțiune, după Raymond Federman, 
deși asta poate duce la critifricțiuni între o 
baricadă și alta.Or, ne aflăm în plin discurs 
al urii, ca să uzez de sintagma lui André 
Glucksmann, că te și gândești, citindu-l pe 
CTP ( gata să dea foc poemelor lui Nichita 
Stănescu și, mai nou, sutanei Patriarhu-
lui), dacă nu s-a ajuns la „Urăsc, deci 
exist.” 

Scrie Vladimir Udrescu, într-o „Cafe-
nea literară” de noiembrie 2011: „Criticii 
aiurează uneori mai rău decât poeții.” Da, 
când criticii sunt și poeți, atunci e marea 
aiureală, dar să nu generalizăm. Și da, N. 
Manolescu a avut dreptate: „În critica 
literară, curajul nu înseamnă să spui nu, ci 
să spui da.” Aici e „toată greutatea: în 
asumarea unor valori.” Și încă: „N-am 
pretenția să fiu încunoștiințat de valorile pe 
care ea le susține, înainte de a le face praf 
pe ale mele.”(„România literară”, 7 august, 
2002). De atunci, însă, multă apă a curs 
la vale, ba chiar în ...deal. Că Profesorul 
votează- dreptul fiecăruia-  cu Cărtărescu 
(cel mai mare poet contemporan), iar Al. 
Cistelecan cu Ion Mureșan, e una. Alta e 
să-i negi pe Coșbuc, pe Goga, pe Goma...  

Mitrea Cocor a fost „sinucidere 
literară”, cum o numește Adrian Dinu 
Rachieru, exemplu de non-etică, fără 
discuție, dar e greu să-l scoți pe 
Sadoveanu din manual, cu Frații Jderi cu 
tot, pe motiv că i-ar plictisi pe elevii de 
școală nouă. Ce s-ar face dacă s-ar de-
clara lectură obligatorie Solenoid? În ce 
mă privește, mă deranjează vocabula 
obligatorie. Lectura n-ar trebui să fie obli-
gatorie, silnică. Și-mi vin în minte cuvintele 
lui Borges:„Să se laude alții cu paginile pe 
care le-au scris; eu mă laud cu cele pe 
care le-am citit.” 

Și din nou cuvintele lui Borges, recitit 
de cu noapte: „fiecare scriitor își creează 
predecesorii.” Iar din nimic, nimic răsare. 
Oare știe asta habilitatul prof. univ. dom-
nul Ghiță craioveanul, care își propune să 
deconstruiască scurt și cuprinzător un 
ceva, „pompos” denumit „literatură 
română”, folosind ghilimelele? Domnul 
Ghiță, ca Greta Trotineta, prognozează că 
cititorii secolului XXII vor fi preocupați de 
„modificări climatice ireversibile”, nicide-
cum de autori contemporani. De altfel, îi 
vede pe toți cei care au scris sub 
ceaușism „emasculați”. Dar, crezând 
neostoit în progres literar, opinează că „so-
cialismul nu s-a demonetizat: el trebuie 
doar separat de stalinism. ”(Cătălin  Ghiță, 
O scurtă istorie ironică a literaturii 
române.În contrapunctul lui G. Călinescu, 
Editura Aius, 2020, pag.110). De aceea , 
poate, îi place să descopere „protopro-
letcultism” la Bolliac și „marxism” la 
Kogălniceanu („un Marx atins de calviție”). 
De cealaltă parte: șovinii patrioți. Ne-
gruzzi? Un șovin prevestind „capilarele 
xenofobe ale lui Eminescu.” Cântarea 
României a lui Russo deține „un lexic 
arhaic, ca și patriotismul.” Despre Un 
răsunet de A. Mureșan, devenit imn 
național, spune că „nu mai poate fi cântat 
fără ironie” decât de futbolieri. Cât despre 
Hașdeu, în Răzvan și Vidra apar „noxele 
patriotismului de la „Viața Românească” și 
„România Mare.”  

Cu pușca trage habilitatul în tot, de la 
începutul începutului. De la mituri. Ce 
dacă pușca nu ia foc? Miorița? Oaia e 
„unealtă erotică” pentru lașul de păstor. 
Nerozia  cu lașitatea bunului păstor a prins 
ca orice nerozie, chit că balada-

capodoperă nu te învață cum să lupți ca 
să scapi de moarte, ci te învață să nu-ți fie 
frică de ea. Meșterul Manole ar ține de 
„etica nazistă a mitului.”  

Domnul Ghiță crede că uzează de 
„ironie didactică”? Ba de bășcălie (nu-mi 
place cuvântul, dar îl folosesc) groasă și 
joasă despre neamul românesc, născut 
din doi bărbați: „Traian a înseminat un dac 
lipsit de uter.” Bărbații, ne spun LGBT-iștii, 
nasc. Să nu știe asta neo-progresistul de 
la Universitatea craioveană?  Ba știe. Ce 
nu știe, dar ne spune, e că Dosoftei, cu 
Psaltirea în versuri, face „număr de circ”. 
La circ nu mă pricep ca habilitatul Ghiță, 
așa că argumentația îmi scapă. Neculce? 
Portretul lui Ștefan cel Mare e „tâmp en-
comiastic”. Dar ce-o fi rău în spusa lui G. 
Călinescu, după care Domnul Ghiță se 
ține-n mână cu pușca-i, că „Dimitrie Can-
temir este Lorenzo de Medici al nostru”? 
În dimineața poeților, nu vede decât  
maneliști.Toți: Văcăreștii –„clan de 
maneliști”, Conachi, Anton Pann...Când 
exemplifică doct și prob cu „Într-o grădină/ 
Lâng o tulpină, / Zării o floare/ Ca o lumină. 
//S-o tai, să strică! / S-o las, mi-e frică/Că 
vine altul/ Și mi-o rădică”,  domnul Ghiță 
vede în ce-a scris Ienăchiță Văcărescu o 
„meditație asupra plusurilor și minusurilor 
deflorării”. Mie mi se pare că ar intra în 
definiția dată de Platon poeziei: „poezia- 
acest lucru gingaș, înaripat și sacru”. Și 
pentru că domnul Ghiță agreează prolet-
cultul, îi citez ce scria o poetă cenaclistă, 
pe nume Ana Mâșlea: „Eram boboc, Par-
tidul m-a deschis.” Asta da deflorare!  

Din aproape în aproape, Domnul 
Ghiță își distruge obiectul muncii: literatura 
română (fără ghilimele), pe care o predă 
comparat. Filimon „s-a făcut de râs cât tre-
buie” cu o „narațiune șchioapă, știrbă și 
pocită”, ciocoiul prim  (din Ciocoii vechi 
și noi) , fiind asemuit cu Marian Vanghelie. 
Bălcescu nu mai poate face decât „deliciul 
tocilarilor de la istorie, Alecsandri „ar mai 
putea provoca fiori” seniorilor din azile. 
Odobescu? Doar „scriere diletantă”. Duiliu 
Zamfirescu? O „nulitate” („în fond, un Fi-
limon cu aere de superioritate”). 

„Mumificarea” lui Eminescu, „începută 
de Maiorescu și consfințită de Călinescu” 
m-a făcut să închid cărțulia, chiar dacă au-
torele își propusese altceva: „să n-o 
despart prematur de palmele dumnea-
voastră.” Dar cum să nu citești cum 
numără acribios dildo-urile din Povestea 
poveștilor, vraf în sacul babei. Le-a făcut 
reclamă ca „realizate din materiale 100 % 
naturale, deci beneficiind de certificat bio”, 
de altă calitate decât cele din sex-shop-uri 
scandinave. Să-și fi procurat proful impru-
dent vreun păpșoi crengian? Fiți precauți: 
nu cumva să  fluierați când treceți pe lângă 
el. Pentru că domnul Ghiță face parte din-
tre „ateii raționaliști, imuni la farmecele du-
bioase ale transcendenței” găsește că 
„versurile de maturitate ale lui Blaga au 
îmbătrânit urât”. Motive? „Fondul etnicist”, 
„utilizarea excesivă a motivelor pretins 
populare”.Gyr? Crainic? „Compozițiile sunt 
atât de proaste, încât nici nu merită să fie 
ironizate.”Oare domnul Ghiță vrea doar să 
contrarieze sau crede în ce scrie? Că Gala 
Galaction e „popă nespălat și enervant”, 
plictisind generații de elevi.Că Iorga e doar 
„histrionul ipocrit”.Ce-i place din Păstorel? 
Epigrama contra istoricului: „Barbă sus și 
barbă jos/ Doamne cât e de bărbos/ 
Iorga!” Și domnul Ghiță e îngrijorat ca nu 
cumva să scăpăm din vedere „conta-
minarea semantică dintre pilozitatea 
facială și cea pubiană.” Conducătorul de 
doctorate de la Craiova nu uită de cata-
logul celor 4000 de femei cucerite de Ion 
Barbu, nici de alcoolismul lui Bacovia, așa 
că cei trei mari B ai poeziei, Blaga, Ba-
covia, Barbu, au fost spulberați. „Poet 
național” îl vede pe Arghezi, deși sintagma 
insuportabilă stârnește „fiori naziști”. Ei, 
uite că domnul Ghiță nu poate fi pieziș 
poeziei lui Arghezi, ba chiar recunoaște că 

„nici măcar ironia n-o poate dizolva”.   
Deruta privind valorile crește mai 

ceva ca apele Dunării.Tehnica luării locu-
lui, ca și cum n-ar avea fiecare un loc în 
istoria literaturii, a fost preluată din pro-
letcult-ură, când A. Toma, cu Piuici și frații 
lui mai mici și „naș Ieminescu”, poetul 
Deșliu („Clipă stai, oprește-ți zborul /Se 
prăvale compresorul”) au luat locul lui 
Eminescu. În vremile noastre strâmte și 
strâmbe, când ura bântuie lumea, se tot 
extinde viziunea despre înlocuitori: Fon-
dane în loc de Eminescu, Bonciu în loc de 
Rebreanu, Nina Cassian în locul întregii 
avangarde. Se tot merge din jos în mai jos. 
„Pa, Toni!, îi spunea un ironist agresiv lui 
Anton Dumitriu. Piariști cu coate puternice 
fac loc unor veleitari, crezând că au autori-
tate critică fără frontiere. Numai „fabulistul” 
istoriei, Lucian Boia, cam fără știință și fără 
conștiință, turnător vreme de 16 ani, îi mai 
întrece pe astfel de ficționari critici, dar și 
cei care o elogiază pe „iluminata oratoare” 
Ana Pauker sau scriu că Băsescu 
(președintele care credea că se ducea la 
Kabul, dar era așteptat la Cahul, în 
Basarabia) seamănă cel mai bine cu 
mareșalul Antonescu.  

Când îi aud pe fricționari cum fac Hm, 
îmi devin antipatici, oricât mi-ar fi fost de 
simpatici. Dau cu telul în sufleu, ca să nu 
spun cu ce aruncă în oala cu fasole. Nu-i 
academic ce scriu acum? Dar este aca-
demic să-l faci pe Eminescu „învechit”, „in-
actual”, ca H.-R. Patapievici? 

Camil Petrescu? Hm. Așa și așa. 
Modest. N-a avut succes în Franța. Rebre-
anu? Hm. Ce Ion? Miroase a bălegar. 
Maximum Pădurea spânzuraților. Doar 
niște defazați îl mai consideră de valoare 
pe Sadoveanu. De ce-am citi Sadoveanu, 
când îl avem  tradus pe Sade la Editura 
Pisica neagră? G. Călinescu? Triplă 
impostură : a ratat și în proză, și în poezie, 
și în critică.  Istoria literaturii e rateul cel 
mare. A ratat literar și a trădat din p.d.v. 
politic, înscriindu-se în Frontul lui 
Groz(e)a. Asta, ce-i drept, a fost o cădere 
etică, dar nu i-a folosit la nimic. Studentul 
Vicu Mândra, ajutat de mândrii săi frați, 
l-a scos de la catedră. Același domn Ghiță 
îl găsește „homoerotic”, „misogin”, „un ba-
lerin social” (care a reușit să scape de 
pușcăria comunistă), „un dezertor moral”. 
G. Călinescu e  „precum copiii întârziați 
mental.” Concluziv? Ce spune domnul 
Ghiță despre romanul lui Rebreanu,  
Adam și Eva, i se potrivește lui însuși 
mănușă: „Pe scurt, cartea este atât de 
proastă încât devine bună” (de comentat). 

Ca să taxezi mediocritatea agresivă, 
impostura și mai agresivă , îți trebuie curaj. 
Lecția lui Maiorescu a fost uitată: cum că 
mediocritățile trebuie de la rău început 
scoase din literatură. Noi am ajuns la 
peste 2400 de scriitori cu carnet, ca să în-
trecem, pesemne, recordul lui Mao. Aud 
că am avea o debutantă cotizantă USR la 
peste 80 de ani, dar sper să nu fie 
adevărat. Ar fi prea de tot. 

„Puști literari cu autoritate de ieri după 
amiază”, cum le spune Aura Christi în Trei 
mii de semne, fac zob și zdrob la toba 
mare valorile, dar scriu, din prietenie, 
apologii mălăiețe. Așa critică, așa autori. 
Amatorismul critifictorilor e conjugat cu 
proza „la cea mai joasă ficțiune”, cum scrie 
în alt context Vasile Gogea. Mulți intră în 
orgasm literar de-a dreptul, oscilând între 
nuditatea femeii și nuditatea ideii. Ca-n 
snoava cu musafirii de-o prună, de două, 
de trei, sunt elogiați în funcție de cât 
cotizează. În Japonia, cei care își doresc 
dame de escortă plătesc taxa numită „în-
tâlniri recompensate”. Cum să numim 
o recenzie contra taxă? „Întâlnire 
recompensată” cu cartea X sau Y?  

Cititorul alege cărți cum joacă la 6 din 
49: la plesneală. Năpădit de numărul 
enorm de tipărituri, renunță să mai 
cumpere, iar editorii reduc drastic și pe 
tăcute tirajele.Cutiile mele poștale gem de 
volumele cunoștințelor vagi, cu cererea 
(imperios necesară; un politician spune 
impetuos necesară) de-a le citi. Problema 

nu-i să scoți contra cost carte la PIM, ci să 
fie  recenzată. Când nu te recenzează ni-
meni, îți scrii singur prezentarea pe co-
perta a patra: „Carte vandabilă, traductibilă 
și globaliza(n)tă.” Sau de globalizat? 

 Nicolae Silade, enervat de  scriitorii 
care scriu mult și prost, pe necitite sau pe 
repezeală, îi adresează un NU lui Ion He-
liade Rădulescu, pentru acea chemare: 
„Scrieți, băieți (orice), numai scrieți!” 

Aș formula altfel: Citiți (nu orice), 
gândiți și faceți ce vreți: sunteți liberi. 
Firește, am în vedere masa de scris. Nu 
crezi în scris, nici scrisul nu crede în tine, 
de unde și  trimiterea  la augustinianul în-
demn: „Iubește și fă ce vrei!”  

 
 
  

       Critificțiuni și critifricțiuni
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Parcimonia  

unei sclifoseli  
mofluze 

 
 
De soarele ar fi 
mereu fierbinte 
M-aș arunca în 

heliu, fără minte, 
Forțându-i hidrogenul cel cuminte 
Să verse-n cer încinsele cuvinte. 
 
Vreau să îi fac uitat al lui dușman -  
Luna... ce-i stă în cale paravan 
În fața spațiului cel mic, uman, 
Când noaptea-și bate-n cuie-al ei tavan. 
 
Și printre stele ce sfârșesc comete 
Aș zugrăvi neantu-n albe pete 
Lăsând Lactee Căi urlând de sete 
În amețeala vorbei incomplete. 
 
Parcimonia unei sclifoseli mofluze 
Preschimbă ultravioletele în muze... 
 
Infinitul unui gând pustiu 
                       Motto: Sfada gândului cu rațiunea  

este progresul logic al omului. 
 
Te simt că frânta-ți aripă s-adapă 
Din infinitul unui gând pustiu 
Fără de capăt, fără strop de apă, 
Fără de noima vorbei ce o știu. 
 
Plutești printre hiperbole străine 
Ca vântul printre vajnicele stânci, 
Ți-e greu să mergi pe urmele haine 
Ce-ți scriu în tălpi canoane prea adânci. 
 
Alungi dintr-o privire nemurirea 
Sortită-n cer unui destin bizar, 
Nici nu mai înțelegi ce e iubirea 
Uitată pe-o tejghea, într-un bazar. 
 
Și râzi, rănită de impuritate, 
Ca un soldat ce fuge de război, 
Negând că-n suflet sentimentul bate, 
Uitând de a privi spre înapoi. 
 
Un înapoi, unde te-aștept de-a pururi 
Cu aripa-ți rănită de curând, 
În infinitul fără de cusururi 
Prin care doruri strigă, rând pe rând. 
 
Întunericul închis în stele 
 
Doar întunericul închis în stele 
Se varsă-n infinitul ce îl cere, 
Proptit în ale cerului atele, 
Când noaptea se afundă în tăcere. 
 
O noapte grea, adâncă, dar sfioasă, 
Ce-ascunde printre nori tot universul, 
Cu raza ei, de-a pururi rușinoasă, 
Urmându-i poeziei lumii versul. 
 
O lume ca un țintirim de sticlă 
În care zac relicve de lumină 
Răpuse de a timpurilor pâclă 
Sub seva impotentă din stamină. 
 
O sevă ce prolific ne-a dat zeii 
Cu fulgere și sceptre ale mării, 
Căzuți, cum și-au dorit-o toți ateii, 
În groapa fără capăt a uitării. 
 
O groapă fără chinuri sau durere, 
Închisă-n ale lutului atele, 
Deschide infinitul ce își cere 
Tot întunericul închis în stele. 
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Poetul din Dorohoi 

Gheorghe Șerban face parte 
din categoria, nu prea populată, 
aceea a autorilor discreți de text 
literar.  Profesorul  care a predat 
o viață  cu devoțiune  la catedră 
tainele și valorile literaturii  
române, a devenit  el însuși de 
multă vreme un demn exemplu 
de creator întru miracolul mereu 
nou  și tulburător  al acestui teri-
toriu al cuvântului purtător de 
sens și de taină.   

Citindu-i poemele  de-a 
lungul timpului,  ne-am deprins  
să-l considerăm  un autor  înzes-
trat, component legitim al cate-
goriei poeților discreți, dar 
profunzi și purtători de har auten-
tic, necontrafăcut  sub cerința 
vreunui imperativ social exterior  
propriei  conștiințe. 

Lecturându-i  noua carte 
intitulată Himerele timpului 
ferice,  aceste impresii dobândite 
în timp s-au consolidat și s-au 
aprofundat  în direcția relevării 
unui  profil personal, nedator nici 
unei influențe exterioare, acordat 
doar propriului eu poetic,  rezona-
tor al trăirii anotimpului existențial 
autumnal  pe care-l parcurge,  
precum o altă ipostază a celebru-
lui ”hronicul și cântecul vârstelor”.    

Poemele sale de acum 
rostuiesc  un elogiu înțelept și 
conștient al anotimpului iute  
trecător al – încă - trăirii, al  bu-
curiei că „încă ne putem ospăta 
din tăceri” căci ”încă mai este 
timp să-i găsesc folosință/stân-
gaciului meu verb”.  Asta pentru 
că „rădăcinile vrerii au obosit 
așteptând”,  știind că totuși, la 
capătul timpului  ”singurătatea 
mă așteaptă cu nerăbdare ”. Po-
emul său de acum rostuiește o 
odă  amintirii trăirilor arzătoare, 
acum înrămate în cadrele amur-
gului ruginiu, străbătute de umbra 
”dumnezeieștilor  tale păsări”. 
Blândețea supunerii în fața ine-
xorabilei treceri se răzvrătește, 
totuși, într-o exclamare revoltată: 
”Și totuși, ce rău ar fi dacă/ ne 
vom regăsi,/ să mai îngăduim  un 
ultim asediu al luminii,/ să 
spargem spaima încorsetată  din 
înfrângeri, / să ieșim mai 
înțelepți,/ lumea să vorbească pe 
la colțuri/ despre dragostea 
noastră avară.” (Dragoste avară). 
Verbul  vine firesc, nestors  silnic, 
metaforele și atributele, încă 
surprinzătoare,  curg  lin,  de la 
sine, dovedind  nu doar  un 
exercițiu îndelung al prețuirii,  dar 
și al exersării ”cuvintelor potrivite”  
și chiar o izvorâre firească a lor, 
a îmbinărilor –surpriză: ”aș fi vrut 
să fii tu acea apă,/ să mă curgi 
vălurindu-mi temerile.”Complexe  
și profunde  sunt trăirile sufletului  
neobișnuit  cu  rigoarea  
resemnării: ”revolta  în mine se 
trezește,/ dar n-am curaj să te 

strig, / mi-e frică de tăcerea 
buzelor,/ nici ce să-ți dăruiesc  nu 
știu/ când mă-mpresoară cohorte  
de regrete/ și o mare de amar.”  
Iar nesupunerea  se răzvrătește  
din nou,  construind  himerele  
speratei reiterări a vârstelor 
aprige: ”Și încă mi-e dor de or-
goliul tău,/ jinduind mereu  la 
clipe de extaz,/îndemnându-mă 
să gust din respirația dăinuirii/ 
când trăiai câteva clipe/ o 
veșnicie./ Și încă mai cred că 
putem să fim noi/ mai noi ca la 
prima noapte fără țărmuri/  cura-
jul să mă-nalț s-a subțiat,/ îți voi 
oferi doar luna de pe ape…”.    

La fel cum se întâmplă tu-
turor  literaților  crescuți  în di-
acronia  evoluției poetice  a 
acestui tărâm autohton, și Gheor-
ghe Șerban, cel ce-a predat 
șirurilor de discipoli misterele și 
farmecul poeziei, încercând să  
transmită ideea superiorității 
acesteia  în fața oricăror alte va-
lori,  se află acum ca într-o 
intersecție  între mari drumuri  
către teritorii  absconse  care 
mărturisesc nu numai o criză a 
vârstei sale proprii,  pe care poe-
tul ce-l locuiește  încă nu știe cum 
s-o conceptualizeze  și s-o ex-
prime  mai viu, ci și într-un impas 
al vârstei  întregii evoluții  poetice, 
aflate  ea însăși  înspre un orizont 
al senectuții.  

Cu toate acestea, autorul  
acestei cărți se străduiește, 
conștient, să pășească înainte,  
rostindu-și și  rostuindu-și  un al-
goritm încă valabil, și poate, chiar 
salvator, din impasul acestui  me-
leag temporal aflat în impas, în-
cremenit în strigătul unui quo 
vadis? fără răspuns...  Nici poetul 
acestor neliniști  nu evoluează 
singur și independent de  restul 
lumii aflate acum, cu toate ros-
turile sale și, firește, și cel al 
poeziei - care lungi vremi au fost 
importante, pentru  unii chiar ca-
pitale. Lectura acestei cărți, cu 
străluciri  aflate sub aureole ero-
tice,  nu se rezumă doar la acest 
strat de expresie, deși aceasta 
răsună în rafinate sensuri auten-
tice  și chiar scânteind rostiri ori-
ginale și contexte conținând  
atâta noutate cât poate aduce azi 
poezia unui timp, el însuși 
îmbătrânit  în trăire și nesfârșită 
exprimare.  

Dincolo de stratul expresiv, 
desigur, al unei trăiri și simțiri au-
tentice, personale,  emanate de 
un intelectual  fin și un poet au-
tentic, ce-și rostește lamento-ul 
viteaz al ajunului de senectute, 
se întinde, ca un halou imponde-
rabil, ceața in-sondabilă a unui 
timp neprieten,  imprevizibil, ce 
pare el însuși ajuns la un țărm al 
senectuții, dincolo  de care  nu se 
întrezărește  ce va fi, dacă va mai 
fi totuși ceva.  

Toată această atmosferă 
meta-existențială pare a fi 
tărâmul de încercare al  poeziei  
exprimate  în această carte, 
scrisă de un intelectual,  
deopotrivă instruit și citit, dar 
având și antenele sufletești re-
ceptive la semnele și mesajele 
vremii  necunoscute  de acum, 
aceea care se  izvodește  imper-
ceptibil, dar și irepresibil, în chiar 
taina intimității  unei rostiri ero-
tice, dar și, prin asta, și eroice.                        

CÂNTECUL VÂRSTELOR NOASTRE,  
DAR ȘI ALE LUMII DIN JUR 

                    
Gheorghe Șerban - Himerele timpului ferice 
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Motto: „Ia și mata o himeră 

și-o gogoașă!” (DP) 
 
Nu! Cărții „Onirica” a lui 

Dan Perșa nu-i pot face o recen-
zie așa cum ne-au obișnuit mai 
marii noștri critici atestați. Ca să 
încadrez în stil și gen, să o recon-
stitui în rezumat, să-i găsesc 
mesajul, poate chiar cel sublimi-
nal, să citez, pe capitole,  ar trebui 
să fiu paralelă, nu neapărat cu li-
teratura, dar sigur cu inter-
pretarea unui text. Este nevoie, 
aici, de mai mult decât o simplă 
interpretare, este nevoie de con-
lucrarea cu mintea autorului.  

„Onirica” trebuie citită și 
atât, în decurgerea ei, în metafi-
zica ei, în umorul și ludicul ei im-
batabil, în puterea ei de a te 
regăsi pe tine scriitor, în mean-
drele minții scriitorului.   

Ludic! Ludic de înaltă clasă 
care te face mic, mic, neînsem-
nat, de parcă n-ai mai citit nimic 
până la Perșa, te face un analfa-
bet literar care degeaba a 
funcționat bine în lecturi școlare, 
în studii, în marile romane, după 
reguli de înțelegere și inter-
pretare. Cartea nu are reguli în 
afara celor gramaticale, nu 
aparține vreunui gen căci este un 
conglomerat de genuri și în incipit 
are un îndemn la interactivitate și 
continuare, la dezbatere: „Citiți 
această carte ca pe un manuscris 
ce v-a fost adus spre corectură. 
Schimbați cuvintele ei cu ale 
voastre...imaginile ei cu ale voas-
tre... sensibilitatea ei cu a 
voastră...și conștiința ei cu a 
voastră... până o veți face cartea 
voastră!” Altruist îndemn! 

Și-am mers decisă pe 
acest vector iar la final îi voi 
spune autorului unde am schim-
bat câte ceva.  

Un joc este „Onirica”. Un 
Homo Ludens este Liviu Levant 
cu numele lui de mari fiori – de 
vine cu tonurile asiatice  ale 
soarelui răsare pe muzica lui 
Rahimi, tainică și ea, sau poate 
replicând lui Cărtărescu cu umor. 
Așadar, Dan Perșa a scris visând 
realitatea, detaliind-o, cu o anume 
perseverență lexicală, într-o  

țesătură de paing înfometat de 
idei și cuvinte, la pândă pentru in-
cursiunile propriului creier, pro-
pria-i memorie, propria-i 
perspectivă. Și motivează tot 
acest discurs, mai spre final, cu 
vârful aisbergului, acel colosal 
eminescian: „pe mine, mie, redă-
mă”. Este prea banal clișeul 
„căutării sinelui” aici, pentru că 
demersul autorului ține de 
tatonare, fără pretenții de aflare a 
ascunselor comori, ține de 
exercițiu perpetuu, recunoscând 
ambiguitatea și jocul: „nu voi în-
ceta niciodată să mă caut.” Și 
m-a cam intrigat acest termen de-
finitiv „niciodată” , muritori cum 
suntem chiar și noi scriitorii.  

Onirica este și diaristică și 
biografic intimă, ceea ce este nou 
pentru prozator. I-aș zice elibera-
toare, ca o defulare a exprimării 
și poate că dezrobirea exprimării 
în avalanșă este chiar definiția 
sintetică a postmodernismului. 

Aici, însă, această implozie a cam 
mocnit prin toate romanele lui 
Perșa de până acum iar acum și-
au aflat albia în afară. El numește 
acest impuls „suprarealist” și un 
„dicteu automat”. Eu aș interpreta 
că ar fi fost suprarealism dacă se 
crea o sprarealitate sau o reali-
tate alternativă, imaginară, ori aici 
elementele biografice sunt clare, 
chiar dacă pe alocuri sunt 
romanțate, metaforizate, alego-
rizate cum îi șade bine unui li-
terat. Dicteul automat nu a venit 
apăsând spontan pe o tastă, nici 
din vreo cerneală magică ci a 
venit ca eliberare a acumulărilor, 
ca un gheizer, ca revărsare.  

Oniricul lui D P este vrut in-
trospectiv, este expresia sinelui 
ascuns, cel secret, care răzbătea 
din personajul din Solaris...este 
joc și joacă cu lăuntrul lui cel mai 
adânc. Fain să îți iei realitatea la 
joacă și să o măsluiești puțin cât 

să fie ca a ta...poate devine 
suportabilă. Fain să bați mingea 
sau leapșa cu memoria ta, în 
spațiul și timpul alocat de viață. 
Fain să te saturi de fraze docte și 
să pronunți colocvial mari idei și 
mici detalii.  Probabil că toate cele 
adunate în Onirica au urmat uni-
tar sfatul lui Goethe (iertare că îl 
tot citez considerându-l părintele 
literaturii moderne) „astfel a luat 
naștere acea tendință de la care 
nu m-am abătut pe tot parcursul 
vieții mele și anume de a trans-
forma într-o imagine sau o poezie 
tot ce m-a bucurat, m-a făcut să 
sufăr, sau m-a preocupat într-un 
fel oarecare, astfel încât să pot 
justifica ideile mele despre lu-
crurile exterioare și să aduc 
liniștea în sufletul meu.”  

Îi doresc lui Dan Perșa 
liniște și împăcare cu sufletul și 
ideile sale, cu locul și timpul în 
care trăiește scriind iar și iar de-
spre lumea lui. Am ajuns la final 
și am promis că voi spune unde 
am modificat ceva: firește la Ba-
covia   Muza în Bacău, pag 147).  
Autorul (susține că Bacovia a 
creat un oraș imaginar, un oraș al 
inspirației sale funebre. O, nu! 
Orașul a existat exact așa cum îl 
descrie Gelu de pe banca de sub 
salcia Grădinii Publice. Sunt mar-
tor ocular al acelui oraș. 
Spuneam și susțin: „Bacăul și 
atunci, ca și acum, un târg provin-
cial destul de sumbru, avea aerul 
său romantic (mai sunt și azi 
câteva străzi care păstrează am-
prenta veche) și poate că original-
itatea poeziei bacoviene constă 
în unicitatea orașului cu plopi, în 
care fie că plouă nesfârșit, fie că 
toridul verilor il face sufocant. Cert 
este că printre ceilalți scriitori ai 
epocii, Bacovia s-a înfruptat din 
oferta lirică a urbei noastre, deloc 
săracă în tristețe. Spuneam mai 
demult că dacă nu te-ai născut în 
Bacăul vechi, cel de dinainte de 
marea demolare comunistă, dacă 
nu ai trecut printre casele de 
paiantă, pe străzi de pământ, pe 
care doar un strat subțire de 
pietriș făcea circulabil drumul 
trăsurilor, dacă nu ai inspirat miro-
sul arțarilor din bătrânul parc, 
dacă noaptea nu ai trecut pe sub 
stâlpii de lemn îmbibați cu petrol, 
pe sub luminile lor ftizice, va fi 
greu să-l înțelegi pe Bacovia și 
să-i asimilezi marele lirism.  

Poate din acest motiv cri-
tica literară a epocii sale i-a de-
naturat încadrarea... Ei, criticii 
literare, îi era necunoscut spațiul 
respectiv, decorul alb-negru res-
pectiv, cavourile din cimitir, unele 
semideschise, cu chemările lor 
de plumb, îi era necunoscut aerul 
acela special al toamnelor violet... 
Concluziv: Onirica să continue! 
Este savuroasă. 

 Dan Perșa – cel tainic 

C
ri
st

in
a
 Ș

te
fa

n

Alecsandri,  
Eminescu  

şi  
limba română 

 
Într-o zi mare – 14 iunie –, 

Colegiul Naţional „Vasile Alecsan-
dri” Bacău, Facultatea de Litere a 
Universităţii „Vasile Alecsandri” 
din Bacău şi Societatea Cultural-
Ştiinţifică „Vasile Alecsandri” şi-au 
dat mâna pentru a-i premia pe 
câştigătorii Campionatului de or-
tografie, ediţia 2022. Vecinătatea 
cu 15 iunie a făcut să reamintim 
vorbele celor doi scriitori: „Limba 

este [...] depozitul cel mai sacru 
lăsat de generaţiile trecute şi care 
merită să fie păstrat cu sfinţenie 
de generaţiile ce-l primesc” 

(Vasile Alecsandri: 14 iun. 
1818, Bacău – 22 aug. 1890, 
Mirceşti, jud. Iaşi), respectiv „Nu 
noi suntem stăpânii limbii, ci limba 
e stăpâna noastră” (Mihai Emi-
nescu: 15 ian. 1850, Botoşani – 
15 iun. 1889, Bucureşti). În faţa 
bustului poetului, din Corpul C al 
Universităţii, dezvelit la 14 iunie 
2018, adică la bicentenarul 
naşterii celui ce ne-a lăsat „Hora 
Unirii”, s-au adunat elevii pregătiţi 
de  profesoarele Ramona Mo-
canu, Călina Stroe, Pompilia 

Postelnicu şi Daniela Enea, 
studenţi filologi, universitari 
(Brîndușa-Mariana Amălăncei, 
Raluca Galiţă, Luminiţa Drugă, 
Daniela Florescu, Ioan Dănilă, co-
ordonatorul acţiunii), Dumitru 
Brăneanu. Un moment emo-
ţionant a fost întâlnirea dintre de-
canul Facultăţii de Litere, 
Brîndușa-Mariana Amălăncei 
(şefă de promoţie 1997), şi fosta 
sa dirigintă de la Colegiul Naţional 
„Vasile Alecsandri”, Călina Stroe. 
Universitara băcăuană a fost şefă 
de promoţie 1997 a liceului care 
şi-a sărbătorit în 2021 centenarul.     

Ioan Dănilă 
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Despre Eminescu s-a scris mult, 

atât de mult că e greu pentru  cineva 
interesat să parcurgă, într-o singură 
viață, întreaga bibliografie cumulată.  
Viața, cu toate avariile ei atroce, liris-
mul său cald și mângâietor, publicis-
tica și spiritul său clarvăzător, proza, 
teatrul, erudiția sa rafinată a antrenat 
cam toate numele  mari din cultura 
românească de la Maiorescu la 
Călinescu și de la Theodor Codreanu 
la Nicolae Georgescu și Mihai 
Cimpoi. 

În această pleiadă de emines-
cologi - dăruiți lucrului bine gândit și 
bine făcut -  trebuie integrat și neo-
bositul exeget Ștefan  Munteanu, 
care, de câțiva ani buni, se ocupă de 
comentarea studiilor consacrate 
filosofiei lui Eminescu și de filoanele 
unei posibile gândiri eminesciene. 
Îmtr-un fel se interesează de filosofia 
lui Eminescu, dar se interesează in-
direct, prin cercetarea studiilor con-
sacrate acestui aspect esențial, 
menit să întregească  personalitatea  
omului deplin al culturii românești. A 
publicat deja un  prim volum în 2017, 
un altul în 2019 și acum, în 2022, ne 
propune volujmul al III-lea din seria 
Opiniilor privind filosofia lui Eminescu 
(Editura Eikon, București, 2022).  

Cum despre volumele anterioare 
am scris la vremea respecivă,  în 
rândurile ce urmează mă voi referi 
exclusiv la acest ultim volum în care 
sunt comentate studiile eminesciene 
semnate de Liviu Rusu, Mihai Ciur-
dariu și Tudor Ghideanu. 

 Ca eminescolog, Liviu Rusu a 
cercetat  elementele prin care poetul 
se detașează de pesimismul 
schopenhauerian. Lucrarea sa din 
1966 Eminescu și Schopenhauer 
prin care indică elementele de 
neconcordanță dintre viziunea poe-
tului și voluntarismul filosofului ger-
man este referențială în  ansamblul 
bibliografiei eminesciene.  

S-a bătut atâta monedă pe 
influența lui Schopenhauer asupra lui 
Eminescu  încât faptul, pentru mulți 
eminescologi, trecea drept lucru 
defnitiv statornicit. Liviu Rusu a cur-
mat acest mit. Nu complet, firește, 
pentru că influența schopen-
haueriană nu poate fi nici tăgăduită, 
dar nici supralicitată. Liviu Rusu i-a 
arătat limitele  și i-a surpat ideea de 
unicitate.  

Ceea ce surprinde cu adevărat 
în dispunerea lui Ștefan Munteanu 
este atitudinea disociativă, polemică 
chiar, cu care îl citește pe Liviu Rusu. 
Este lectura unui eminescolog  bine 
familiarizat cu opera poetului și cu 
reacțiile provocate printre cărturarii 
români de-a lungul timpului. 
Bunăoară, când Liviu Rusu își 
exprimă opinia că unele idei ce par 
de sorginte schopenhaueriană, cum 
ar fi pesimismul, se pot deconta din 
erudiția și din valurile epocii - 
fenomen ce poate  fi observat la mulți 
poeți cu fundament teoretic - Ștefan 
Munteanu nu se inhibă de autoritatea 
eseistului clujean  și  crede că 
afirmația e adevărată doar pe 
jumătate,  întrucât chiar și în aseme-

nea situații nu toți marii creatori au 
optat pentru teoretizări pesimiste.     
Fapt este că generalizările nu pot 
constitui un argument indiscutabil (p. 
29).  

Și la fel nu împărtășește nici 
ideea geniului și a celor trei straturi 
de comprehensibilitate ale operei 
eminesciene. 

Nu știu cât de convingător a fos 
Liviu Rusu în  susținerea ideii de au-
tonomie a poetului față de doctrina 
lui Schopenhauer, dar ea a avut mai 
mulți susținători în eseistica 
românească și, cum vedem, Ștefan 
Munteanu n-a făcut parte din 
această tabără.  

Mai mult, cum Liviu Rusu își 
păstrează convingerile privind 
distanțarea lui Eminescu  față de 
Schopenhauer și în comunicarea 
Simfonia eminesciană susținută la 
Satu Mare în 15 iunie 1979, analistul 
Ștefan Munteanu își păstrează și el 
tonul critic. Subliniază gândurile fru-
moase, chiar ispititoare, însă argu-
mentate într-un mod discutabil. Drept 
dovadă, reacția exigentă venită din 
partea criticilor cunoscători și intole-

rabili. Sigur că un critic literar este 
îndreptățit să-și susțină punctele de 
vedere, însă trebuie să-și re-
cunoască și eventualele erori. Atitu-
dine pe care Liviu Rusu nu a putut-o 
accepta. Și se pare că a cam greșit. 
Nu față de Eminescu, ci față de cri-
tica eminescologică.   

E un  punct de vedere. Cum și 
noi, în depozițiile noastre omagiale, 
am subliniat apăsat asupra infi-
delităților lui Eminescu față de vo-
luntarismul lui Schopenhauer  
suntem de altă părere, dar nu e locul 
să insistăm în aceste rânduri asupra 
opiniilor noastre. Remarcăm doar că 
poetul rămâne poet și transfigurează 
voința autotelică schopenhaueriană 
în  dorință și aceasta se pune, se 
opune și se compune, trece din teză 
în antiteză și se combină în sinteză 
pentru a conferi temei  și consistență 
trăirilor sufletești din care se 
întrupează actul poetic.  

O analiză desfășurată și 
pertinentă realizează Ștefan 
Munteanu și asupra studiilor emi-
nesciene semnate de Mihai Ciu-
rardiu - un eminescolog mai puțin 
cunoscut pe care autorul cărții îl 
scoate din uitare și indiferență și-l 
așează, pe bună dreptate, la loc de 
cinste printre eminescologi.  Reține 
ideea criticului arădean că Eminescu 
tindea să-și creeze un sistem filosofic 
propriu și numai boala și moartea 
pretimpurie au curmat firul unei 
dezvoltări  superioare a gândirii sale 
(p. 53),  ceea ce reclamă  mai multe 
opinii contradictorii.  

Opinia noastră, care nu contează 
în ansamblul acestor comentarii mar-
ginale, este că deși avea toate ele-

mentele unui sistem de gândire pro-
priu, nu asta intenționa, ci căutarea 
de temeiuri filosofice, de fundamente 
pentru actul poetic pe care îl consi-
dera prioritar. 

Alte observații pertinente și bine 
articulate exegetic mai face Mihai 
Ciurardiu și asupra Luceafărului, ca 
și asupra textelor filosofice disipate 
de poet prin diferite notații 
ocazionale, scrisori sau bruioane. 
Ștefan Munteanu le comentează co-
pios, le agreează sau le amendează 
cu toate argumentele la vedere și cu 
competența intelectualului care a 
zăbovit ani întregi asupra fenomenu-
lui eminescian.  Cât privește publicis-
tica lui Eminescu, Mihai Ciurdariu 
confirmă că poetul a îmbrățișat ideea 
organică a statului român, c-a diso-
ciat bine forțele productive de cele 
parazitare din societate și că în multe 
privințe a fost un vizionar.   

Ultimul eminescolog comentat 
de Stefan  Munteanu în cartea sa 
este prolificul profesor de la Univer-
sitatea Al. I. Cuza din Iași, Tudor 
Ghideanu. Precizăm, înainte de 
toate, că Tudor Ghideanu este, 
printre altele, autorul medalionului 
Mihai Eminescu din tratatul de Isto-
rie a filosofiei românești, apărut în 
1984 la Editura Academiei - sursă 
bibliografică pentru toți studenții de 
la facultățile de profil și pentru toți cei 
interesați de universul gândului emi-
nescian. Apetența pentru filosofie a 
poetului era așa de copleșitoare 
încât i-a permis să se identifice 
exponențial-valoric cu însăși pereni-
tatea de ființare a poporului român. 
Are dreptate. Filosofia la Eminescu a 
fost cupola sub care și-a adunat ros-
tirile poetice și publicistice și-a dat 
seama despre esența identității 
românești și despre destinul nostru 
în istorie și în spațiul european.   

O altă problemă analizată perti-
nent și lămuritor de Tudor Ghideanu 
este cea ontologică și precizează că 
cel mai adesea poetul privilegiază o 
filosofie a posibilului.  Hegel procla-
mase că ceea ce este real este și 
rațional, dar  nu  mai precizase dacă 
și inversa este la fel de adevărată. O 
face Eminescu, după o trecere prin 
Schelling, afirmând că ceea ce este 
rațional, chiar dacă nu este real și nu 
se verifică ipseistic este posibil și ține 
de structurile subiective. În sfârșit, se 
oprește mai insistent asupra Arheului 
- un fel de loc geometric al gândirii 
eminesciene, pentru înțelegerea 
căruia profesorul de la Universitatea 
ieșeană se detașează de Noica și 
Călinescu și-i conferă autoritatea de 
concept fundamental în înțelegerea 
corectă a gândului și a  prototip al 
ideii de libertate  Nu mai insistăm. 
Spre deosebire de volumele ante-
rioare, în cel de al treilea volum 
Ștefan Munteanu î ș i  
comple tează  exegezele asupra 
celor trei eminescologi  supuși actului 
hermeneutic cu câte o sumară și 
necesară bio-bibliografie dând parti-
turii eseistice înfățișare de medalion 
complet, aferat și ademenitor. Atunci 
când proiectul se va împlini integral, 
putem spune că avem o istorie a 
ideilor filosofice eminesciene și a 
felului cum au fost  receptate în cul-
tura românească. 

Pe autor îl țin în  grații repetive 
de mulți ani - de fapt, de mai multe 
decenii -  și pot spune că era, de de-
parte, cel mai indicat să se implice 
într-un  astfel de proiect. Îl felicit sin-
cer pentru trudnicia pusă în act și-n 
active lucrative și aștept cu aceeași 
înfrigurare integrala eminesciană în 
toată complexitatea ei.

Eminescologul Ștefan Munteanu la a treia exegeză
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Povestirile Veronicăi Popescu din volumul Plata 

păcatului (Editura InfoRapArt, Galați, 2019) scot în 
evidență evenimente cu o doză mare de efect neliniștitor, 
personajele făcând parte dintr-o zonă socială în aparență 
fără pretenții deosebite, dar plină de semnificații adânci. 
Situații absolut normale se finalizează brusc printr-o 
radicală ruptură la nivel existențial. Pluralitatea gesturilor 
antisociale conferă povestirilor din Plata păcatului un ac-
centuat caracter justițiar. Meandrele prezente adeseori pe 
parcursul textelor cărții semnate de Veronica Popescu ne 
pun în fața unor situații cu adevărat excepționale. Printre 
multe altele, iată un pasaj impresionant din debutul pove-
stirii intitulată Visul : "Stătea rezemată de masa pe care era 
așezat sicriul. Împietrită de durere, privea în gol, cu o privire 
ștearsă în care nu vedeai altceva decât golul din sufletul ei 
și-o amărăciune fără margini. Fiul ei, ultimul său fiu, Viorel, 
zăcea în sicriul așezat pe masa sufrageriei. Sicriul era 
acoperit cu capac, ca să oprească oarecum mirosul care 
se răspândea. Copilul se înecase în lacul Cătușa și pentru 
că l-au găsit cu greu, și fiind și cald, deja mirosea greu, dar 
ei nu-i păsa, era puiul ei, ultimul ei pui, pe care, peste 
câteva ore, nu avea să-l mai vadă, așa că nu se dezlipea 
de lângă sicriu." O tristețe ne-disimulată caracterizează at-
mosfera majorității prozelor acestei talentate autoare cu 
acute propensiuni dramatice. În acest sens sunt reliefate 
viciile caracteristice naturii umane, hibe care duc la 
destrămarea a numeroase vieți, după cum vedem din par-
curgerea cărții. Destructurarea interiorității unor personaje 
este omniprezentă. Stările protagoniștilor se pot schimba 
în orice moment, nu de puține ori chiar și radical. Autoarea 
pune un accent deosebit pe autenticismul actului narativ, 
astfel încât ceea ce ne este prezentat nu are în nicio 
ipostază pecetea artificialului. Putem intui uneori faptul că 
anumite personaje au existat sau există în realitate. Veron-
ica Popescu militează pentru asumarea profundă a tuturor 
atitudinilor existențiale, angajare deplină în orizontul trăirii. 
Prin intermediul suferinței se dorește ca atenția să fie 
îndreptată către o dezirabilă accepțiune purificatoare. 
Sfâșierea sufletească declanșează nebănuite energii in-
time, redimensionante. Inechitățile au parte de radicale 
condamnări, totul pentru triumful unui spirit etic implacabil. 
Apelul la elemente narative proprii și arealului fantastic 
asigură acestor povestiri o complexitate deosebită. Textele 
în proză din volumul Veronicăi Popescu, Plata păcatului, 
au un caracter deosebit de tușant, fiind căutat cu orice preț 
echilibrul, printre variatele puse din zodia dramaticului. 
Tentația luminii este mereu prezentă, întru deschideri spre 
adevăruri eliberatoare. 

IDEALUL  
ADEVĂRULUI  
ELIBERATOR
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CAMELIA OPRIȚA 
Oglinda  

 
Timpul meu e o oglindă 
cu ieșirile întortocheate din labirintul minții,  
Gândurile îmi curg într-un permanent iureș, zbuciumate, 
alteori ca apele Mării Moarte căutând  
                   un petic de lumină în bezna umedă. 
Se izbesc de o eroare a mea mai veche care mă aduce  
în fața oglinzii mari cu efect de ziuă. Uită-te la tine! 
 
Nu mă uit la mine, întorc capul, privesc în jur, 
știu pe de rost veche poveste care a fost   
în timpul când ea era doar un ciob de sticlă. 
Două note erau deja în inimile noastre. 
Amândoi cântam imnul celuilalt, 
apoi  totul s-a refugiat în  carapacea unui nonsens. 
Poate fi pusă dragostea pe același taler cu banii,  
ca o simplă greutate pe care o muți când pe un taler  
                    când pe celălalt? 
Vezi tu, dragostea era cel mai prețios lucru pentru mine. 
Oglinda  încearcă să mă înghită, să mă târască  
  în dosul ei unde totul e ireversibil. 
 
Curajul de a o înfrunta vine dintr-o dorință  
                  mai putenică decât mine 
îmi doresc să-i văd cioburile sfărâmate până la firul de nisip 
strigând către ea:  Am plătit deja, am plătit deja!  
Cu vârf și îndesat, am plătit. 
Nu știam că această dragoste nu mă va împlini, 
că reversul ei e doar o apă moartă care înghite lumina  
                                câte puțin.  
Am plătit deja, am plătit deja!
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      Având în vedere cărțile publicate până 
acum din Ciclul ștefanian (La Porțile Des-
tinului – 2 volume, Domnii paralele – 2 
volume, Visul Măriei Sale și Castelul de pe 
Nistru), se poate vorbi despre elaborarea 
unui adevărat roman-fluviu, o remarcabilă 
performanță a istoricului bucovinean, dublat 
de incontestabilul său talent narativ și un vis 
(a se citi proiect), pe care s-a ambiționat să-
l realizeze.  
     Visul Măriei Sale (Ed. „Timpul”, Iași, 
2021, cu trei prefețe semnate de Constantin 
Dram, Cezar Dobre și Ion Popescu-
Brădiceni), ilustrează din plin forța 
imaginației autorului, acoperind, dezinvolt și 
cu mijloace artistice adecvate, intervalul tem-
poral privitor la devenirea întru sine a lui 
Ștefan, devastat sufletește de uciderea 
mișelească a tatălui său Bogdan al II-lea și 
nevoit să plece în pribegie. Nu știu în ce 
măsură Andrei Breabăn a fost conștient de 
riscul abordării unui asemenea subiect, cert 
este că a dat la iveală o scriere narativă de 
peste 400 de pagini, stârnind admirația citi-
torului. Aventura eroilor săi, avându-l în cen-
tru pe viitorul voievod strălucit al Moldovei 
aproape o jumătate de secol, secondat de 
unchiul Vlaicu și boierii credincioși Oțel, 
Ciopei și Ignat Ilie, are loc între două puncte 
strategice – Sfântul Munte Athos și Hune-
doara lui Iancu, o continuă provocare a 
maturizării protagonistului. „Ispitit” de o 
eventuală viață monahală la Mănăstirea Zo-
grafu, Ștefan va părăsi ideea, iar următoarea 
perioadă din viața lui va fi centrată pe visul 
în care i-a apărut Sfântul Gheorghe, 
purtătorul de biruință. Momentul îi schimbă 
destinul, ori îl aduce între stănoagele aces-
tuia, trezindu-l din deznădejde, mai ales că 
sfântul îi prezice un viitor grandios: Cât o să 
fii în viață o să te ajut să faci din țara ta una 
din cele mai vestite în lume, iar poporul tău 
un popor de sfinți. Asta este porunca pe care 
mi-a dat-o Hristos când m-a trimis la tine să 
te slujesc, prințe. Urmarea a fost că Ștefan, 
ca domnitor, și-a așezat chipul Sfântului 
Gheorghe pe steagul de luptă, avându-l, ca 
protector, în toată viața lui. Până atunci, au-
torul îl poartă, în veșminte de călugăr, în 
Constantinopolul cucerit de Mahomed, sul-
tanul care a știut să profite din plin de 
regișorii de catifea ai Europei și care se gân-
dea în mod serios doar la Iancu de Hune-
doara, cel ce i-a dat mult de furcă tatălui său, 
sultanul Murad. 
       Andrei Breabăn își ține cititorul cu sufletul 
la gură cu trei aspecte interesante din capi-
tala Bizanțului, devenită Istanbul: 
înțelepciunea tânărului Padișah (sultanul 
celor două mări și celor două continente, 
cum îi plăcea să se autointituleze), întro-
nizarea primului Patriarh din orașul cu nume 
turcesc, în persoana lui Ghenadie (se ma-
nifesta ca opozant al „Decretului de la 
Florența”, document semnat de catolici și 
ortodocși, cu prevederea clară ca toți 
credincioșii să se supună Papei de la Roma) 
și faptul că scrierea capătă și aspectul unui 
roman de capă și spadă. Subliniem că An-
drei Breabăn este înzestrat cu simțul 
construcției romanești, narațiunea sa fiind o 
înlănțuire alertă de momente dramatice, 
dominate adeseori de un dialog viu (Venim 
și noi la petrecere, Sfințiile voastre, strigă 
Ștefan cu chipul răvășit, având sabia în 
mână), de unde nu lipsește mârșăvenia int-
rigilor. Călătorii moldoveni, toți în straie de 
monahi sau de negustori, o perfectă 
deghizare, pentru a nu fi recunoscuți, au 
parte de întâmplări neprevăzute, trec prin 
primejdii de moarte, reușind de fiecare dată 
să iasă cu obraz curat, ca niște spadasini 

încercați ce sunt. Autorul îi poartă pe la Caffa 
și cetatea Mangop a țarului Olubei, unde 
Ștefan are ocazia s-o cunoască pe fiica 
acestuia, prințesa Maria. 
     Urmărit de imaginea atroce a uciderii 
tatălui său, dar și de vis, Ștefan, împreună 
cu unchiul și cei trei boieri, pășește, în sfârșit, 
pe pământul țării sale. Cetatea Albă îi 
întâmpină pe călători cu zidurile ei falnice și 
turnurile puternice de apărare. E uimitor cum 
scriitorul reușește să redea cu măiestrie at-
mosfera cetății din secolul al XV-lea, cu 
Moldova răstignită de un pretins domnitor, 
prea devreme băutor și muieratic, tutelat de 
mama lui, ambițioasa Maryna și de un alt 
pretendent la tron, nimeni altul decât Petru 
Aron nemernicul. Era o situație de-a dreptul 
dramatică, după ce, la vremea voievodului 
Alexandru, când Sigismund al Ungariei și 
Vladislav Iagello al Poloniei puseseră la cale 
împărțirea statului moldav, bravul domnitor 
le-a zădărnicit, cu iscusință, diabolica 
intenție. Cum Mahomed pusese gând rău 
continentului creștin, autorul aduce în 
discuție poziția unui alt viteaz, Iancu de 
Hunedoara, care încearcă să trezească 
moleșeala capetelor încoronate ale Europei, 
avertizându-le că de nu se vor uni la timp, în 
scurtă vreme Europa va deveni un pașalâc 
turcesc, iar în loc de sunetul suav al 
clopotelor care îi cheamă pe credincioși la 
liturghie, vor auzi cum peste tot vor răsuna 
din turnurile moscheilor chemările la 
rugăciune ale muezinilor. De altfel, același 
Iancu a oferit protecție mamei, fraților și suro-
rilor lui Ștefan, ținta călătoriei acestuia. 
     Întâlnirea cu Vlad Drago îi prilejuiește lui 
Andrei Breabăn să realizeze două memora-

bile portrete, etalându-și forța artistică și în 
această privință, aici făcându-și loc doar cel 
al lui Vlad: Unul dintre ei, nu prea înalt de 
statură, avea o înfățișare crudă și fioroasă, 
înspăimântându-i pe cei care îl vedeau cu 
privirile sale amenințătoare ce izvorau din 
niște ochi verzi acoperiți de sprâncenele 
negre și stufoase care îi făcea și mai 
înfiorători. Gâtul gros care se deosebea cu 
greu de capul pletos se lega de umerii lați și 
puternici care se continuau cu niște brațe 
vânjoase și călite pentru luptă. Tâmplele 
ieșite mult în afară se completau într-un mod 
armonios dar straniu totodată cu nasul mare 
și vulturesc, având nările umflate de parcă 
ar fi vrut să tragă pe ele tot năduful acestei 
lumi. Pletele negre și cârlionțate îi curgeau 
pe spate și pe umeri îmbinându-se armonios 
cu mustăcioara groasă, ușor răsucită și la fel 
de închisă la culoare ca pletele. 
     Două episoade se petrec la Castelul lui 
Iancu, primul fiind tutelat de dialogul prezent 
la poetul Dimitrie Bolintineanu și al doilea, 
când Doamna Oltea își primește fiul abia în 
ziua următoare, după ce îl vede în veșminte 
adecvate și apoi să se rostească jurământul 
de credință dintre Matiaș Corvin și Ștefan al 
Moldovei. În felul acesta, romanul Visul 
Măriei Sale se încheie cu o largă des-
chidere spre viitor, alături de cei doi aflându-
se și Vlad Țepeș, un alt erou care a stat 
neclintit în fața pohtei otomane.       

Visul Măriei Sale și visul  
scriitorului Andrei Breabăn
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Ca preot, slujitor în Casa Domnului 

pentru sufletele noastre, Alexandru 
Pripon cunoaște mai bine decât oricine 
că tot ceea ce este rupt de Dumnezeu 
nu este de pe lumea aceasta, iar cel 
care se situează în afara Lui, se află 
într-o mare eroare și la mare depărtare 
de a-și găsi un echilibru sufletului său. 
Cartea de poezie a lui Alexandru Pripon, 
cu un titlu sugestiv: „De întomnare” 
(apărută la editura Rafet, 2021), este 
volumul unui creator de rondele ce 
„zvârcolesc cuvintele în vers” și au 
structura unor autoportrete ale sinelui 
său prins în drama unor trăiri exterioare, 
invocate mai mult decât intens trăite. 
Într-o vreme când „zălude vânturi bat 
prin călimară”, poetul, pozând în contin-
uator al acelora care au inventat așa-
numita poezie de concepție, e acel 
scormonitor de metafore, ce „numai 
noima ne-ar mai fi salvat”. El scrie dintr-
un labirint al simbolurilor, încercând cu 
pana sub stele poezia cu plăcerea de a 
trăi printre întrebări și bucuria pe care ți-
o poate da muzicalitatea rondelului și 
când doar pentru o clipă suntem 
aproape de misterul divin. Din nevoia de 
comunicare cu propriul eu poate fi per-
ceput ca un poet care priveşte lumea 
prin smerenia celui ce i se dezvăluie, 
căutător şi el de drumuri ascunse ochiu-
lui, înțelesul unr taine din lucruri, pentru 
a fi resorbită în imagini substanța a tot 
ceea ce noi numim viață reală. Natura 
cvasipesimistă/alteori optimistă a 
poeziei (atât cât poate fi stâlpii de 
credință a unui suflet căruia Dumnezeu 
îi sprijină cerul), macină fiinţa unui poet 
capabil, încă, de un „optimism” interior 
ascuns și pornit să înfrunte această 
imagine dezolantă a unei perspective 
de „anotimpuri în infern”: „Dormim 
neliniștiți. Se înserează/Și ne trezește 
orice zgomot fin,/Prea multă frică azi ne 
întomnează,/Începem să trăim tot mai 
puțin. (De întomnare).  

      Din tușele autoportretistice ale 
unor versuri, nu puține, desprindem 
chipul omului atras de ideea eului 
scindat, golit de sine și iluzoriu în relația 
dintre suflet și destin: „De ce am vrea o 
alta, când aceasta -/Păzită de sălbatici 
lăncieri,/Amenințând să ne zdrobească 
țeasta -,/Deja s-a îmbarcat spre 
nicăieri?/Nicicând nu va mai fi o zi ca 

asta!” (De zi). El scrie despre despărțire, 
veșnicie, dor, iubire, speranțe, timp, 
emoție, simboluri, poveste, luptă, 
aparențe... etc, dar nu întâmplător, 
multe gânduri apar creionate fragmen-
tar, confesiv, sub forma unor notații pe 
aripa clipei într-o formă neîncheiată. 
Tristețile/ singurătățile/ deziluziile și 
speranțele ce creează oscilaţii între pe-
simismul și optimismul poetului-preot, 
resimţite în cartea sa de poezie scrisă 
în „dulcele stil clasic”, nu reprezintă 
altceva decât puntea misterioasă a 
ființei spre poezie, pentru a afla ascun-
sele „porți spre suflet”. Lumea (după 
cum ni se destăinuie) ce are ca țintă 
țărmul unde să poată visa la creația lui 
Dumnezeu devine subiect și liman 
(totodată) al unor experienţe trăite deja, 
și peste care survin înțelesuri noi ale 
interpretării acestei lumi deschise spre 
noi întrebări și opțiuni de iubire și 
credință: „I-am dat iubitei soarele și 
luna,/I-am oferit cercei de aur, grei/O 
vom păstra în suflet totdeauna,/Doar să 
ne dea puțin din timpul ei./Miza e dublă, 
viața e doar una.” (De timp).  

Muzicalitatea unor versuri din ron-
dele ar putea să acapareze cititorul în 
detrimentul unei mai bune concentrări 
asupra mesajului pe care îl are textul 
liric, dar într-un registru armonic de 
vibrații ale sentimentelor prinse în 
tablouri vizionare aceasta nu poate fi 
decât o dovadă de virtuozitate. Rima, 
ritmul, măsura impecabile asigură cali-
tatea de cântec: „Sunt altfel, căci un 
simplu visător/S-ar mulțumi cu șoaptele 
uitate/Abandonate ieri pe norul 
foșnitor/Pe care eu îl știu, căci, din 
păcate,/Mi-e dor să cred din nou că pot 
să zbor,/Dar nu se poate. (De dor).  Însă 
nici nu neglijează conţinutul semantic, 
ceea ce relevă faptul că stăpâneşte 
tehnica acestei specii de poezie cu 
formă fixă.  

Demersul liric din poemele ce 
pudrează din când în când melancolii 
vindecătoare, atunci când pune în 
ecuație emoțiile și sentimentele cu noi 
conexiuni ale cuvintelor, e unul de re-
monetizare a discursului, prin pendu-
larea continuă între uimirile cotidiene şi 
căutările civice, cu scopul de a găsi noi 
uimiri, rostogolind cuvinte „odată cu 
povestea (sa) de iubire”: „Nu vreau să 
cred că noaptea și tăcerea/Mă vor as-
cunde într-un vers mizer/Despre 
căderea-n spaima și durerea/Unui final. 
Privind către mister...” (De mal). Cu 
această imagine şi acest crepuscul prin 
care se văd simbolurile ce par a rămâne 
nedescifrate și doar „înlăuntrul 
fenomenelor” din sfera sensorial-
emoțională a poeziei, pe care noi o 
întrezărim în plachetele sale viitoare, 
credem că părintele-poet din Buzău ne 
va arăta drumul curat al poeziei, până 
la capăt.       

„Clipa cea repede”… ce ne întomnează
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DOCUMENT RUNE 

 
Prin însăși definiția lor,runele pre-

supun mister dificil de descifrat, runa 
fiind un element care conduce spre 
călăuzirea interioară, multiplele-i semni-
ficații făcând să fie abordate cu sfială, 
în poezie, dar și cu efecte 

surprinzătoare, 
așa cum se 
întâmplă în 
noul volum 
semnat de 
M i h a i 
P ă c u r a r u , 
RUNE ÎN 
N O A P T E A 
MĂSLINULUI-
apărut la Ed. 
NEUMA-2022. 

În tonali-

tatea elegiacă dintotdeauna, regăsim o 
contopire aproape dramatică a spiritului 
cu elementul material  care,cel mai ade-
sea, aparține regnului vegetal-singurul 
care poate perpetua renașterea: ”Pomii 
mă strângeau cu lumina rodului, 
număram toți anii din ei, /în gol, în marș 
de fructe trecute de orizont, prin vizita 
întunericului, /mă zăream din nou, 
târându-mă râmă frumoasă de răscolit 
/fotografii, ca un reflector ce se oprește 
pe un chip (Pomii mă strângeau cu lu-
mina rodului). Un amalgam de trăiri 
caracterizează vârsta candorii, capabilă 
să declanșeze puteri magice prin care 
”...își toarnă tăria sau sucul fiert de maci 
în cazanele dintre nori”; însuși titlul 
acelui poem, ”Moment de drum în 
oglindă” sugerând o întoarcere în timp, 
dublată de o privire lăuntrică a vârstei 
mature. 

Carmen Focșa
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După o lectură (ne)liniştitoare a poemelor, 
perfect gândite şi redate, din volumul Înger în 
derivă al scriitoarei Daniela Oatu (Editura Tim-
pul, 2021, Iaşi, 98 pagini, cu o prezentare suc-
cint specială a criticului Ioan Holban), câteva 
notaţii vor încerca să limpezească rândurile care 
urmează: „Se şuşoteşte în Cer pe la colţuri/ că 
îngerul meu păzitor/ trăieşte de la o vreme într 
o altă lumină...” (pg. 5). 

E clar, îngerul tău păzitor, care te şi 
ocroteşte adică, poate fi şi nepăsător, dezintere-
sat, poate şi distrat. „M a făcut să cred/ că nu-i 
de modă veche/ şi nu-i pasă/ că m-au părăsit şi 
alţi îngeri/ înaintea lui...” (pg. 25). 

E clar, îngerul tău păzitor, care te şi 
ocroteşte adică, îţi dă siguranţă, te face 
încrezător, te sprijină chiar şi când nu-i o ceri; 
alte ori îl foloseşti drept scut, îi accepţi tutela, as-
cunzându-ţi când şi când instinctele sub egida 
lui (şi te simţi... oblăduită)! „Cu tine aş merge din-
colo de capătul lumii/ desculţă/ fluierând printre 
lupi/ încolăcită de şerpi veninoşi// cât soarele mă 
apără/ de umbra mea.” (pg. 13). 

E clar, îngerul tău păzitor, care te şi 
ocroteşte adică, te face să ai mulţime de 
simţăminte, toate la fel de fierbinţi, încât îţi 
permiţi să nici nu răspunzi la toate întrebările, 
nu! „Abia îmi mijise o aripă.../ – Încotro pluteşti? 
m-a întrebat/ frunza/ căzută/ căznindu-se/ să 
urce/ înapoi/ în copac” (pg. 7). 

E clar, îngerul tău păzitor, care te şi 
ocroteşte adică, îşi permite (şi el!) să nu 
răspundă la indiscreţii: „De ce de la o vreme 
aproapele meu/ mă priveşte de atât de de-
parte?” (pg. 12). Şi, nu i aşa că rămâi mirată 
când afli că (şi El!) „a învăţat/ să nu mai creadă 
în minuni...?” (pg. 15). 

E clar, îngerul tău păzitor, care te şi 
ocroteşte adică, îşi permite adesea să fie inde-
cis, ca un prim pas spre derută: „Până îngerul 
meu se decide/ în ce nuanţă să şi vopsească 
aripile/ cu singurătatea pe umeri,/ uşor ondulată/ 
zbor fluierând...” (pg. 21). 

E clar, îngerul tău păzitor, care te şi 
ocroteşte adică, a descoperit viaţa de boem 
(„fumează mai des”, pg. 28), a devenit şi uituc 
(„a uitat drumul spre cer”, pg. 31, „a uitat să mă- 
nveţe/ să privesc lumea”, pg. 36), încât până şi 
fluturii de porţelan suferă „de teamă/ să nu le 
cadă îngerilor în plasă” (pg. 41). Şi tot aşa..., 
fiindcă Poeta, care-i şi Om în cele din urmă, e 
dispusă chiar la o „schimbare de look/ impusă 
din teama de a fi etichetată/ că sunt slabă de 
înger” (pg. 48). 

E clar, deci, că „după atâtea călătorii/ ne- 
ntoarcem la poezie” (pg. 98). Şi, bineînţeles, 
„călătorul” se va confesa măcar unui prieten, 
oferindu i totodată şi câteva impresii, sub forma 
unor „bijuterii” lirice. Iar ca acestea să capete, 
cu un ceas mai devreme, drept şi de alte călătorii 
(iniţiatice!), le numesc pentru deliciul cititorilor 
adevăraţi: Blitz (pg. 39), Sufletul (pg. 43), Din 
puţinul eternităţii (pg. 50), Suflet de hârtie (pg. 
52), Numai poezia (pg. 73) şi Pistruii (pg. 84). 
Ce colan încântător la gâtul şi sufletul Poetei! 
„Nil admirari!” mă susţine Horaţiu... Criticul 
ieşean Ioan Holban ne (îmi) spune că Daniela 
Oatu e „un poet cu totul remarcabil”. 

Aflându se în derivă (în voia sorţii, proba-
bil!), îngerul domniei sale („cel păzitor”, după 
mărturisirea autoarei!) ori îşi mai caută (încă) 
„rostul lui în lume”, ori nu- i prea mulţumit de câte 
„se şuşotesc în Cer pe la colţuri” despre... El! Să 
argumentăm, pe cât posibil, că chestiunea e în 
totul serioasă şi gravă, deşi „pentru cercul nostru 
de prieteni/ subiectul rămâne închis...” (pg. 6). 
Dacă e adevărat că poetul conştient, fără 
emfază însă, de harul său dobândit, îşi trage 
seva din viaţă, iar mai apropiată îi este cea pro-

prie, înseamnă că, indiferent cât de mult s ar 
părea că supunem gândul unui efort sucit 
(trăsnit!), poezia lui are, într o proporţie decisivă, 
izvoare autobiografice... „Fie sufletu-mi des-
chis”, aşa îşi meneşte Daniela Oatu destinul, 
fără să mi dau seama dacă puseul de sinceritate 
aparţine clipei din „dimineaţa de 13 martie/ când 
m am întâlnit cu poezia” (pg. 8) sau celeilalte 
clipe (vai, e tare dificil de... ales!) în care „umbra 
iubirii mi a râs în nas:/ a fumat mulţi ca noi” (pg. 
9). Şi deşi, mai toată vremea (viaţa?!), s a aflat 
în compania îngerului păzitor, chiar şi „când 
umbra mea nu-i a ţinut de urât”, poeta (noastră) 
mă surprinde cu o constatare iniţiatică, volumul 
acesta de versuri (ba chiar şi cele anterioare) 
dobândind aura care întreţine vii şi cauza, şi 
efectul unei simţiri poetice autentice: „Din atâta 
singurătate/ pâinea şi sarea poeziei” (pg. 16). 

Cartea aceasta de poeme este a 
metaforelor; un procedeu stilistic nelipsit (masiv 
însă!) din volumul scriitoarei. E ca şi când în-
treaga existenţă (compl...exă!) a Danielei Oatu 
s-ar lega cu universul doar prin mijlocirea 
comparaţiilor „absente”, dar intuite adesea 
năvalnic, manieră prin care intimitatea, mai în-
totdeauna sinonimă cu solitudinea, se 
îmbogăţeşte cu încă o lume... „Sunt zile când/ 
în zori/ sufletu-mi adie/ între două ferestre 
scoase din balamale” (pg. 56), strecurând prin 
ele, pe rând, poezia, care „ţine loc de aripi/ de 
flori/ de zăpadă/ de febră/ oxigen/ terapie 
intensivă/ de iadul/ paradisului/ din noi” (pg. 73 
74). Oximoronul final („iadul paradisului”) as-
cunde, în el doar, esenţa întregului volum: zbu-
ciumul omenesc, umanizat prin trăiri conştient 
asumate, aliat cu liniştea ivită după un canon 
ezoteric, dă sens existenţial efortului psihoso-
matic, fără de care viaţa noastră întreagă nu şi 
ar putea justifica (rara!) conştienţă. Moralmente, 
Înger în derivă, volum cu titlu incitant prin subti-
litatea multiplă conţinută, evidenţiază nu doar ta-
lentul notabil consistent al Danielei Oatu, cât mai 
cu seamă dorinţa ahtiată de a intra în acord cu 
viaţa şi sensurile ei ale întregii societăţi în mij-
locul căreia trăieşte (iertaţi-mi truismul!). 

Ceea ce m-a impresionat, mai mult decât 
în alte circumstanţe anterioare, e francheţea cu 
care poeta îşi mărturiseşte încercările de des-
coperire a eului din „copilul (...) de acum cinci 
decenii”, dar şi dorinţa (deznădăjduită, nu!) de a 
şi păstra neatins cumpătul în faţa „îngerul(ui) 
sosit la geamul meu/ cu aripa frântă!”. Având în-
credere în cititorul pe care-l şi ia confident, 
lăsând astfel să dispară orice urmă de difidenţă, 
scriitoarea rosteşte o „Rugă pentru cel sosit” (pg. 
18), pe care, din raţiuni lăsate la puterea de 
înţelegere a fiecăruia, îmi iau dreptul de a o cita 
integral: „Doamne,/ fie-mi sufletul deschis/ pen-
tru îngerul sosit la geamul meu/ cu aripa frântă!/ 
Învredniceşte mă/ să l omenesc cum se cuvine/ 
înainte să mi înfigă/ cuţitul în spate/ să-i lipesc 
povestea de viaţă n album./ Doamne,/ facă se 
voia/ colecţionarului de inimi trădate,/ acum şi 
pururea!” 

Viaţa are, deci, reguli neîndoielnice, oare-
cum rigide, demult arhicunoscute ca să mai 
forăm acum vremea, dar încă mlădioase, mai 
putând fi prelucrate şi apoi adaptate caracterului 
individului, iar uneori timpului istoric (şi moral) în 
care ne aflăm. Poezia Danielei Oatu e, ca orice 
alta de azi, contemporană. Şi totuşi, cu o 
obrăznicie blândă, te trage de pulpana fracului, 
mai reţinându-te oleacă... Reciteşti, ca să-ţi mo-
tivezi nesupărarea. Şi nu-ţi pare rău, chiar dacă 
„Frumoasele zile din Aranjues s-au isprăvit!”, 
fiindcă Posesoarea (de Înger cu indiferent câte 
şi ce fel de însuşiri posedă) te linişteşte: „dacă 
din această stare de graţie/ e vreo ieşire/ cine 
mai ştie” (pg. 80). 

Cârcotaş blând mai mereu şi subtil 
arareori, după cum cred că mă ştiţi, Doamnă, 
nu-mi fac griji că Îngerul Ocrotitor al 
Dumneavoastră s-ar afla, cumva, în vreo... 
derivă. Chiar şi îngerii acceptă impresiile (cu sau 
fără ghilimele!) ale oamenilor, pricină pentru care 
cred că nu le va sări prea brusc ţâfna, dacă o să 
le amintesc un vers al poetului latin Decimus Iu-
nius Iuvenalis (60 140 î.e.n.), exprimând, nu 
doar raţional, omeneasca îndoială: „Quis cus-
todiet custodes!” Punctum. 
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E clar. „Fericirea poemului stă în cuvântul nescris...” 
(Note simple la vol. de versuri Înger în derivă,  

  de Daniela Oatu)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Printre vocile de referință ale di-
asporei românești de azi de peste 
Atlantic, este și cea a poetului 
Slavomir Almăjan. Parcurgându-i 
opera, descoperim un poet autentic, 
înzestrat cu har, instruit prin lectură 
asiduă și desăvârșit prin arta scrisu-
lui cizelat. Ca orice scriitor de cursă 
lungă, Slavomir Almăjan știe foarte 
bine ce este poezia autentică și 
atunci când o scrie, respectă rigorile 
impuse de aceasta, respectiv: 
emoția, idea, limbajul poetic și, de-
sigur, imaginea poetică. Căci fără 
aceste caracteristici, de formă și 
fond, poezia adevărată nu există. Îmi 
place să constat și să afirm faptul că 
poezia sa armonizează prin 
excelență toate aceste ingrediente, 
fiind așadar o poezie cultă, elevată, 
accesibilă unei categorii de cititori 
avizați, deprinsă cu un nivel înalt de 
lectură, în stare să înțeleagă limbajul 
și ideea poemelor sale. Este o 
poezie frumoasă, inspirată și bine 
lucrată, care te cucerește imediat 
ce-i treci pragul și care mai degrabă 
se recomandă a fi citită personal, 
savurată în tihnă, într-un cadru pri-
vat. Parcurgând-o, poem cu poem, 
vrem-nu vrem, plonjăm în apele ei 
adânci, misterioase, ne scufundăm 
și revenim la suprafață deodată cu 
autorul, înotăm prin valurile ei, ba 
chiar umblăm pe învolburarea lor, 
umăr la umăr cu el. 

Prin poezia sa, poetul Slavomir 
Almăjan vine spre noi, ne întâmpină 
cu bucuriile și angoasele sale, con-
fruntându-ne cu întrebările și 
căutările lui, traversând în tandem cu 
el un peisaj, uneori însorit, alteori în-
tunecat, însoțindu-l pas cu pas peste 
tot. Și-atunci când omul lui lăuntric 
pare sufocat de tentaculele junglei 
urbane ori alungat de vacarmul 
acesteia; împărtășim alături comuni-
uni înălțătoare, luminoase, taborice, 
alternând însă și cu singurătăți 
lăuntrice devastatoare, făcându-ne, 
deopotrivă, părtași agoniei și extazu-
lui lui. Volumul POEME TÂRZII, care 
urmează să apară, asamblează trei 
grupaje de poeme, respectiv: 
Ofrande, Hai-hui prin înalt și 
Romanțe sub cer. Problematica, 
temele sale majore, existențiale, ob-
sedante, dorul și zbuciumul său, 
uneori ca un oftat ori suspin 
conștientizat și asumat, șoptit ca 
pentru sine, ca un nod în gât, ca un 
geamăt surd și prelung, îl apropie de 
Plângerile profetul Eremia. Alteori, 
ca un glas de-aramă ce strigă ca-n 
pustiu la urechea surdă a unei lumi 
apostate, idolatre, strigăt de revoltă, 
auzit doar de Marele EU SUNT. În 
acord cu neliniștile-i metafizice, 
poezia lui Slavomir Almăjan devine: 
rugăciune, spovedanie, cântec ori 
bocet. Iată câteva crâmpeie de dia-
loguri cu Domnul din Ofrande: //„Așa 
cum sunt pot doar rosti o rugă,/ Ori 
pot vărsa o lacrimă tăcut(…)/ Sunt 
obosit de viață și frământat de pa-
timi(…)/ Căci de m-a ars durerea, m-
am răcorit cu lacrimi”//(Din valea 

plângerii). //„Dar El e totul, lumea-i 
pleavă/ Și noi un jalnic șir de foști…
”//(Îi cânt). //„Vino-mi suflete la 
poartă,/ Vreau de-o viață să-ți co-
lind/,(…) /E noapte peste lume,… și 
e frig de neiubire”//(Colind). //„Mai 
dă-mi un vers, o tainică-ndemnare,/ 
Un gând înalt, un țel divin, un crez,/ 
Să nu mă trec în scurta mea um-
blare – / Ogor pustiu, un fruct fără de 
miez!(…)/ Izvor de bucurie să se 
renască-n plânsu-mi,/ Să fiu un rug 
iubirii, un purtător de cruce.”//(Rugă 
în ceas târziu). //„Sunt ca înfrunzirea 
cuielor în cruce”//(Rugă). //„M-apasă 
înserarea-n acest galactic drum,/ 
(...)/ Căci fug din mine însumi, să 
mă-ntregesc în Tine”//(Să fug). //„Tot 
mă mai vrei? De ce? Îmi poți 
răspunde?”//(Târziu). 

Adăugăm câteva crâmpeie din 
agonia scrisului poetului, în grupajul 
Hai-hui prin înalt: //„De-o fi să cânte 
sfânt o ciocârlie,/ De-o fi să ne 
surâdă din flori vreo poezie./ De-o fi 
să ne sărute cu susur lin izvorul,/ Noi 
n-avem timp; s-a dus pe ape 
dorul!”//(În tot mai reci). //„În patria 
cuvintelor, dacă există cu adevărat,/ 
Poetul își așterne spinarea la 
arat!”//(Patria cuvintelor). //„Beau 
nădejdea ca pe-o apă/ Cu o sete 
milenară,/ Cu stilou-n călimară,/ Într-
o scriere de foc/(...)/Vino lume și te-
adapă/ Într-o scriere de foc”//(Ca un 
rău vorbit de bine). 

De asemenea, poetul Slavomir 
Almăjan scrie o poezie de dragoste, 
dedicată soției sale (Florica), poezie 
care abundă în superlative, expri-
mate prin complimente pline de 
tandrețe, precum în Cântarea 
Cântărilor. Iată și câțiva fiori de iubire 
și tandrețe din Romanțe sub cer: 
//„Ascultă-mi inima, iubito,/(…) Focul 
din adânc să-ți cânte,/ Mai cald ca 
zecile de sori/(...)/ Și vreau să te îm-
brac, iubito,/ Cu oaza sufletului 
meu”//(Cântec). //„Un tu și-un eu în 
dansul unui val, / Furtuni pereche, 
haos, armonie…” // (Furtuni 
pereche). //„… tu, eu și Domnul/ În 
ecuația iubirii.”// (În ecuația iubirii). 
//„Să fim noi doi, așa a fost să fie,/ 
Pietre vii în zid de mănăstire…”//(Să 
fie). //„Noi suntem, iubito-ntr-a lumii 
prihană,/ Descinși din înalt, deschiși 
ca o rană”//(Deschiși ca o rană). Și 
un vers final apoteotic: //„Și legați 
vom fi, iubito, tu și eu și veșnicia/ 
Cum se leagă laolaltă zidu-nalt cu 
temelia”//(Sonet la inima unei flori). 

Ca stil, în literatura română, po-
etul Slavomir Almăjan se apropie de 
cel al poetului Lucian Blaga iar în li-
teratura europeană, de cel al poetu-
lui Rainer Maria Rilke. Socotesc 
potrivit să închei cu următorul citat, 
care confirmă în mare măsură toate 
cele de mai sus: //„M-a întrebat un 
prieten dacă mai scriu,/ Dacă mai ar 
cu lacrima-mi frumoasa planetă 
albastră,/ Dacă mai despic în două 
tăcerea, dacă a râde mai știu,/ Dacă 
mai plâng în vreo ploaie prin um-
blarea-mi sihastră?/(…) /Da, mai 
scriu, prietene, în înzăpezitu-mi plai,/ 
Mai ar cu lacrima surzenia lumii 
funebră,/ Tăcerea o iau cum este, de 
râs voi râde-n rai/(…). / Mai culeg 
câte-un zâmbet din ape, din flori,/ Și 
ierbii îi scriu, cum își urcă sabia 
verde-n lumină,/(…). /Dar, mai ales, 
prietene, cum poți să nu scrii/ Când 
vezi rătăcirea din oameni cum umple 
pământul/ (…) și se deschide ca un 
iaz de flăcări mormântul…/ Da, pri-
etene, nu poți să taci, nici să zici că 
nu-ți pasă/ Când ard cuvintele-n tine 
și cer să iasă…”// (Prin umblarea-
mi sihastră).                                                                     

      Slavomir Almăjan,  
un poet mistuit de… cuvinte
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Uniunea Scriitorilor din România - Uniunea Scriitorilor din România - FILIALA BACĂU FILIALA BACĂU - - (pe scurt)(pe scurt)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data naşterii: 07.07.1948; 

Localitatea: Udești, comuna Udești, 
județul Suceava; 

trăiește în localitatea Suceva; 
Data primirii în U.S.R.: 30 octombrie 1998. 
 
   Volume publicate: Sintaxa imaginii, 
poezie, ed. Litera, București,1987; 
Exerciții de autoapărare, poezie, ed. 
Echilibru, 1995; Testamentul meu este 
iarba, poeme, ed. Helicon, Timișoara, 
1997; Înțelegerea tainelor, poeme, ed. 
TIPO Moldova, Iași, 2007; –Terme și 
aeroterme, poezie ed. Charmides, 
Bistrița, 2021. 
         „Mai mult contemplativ delicat şi in-
teriorizat, nefurat de mari viziuni sau atitu-
dini copleşitoare, Liviu Popescu îşi 
desfăşoară cu graţie şi destul tempera-
ment o sensibilitate neulcerată de 
interogaţii damnate. Solemna poezie a lui 
Liviu Popescu, solemnă chiar atunci când 
stenografiază spaţii groteşti, se con-
struieşte pe un ton cald-ironic, discret, 
mânat aproape de o pudoare anihilantă”. 

(Mircea A. Diaconu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 -data nașterii: 23 iulie 1950, Petroșani; 

 -trăiește la Piatra Neamț; 
- membru U.S.R. din 1996.  

 
Lucian Strochi este un poet, proza-

tor, dramaturg, critic literar și de artă. 
 
Volume publicate: Penultima 

partidă de zaruri (povestiri), Ed. Cartea 
Românească, 1985; Gambit (roman), Ed. 
Militară, 1990; Cicatricea (roman), Ed. 
Răzeșu, Piatra-Neamț, 1996; Memoria 
fulgerului (povestiri), Ed. Moldova, Iași, 
1999; Ceasornicul lui Eliade, povestiri, 
Ed. Universitas XXI, Iași, 2006; Funia de 
nisip, roman, 2010; Donatorii de suflete, 
roman, ed. 2021; Cuvîntul cuvînt (ver-
suri), Casa de Editură Panteon, Piatra-
Neamț, 1994; Sonete (versuri), Ed. Nona, 
Piatra-Neamț, 1998; Monere 50 (versuri), 
Ed. Constantin Matasă, Piatra-Neamț, 
2000; CV, versuri, Ed. Timpul, Iași, 2002; 
Antologia muntelui. Poezie cultă 
românească de la Ion Budai-Deleanu și 
până azi. Antologie,  Ed. Timpul, Iași, 
2005; Arcade și alte poezii de formă 
fixă, Ed. Cetatea Doamnei, Piatra-Neamț, 
2014; Arcadierul, poezii, Ed. Cetatea 
Doamnei, Piatra-Neamț; Gânduri - Rân-
duri, 2222 de aforisme, Ed. Cetatea 

Doamnei, Piatra-Neamț, 2013; Fulgerații-
Fulgurații, 3333 de aforisme. Opere 
complete, vol. 5, Ed. Cetatea Doamnei, 
Piatra-Neamț, 2015; Introducere în fan-
tastic. Dimensiuni ale fantasticului în 
proza lui Mircea Eliade, eseuri, Ed. Uni-
versitas XXI, Iași, 2004; Fantasticul în 
proza românească, eseuri, Ed. Opera 
Magna, Iași, 2004; Memoria orașului în 
acuarelă. Iulia Hălăucescu, eseu, 2009. 

„Proza, scrisă fluent, cu har de 
povestitor modem, adică unul care 
asociază memoriei afective o imaginație 
hrănită de lecturi în așa fel încît materia 
narativa, trama epică propriu-zisă, de re-
gula biografică și romanțioasă (idilic sau 
dramatic), să fie proiectată pe ecranul mult 
mai încăpător și colorat al viziunii 
încărcate de simbol, alegorie sau fantastic; 
genul proxim al majorității textelor  proza-
torului  ar fi în vecinatatea «realismului 
magic» bontempellian, cu adăugiri de fan-
tastic și de parabolic" 

(Laurențiu Ulici) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-data naşterii: 11.07.1936 

-localitatea unde trăiește: Bacău; 
-anul primirii în USR 2012; 

 
Volume publicate: 
 

Taină majestăţii, proză ,volum de 
debut 1999; Mosche, nuvele, ed. Babel 
2004; Acasă și Roma, proză. Dincolo de 
aparenţe, proză, edit. Fundația Cancicov, 
2008; Taurul alb, proză ed. Ateneul Scri-
itorilor, 2009. Codicile luizian, proză ed. 
Fundația Culturală Cancicov.  A semnat și 
o culegere de versuri, împreună cu soţia, 
Maria Bodron: Prinţul albastru, ed. 
Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2010, prefaţă 
de Petru Scutelnicu. 
           „Autorul este pasionat nu numai de 
destinele umane, ci se simte fascinat de 
fundalul istoriei al cărei tăvălug se învârte 
impasibil peste comunităţi și ființe umane,  
peste localităţi şi ţări întregi”.  
                                 (Grigore Codrescu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
data naşterii: 29 iulie 1959,  

în municipiul Slatina, jud. Olt; 
-trăiește în Ploiești; 

-anul primirii în USR: 2017 
      
Volume publicate: Jucăm Lenin, poeme, 
Ed. Paralela 45, 2016; Desaparecida, 
poeme, Ed. Tracus Arte, 2016; Norr, 

poezie, Ed. Tracus Arte, 2015; Vântul în 
oglindă, poezie, Editura Agol, 2015; Din-
colo de fugă, poeme, Ed. Agol, 2015; În-
tredeschis, poeme, Ed. Agol, 2015; 6 de 
inimă neagră, poezie, Ed. Singur, 2015, 
volum colectiv; Negru de iarnă, poeme, 
Ed. Ateneul Scriitorilor, 2014; Tangerine 
Tango, poeme, Ed. Grinta, 2013; Caietul 
roșu, poezie, Ed. Singur, 2013; Oman, 
poeme, (ediție bilingvă), Ed. Karta-
Graphic, 2012; Floare mică, poezie, Ed. 
Etiquette, 2009; Muntele inițiaților, 
poeme, Ed. Neotonic, 2003; Toluen, 
poezie; Pe muchia prezentului, proză 
scurtă, Ed. Etiquette, 2009; Pasărea 
Singuratică, proză scurtă, Ed. Neotonic, 
2001; Legendele Cetății Sinca, proză, Ed. 
Neotonic, 2002; Regăsirea de sine, 
eseuri, Ed. Starpress, 2005, 
        „Camelia Iuliana Radu se prezintă în 
fața cititorilor săi cu o poezie ce 
marchează traiectoria unui lirism în 
consonanță cu dinamica mișcării literare 
contemporane […] Poeta reinventează, 
retrăiește, redescoperă – cu o deplină ma-
turitate artistică – iubirea, ca unică 
motivație a gestului de a fi.”   
                                      (Traian T. Coșovei)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
-data naşterii: 31.07.1963,  

-orașul Gura Humorului, jud.Suceava; 
- trăiește în Bacău; 

- anul primirii în USR: 2014. 
 

         Volume publicate: Lacrima Meduzei 
– poezii - ed. Casa Scriitorilor - 2005; 
Incantațiile Meduzei – poezii – ed. Casa 
Scriitorilor – 2006; Inventarul unei seri – 
poezii - ed. Pro Plumb - 2007;  Ilustrate 
cu timbru sec, poeme, A pentru a, 
poezie, 2021; 
      „Muzicalitate în registru sobru, ce 
aminteşte de Arnold Schonberg dar şi de 
timbrul popular specific românesc, Silvia 
Miler incantează parcă la nesfârşit, 
aruncând în aer încă de la „începutul 
sfârşitului” semnele rememorării 
conştiinţei de sine.  
       Prin urmare, o scriitoare de acum 
matură ale  cărei versuri ridică dificultăţi în 
procesul interpretativ.” 
                                         (Marius Manta) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

 
- data naşterii: 28.07.1973, 

-Câmpulung Moldovenesc, jud.Suceava  
-trăiește în localitate: Suceava 

- anul primirii în USR: 2000 

 Volume publicate: Indiile greșite, roman, 
ed. Tipo Moldova, 1996, premiul de debut 
USR;  „Indiile greșite”, ,,În timpul 
fratelui”;   ,,Cartea sorţilor”; ,,Amore, 
more, ore, re  (fantezie medievală)”;  
„Imaginarul. Presupoziţii ontologice”; 
,,Eseuri de istoria filosofiei şi filosofia 
culturii”, „Mirabilia. Estetică și 
civilizație europeană” (2015). 
       Avem de învățat două lecții: că valorile 
care circulă nu sunt întotdeauna reprezen-
tative pentru culturile de origine și că in-
sistând până la paroxism asupra culturilor 
consacrate ca mari, știm prea puține de-
spre cele mici, în măsura în care 
considerăm ca <> propria noastră cultură. 
Dacă noi nu facem efortul de a-i cunoaște 
pe alții, cu ce drept să le cerem celorlalți 
să ne cunoască și să ne recunoască? 
Dacă vom înțelege acestea, drumul nostru 
către <> va fi mai ușor sau, oricum, mai 
meritat”(p. 57). 
       „Elaborate cu inteligență și cu finețe, 
bazându-se pe o cultură vastă și bine 
asimilată, cărțile tinerei doctor în filosofie 
o vor scoate curând pe autoarea lor dintre 
scriitorii cu „vizibilitate redusă”, pentru că 
așa ar fi firesc să se întâmple.  
                         (Valeria Manta Tăicuțu) 
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SORINA   MUNTEANU  

 
- Data nașterii:   

7 iulie 1975  
- localitatea : Roman, 

judeţul Neamţ 
- decedat 12 august 

2018, Bacău; 
- Membră a Uniunii 
Scriitorilor din 2007  

 
Cărţi traduse din neogreacă: 
– Pagini filocalice de Arhiman-

drit Ioanikios Kotsonis, două volume, 
Editura „Bunavestire”, Bacău, 2003; 
Părintele Porfirie – antologie de  sfa-
turi şi îndrumări, Editura „Bunavestire”, 
Bacău, 2004; Viaţa Sfintei Mari 
Mucenţe Ecaterina, Editura „Trinitas”, 
Iaşi 2004; Viaţa Sfântului Mare 
Mucenic Dimitrie, Editura „Trinitas”, 
Iaşi 2004; Viaţa Sfântului Ierarh Spiri-
don, Editura „Trinitas”, Iaşi 2004; 
Mirarea supranaturalului (de Arhi-
mandrit Ioanikios Kotsonis), Editura 
„Bunavestire”, Bacău, 2006; 33 de 
poeţi greci contemporani – selecţie, 
traduceri, prefaţă, postfaţă şi note – Ed.  
Fundaţiei  Culturale Cancicov, Bacău, 
2008. 

„Demersul unui tânăr doctorand 
în filozofie, Sorina Munteanu, de a tra-
duce sinteză patristică şi filocalică de 
anvergură poate constitui un semn al 
implicării active a tinerilor filosofi – 
neinfestaţi de obsesii materialiste – în 
taina credinţei şi în lumina întemei-
etoare a teologiei. De asemenea, 
prezenţa  teologiei în agora filosofică 
actuală poate duce la o fluidizare a 
deschiderii Bisericii spre dialogul cu 
epistemele vremii. Deja o astfel de 
corespondenţă poate fi vizibilă în cul-
tura actuală şi ea nu poate decât să fie 
benefică pentru ambele orientări”.       
(Ioan Valentin Istrate) 

Sorina Munteanu îşi duce bine, 
până la capăt, criteriile selecţiei sale, 
dovedindu-ne, încă o dată, că marea 
poezie a contemporanilor noştri greci 
se află, strălucitoare, în constelaţiile 
liricii universale. De aceea, demn de tot 
interesul îmi apare şi tabloul schiţat 
acestei poezii, în starea ei actuală, 
peste care nu va mai putea trece nici 
un eseist sau tălmăcitor român”. 

                                (Ion Brad)  
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Cititorii fideli ai cunoscutului scriitor 

băcăuan VS, dar și cei care iau cunoștință 
doar în prezent de creația sa romanescă, 
află din secțiunea de paratext (clapeta  de 
copertă) a ultimului său volum de epică 
oferit recent publicului,  Deși Sfântul 
Petru era necăjit...,   că întreprinderea sa 
în acest domeniu literar a ajuns deja la nr. 
7. Poate că se va încheia cu acest „punct 
terminus” conotat de o cifră mitic-retorică 
sau poate va comporta o dezvoltare 
ulterioară pe aceeași linie, rămâne de 
văzut.   Ne amintim că Faulkner își campa 
acțiunea scrierilor sale într-un ținut cu 
nume inventat, ce a devenit un reper 
spațial al sagăi sale „sudiste”: Yoknopa-
towpha, revelatoare de mitologii mentale 
și comportamentale inconfundabile. Doar 
acolo personajele sale gândesc, 
acționează și se manifestă existențial 
după matricea faulkneriană. Nu același 
lucru se poate afirma despre personajele 
saviniene, capabile de a evolua fără 
scăderi pe orice scenă națională, chiar 
dacă anumite particularități le-ar divulga 
proveniența teritorială. Față de toate 
creațiile romanești anterioare, cel de față 
vine cu o noutate realmente insolită în 
opera sa, însă detectabilă la alți scriitori. 
Așa cum făceam mențiunea și în microtex-
tul de însoțire al cărții, e vorba de Goethe 
și al său  Prolog în cer, din poemul dra-
matic Faust. Ce se întâmplă pe planeta 
Pământ, singura până în prezent 
cunoscută ca habitabilă și înnobilată prin 
specia lui homo sapiens, se presupune, 
mitic sau doar speculativ religios, că nu se 
desfășoară doar monadic și fără interes 
din partea zonelor metafizice, dimpotrivă. 
Fizicul și metafizicul se interferează, la 
nivel invizibil sau insesizabil, cel mai ade-
sea, însă anumitor spirite li se îngăduie să 
arunce câte o privire și îndărătul cortinei 
separatoare de planuri. Și într-o operă, și 
în cealaltă, autorii, îndeobște ridicați în 
pragurile senectuții, dobândesc curajul de 
a experimenta dezgrădiri nu doar din 
planul terestru, ci și din cel pur corporal, și  
încearcă prin creație artistică o lărgire a 
granițelor datului originar. Știm că acest 
lucru nu este o noutate în plan tematic, 
epopeile populate nu doar de oameni, ci 
și de zei și semizei, „romanțurile” me-
dievale de sorginte creștină,  basmele, 
poveștile, feeriile ne-au pus de mult în 
temă cu atare îndrăzneli. Numai că acolo 
totul era făcut în logica unor convenții, de 
tip mitologic, oniric sau fantastic. Imagi-
narului i se permitea asemenea excursuri 
de domeniul miraculosului, însă cu buna 
știință că ele nu au altă consistență decât 
cea a visului, că odată somnia încheiată, 
revenirea la trezie și la rigorile ei se rein-
stala cu necesitate.  Romanul modern însă 
se subînscrie altui gen de mimesis și 
operează cu standarde bine precizate, 
cele de ordin social și psihologic fiind de-
terminante. „Pactul romanesc” cu cititorul 
este ca cele relatate de autor să fie de 
domeniul probabilului sau al posibilului, 
adică al verosimilului. Dacă nucleul dez-
voltat epic își are originea într-un fapt is-
toric, de pildă, sau exploatează o situație 
socială ori o întâmplare personală dată/ 
aleasă anume,  i se îngăduie autorului să  
imagineze un scenariu care să fie diferit 
de cel real, însă nu și imposibil pe un 
anume plan al realității!   Prin urmare, citi-
torul are libertatea să-și imagineze o ale-

gorie, așa cum este îndrumat să re-
cepteze, încă de la incipit și apoi lăsându-
se ghidat de vocea naratorului. Acesta 
este o ființă extramundană, figurată de 
„cinstitul/cuviosul Ioachim”, trimis în misi-
une pe Pământ spre a raporta despre 
posibilitatea unei involuții a civilizației, 
aduse de adeziunea omenirii la una dintre 
doctrinele de conviețuire, una reală în fapt, 
fiind vorba de ecologie. Și de ridicare a ei 
la rangul de nouă politică de conviețuire 
pe planetă, însă asta presupunând 
renunțarea omenirii de a mai servi progre-
sul și binefacerile aduse de  civilizația în 
curs. Nu este fără de interes, ba 
dimpotrivă, să punctăm elementul de nou-
tate livrat încă din punctul de plecare. 
Acesta este situat extramundan, într-un 
interspațiu aflat între raiul, bănuit infinit mai 
sus, și sediul terestru al omenirii super-
vizate. Planeta alimentează cu cópii pla-
tonice de toate spețele întregul teritoriu al 
Alimbariei, un soi de Purgatoriu de 
inspirație catolică, însă cu reguli de 
funcționare oarecum diferite de imaginarul 
creștin. Ținutul în discuție este 
cvasiasemănător celui terestru, cu singura 
deosebire majoră a nematerialității. E 
populat de suflete venite de pe Pământ și 
de administranți delegați din zona 
superioară. Numele Alimbaria provine, 
cum ne specifică autorul într-o notă de 
subsol,  dintr-un termen specific din ma-
rina comercială, și se referă la 
descărcarea într-un altfel de vas decât cel 
obișnuit de transport al mărfii, cu scopul 
de a-l ușura și a-i permite înaintarea spre 
portul cu apă mai puțin adâncă. Denumire 
metaforică, așadar, trimițând la funcționa-
litatea acestui intermundiu: un loc de 
despovărare, probabil în vederea evaluării 
naturii și gravității lor,  a păcatelor cu care 
vin încărcate din existența anterioară su-
fletele pornite spre viețuirea veșnică. Log-
ica conexării necesare a acestui plan cu 
cel pur terestru e dificil de descâlcit. Este 
un spațiu benefic, chiar al fericirii, ase-
muindu-se până la un punct cu raiul din 
imaginarul musulman. Cei ajunși aici ime-
diat după expiația terestră se pot bucura 
cam de aceleași binefaceri din locurile de 
baștină, în decoruri lipsite de stranietate, 
însă doar la modul senzitiv. Tranziția fără 
hopuri anxiogene e asigurată și de faptul 
că tot ce se află aici, obiecte și stiluri de 
viață, este copiat de pe Pământ, doar cu 
ceva defazaj temporal.  Din cele aflate din 
discuția venerabililor care fac naveta între 
tărâmul sublim al raiului și acest „centru de 
primire” a migranților, înțelegem că 
administrația celestă încurajează progre-
sul și civilizația terestră, dat fiind că aici 
funcționează – dar atenție,  cu termeni 
inversați și epurați de scorii materiale − 
cunoscuta zicere din rugăciunea 
domnească: „precum în cer, așa și pe 
Pământ”. Îngrijorarea care planează este 
ca din „colonia” pământeană să nu mai 
ajungă noutăți dătătoare de satisfacții și 
alungătoare de plictis, de aceea se 
veghează la menținerea unui trend ascen-
dent, în ambele accepții ale termenului.  
Unul dintre prooroci, Habacuc, a lansat 
ipoteza că urmează a avea loc în civilizația 
pământeană  un regres, datorat ideilor  
ridicate la rangul de doctrină politică ale 
ecologiei,  triumfătoare prin persoana unui 
nou Mesia, deocamdată elev de clasă 
terminală dintr-un liceu din patria lui Ștefan 
cel Mare și Sfânt. Acesta se află 
deocamdată la începutul misiunii sale con-
tagioase și promisă unor mari răsturnări. 
Un mesager va fi trimis să supravegheze 
îndeaproape personajul și eventual să-l 
disuadeze în planurile sale... În linii mari, 
acesta ar fi „prologul în cer” al autorului 
român, dar care va evolua până la un „epi-
log” în aceeași zonă; după care va urma 
o înlănțuire de acțiuni tipice celor investi-
gate și prezentate, în scenarii diverse, de  
către Viorel Savin, am spune gen  marque 
déposée. Facem astfel cunoștință cu per-

sonajul principal, un adolescent în preajma 
încheierii studiilor liceale, activist caris-
matic în activități de genul celor cu profil 
ecologizant, militant activ contra poluării 
invadatoare, și din care ar urma să 
crească un vlăstar politic de talie 
mondială. S-ar cuveni să introducem o 
paranteză explicatorie asupra doctrinei și 
genurilor de activități întreprinse de 
ecologiști, prezentarea scopurilor urmărite, 
însă cum ele sunt destul de cunoscute pe 
ansamblu, nu mai insist. Doar o remarcă: 
faptul că atare facțiuni sau partide politice 
nu-și află prea mulți aderenți, ci doar puțini 
și înflăcărați, se datorează unui neajuns 
capital: deși logică în temeiurile ei și teo-
retic benefică sub mai toate aspectele, fi-
nalitatea ecologistă vine în contradicție cu 
motorul civilizației: economia. Iar asta din 
pricina unor vicii de corelare, datorate in-
tereselor de tip divergent. Pentru a reveni 
la un mod de viață sănătos, atât pentru ei 
cât și pentru planetă, oamenii ar trebui să 
recurgă la renunțări considerate oneroase 
sau greu de acceptat: lipsirea de confortul 
civilizației, restrângerea consumului de 
bunuri, lipsirea de artefacte chimice, 
revenirea la existența de tip natural. Câți 
sunt sau ar fi dispuși la așa ceva, deși   
cerințele sunt imperioase!...         
Revenind la materia epică propriu-zisă, 
aceasta e alcătuită din câteva filoane ce 
rețin atenția cititorului nu atât prin insolitul 
lor, cât prin modul în care autorul reușește 
să le dea relief și spectaculozitate. Cel mai 
important privește cele două  deschideri 
sentimentale   ale lui Dorian: prima, mai 
curând de prietenie genuină și solidaritate 
sufletească, pentru o tânără de doar 
șaisprezece ani, Doriana, de o candidă 
sensibilitate, însă lovită de o infirmitate ce 
o claustrează și care se va dovedi fatală 
pe termen scurt, și cu care eroul nu are alt 
mijloc de comunicare decât telefonică −  
experiență tragic încheiată, însă fără a-l 
marca prea adânc pe protagonist; iar a 
doua, erotic-pasională, care va alimenta 
conflicte la nivel școlar, familial și social. 
Este vorba de îndrăgostirea elevului cu ap-
titudini și carismă de lider, dotat pentru 
pictură și câștigat de activități ecologice, 
de tânăra profesoară de psihologie din 
liceul său, Luciana Paiu. Aceasta este 
tema centrală a cărții și care întreține in-

teresul întregii construcții care se țese în 
jurul ei. O altă tramă, de ordin detectivistic, 
urmărește anchetarea unei crime, comise 
cu cinism de un primar de comună asupra 
socrului său, eminentul pedagog Augustin 
Ifrim, pentru a-l spolia de bunuri.          
Antrenante sunt și episoadele narative 
care aduc în prim plan redacția unui coti-
dian urban,  Monitorul de B., la care vioara 
întâi este Emil Maftei, tatăl lui Dorian.  
Acesta, prin specificul meseriei, devine o 
interfață cu majoritatea personajelor cărții, 
dar și prin insistența cu care autorul îi 
urmărește tribulațiile agitate ale vieții per-
sonale: soț divorțat de o femeie infidelă, și 

care-și educă singur, după principii 
sănătoase, atât morale cât și pragmatice, 
fiul ajuns acum în pragul majoratului. În 
final, se va căsători, fericit, cu o nouă iu-
bire, Viorina, persoană demnă de onesti-
tatea și frumusețea sentimentelor sale. Nu 
sunt scăpate din vedere, dimpotrivă, 
mașinațiunile unui cadru didactic abject, 
Dragoș Tcaciuc, nepot de milionar veros, 
rival în dragoste al lui Emil Maftei și per-
secutor al fiului acestuia. Individul, de 
joasă extracție caracterială,  urmărește 
atât căi de promovare politică și 
profesională, cât și de îmbogățire venală. 
Așa cum ni-l arată antrenamentele ari-
viste, va reuși să se afirme într-o societate 
marcată adânc de corupție generalizată. 
Interesante ca noutate sunt reaparițiile, în 
acest roman, ale unor personaje din scrie-
rile anterioare ale autorului: Teofil Avram, 
pictorul cu trecut politic, apoi ofițerul de 
investigații Hrib, procurorul Ilaș, scriitorul 
Andrei Boca etc. Rolurile lor sunt mai 
curând episodice, dar bine înșurubate în 
mecanismele epice ale construcției 
romanești. Procedeul fusese exploatat pe 
scară largă de Balzac, cu tehnica numită  
le retour des personnages, dar și de Hervé 
Bazin, cu ale cărui scrieri romanul lui VS 
pare mai în consonanță, deși la modul for-
tuit.  Autorul băcăuan profită de înzestrările 
sale de dramaturg pentru a imprima scrierii 
epice dinamism și verosimilitate, în locul 
descrierilor de acțiuni la modul indirect 
(prin relatări gen „povestire”). Asistăm pe 
multe zeci de pagini la adevărate scene 
deschise, teatralizate, care ne aduc sub 
priviri personajele puse în tot soiul de 
conjuncții comunicaționale, din care citi-
torul deduce cu simplitate și fără  sprijin  
auctorial naturile personajelor ce 
alcătuiesc cheia de boltă a romanului.  
Proporțiile, privind modalitățile de 
construcție a secvențelor, dintre maniera 
showing și telling învederează preferința 
marcată a autorului pentru prima dintre 
ele, acoperind cam două treimi din ansam-
blul textual. Detaliile ce alcătuiesc 
„decorul” diegezei sunt frapante prin in-
solit, vorbesc despre acuta putere de 
observație și retenție selectivă a creatoru-
lui și slujesc cu brio unitatea de vederi a 
edificiului. De fapt, așa cum remarca un-
deva Alex. Ștefănescu, în epică acestea 
constituie „sarea și piperul” scrierii. Cartea 
se citește cu plăcere, evenimentele fiind 
din contemporaneitatea imediată, verosi-
mile, cu incitante răsturnări de situații, gen  
coups de théâtre, ceea ce  alimentează 
curiozitatea de lectură.     
În încheiere, s-ar mai cuveni de spus 
câteva lucruri în legătură cu mesajul trans-
mis de această carte, unul consonant și cu 
cele din scrierile prozastice anterioare. Ne 
aflăm, cu autorul lor,  în prezența unei 
conștiințe civice demascatoare de 
prejudecăți, dezvăluitoare de racile care 
alterează relațiile umane normale, demas-
catoare de practici ce coboară sub limite 
admise de demnitatea umană. Iar aceasta 
datorită în primul rând propensiunii unor 
indivizi către foloase necuvenite, cinismu-
lui și aroganței cu care își exercită funcțiile 
sociale încredințate, invidiei față de cei 
realmente merituoși. Opuse acestor figuri 
dezgustătoare, având în plan real 
corespondenți concreți și detestabili,  ne 
apar prin contrast cele luminoase, opti-
miste, curate sufletește, bătăioase pentru 
a face să triumfe cauze nobile precum 
adevărul, dreptatea, spiritul civic nealterat, 
sentimentele frumoase. Nu în ultimul rând, 
cartea este și o caldă pledoarie pentru em-
patie umană, toleranță față de ceea ce 
norme sociale rigide încadrează ca nea-
venit sau inacceptabil ca etică, încredere 
în triumful cauzelor juste, împotriva a tot 
ce li se opune sau încearcă a le jugula. 
Lecțiile de viață ce se degajă din roman 
sunt pe deplin benefice celor dispuși a le 
lua în seamă și a medita la rostul lor prim. 
Artistul-cetățean, precum „maurul” din 
cunoscuta piesă shakespeariană, și-a 
făcut și de data aceasta datoria.   

Viorel Savin – runda romanescă nr. 7
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Ca o continuare a lucrării  Pe 

urmele Domnitorilor Ioan Sandu Stur-
dza şi Mihail Sturdza în Moldova, la 
Jassy – Chipuri şi Locuri, autoarea 
lucrării, prof. Ionica I. Stavarache, 
abordează o nouă pagină din istoria 
Moldovei – Personalităţi culturale din is-
toria Moldovei, cu ecouri în lume -  printr-
o sinteză ilustrativă, dedicată, cronologic, 
unor mari personalităţi culturale din 
Moldova, cu activitate în ţară şi în Europa, 
numele lor fiind amintit şi în lucrarea 
precedentă: Dimitrie Cantemir, Gheorghe 
Asachi, Mihail Kog�lniceanu, Nicolae 
Iorga.                                         

Toţi cei patru au avut implicaţii de-
osebite în istoria Principatelor Române şi 
mai târziu, a României. Dintre aceştia, 
Gheorghe Asachi şi Mihail Kogălniceanu 
au aparţinut perioadei sturdzeşti cu  un rol 
deosebit nu numai în literatură, istorie şi 
politica vremii dar şi în întreaga cultură a 
Moldovei. Alături de Asachi şi 
Kogălniceanu, sunt prezenţi în acest 
volum de sinteze ilustrative al doamnei 
prof. Ionica I. Stavarache,   Dimitrie Can-
temir, un deschizător de drumuri, primul 
român, membru al Academiei din Berlin cu 
faimă europeană şi Nicolae Iorga, un gi-
gant al culturii româneşti, cunoscut în 
lumea întreagă, cel care ne-a lăsat o 
operă imensă, uluitoare, de peste1000 de 
volume, peste 12755 articole, peste 4900 
recenzii.                                                                                                                                                                         

În Moldova, în apariţia şi dez-
voltarea învăţământului în limba română, 
un rol deosebit de însemnat îl datorăm 
insistenţelor şi strădaniei inginerului 
Gheorghe Asachi, personalitate remar-
cabilă, cu activitate multilaterală în toate 
domeniile de cultură, începând cu pe-
rioada domnitorului Ioan Sandu Sturdza, 
care a domnit în Moldova şase ani şi con-

tinuând cu Mihail Sturdza, domnitorul 
Moldovei timp de 15 ani, cea mai 
longevivă domnie. Cărturarul Gheorghe 
Asachi a fost o personalitate complexă, un 
mare patriot care, din dragoste pentru 
români şi pentru Moldova, s-a implicat în 
toate ramurile de activitate culturală -  
îndrumător și animator al vieții artistice și 
culturale, organizator al școlilor naționale 
din Moldova, unul din pionierii picturii 
românești și inițiatorul învățământului artis-
tic în școlile din Moldova. Inginer şi arhi-
tect, Asachi a făcut şi studii de astronomie, 
arheologie, epigrafie, poetică și pictură la 
Lvov, Viena și Roma, luând contact cu 
lumea occidentală, făcând cunoscută Ţara 
Moldovei în Europa. Asachi a avut o vastă 
cultură; a fost un bun cunoscător al mai 
multor limbi străine ca nimeni altul în vre-
mea sa – pe lângă română, polonă, rusă, 

latină şi germană, cunoştea italiană, 
franceză şi engleză – ceea ce i-au întregit 
orizontul şi l-au ajutat în nobila misiune de 
culturalizare a Moldovei şi legătura ei cu 
Europa. Mai mult, prin Hrisovul din 15 
noiembrie 1813 al domnitorului Scarlat 
Callimachi, Asachi, datorită studiilor 
făcute, obţine aprobarea de a ține în Iași 
un „curs de inginerie și hotărnicie” cu 
predare în limba română, fiind numit pro-
fesor. Acest moment va deveni un impor-
tant reper istoric, fiind considerat începutul 
învăţământului în limba română în 

Moldova. Un an mai târziu, în ianuarie 
1814, a fost inaugurată, în cadrul Acade-
miei Domneşti din Iaşi, clasa specială de 
inginerie civică, de către Gheorghe Asachi. 
El a rămas în istorie ca îndrumător și or-
ganizator al școlilor naționale din Moldova. 
Din 1814, şi anii următori, Asachi a intro-
dus la Academia Domnească din Iaşi,  pe 
lângă Cursul de inginerie şi hotărnicie şi 
un Curs de matematică teoretică şi 
aplicaţie practică de geodezie şi 
arhitectură, pe care le-a predat în limba 
română. De asemenea, o atenție sporită a 
fost acordată lucrărilor de trigonometrie, 
geometrie și algebră ale matematicianului 
francez Étienne Bézout, fragmente din 
lucrările acestuia văzând lumina tiparului 
în intervalul 1836-1838, în trei volume, sub 
titlul Elemente de matematici. 

La propunerea lui Gheorghe 
Asachi, domnitorul, Ioniţă Sandu Sturdza, 
aprobă înfiinţarea şcolii în limba naţională 
la Trei Ierarhi. Astfel, în anul 1828, Asachi 
a deschis la Trei Ierarhi o şcoală normală, 
cu durata de doi ani şi un gimnaziu cu 
durată de patru ani – Gimnaziul Vasilian, 
sau Şcoala Vasiliană, cu predare în limba 
română şi în limbi străine. 28 martie 1828 
- data hrisovului domnitorului Ioniţă Sandu 
Sturdza pentru înfiinţarea Gimnaziului 
Vasilian - reprezintă momentul înfiinţării 
învăţământului superior în Moldova. Gim-
naziul Vasilian la Trei Ierarhi, numit astfel 
în cinstea domnitorului Vasile Lupu, ctitorul 
care pusese acolo bazele unui 
„învățământ înalt”. La această „școală de 
grad înalt” aveau acces și copii din familii 
cu venituri modeste. Gimnaziul Vasilian a 
primit acceptul de funcționare din partea 
domnitorului. Inaugurarea Școlii Vasiliene 
are loc în luna mai 1828. La Gimnaziul 
Vasilian urmau să fie predate obiecte ca: 
româna, matematica, geografia, logica, re-
torica, mitologia, poezia, arheologia și is-
toria naturală. A înfiinţat şi un curs de legi 
fiind predat de profesorul Christian 
Flechtenmacher (din care avea să se 
nască Liceul Național Mihail Sadoveanu 
de astăzi), școală superioară, sprijinită de 
Gheorghe Asachi și condusă de Iordache 
Săulescu. În 1834, se mai înfiinţeazã încã 
trei cursuri academice: de logicã, algebrã 
şi istoria universal raţionalã. Chiar din 
1834, anul când Mihail Sturdza a devenit 

domnitorul Moldovei, acesta a aprobat, la 
solicitarea lui Asachi, înfiinţarea unei şcoli 
de fete la Iaşi, prima şcoală de fete din 
Moldova, care a început să funcţioneze la 
1 noiembrie acelaşi an. Colaborator de 
seamă a lui Mihail Sturdza, Gheorghe 
Asachi a avut o contribuție fundamentală 
la crearea și organizarea sistemului de 
învățământ din Moldova, cea mai 
importantă din Ţările Române fiind Acade-
mia Mihăileană, la rang de învăţământ su-
perior, determinând utilizarea limbii 
naționale, recrutarea și formarea de pro-
fesori, alcătuirea de programe, memorii, 
cursuri și manuale școlare. Academia 
Mihăileană a fost înfiinţată la Iaşi de dom-
nitorul Mihail Sturdza, cu ajutorul lui 
Gheorghe Asachi şi a mai multor oameni 
de cultură ai vremii. Inaugurarea sa a avut 
loc la 16 iunie 1835. Este prima instituție 
de învățământ superior modernă din 
Moldova (1835 – 1847). Aici erau susţinute 
cursuri de istorie, filosofie, drept, teologie, 
chimie, matematică, inginerie, agronomie, 
arhitectură. Este precursoare a 
Universităţii din Iaşi şi a Colegiului 
Naţional.   La 1 ianuarie 1841, o altă re-
alizare a lui Asachi, Şcoala/Institutul de 
arte şi meserii din Iaşi, cea mai mare din 
Moldova, îşi începea cursurile.  ,,Astfel, în 
1841, îşi începea activitatea Institutul de 
Arte şi Meşteşuguri din Iaşi care avea im-
portante ateliere de lăcătuşerie, 
strungărie, tâmplărie, rotărie, fierărie pen-
tru modernizarea societăţii româneşti, 
industrializarea şi dezvoltarea învă-
ţâmântului tehnic. „Eu, Sturdza Voievod, 
Uns al lui Dumnezeu şi al neamului meu, 
vă las vouă, urmașii mei, o școală tehnică 
menită să susțină propășirea țării și al 
cărei nume să rămână în veacul veacului 
pe plaiurile moldave.”   Asachi va avea în 
vedere şi necesitatea înfiinţării de şcoli şi 
pentru minorităţile naţionale, astfel că, la 
propunerea comunităţii armene din Iaşi, va 
pune bazele, începând cu anul 1842, unei 
şcoli elementare pentru populaţia 
aparţinând acestei etnii. Primul abecedar 
în limba armeană, „Cheul cetirii literelor 
mesrobiene”, a fost tipărit la Iași, la Ti-
pografia „Albina”, în 1847, sub îngrijirea lui 
Gheorghe Asachi. Tot el va propune, de 
asemenea, şi înfiinţarea unei şcoli ele-
mentare pentru populaţia evreiască.  

 Ȋnfiinţarea ȋnvǎţǎmântului ȋn limba românǎ ȋn Moldova de cǎtre Gheorghe Asachi, 
personalitate de seamǎ din perioada Familiei domnitoare,  

Ioan Sandu Sturdza şi Mihail Sturdza  1822 - 1849
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Când vorbim despre Iași, vedem în 
fața ochilor o bucată de pământ însorit și 
bogat în păduri, ape și hrană, din dealurile 
sale. Așezat în câmpia Moldovei la des-
chiderea marilor drumuri de comerț, oa-
menii au fost atrași din cele mai vechi 
timpuri pentru a se stabili aici. Apoi, au 
mers spre vale aproape de Bahlui, în 
partea de jos a dealurilor. 

La un moment dat, Iașul se extins-
ese, iar în jurul lui se aflau satele Rufeni, 
Albineț, Broșteni, Tătărași, Copoul cu 
Muntenimea de Jos, Muntenimea de Mi-
jloc, Muntenia de Sus și Cișmeaua lui 
Păcurar. Toate aceste sate, în anii ce vor 
urma, vor fi alipite Iașului. 

Destinul a făcut să mă nasc și să 
mă răsfăț în Copou, pe strada Aurora și de 
aceea sunt profund impresionat de oa-
menii de cultură cu suflete de români 

adevărați, ce ne-au lăsat ca amintire 
scrieri și documente importante din trecu-
tul Iașului nostru iubit. Mulți dintre oamenii 
s-au stins, pe alții i-am cunoscut și cei care 
au mai rămas au moștenit trecutul și trans-
mit mai departe din tată-n fiu datini, obi-
ceiuri și fapte. Găsisem undeva, mai 
demult, niște cuvinte frumoase nu mai știu 
de cine spuse, dar mi-au rămas întipărite 
în minte: cerul cu miliardele de stele se 
poate reflecta într-un bob de rouă; un 
neam întreg poate fi reprezentat printr-un 
singur individ; o țară, cu moravurile, gus-
turile, slăbiciunile și caracterele locuitorilor 
ei, poate să fie reprezentată de o situație 
anume, de un monument și chiar de o 
Grădină publică – ca să zic așa – un Parc 
al amintirilor. După 1990 am vizitat câteva 
țări și am văzut ceea ce nu credeam că voi 
vedea vreodată: construcții deosebite din 
punct de vedere arhitectural, vechi şi noi, 
dar cele vechi nu lăsate în paragină. Am 
admirat monumente deosebite, parcuri 
amenajate, toate cu gusturi rafinate, îngri-
jite în cele mai mici detalii, și asta 
judecând numai prin armonia a ceea ce 
vedeam în fața ochilor mei: multă finețe și 
delicatețe și tocmai de acolo deriva carac-
terul și firea oamenilor din acele zone. De-
spre flori nici nu mai vorbesc... 

Ei bine, și Iașul meu iubit are mai 
multe locuri minunate, dar unul, numai 

unul este cel care constituie caracteristica 
felului de a fi al locuitorilor lui. Ați înțeles 
despre ce este vorba: Grădina Copou și 
tot ce este mai sus de această grădină, 
până hăt departe în vârful dealului. 

O plimbare prin aceste locuri într-o 
noapte de vară, cu lună plină, îți dă un 

sentiment de o sublimă frumusețe și liniște 
sufletească. Privită mai de aproape, vezi 
în această grădină fotografia întregului 
oraș Iași. Drept, liniar și simetric, ima-
ginea ordinii în fire și gândire, liniștit, ne-
turburat decât de copii, părinți și bunici ce 

doresc să-i guste monotonia cu sinceritate 
și să-i respire aerul curat de Copou, ima-
ginea Iașului, trezit mai rar de lucruri ex-
traordinare sau ieșite din comun, atât de 
frumos, apare mai frumos, așa cum apare 
și gloria trecutului orașului în care s-au pe-
trecut atâtea fapte istorice. Cei ce intră în 

parc își văd propria ființă: trecu-
tul, copilăria, tinerețea, bucuria, 
melancolia și tristețea anilor ce 
au trecut sau trec încă... 

Când vine toamna, în 
parc, printre frunzele ruginii, 
îndrăgostiții își fac legăminte și 
vântul le poartă spre veșnicie, 
iar în primăvară caută acele 
frunze în fața cărora au jurat 
fărâma de dragoste nebună, să 
vadă dacă au dăinuit iernii 
cumplite, și atunci când le 
găsesc întregi, viețile li se unesc 
și pornesc la un drum lung.  

De la intrare, obeliscul 
domină parcul, iar Leii ce-l 
păzesc, tăcuți sub bruma vieții, 
ținând în labele lor paloșe grele, 
privesc continuu spre cele patru 
colțuri ale lumii, așteptând pe 

Gh. Asachi să le permită a coborî de pe 
soclu, să-și mai dezmorțească oasele 
după atâta grea povară și să-și mai aline 
gândurile, plimbându-se puțin printre co-
pacii seculari.  

                 (Continuare în pag.16)

PARCUL AMINTIRILOR și PIRAMIDA LEILOR
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Obeliscul cu lei, având în fața sa o unitate militară 
de la vânătorii de munte.  

 Se vede și placa de marmură cu inscripția 
menționată în text. Foto din 1902 

N.A. Bogdan, Orașul Iași)
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Cea mai de preț zestre dăruită 

ființei umane este cuvântul.  Rostit în toate 
limbile pământului, el, măria sa, cuvântul, 
își flutură mesajul, christică matcă a 
umanității.   

Binecuvântat fi-va și îndemnul – 
„lasă-te trăit în cuvânt” – , pe care-l des-
coperim învăluit în misterioase încrustații, 
într-una dintre cele mai profunde scrieri 
contemporane, Limbile vântului („Cartea 
Românească”, București, 2018), autor 
Adrian Lesenciuc. 

E drept, cuvântul este „stăpânul 
lumii”. El este acela care „a-mbrăcat 
pământul / Cu cea mai luminoasă zi. / La 
început a fost cuvântul / Și la sfârșit tot el 
va fi”, rostește, de dincolo de timp, poetul 
Horia Furtuna. Și nu putem îndrăzni a 
nu-l crede, când așa glăsuiește însăși 
Cartea Cărților.  

Da, „între lumile noastre nu-s alte 
punți decât cuvintele” (Adrian Lesenciuc). 
Indiferent de limbaj, ele dobândesc un 
mesaj, un „prim demers de a crea câmpul 
logic” (Constantin Noica).  

Protagonistul romanului, Gheorghe 
Borghescu, cu un patronim simbolic, deși 
absent, devine marele prezent în caval-
cada creată, pentru a înțelege că viața 
este un dat divin care se cere studiat în 
toate fibrele sale.  

Tehnica naratologică utilizată de 
scriitor este ceea ce critica literară 
numește „ficțiune în ficțiune”, o înlănțuire 
uimitoare între trecutul și prezentul lui 
Gheorghe Borghescu, precum faldurile 
vântului, mereu neliniștit, în acest noian 
învăluitor terestru.  

În viziunea romancierului Adrian 
Lesenciuc, Gheorghe Borghescu ni se 
conturează precum o mini-cascadă, 
izvorâtă din adâncurile spiritualității sale 
native. El este alesul zbuciumului interior, 
de-a dreptul, miraculos.  

Dar cum reacționăm când un om 
aflat în comă, în urma unui grav accident, 
șoptește într-o limbă necunoscută lui, o 
frază, precum aceasta: „Limba e o sumă 

de goluri-concept” („A lingua é uma soma 
dos buracos-conceptuais”)?!  

Și iată cum, acest „murmur” de 
vânt, surprinzător unui muritor de rând, va 
dobândi adânci reverberații în viziunea 
unui specialist neurochirurg, precum pro-
fesorul Felipe Soares din Lisabona, aflat 
(deloc întâmplător) la Iași, pentru a susține 
o conferință pe o temă  similară.  

Subtile rostiri întretăiate, într-o 
„limbă a vântului”. Și câte învăluitoare în-
tunecimi „tăinuitoare”, pare a ne șopti și 
poetul grec Odysseas Elytis!  

Pline de subînțelesuri devin și 
neliniștirile tânărului medic Radu Bucur, 
personajul-cheie în elucidarea acestui 
„caz” clinic. Și curios, din noianul de cărți 
ce odihnesc pe „marginea raftului de la 
stână”, locașul odihnei și al reflecțiilor 
ciobanului Gheorghe Borghescu, se află 
și „Cartea neliniștirii” lui Fernando Pessoa, 
„semnată cu pseudonimul Soares”. 

„Sub cupola mării de stele” se între-
taie „o sumă de goluri” care îmbracă într-
un tot, neîmplinirile unui om. În incipitul 
romanului se-nfiripă pe chipul trudit al lui 
Gheorghe, un zâmbet cald, pentru ca, în 
desinit, același „cântec trist și răscolitor”, 
ca o încununare în eternitate, să dăruiască 
o firavă speranță, „nu încă”! „O învăluire 
ca într-o mare de piatră”. Și astfel, nimicul 
să cuprindă, tainic, povestea unei 
nefericiri.  

Câtă dreptate are Fernando Pes-
soa. Suntem niște „umbre de iluzii”, în 
neputința de a ne cunoaște „frontierele su-
fletului”. Și oricât ne-am zbuciuma, pare 
convins și tânărul medic Radu Bucur, 
povățuit de baciul Nițucă, „pretutindeni 
sunt rosturi”, mai presus de înțelegerea 
noastră firească! 

Experiențele lăuntrice ale eroului se 
cristalizează în învăluitoare frazări incoe-
rente. Sunt acestea rodul lecturilor sale 
sau doar niște rămășițe năvalnice subte-
rane ale gândurilor sale, răsuciri tomnatice 
ale unei conștiințe implicate în acest con-
tinuu proces evolutiv?! 

Sortit a fost ca accidentul suferit să 
nu marcheze moartea ca pe o trecere 
oarecare. Cu atât mai mult, nici nașterea 
lui Gheorghe nu s-a vrut una firească. 
Înțelegem perfect mesajul. El nu este fiul 
împărătesc care, la naștere, cere „tinerețe 
fără bătrânețe și viață fără de moarte”. 
Gheorghe dorește să dobândească 
„cunoaștere și înțelepciune”, pentru a 
transmite mai departe, „duhul înțelesului”, 
adică, „miraculosul mitologiei autohtone”.  

Pentru Gheorghe, o spune limpede 
baciul de pe Obcini, „neîmplinirea visului 

nu-i un capăt de drum, o ruptură, ci un în-
ceput al pogorârii Duhului Sfânt prin sine, 
către lume”. Doar astfel putem înțelege 
evoluția sa, de la pruncie și până la matu-
ritate: mereu în vitregie și îmbrățișând 
vitregiile. 

Dacă lui Gheorghe i s-a prescris a 
fi „Alesul Durerii” (Fernando Pessoa), 
Diana, fiica, are șansa de a răzbuna neîm-
plinirile tatălui. Logică firească, atât din 
perspectivă auctorială, dar și din perspec-
tiva psihoterapeutul Robert H. Hopcke cel 
care vorbește despre „mitul succesului și 
al eșecului (când o ușă se închide, o 
fereastră se deschide)”. 

 Să ne amintim de  lacrimile Dianei 
(aflată la Nessebăr, „fosta cetate Messem-
bria fondată de greci”, pe „țărmul stâncos 
al insulei”, înspre Marea Mediterană, după 
ce ansamblul de dansuri, din care face 
parte, a obținut marele premiu)  care se 
succed – în sincronicitate – cu lacrimile lui 
Gheorghe (aflat, în comă, undeva, „în 
liniștea zumzăitoare a Spitalului <Santa 
Maria> din Lisabona”). 

Iar în Obcini, acolo unde cuibăresc 
marile spirite, acolo unde viața își 
cumpănește liniștit rosturile, doar acolo, 
„șuierătoarele sunete ale limbii vântului” 
vor fi preluate, pentru a fi, la rândul lor am-
plificate de către Gavriluț, ciobănelul care 

tocmai se pregătește, cu firești emoții, de 
primul lui „răscol”. 

Iată cum devenim martorii ilustrării, 
la concret, a conceptului de „coincidență 
semnificativă”, așa după cum a fost 
demonstrat de către Carl Gustav Jung! 

Deloc surprinzătoare este perse-
verența tânărului medic Radu Bucur, per-
sonaj-cheie al romanului. Lui îi datorăm 
recompunerea, din flash-uri suprapuse, a 
protagonistului acestui roman apolog. Și 
totuși, în urma investigațiilor sale (mai 
întâi, în creierii munților, pe culmile 
Obcinelor, la stână, apoi, în satul copilăriei 
lui Gheorghe, în căsuța sa de munte, 
acasă, sau la soția sa, Dorina Ungureanu), 
deși fructuoase, tânărul medic nu pare 
deloc mulțumit.  Nici caietele cu însemnări, 
și nici cărțile ce au aparținut ciobanului-au-
todidact nu-i lămuresc capacitatea aces-
tuia de a rosti enigmatice frazări, în comă 
fiind. 

Gheorghe Borghescu nu este un 
Kesarion Breb, școlit în Bizanț, ci un 
cioban din Obcini, adâncit în lectura unor 
cărți care i-au modelat mintea și cugetul.  
El a venit în lume, mistuit într-altă identi-
tate, trudind, chinuind și suferind.  Putem 
crede că acest om al înălțimilor și al 
singurătăților, al meditației și al 
înțelepciunii, va sfârși ca un învingător? 
Posibil. Având în vedere pe salvatorii din 
juru-i… Radu Bucur, Profesorul Soares, 
Dorina, Diana… și mai presus de toți, 
Baciul Nițucă. 

Da, Baciul Nițucă ni se revelă, pre-
cum un Decheneu de secol XX. Reflecțiile 
sale par nefirești în profunzimea lor 
filosofică („În primele veacuri Duhul Sfânt 
cobora asupra credincioșilor și ei vorbeau 
în limbi pe care nu le învățaseră, după 
cum Duhul îi făcea să vorbească”). 

Cunoscând, la perfecție, „limba” 
cărților sfinte, bătrânul baci a înțeles că 
nimic nu-i întâmplător în astă lume. „Ros-
turi îs pretutindeni, când e nevoie ca-
nvățătura sfântă să ajungă în lume”.  

Cu un anume „rost” – și destinul lui 
Gheorghe. „Așa l-o rânduit Dumnezău, cu 
nefericirea  lui, să poată să dăruiască din 
dramul de fericire, pe care-l poartă în el, și 
ălorlalți”. Asemenea gândea, pe la 1782, 
și Jean-Jacques Rousseau, în Visările 
unui hoinar singuratic: „Sunt nenorociri 
care înalță și oțelesc sufletul, dar există și 
altele care îl doboară și-l ucid”. 

Rostirile baciului devin subtile lecții 
de morală: „Nu de carte multă are nevoie 
omul în viață, ci de cunoaștere, de 
înțelepciune”. „Cunoașterea și înțelep-
ciunea s-or arătat în tătă lumina lor până 
când cineva o fost în stare să priceapă și 
să ducă mai departe duhul înțelesului”. 

Un adevăr de necontestat. Oricâte 
investigații științifice se vor desfășura, 
„rosturile lumii” vor rămâne mereu 
învăluite-n ceața neelucidității!  
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FRUMUSEȚE, IUBIRE,  
PURITATE, SPERANȚĂ  

ȘI CREDINȚĂ 
Mierea sufletului și sufletul cuvintelor 
 
       Poetul este coloana spirituală, fără 
sfârşit, care leagă cerul de pământ, indife-
rent că aceasta intră sau nu în graţia, de obi-
cei subiectivă, a contemporanilor şi a 
criticilor, dacă el devine celebru sau dacă 
rămâne un mare anonim, într-o lume pe zi 
ce trece tot mai inaptă în stabilirea valorilor 
spirituale. Poetul este alesul Divinităţii, pen-
tru că poetul este unul din marii sacrificaţi în 
dumnezeire, atunci când, modest şi cu 
credinţă, îşi etalează menirea. Trebuie să se 
ştie însă că nu poetul îşi alege această stare 
de graţie, pentru că el nu este făcut, el este 
născut şi starea lui este predestinată. 
Poezia Cameliei (din volumul Flacăra cu-
vintelor, publicat în colaborare cu Baki 
Ymeri, Editura Amanda Edit, Sinaia, 2021) 
ne invită să zburăm din cer în Paradis, cu 
sufletul purtat de visuri: „Eliptic, mă 
descătuşez din mine,/ Alerg prin vinovatul 
câmp de maci/ Acolo unde, liber, te îmbraci/ 
Pe plaja minţii-n lujeri şi stamine.” În artă, 
orice lacrimă are conturul ei de sacralitate! 
Artă = speranță + sacrificiu + certitudine = 
împlinire! În artă, cel mai greu sacrificiu e 
negoțul cu propriile iluzii. Camelia Ardelean 
cultivă arta iubirii, înflorind în flacăra propriei 
deveniri spirituale: Iubirea e sfârșitul unor 
timpuri/ De aprige sau ludice-ncercări,/ E 

soarele fierbinte-n anotimpuri/ Cu ghețuri 
stinse-n vaste depărtări. Citind și admirând 
versurile sale, constatăm că cine simte şi 
înţelege poezia adevărată, aproape că nu 
mai are nevoie să citească decât Sfintele 
Cărţi ale lumii şi cărţile poetului. Căci, în zidi-
rea lui demiurgică, el interpretează, precum 
nimeni altul şi inconştient, Învăţăturile: În 
cord mi se înalţă cazemate;/ Încerc să fug 
din oaza de plăcere,/ La tihna mea cu emis-
fere plate,/ Dar stâlpii de dorinţi prăsesc 
himere./ Captivă în simţiri alambicate,/ 
Descopăr cum să dau când trupul cere... 
Poetul este crucificat pe destinul personal, 
trăind şi murind singular, niciodată destul de 
apreciat la întreaga sa valoare. El este un 
fiu al lui Dumnezeu, care se naşte, fulgeră 
şi dispare ca o cometă, viaţa fiind de obicei, 
pentru el, un lung travaliu. Nu că nu i-ar 
plăcea să aibă şi el o viaţă normală, tihnită 
şi lipsită de griji, dar, pentru că este un ales, 
el trebuie să sufere, având tribut greu de 
plătit pentru rolul hărăzit şi asumat: În gând 
îmi sângerează poezia/ Caverne să pansez 
îmi este datul,/ Să-mi smulg trăirea din 
anestezia/ Ce-aproape-atinse-n noaptea 
asta leatul,/ Să-nvii golaşul ego în mumia/ 
Purtând în pliul clipelor şah matul. În arta 
vindecării de sine, cel mai sincer manuscris 
e lacrima! Arta are puterea divină a sacrifi-
ciului de sine?! Doar învingătorii preamăresc 
arta, învinșii reduc sacrificiile la neputințe și 
fals altruism! România este patria poeziei și 
țara iubirilor divine. Poezia este testamentul 
vieții și dimensiunea cea mai curată pe care 

orice fiinţă umană o are. Camelia Ardelean 
a venit pe lume să aducă bucurie și 
frumusețe. Prin frumosul divin în poemele 
sale, dânsa cucerește inimile, simpatia și 
entuziasmul tuturor cititorilor și admiratorilor. 
România este țara plăcerilor divine cu feres-
tre deschise către culmile fericirii. Poemele 
Cameliei reprezintă o insulă de pace, plină 
de iubire: Înaintam prin nopţi decolorate,/ 
Pe-un culoar vătămător, obscur,/ Iar porţii 
mici de culpabilitate/ Le socoteam fărâme 
de azur./ Ţâşnesc din mine aşchii de iubire,/ 
Zigzagul sorţii scurmă în neştire... A sluji pe 
altarul poeziei este o suferință scumpă și 
dragă sufletului. Nu trebuie să lăsăm numai 
artiștilor frumusețea, numai preoților morala 
religioasă și numai juriștilor practica 
dreptății. Viața trece, iar cuvintele rămân. 
Autoarea vine în fața noastră prin calea 
magică a inspirației. Mirajul poeziei dă o 
viață și o putere, un drept al cetății, oricărui 
gen de artă.  Versul Cameliei este profund, 
rotund și luminos ca bobul de mărgăritar, cu 
irizări și radiațiuni, cu sonorități și ecouri. Din 
când în când, rima este surâsul versului: 
Opaiţul se-aprinde iar în mine,/ Mă arse 
bezna-n pivniţa-mi de lut,/ Îmi creşte-n fibre-
un dor de absolut,/ Ca viilor de ciúberele 
pline. Poezia este mireasa artelor, iar arta 
ne apropie mai mult de noi înșine și ne duce 
mult mai aproape de Dumnezeu. Arta are 
miezul iubirii necondiționate și flacăra vie a 
mărturisirii sincere, firești. În artă, prezentul 
n-are nevoie de limite, ci de esențe.  
        Arta este refugiul zeilor întru spirit și noi 

dimensiuni creative, pline de iubire, 
emergență, împlinire. Arta este o dăruire 
continuă întru simțire, frumos, iubire, puri-
tate, privire, speranță, credință: Privesc 
pasiv tranşeele tăcerii,/ Săpate în desişul 
dintre noi;/ Uitasem în petale gustul mierii/ 
Şi-n visul meu ţigara ta de foi. În artă, ob-
sesiile continuă trufiile inerente. Arta nu in-
stituie restricții, dar impune principii. În artă 
trebuie să ai har!  Arta trebuie să fie mereu 
autodepășire și  autodesăvârșire. Viața fără 
artă e lipsită de balsamul frumuseții. Cuvin-
tele sunt ca un fagure de miere: bune pentru 
suflet și sănătoase pentru oase. Leac pentru 
suflet sunt versurile Cameliei: înflorire în iu-
bire, speranță vie, dor de drag, unicitate, îm-
plinire. În artă, orice contur este respectat 
ca miez al altui contur, orice esență 
recreează altă esență, orice înflorire 
spirituală dobândeşte alte noi, sinergice, 
emergente, evolutive petale de frumos. În 
artă, nu sacrificiile sunt importante, ci 
biruințele. Poezia este mireasa artelor, iar 
arta e mai presus de orice îndoială. În cartea 
aceasta am avut bucuria să întâlnesc o 
poezie profundă şi distinctă. Autoarea ne 
oferă versuri de o calitate excepțională. 
Poezia ei este deschidere către frumos, 
profunzime, noutate și divinitate. Poeta 
trăiește pe pământ și ne trimite protecția 
binecuvântată din împărăția cerurilor. 
Doamna Camelia Ardelean este poeta 
fericirii, un dar divin cu zâmbet de heruvim.  

Baki Ymeri 
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1. Informații biobibliografice 
2. Cuprinderile metaforei și ale vibrației 

lirice 
3. Explozia și expresivitatea limbajului 
4. Epilog cu contemporani; evaluări.* 
 
1.E greu de scris despre cărțile unui 

coleg de alma mater care, cândva, te-a 
lăudat în registru superlativ. Acum e şi mai 
greu, după ce a pătruns în teritoriul Aca-
demiei prin editura acestei instituții 
naționale. 

 Totuși o fac cu plăcere și cu emoție, 
căci unele similitudini între mine, titular al 
Uniunii Scriitorilor născut în Berbinceni-
Secuieni (Bacău), și Petruș Andrei, din 
satul Bărc-Goșmani, comuna Români-
Neamț și deosebiri, am fost studenții aca-
demicianului Constantin Ciopraga, ne-am 
cunoscut bine în orașul Junimii și am slujit 
cinstit învățământul liceal. Nu ne-am în-
scris la doctorat, căci l-am considerat 
inutil. Colegul meu de Filială literară are 
76 de ani și este, spre bucuria familiei, 
chiar străbunic, fiindcă îl admiră frumos și 
strănepoții trăitori la Iași, ori prin țări 
străine. Pe soție o califică frumos drept 
„cea mai bună jumătate a sa”, dar nu din 
acest motiv D-sa, Livia Andrei, colegă de 
catedră și fostă, și D-sa, directoare a 
„Liceului Tehnologic” din Puiești. Din 
Schiţa autorului cărții, realizată cu rigoare 
de D-na Livia Andrei, mai aflăm că Andrei 
I. Petru a fost director la liceul evocat, vreo 
șase ani, că, la vârsta necesară a urmat 
Colegiul Tehnic „Ion Borcea” din Buhuși, 
dar și Colegiul Național „Petru Rareș” din 
Piatra Neamț. Între anii 1965- 1970 era 
student al Facultății de Filologie a 
Universității „Al. I. Cuza” din Iași.  

 Activitatea sa creatoare e lungă și 
bogată. Revuistic, a pornit în presa 
literară, după 1989, în revista Flacăra, 
după care numele său a apărut în Totuși 
iubirea, Amurg sentimental, Glasul cetății,  
Asachi, Plumb, Convorbiri literare, Poezia, 
Destine literare, Baadul literar. 

 Debutul editorial s-a petrecut în 1995 
cu Descântece de inimă rea, primită bine 
de critică. Au urmat numeroase volume de 
poezie: Floarea de jar, Flacăra de veghe, 
Cântecul toamnei, Crepusculul de miere, 
Oul fermecat, Fântâna și izvorul, Călător 
prin timpul vieții mele, Un dor nestins de 
nemurire; Fabule, satire, parodii; Focul și 
cenușa (aforisme în versuri); Fată nebună, 
dulce femeie, un studiu monografic al 

Hortensiei Papadat-Bengescu și multe al-
tele. 

 Andrei Petruș a fost premiat la 
București, Bistrița, Iași și la Bacău, iar des-
pre cărțile sale au scris Victor Sterom, 
Constantin Ciopraga, Emilian Marcu, Va-
leriu Stancu, Cristian Livescu, Liviu 
Apetroaie, Mihai Cimpoi și alții. 
Prefațatorul Th. Codreanu, scriitor cunos-
cut, a analizat în opt pagini cărțile lui 
Petruș Andrei, subliniind „călătoria 
sonetistă” a autorului, frecvența cuvântului 
„miere” și „aparențele neotradiționaliste”. 

 Alte cuvinte-cheie se observă ușor în 
volumele de poeme, precum descântece, 
jar, călător prin timp, din Paradis, Emi-
nescu, vis, anii tineri, un templu, izvoare. 
Sacrul și fiorul eminescian interferează 
mereu: 

 „Erai aievea, n-am știut, 
Eu te-am crezut himeră, 
Fusesem îngerul căzut 
Zvârlit în altă eră”. 
 
„La masa lui de scris gândea poetul 
La versurile-i ce-au sfințit hârtia 
Şi, mai cu seamă, care-i poezia 
Ce, în final, i-a-ncununat banchetul”.                              
                                     (Eminesciană) 
  
 Petruș Andrei este spiritul poetic de 

care era nevoie, deoarece editurile și 
redacțiile, mai toate, plonjează uneori în 
vulgarități și trivialitate, abandonează liris-
mul și cad pradă poemelor memorialiste, 
ori autobiografice.  

Mergând apăsat pe confesiune, ori pe 
accente lirice, Poetul nostru apără de fapt 
Poezia adevărată, cu riscul de a fi socotit 
anacronic, ori paseist. El mizează pe 
metaforă și pe vibrație lirică. Veșmintele 
Poeziei lui sunt euforice și muzicale, 
delectează și încântă, cum altădată aezii 
și rapsozii. Vom reveni… 

  
2. După circa treizeci de cărți, pe care 

le-a publicat poetul vasluian, îți vine să te 
întrebi în care grilă de creație i-ar sta mai 
bine. Cineva, nu spun cine, îl așază facil 
lângă Alecsandri, Eminescu și Bacovia. 
Noi credem că horaționismul poetului din 
Mircești nu-l găsim; nici dramatismul 
metafizic al creatorului Luceafărului, ori 
plictisul și zădărnicia celui care s-a expri-
mat plenar în Plumb. Mi s-a părut că poe-
tul din Puiești se simte bine lângă 
Voiculescu, Pillat și alți creatori 
neotradiționaliști. La Petruș Andrei, Poezia 
este poiesis – creație, autorul făurește un 
text expresiv (vezi sonetele ş.a.), iar liris-
mul din numeroasele poeme presupune 
confesiune, digresiune lirică și ditirambi 
imnici lansați meșteșugit de un autor sen-
sibil, cu rădăcini de rapsod interferate cu 
cele de aed. 

 Este un sincronism estetic marcat și 
de actualitate. Găsim strofe memorabile, 
pe un registru liric prelung: 

 
„Doamne, Milostiv Părinte 

Ce mi-ai dat, din plin, de toate 
Aş avea o rugăminte 
Cât spre cerul tău se poate. 
…………………………… 
Îmi știu, Doamne, neputința 
Şi păcatele și vina 
Însă cruță-mi suferința 
Şi nu îmi lua lumina”        

                        (Rugă de seară) 
 
Iată și un sonet în care se încearcă 

definirea Poeziei. Astfel cititorul merge în 
zona înaltă a inefabilului: 

 „Ce-i poezia, mulți se întrebară, 
Şi-au dat, în timp, răspunsuri adecvate 
Iar cele mai puțin adevărate 
În negura uitării se-ngropară. 
«O inspirație întâi de toate», 
O parte dintre dânșii afirmară, 
«Ba-i transpirație!» ceilalți strigară, 
Având și-aceştia oarecum dreptate.  
………………………………… 
În minte, de cum mi-a venit răspunsul, 
Îi și descoperisem neajunsul 
Că Poezia e…Iluminare”.   
                                    (Ce-i Poezia?)  
  
Accentele bardului se aud în Ţara  mea 

duioasă… în care profesorul și elevul 
regăsesc vibrațiile de pe când patriotismul 
era predominant: 

 „Ţara mea duioasă, țară de baladă, 
 Toamna iar mă-mbie aurul din vie, 
 Aur ai și-n munte, aur și-n livadă, 
 Aur ai și-n holda coaptă din câmpie 
 Apele aproape îți aduc tot cerul, 
 Ciutele și cerbii vin ca să ţi-l beie 
 Şi cu stele-şi umple luna tot  panerul 
 Ca să le agațe-n pom de curcubeie”. 
                       (Ţara  mea duioasă…) 
 
  În secvența de mai sus, metafora se 

materializează în toate funcțiile identificate 
de Vianu și Blaga: filosofică, psihologică, 
cathartică și estetică; dar și simbolică. 

 Într-o Rugăciune vedem cum se 
scaldă Eul în toate ipostazele posibile: 
onirică, sacră, stelară, dramatică, sau 
cărturărească. Este unul din cele mai fru-
moase poeme, în care lirismul e seducător 
şi totodată atotputernic: „Doamne, lasă-mi 
visuri încă –”, „Lasă-mi sufletul să simtă”; 
„Fă-mă pulbere de stele”; „Fă-mă pasăre-
n furtună” ş.a.m.d. 

 
3. Alteori însă, expresivitatea se 

potențează și la nivel sintagmatic, ori 
frazeologic, sau prin context. Găsim 
secvențe adecvate.  

Astfel, într-o poezie dedicată unei 
anume „Veronica”, turnată în metru popu-
lar, contextul și răsturnarea semantică, 
surpriza sintagmatică și oralitatea se simt 
bine alături. Poezia intitulată Cântec e o 
mică „perlă”: 

 „Cine-n lume-a mai văzut 
De când mama l-a făcut: 
 
 Hoț de codru fără cal, 
 Stână fără de caval, 

 Iad fără picior de drac, 
 Cor de broaște fără lac, 
 Tirolez să cânte fals, 
 Dunăre fără de vals, 
 Iniște fără de in 
 Şi Cotnaru’ fără vin, 
 Moară fără apă-n scoc, 
 Liniște la iarmaroc, 
 Grădină fără cărări, 
 Dragoste fără mustrări?” 
  
 Trebuie să fii bine înzestrat muzical și 

lexical pentru o cavalcadă de asocieri 
glumețe.  

La A.P. stau prietenește alături muzica, 
imaginea, lexicul și vibrația lirică.  

Cunosc un pretențios critic și istoric ce 
a clacat mereu la capitolul Eminescu; iar 
poetul național al românilor a generat 
mereu muzicalitate în creația literară.  

Dar criticul nostru a mărturisit cândva 
că-i afon. Astfel celebrul a putut formula o 
evaluare absurdă, că poemul Luceafărul 
e monoton; bietul G. Călinescu, ce 
frumoasă evaluare făcuse cândva; vă rog 
s-o recitiți! 

 Adevărul este că P.A. se prosternează 
totdeauna când vine vorba de Eminescu. 
Într-o Eminesciană, se poate citi o strofă 
în care imaterialul poate seduce pe 
oricine, căci sintagmele ai bolții crini; raze 
pe morminte; salbă de lumini doar așa pot 
fi interpretate. 

 
4. Am selectat ceva din evaluările 

așezate în capitolul final al unei cărți de 
peste 200 de pagini. Academicianul Con-
stantin Ciopraga îl găsea în 2008 „partici-
pant colocvial la miracole”, „confesiv”, dar 
și „patetic”. Neîntrecutul Nicolae Dabija 
simte că P.A. propovăduiește „binele, fru-
mosul, adevărul”.  

 Emilian Marcu vede cum vasluianul se 
distanțează de poeții furioși care mai mult 
ţipă decât creează; Mihai Cimpoi îi preia 
calificativul de „poet al marginii” și autor al 
unui tablou simbolic al satului; e un poeta 
natus la care formele sunt intimizate. G. C. 
îl califică în revista Plumb „duios și caustic, 
tandru și tăios, lilial și sarcastic”. 

 Am lărgit cercul contemplând revista 
centrală a scriitorilor, România literară, în 
care o stabilă echipă de colaboratori au 
texte incitante: unul dintre ei se plânge că 
a început să-şi piardă memoria; un altul 
povestește amănunțit romane slabe ale 
unor scriitori uitați; un vajnic universitar își 
publică „notele de curs” despre un autor 
pe care nimeni nu-l mai știe.  

Un  poet, de talent  cândva, publică, 
dintr-o agendă cred, impresii matinale, 
prezentându-le ca poeme. 

 În vremea asta, la telefon, colegul mă 
întreabă dacă am primit cartea sa scoasă 
de Editura Academiei, în care tronează o 
listă cu nume strivitoare din canon: Ștefan 
Baciu, Dimitrie Stelaru, Eta Boeriu, Marcel 
Mureșanu, Arcadie Suceveanu.  

Dar la televizor se aud explodând 
bombele rușilor peste ucraineni… 

 Atotputernicia metaforei și a vibrației lirice în creația literatorului Petruș Andrei*

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiar de la prima pagină, din Cuvânt 
din partea autorului  înțelegem că această 
carte este propusă ca un îndemn cititorului 
care are deja în bagajul conștiinței sale o 
profesiune de credință  respectiv, celor 

care „împărtășesc ideile: Credință, Liber-
tate, Familie și Națiune”; astfel, reiese că 
doar aceștia sunt invitați să se alăture 
„luptei drepte” a Alianței pentru Unirea 
Românilor, care și primesc garanția că 
această  mișcare „va guverna și elibera 
#ROMÂNIA!”, urmând, într-un fel, pilda  
promisiunii biblice, - cum că „a lor va fi 
împărăția”! De aici și prima impresie de 
neseriozitate, a discursului fad, caracte-
ristic trăsăturii generale cu care sunt 
etichetați majoritatea politicienilor noștri! 

Cartea debutează cu un scurt inven-
tar al celor care, în opinia autorului, 
(bine… și a altora!) sunt vinovați de dezas-
trul din politica românească - un dezastru 

deja confirmat oficial la cel mai înalt nivel: 
„România este un stat eșuat”! - iar la pag 
8 a cărții, este sintetizat întregul mecanism 
care a oferit României postdecembriste 
marele rateu istoric în tranziția sa spre 
democrație, un fel de concluzie care ar ex-
plica, ipotetic, de ce am ajuns un stat 
eșuat: „Partidele politice din România sunt 
aceleași, în ultimii 30 de ani, care au pro-
dus dezastrul: românii au luat drumul 
exilului, ne-au vândut bogățiile subsolului 
pe nimic, ne-au ras pădurile, agricultura și 
mineritul s-au prăbușit, ciobanii nu au 
unde să-și pască turmele, iar țăranii își 
dau laptele la porci, suntem furați la gaz și 
curent electric, nu avem autostrăzi, presa 

este intoxicată de propagandă, încă nu 
avem locuri în spitale pentru marii arși, nu 
ne cinstim eroii și istoria, nu susținem ca-
pitalul românesc, nu ne sprijinim sportivii, 
artiștii, olimpicii sau inventatorii și ne-am 
rupt de valorile istorice pe care s-a clădit 
națiunea română.”  Desigur că, - după 
multiplele cicluri de alegeri în care s-au re-
luat mereu aceleași vechi speranțe ale 
„schimbării”, - transferate din mandat în 
mandat până am ajuns în pragul eșuării, - 
cauzele acesteia sunt cunoscute plenar de 
majoritatea românilor care par, însă, mai 
curând rătăciți într-o țară care nu mai e a 
lor, decât „mândri că sunt români”;  

(Continuare în pag. 15)

FĂRĂ POLITICĂ, DAR NICI FĂRĂ EA: Recenzie nepolitică la o carte politică 

„CUM I-AM CUNOSCUT pe Klaus Iohannis, Dan Barna, Traian Băsescu și Ion Iliescu”  
de George Simion. Deputat în Parlamentul României 
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reluarea acestui „istoric” de dl. George 
Simion  în cartea „CUM I-AM CUNOS-
CUT”, stimulează curiozitatea cititorului  
prin faptul că acestea nu revin obsesiv ca 
o știre din surse cotidiene ci, din „interior”, 
adică de la unul care trăiește în mijlocul 
celor care au eșuat statul, care i-a cunos-
cut personal pe cei care, din obediență 
sau incompetență, au îndreptat statul 
român către un naufragiu politic!  

Surpriza vine însă, pe parcurs… De-
a lungul narațiunii sale, autorul face o in-
cursiune autobiografică precizându-ne 
unde s-a născut, unde a învățat, ce facul-
tate a absolvit, presărată cu câteva 
realizări din tinerețe, etc., dar, ușor-ușor 
ne strecoară ideea propriei martirizări sub 
pretextul că orice făcea nu i se părea în-
deajuns,  întrucât tânărul era frământat de 
viziuni comunitare, existențialiste: „viața în 
interesul propriu cumva nu mi s-a părut 
niciodată suficientă, față de contribuția pe 
care ne-o putem aduce pentru un bine pe 
care îl înțeleg ca fiind unul comun, al 
comunității noastre, al poporului nostru”. 
Asemeni tânărului ilegalist plecat din 
Scornicești la București pentru împlinirea 
unui destin imprevizibil, viitorul deputat 
George Simion are la un moment dat 
revelația rostului său în viață: „Lupta pen-
tru unitatea românilor mi-a fost cel mai 
aproape de suflet, fiind o chestiune de 
care nu se ocupa mai nimeni și care nu ex-
ista în spațiul public.” Stimulat de 
vâlvătăile tinereții și de succesul unor 
acțiuni mărunte, tânărul George Simion se 
trezește „luat de val”, închipuindu-și 
înfăptuirea unor fapte istorice, cum ar fi 
revenirea  Basarabiei la patria mamă, - 
pentru asta, trecând și prin rateuri, pentru 
care „am înghițit în sec”, și prin trădări din 
partea celor care rămâneau surzi la clopo-
tul balansat de Simion: președintele Iohan-
nis, prim-ministrul Cioloș, șefi de partide, 
consilierii acestora, etc. 

Fiind un subiect gen „toate-s vechi și 
nouă toate”, Reîntregirea națională a fost 
mereu un prilej de afirmare politică 
individuală, începând de la „consacrații” 
Grigore Ilașcu, Leonida Lari, Grigore 
Vieru, - din partea cealaltă de Prut, și Tra-
ian Băsescu, Victor Ponta sau Adrian 
Năstase de pe malul drept al apei frumos 
curgătoare, - toate rămânând însă, la nivel 
de inițiativă, fără o concretizare reală a 
scopului în sine… Acest vis al românilor 
de pretutindeni, ținut mereu sub foc con-
tinuu de unii politicieni, nu face decât să 
mențină „o agitaţie periculoasă în jurul 
unui proiect utopic” - așa cum observa 
corect Marius Stoian, unul din exponenții 
Serviciului de Informații Externe citat de 
George Simion. Însă, dincolo de eforturile 
pe care le face descriind fel de fel de 
acțiuni minimale ca fiind de răsunet 
național, George Simion relevă și unele 
concluzii obiective, care caracterizează in-
dubital o stare de fapt: „…suntem blocați 
în labirintul sistemului post-comunist care 
nu produce nici reforme, nici oameni 
competenți și căruia îi lipsește cu 
desăvârșire o strategie de poziționare pe 
termen lung, un proiect de țară. Ceea ce 
ne distruge pe noi, ca țară, este pro-
movarea incompetenței și a non-valorilor 
în poziții-cheie din sistemul politic (…)”. La 
fel de neconciliant este și atunci când se 
referă la partide, despre care afirmă că 
acestea sunt astăzi, „niște grupuri de in-
terese economice, menite în primul rând 
să îndestuleze propriii membri, în detri-
mentul celorlalți cetățeni și în detrimentrul 
interesului national”, continuând fără 
niciun menajament lingvistic: „Aceste găști 
politice din România sunt aceleași, în ul-
timii 30 de ani, care au produs dezastrul 
vizibil din țară - ceea ce, deși sună ca o 
sentință, pare a fi un profund adevăr, in-
diferent de care parte a simpatiilor noastre 
politice ne situăm… 

Conștient de faptul că, involuntar, 
prea răzbate la suprafață ideea că în-
treaga sa romanțare a desfășurării de 
evenimente seamănă prea mult cu „laudă-
mă gură că mâine ți-oi da friptură”, George 
Simion găsește răgazul de a se justifica la 
un moment dat: „Nu am cum să argu-
mentez această expunere decât prin 
experiența proprie, prin vocea unui tânăr 
care s-a luptat până în pânzele albe pentru 
un ideal în care crede.” 

Este interesant de remarcat faptul 
că, în calitatea sa de exponent principal al 
ONG-ului „Platforma Unionistă Acţiunea 
2012”, George Simion sesizează un as-
pect comentat pentru prima dată cu 
subiect și predicat, - deși, cei mai „ageri” 
de mintea și-au dat seama încă de la tim-
pul potrivit, - anume,  că agitația stărnită 
de Traian Băsescu în jurul temei unioniste 
ascundea în realitate doar calcule elec-
torale interne: „fiind poate naiv, fraged 
încă”, George Simion recunoaște că a fost 
„tradus” de „bătrânul lup de mare”, 
punându-i acestuia la dispoziție mitingul 
unionist din Piața Marii Adunări Naționale 
din Chișinău - un gest pe care-l regretă, 
pentru care acum, spune  „îmi pare rău”! 
Inocența sincerității lui George Simion 
explică, pe undeva, ignoranța generală a 
masei de votanți care, la vremea de 
atunci, - ca și în cea de pe urmă,  era - și 
este! - la fel de calibrată pe calapodul 
naivității, confirmând ceea ce Eminescu 
sesizase încă de acum 140 de ani, când 
a scris, „Vai de biet român săracul / Înapoi 
tot dă ca racul”!... 

La fel ca și noi toți, și George Simion 
constată la un moment dat că „Am ajuns 
să trăim într-o societate măcinată de ură 
și lipsită, în mare parte, de speranță. Sun-
tem martori ai unor procese de dezbinare 
nu numai la nivel național, cât și Euro-
pean” dar… nu e cazul să disperăm pentru 
că salvarea ne vine din îndemnuri leni-
niste, (pe care George Simion îl și 
pomenește la un moment dat în carte), - 
zice:  „Soluția: Unirea”! Nu locurile de 
muncă, nu salariile, nu investițiile, nu in-
frastructura, nu programe politice sau 
strategii pe durate medii și lungi ar fi 
soluția, ci… Unirea! Unirea cu Republica 
Moldova  le-ar rezolva pe toate, în opinia 
lui George Simion! Ca să nu mai spunem 
că azi, dacă ar fi să se întâmple acest 
lucru, am reuși să mai unim doar… niște 
teritorii aproape golite de popor, înfăptuind 
simbolic o reparație morală a unui act is-
toric produs într-un timp încurcat…; 
aceasta, deoarece, milioane de tineri de la 
sate și orașe au plecat departe de țară 
pentru a-și făuri un viitor decent, atât din 
România cât și din Moldova, conturând din 

ce în ce mai profund ideea că „ubi bene ibi 
patria”, - bejenia românilor situându-ne pe 
locul doi după sirieni în UE; mamele nu 
mai sunt sigure că-și vor pruncii deoarece 
întreținerea copiilor devine tot mai dificilă, 
iar aceste lucruri ni le spune chiar George 
Simion punctând, foarte corect, printre 
acestea, și alte „recorduri” ale României 

postdecembriste pe care nu ni le-am fi 
dorit niciodată: suntem  „un stat captiv unui 
sistem de clică politică”; suntem  „singura 
națiune fără proiect de țară”; suntem „cei 
mai săraci salariați din Europa, fiind a 
doua cea mai săracă țară din U.E., cu o 
rată a sărăciei aproape dublă față de 
medie”; „țăranii sunt în pragul extincției 
prin vânzarea terenurilor către specula-
tori”; „economia este profund deze-
chilibrată, departe de potențial și 
configurată să contribuie la produsul 
național brut al altora”; „avem cei mai slabi 
indicatori la sănătate din U.E.”; etc. 

În fine, încercăm să fim indulgenți 
citind toate aceste constatări pentru că, 
sub o formă sau alta deja le știam și noi 
(sau, oricum, nu mai constituie o noutate 
să descoperim că apa e udă), și așteptăm 
să ne liniștim curiozitatea de a afla, până 
la urmă, ce ne va spune George Simion 
despre „Cum i-am cunoscut”… pe cei 
patru numiți pe coperta cărții.  

Așa cum l-a cunoscut George Simion 
pe Traian Băsescu, nu diferă cu nimic de 
felul în care l-am cunoscut și noi, ceilalți, 
așa cum, de altfel,  a rămas cunoscut fos-
tul președinte și în memoria alegătorilor 
care l-au votat și care ulterior, cei mai mulți 
dintre aceștia și-au găsit o scuză să se le-
pede de acesta: „Prin implicarea lui 
Băsescu în politica de la Chișinău, lucrurile 
mai rău s-au dus la vale decât să se 
îmbunătățească. Fostul președinte a creat 
dezbinare, în loc să unească diferitele 
facțiuni, fix cum m-au avertizat mulți din 
Țară că se va întâmpla și fix cum a creat 
în dreapta Prutului: scandaluri, ceartă, 
dărâmat în loc de construit, cu oameni de 
foarte slabă calitate alături. A venit în Re-
publica Moldova, a stârnit emoții, (…), și 
până la urmă (…) s-a retras, gândindu-se 
la interesul lui, la propriul mandat de 
europarlamentar” ; e ceva nou pentru 
cineva, e ceva ce nu știam despre Traian 
Băsescu în această caracterizare?! 

După ce pomenește aproape în tre-
cere despre cum l-a cunoscut pe Ion  Ili-
escu, puțin despre cum l-a cunoscut pe 
Traian Băsescu, foarte puțin despre Klaus 
Iohannis și  aproape deloc de Dan Barna,  
- autorul abandonează „din mers” subiec-
tul și începe să vorbească doar despre 
„Lupta mea”… o manieră de confesiuni 
politice relatate în reluare la „știrea zilei”  
și ne ține cu un gen de  „ți dă-i, ți luptă, ți 
luptă ți dă-i” ca într-o pagină de 
memorialistică timpurie care ne lasă… sin-
guri pe drum! Cele câteva fraze pe două-
trei pagini dedicate celor înșirați pe 
copertă sunt un pretext mult prea derizoriu 
pentru  etalarea „eroismelor” d-lui depu-
tat-scriitor și chiar am putea spune că 
nouă ne sunt la îndemână mai multe 
ipostaze decât cele câteva descrise în 
carte în care să povestim „cum i-am 
cunoscut”  pe cei nominalizați deoarece 
am trăit „în miezul evului aprins” alături de 
personajele amintite… 

Citind până la capăt, rămâi dezolat 
să vezi că utilizarea unui titlu „înfierbântat” 
și cu numele unor personalități pe coperta 
cărții sunt o cacialma literară, deoarece, 
aproape că nu există nicio legătură între 
titlul cărții și conținutul acesteia! Așa-zisa 
„carte” înmănunchează mai multe des-
crieri de întâmplări și atitudini, mai multe 
declarații  patriotarde presărate cu inserții 
de patriotism  - ceea ce, din alt punct de 
vedere, nu e chiar rău să aflăm că mai 
sunt români, - culmea!  chiar în politică, al 
căror suflet freamătă când vorbesc de 
România și cărora le pasă de… „starea 
nației”,  însă,… n-am aflat mai nimic nou 
sau ceva interesant despre ceea ce 
speram să aflăm: cum i-a cunoscut pe…?  

Până la urmă, arătându-ne „cum i-a 
cunoscut” George Simion pe Klaus Iohan-
nis, Dan Barna, Traian Băsescu și Ion Ili-
escu, descriind întâmplări de care cu toții 
am luat cunoștință în trecerea timpului: că 
Ion Iliescu trebuie să răspundă pentru 
evenimentele din decembrie 1989 și pen-
tru mineriade, că Traian Băsescu este 
mincinos și dezbinator, că Dan Barna a 

beneficiat de contracte grase cu statul, 
etc.,)  - este același mod prin care i-am 
cunoscut și fiecare dintre noi: niște oameni 
cu trecut dubios în spate, care prin 
manipulări oculte și uneori chiar agresive 
au ajuns în posturi cheie de unde au creat 
dezastrul economic, financiar și social al 
României, pentru ca să putem accepta 
astăzi, că suntem un stat eșuat.  

Revenind la chestiune, în loc să 
aflăm „cum i-a cunoscut” dl George Simion 
pe diriguitorii societății pe care-i 
menționează pe coperta cărții, citim mai 
mult despre ce, câte și cum i s-au întâm-
plat în campania  electorală pentru candi-
datura sa la europarlamentare, citim 
despre niște răfuieli pe care acesta le are 
cu Biroul Electoral Central, cu Lucian 
Mândruță, cu fiul lui Ion Caramitru, cu 
Radu Paraschivescu, Grigore Cartianu și 
alții, cărora le oferă câteva replici, deter-
minate de atitudinea acestora în cadrul 
unor secvențe  de timp perimate! În felul 
acesta, „cum i-am cunoscut” se risipește 
în povestiri ca o știre într-un ziar, devenind 
niște relatări de fapte sau întâmplări cu 
descrieri ce par mai degrabă declarații 
date la poliție, un fel de memorii de buzu-
nar, - minimizând total aura pe care cititorii 
o așteaptă de la o carte în sensul adevărat 
al cuvântului! Mă rog… mai există și alte 
„ingrediente” inserate în „carte”: diaspora, 
viziuni, lecții politice, opinii de manifest, 
etc., - acel tip de „gargarisme” sub același 
curcubeu politic pe care le cunoaștem 
aproape pe de rost de la toți politicienii 
noștri de dinainte, de după și din timpul lui 
George Simion. 

Trecând însă peste toate acestea și 
acceptând ce ne spune George Simion 
despre el în cartea sa, nu putem să nu 
observăm că tânărul și-a luat în serios 
rolul de care s-a crezut vrednic și a investit 
pentru cauza sa tot sacrificiul de care era 
capabil: timp, oboseală, banii pe care i-a 
obținut din vânzarea propriului apartament 
ca să-și plătească mâncarea, cazarea, 
etc.  pentru el și câțiva care l-au însoțit vo-
luntar în turneele sale electorale prin țară 
și alte lucruri ocazionate de această amplă 
acțiune! A rezistat tuturor acuzațiilor, min-
ciunilor și înscenărilor, ba, chiar și 
bășcăliilor, unele venite din partea unor in-
telectuali de marcă (de pildă, Radu 
Paraschivescu, care, n-a reușit mare lucru 
cu - scuzați! - miștocăreala „Adu caii 
Simioane” …) 

Rezistând să ajung până la finalul 
cărții, nu m-am putut abține să nu 
zâmbesc atunci când, după o disertație 
înșirată pe câteva pagini despre ce și cum 
ar trebui să se întâmple în România, am 
dat la încheiere, de ultimul subtitlu cu care 
însuși Lenin și-a definitivat „Opere com-
plete” încă din 1901: „CE AVEM DE 
FĂCUT ? – LUPTA” (versus „Ce-i de făcut 
– Probleme acute ale mișcării noastre”, 
V.I.Lenin)! Acuma, vorbind serios, nu că aș 
face o paralelă între „ce-i de făcut-ul” lui 
Lenin și cel al lui George Simion însă, dl 
Simion ar trebui să observe că Lenin avea 
cui se adresa, ori, în România, cei pe care 
încearcă să-i mobilizeze „la luptă” sunt 
aceeiași care de 30 de ani îi votează pe 
aceiași  care îi fac numai rău și-i mențin 
într-o nedemnă sărăcie, - nu pentru că nu 
ar avea alternative, ci, pentru că nu pot 
face diferența între cei care-i vor binele și 
cei care nu mai contenesc să-i facă rău!  

Altfel, discursul din finalul cărții este, 
poate, - prin fibra răspicată a sentimentului 
de mobilizare și cele câteva idei noi (care 
înclină, totuși spre „Utopia” lui John 
Lennon, leaderul trupei The Beatles), - sin-
gurul capitol ce merită atenție, cu excepția 
versurilor dintr-o poezie a unui prieten pe 
care George Simion îl citează ca pe un 
slogan mobilizator, - versuri ce ne precipită 
gândul la o replică celebră a lui Mario 
Cuomo (un membru al Partidului Demo-
crat din USA, la fel de bătăios ca și 
George Simion), dată unui congresmen: 
„we campaign in poetry but govern in 
prose”  - în traducere, „fă campanie în 
poezie, dar guvernăm în proză”! 

FĂRĂ POLITICĂ, DAR NICI FĂRĂ EA 
Recenzie nepolitică la o carte politică.
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După încheierea cu „succes” a 

,,lucrărilor” Forumului Economic 
Mondial de la Davos și Adunării 
Mondiale a Sănătății, care au avut 
loc în ultima decadă a lunii mai, 
elitele globaliste au pus un accent 
deosebit pe grăbirea lansării cele 
mai dificile faze a Marii Resetări, re-
spectiv a patra revoluție industrială, 
așa cum o numesc ei. Una care va 
duce, inevitabil, la o ,,fuziune” a 
identităților fizice, biologice și digitale 
ale ficărei persoane în parte.  

Vom asista așadar, la începutul 

unei noi ere, bazată pe transuma-
nism și tehnocrație și al cărei debut 
se va produce după o serie de crize 
globale bine gândite, care deja își 
arată colții fioroși... 

Iar pentru a preîntâmpina furia 
lumii și a nu zădărnici astfel planurile 
instalării unui guvern global, mai 
marii reformatori ai lumii (i-aș numi 
resetatori) vor lua măsuri drastice în 
curând.  

Unele deja au început să fie apli-
cate, cu ajutorul neprecupețit al gu-
vernelor și corporațiilor, față de care 
vom deveni tot mai dependenți pen-
tru supravețuirea noastră, pregătiți 
de o mass-media care lucrează 
asiduu la manipularea și îndobito-
cirea noastră. 

 Iată că, pe lângă criza 
energetică se prefigurează și o criză 
alimentară globală de proporții bi-
blice, despre care se afirmă că va fi 
una ,,masivă, iminentă” și 
programată să se producă peste tot 
în lume, în circa șase luni, maximum 
un an de zile…  

Au spus-o chiar directorul exe-
cutiv al Programului Alimentar Mon-
dial al Națiunilor Unite, David 
Beasley, dar și Președintele 
Fundației Rockefeller, Rajiv Shah, iar 
ei, ca și ceilalți creatori de lume nouă 
știu foarte bine că măsurile pe care 
le vor lua vor fi nepopulare, că o 
mare parte a lumii nu va accepta 
benevol astfel de planuri și atunci ea 
va trebui constrânsă prin efectele 
dezastruoase ale războiului, sau 
printr-o nouă serie de ,,urgențe de 
sănătate publică”, pentru că după 
cum vedeți, se extind și alți viruși la 
nivel planetar, iar un nou val Covid 
se apropie și probabil ne va izbi în 
plin, la toamnă sau ceva mai târziu.  

Deși semnele sunt tot mai 
vizibile, mai palpabile, omenirea se 
va trezi târziu și se va supune aces-

tui sistem monstrous care se naște 
și care se ridică pe spatele acestor 
crize prestabilite. Prin toate 
dezinformările și fake-news-urile 
care se rostogolesc zilnic spre noi se 
ridică un zid în fața adevărului, crun-
tei realități , înțelegerii acestora. Oa-
menilor nu le mai pasă de 
democrație. Ei vor doar să trăiască 
în siguranță. Căci, cui îi mai pasă 
cine e la putere? 

Până la urmă totul nu e decât un 
joc, dar unul extrem de periculos în 
care suntem atrași fără să ne mai 
dăm seamă. Important e să fii în 
siguranță!  

Cert este că toate măsurile, 
toate politicile la care suntem și vom 
fi supuși și pe care le-am prezentat 
în episoadele anterioare, conduc la 
un singur lucru, despre care elitele 
globaliste au vorbit clar și răspicat cu 
mulți ani în urmă: depopularea.  

Însă, o mare parte a omenirii, 
presată de grijile zilnice și supusă 
bombardamentului mediatic de 
spălare a creierelor a fost 

n e d u m e r i t ă , 
derutată de pre-
viziunile sumbre 
ale viitorului. Și 
toată ceața asta 
a cam durat 
până la impactul 
dur al pandemiei 
și al campaniei 
de vaccinare în 
masă, după 
care, lucrurile au 
început să aibă 
mai mult sens, 
să producă mai 

multă îngrijorare, deși pentru unii a 
fost prea târziu. Mult prea târziu… 
Vă întrebați de ce au murit și mor 
atâția oameni tineri, în putere, fără 
probleme de sănătate, catalogați de 
,,sindromul morții subite”?  

Cei mai muți dintre aceștia s-au 
aflat în primele rânduri ale luptei îm-
potriva pandemiei, fapt care a nece-
sitat vaccinarea obligatorie, cu mai 
multe doze, iar despre efectele no-
cive ale diverselor tipuri de vaccinuri 
au tras semnale de alarmă 
cercetători renumiți ai lumii, dar din 
păcate, ignoranța și teama multora a 
triumfat în cele din urmă, iar cei care 
au avut curajul să spuă lucrurilor pe 
nume, au fost defăimați, cenzurați, 
interziși cu desăvârșire.   

O concuzie demnă de apreciat 
este trasă de Adrian Pătrușcă, unul 
dintre puținii jurnaliși curajoși și 
demni, care mai este încă în stare să 
se opună sistemului globalist:  

,,Populația este prea numeroasă 
și de necontrolat pentru tipul de so-
cietate bazată pe resurse, cu control 
total, cerut de tehnocrația lor 
distopică. Și dacă există ceva ce o 
tehnocrație nu poate tolera, este o 
mulțime considerabilă de oameni 
care încă mai cred în libertatea de 
exprimare și în toate asemenea lu-
cruri de modă veche. Iar ei trebuie 
eliminați.  

Tot ceea ce planuiesc sau fac 
elitele globaliste în acest moment 
sunt menite să provoace moartea 
prematură a oamenilor în „țări cheie”, 
cu populații mari din clasa de mijloc 
care sunt obișnuite să trăiască o 
viață relativ liberă.  

Întreaga activitate a vieții lor va 
fi monitorizată pentru a calcula și 
urmări amprenta de carbon a 
fiecăruia și pentru a evalua scorul 
general al creditului social”.  

(Va urma) 

 Noua Revoluție Culturală,  
Marea Resetare și  

Sfârșitul Democrației 
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Doar tramvaiele, autoturismele și auto-

buzele mai denaturează uneori liniștea parcului, 
însă toți cei din parc, îndrăgostiții, chiar locuitorii 
Iașuluii sau excursioniștii din țară ori de peste 
hotare rămân impresionați de farmecul minunatei 
oaze atât de luminată, proaspătă și bine îngrijită. 
Aș dori să vă mai spun niște versuri: 

Dar timpul de orice visuri joc își bate 
Căci netezind bogatele lor coame, 
Mănâncă piramida lor cu foame, 
Furându-le-o cu-ncetul de pe spate. 
Sună frumos, nu-i așa? Sunt ultimele 

terţete scrise de marele sonetist Mihai Codreanu. 
Este vorba despre un sonet intitulat: Piramida 
leilor, publicat demult în ziarul „Evenimentul” din 
anul 1904. 

După cum știți, mărețul monument ridicat 
de fostul domn al Moldovei Mihalache Sturdza în 
Grădina Copou, început pe la 1834 și finalizat pe 
la 1841-1842 tot de Gh. Asachi, care l-a și proiec-
tat, se ruina din ce în ce mai tare, mâncat de ani. 
Nimeni nu s-a gândit vreodată câtă chinuială a 
fost pe capul lui Asachi până a adus blocurile de 
la cariera de piatră Șcheia, de lângă Pașcani, iar 
leii gata sculptați, de la cariera de piatră Iacobeni, 
Vatra Dornei. Unii istorici susțin că leii ar fi fost 
aduși de la Lemberg. În anul 1904 toți ieșenii de-
plângeau soarta  monumentului, căci despre el 
este vorba, dar nimeni nu făcea nimic pentru a-i 
împiedica ruina.  

Versurile maestrului Codreanu, apărute în 
ziarul „Evenimentul” din anul 1904, au fost recitate 
la Teatrul Național Vasile Alecsandri în același an, 
pe data de 16 mai de artistul State Dragomir, într-
o interpretare ce i-a făcut pe cei prezenți în sala 
de spectacole să plângă. Lumea era în delir și l-
au rechemat pe scenă de foarte multe ori să re-
cite iarăși și iarăși acele versuri. Actorul, modest 
din fire, îi era jenă să tot zică același sonet, dar 
colegii l-au împins din spatele cortinei cu forța și 
el a spus iarăși, din inimă, minunatele versuri. 
Mihai Codreanu aflat în sală a fost nevoit să-și 
facă apariția și să urce pe scenă, iar lumea, când 
l-a văzut, a aclamat și aplauzele entuziaste nu se 
mai sfârșeau. Repet: lumea era în delir ascultând 
versurile închinate obeliscului ce dăinuie și acum, 
admirat de toți românii ce-l privesc, vizitând Par-
cul Amintirilor din Copou. 

A doua zi, pe data de 17 mai 1904, pe când 
primul ministru al țării era   D. A. Sturdza, serviciul 
tehnic al Primăriei primise ordin să se ocupe de 
reparațiile monumentului Piramida cu lei, ridicat 
de Mihalache Sturdza. Atât de repede se auzise 
la București. Imediat prințul Dimitrie Sturdza și-a 
făcut apariția în Iași și populația orașului l-a în-
tâmpinat cu multă onoare. Însă, s-a făcut o mare 
greșeală: În anul 1903, la reparații s-au scos cele 
patru plăci de marmură inscripționate cu litere de 
alamă, plăci despre care am mai vorbit și de 
atunci nu se mai știe de ele.  

De curând am și luat legătura cu Primăria 
și am prezentat ce era scris pe acele plăci de 
marmură.  

Mare păcat, dar poate că prin voința 
noastră, dragii mei prieteni, și cu ajutorul Primăriei 
se vor face altele și se vor așeza acolo unde le 
este locul, pe blocul de piatră de deasupra leilor 
ce păzesc de ani buni parcul. Mihai Codreanu nu 
a mai făcut un alt sonet prin care să mulțumească 
prințului Sturdza, pentru fericita inițiativă și nu va 
mai putea zice: „... timpul de orice visuri joc își 

bate”, vorbind de Piramida cu lei din Parcul 
Copou. 

Unii istorici spun că plăcile de marmură au 
fost montate după acele reparații, dar au fost dis-
truse în al doilea Război mondial. Uitați ce era 
scris în limba română pe placa de marmură cu 
fața spre strada Carol I:  

Augustilor Monarhi carii au dat Moldovei 
noul așezământ introdus la anul 1832. Mihail 
Grigoriu Sturza V.V.D. împreună cu clerul și  
boierimea Principatului au înălțat acest monment 
la 8 Noimbrie 1834. 

Pe placa de marmură dinspre poarta din 
strada Macazului era scris același text în limba 
latină: 

Augustis Monarchis qui anno MDCC-
CXXXII Moldaviae novas politicas institutiones 
dedere. 

Michaelis Grigoriu Sturza Principes reg-
nans una cum Principatus clero ac Nobilitatate 
hoc monumentul erexit anno salutis MDCC-
CXXXIV Novembris die VIII. 

Pe celelalte două părți ale monumentului 
erau încă două plăci de marmură mai mici, pe 
care erau încrustate stema țării și stema domni-
torului 

Cât de minunat și candid este Parcul 
Copoului! Nici nu se poate vorbi de lipsa de ordine 
sau de nepotrivire a curățeniei sau a aranja-
mentelor florale.Totul este exemplar, ca și cum 
mama natură le-a lăsat așa din naștere, toate la 
locurile lor. Însă nimeni nu știe câtă muncă se 
prestează de dimineața până seara târziu, de 
către niște oameni harnici, majoritatea femei, în 
sufletele cărora este înnăscută seriozitatea și pa-
siunea pentru frumos. Ei ajută natura, muncind. 
Și această caracteristică zugrăvește firea 
ieșeanului: apropiat de natură, fără a fi prefăcut, 
și cu iubire nesfârșită pentru tot ce-i plăcut și ma-
ietuos. Aici veți găsi alintul și dulcea sărutare a 
ieșenilor frumoși și destoinici. 

De câte ori trec prin Grădina 
Copilăriei depărtate... 
Și-ncerc să prind în mâini lumina, 
 Mai tânără inima-mi bate. 
Așa am spus și spun mereu în versurile 

mele. Privesc și-n dreapta, și-n stânga cu multă 
mândrie și mă cred încă un copil din Copou. Cine 
nu și-ar dori să fie iarăși copil? Mi-au rămas 
întipărite în minte, cuvintele lui Panait Istrati, au-
torul Plecărilor mele, în care spune că: un copil 
este un început de viață lacom de lumina zilei, de 
vâjâitul copacilor, de freamătul vântului mângâi-
etor, de ciripitul păsărelelor, de libertatea câinilor 
și a pisicilor care aleargă pe stradă, de câmpul 
îmbălsămat, de zăpada care-l frige, de soarele 
care-l uimește, de orizontul care-l intrigă, de in-
finitul care-l strivește. 

De fiecare dată, după ce contemplu toate 
aceste minunate bogății culturale ale ieșenilor, 
două lacrimi mă alintă lin pe obraji. 

Suntem și vom fi peste veacuri tot o 
mândrețe de oraș, cu o avere culturală sfântă și 
neprețuită, așa cum zicea profesorul Ioan 
Caproșu. Peregrinule, nu trece nepăsător, ci 
privește-mi blânda-mi și frumoasa așezare, din 
centru și din toate colțurile ei și nu te vei sătura 
să-ți scalzi ochii și să sorbi cu nesaț parfumul de 
cultură al orășelului meu iubit. 

Oriunde te vei afla, în țară sau prin lume 
rătăcitor, ridică-i un altar de veșnică  recunoștință 
Iașului meu iubit, vechea capitală a Moldovei, 
fiindcă aici vei găsi veșnicia pură și nealterată a 
naturii, așa cum a fost lăsată de Dumnezeu. 

PARCUL AMINTIRILOR și PIRAMIDA LEILOR

Copou -Iași 
TEIUL 
 LUI  

EMINESCU
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Din vârful mileneiului XXI Cartea 

privește resemnată lumea fluturând un 
surâs de lumină plină spre depărtări as-
trale, ignorând Regina Imagine impusă 
omenirii de progresul Științei și nevoii 
de utilitate. Detronată, încolțită de 
„semințele liniștii”,  conștientă de marea 
ei finețe, de varietatea universurilor ce 
le poate cuprinde în propriul univers, 
acceptă cu seninătate provocarea Tim-
pului.  Rămâne însă Marea Prințesă 
râvnită, curtată, iubită, santificată, „Încet 
gândită, gingaș cumpănită”. Și iată că 
un un grup de moldoveni și vrânceni, în 
perioada 23-25 mai 2022 s-au organi-
zat în staținea Slănic Moldova ca într-o 
adevărată trupă de mușchetari idealiști, 
loiali Cărții, nu pentru a-și disputa oile 
mioritice într-un iarmaroc al bursei de 
valori (un aspect ce poate fi captivant 
în perspectivă), ci  pentru a ce-lebra 
mărinimia, înțelepciunea și libertatea de 
a ficționa a Cărții. Acest lucru a fost re-
alizat la sugestia neostoitului intelectual 
progresist Petre Isachi, critic și eseist 
de marcă al meleagurilor moldave și nu 
numai, care a simțit nevoia unor dia-
loguri literare sub egida revistei literare 
„13 Plus” a cărui administrare și coor-
donare o savurează în tăceri enigma-
tice printr-un zâmbet voalat ce te duce 
cu gândul la surâsul metafizic al Sfixu-
lui. Moderator ales cu majoritate de vo-
turi, a fost Ion Fercu, prozator și poet, 
recunoscându-i-se spiritul organiza-
toric, onestitatea și finețea de care dă 
dovadă în păstrarea unei discipline a di-
alogului. Au mai participat reputatul dra-
maturg, prozator și poet Viorel Savin, 
marele eminescolog nemțean Ștefan 
Munteanu, eruditul critic și prozator 
Mihai Botez Stâncaru,  poetul Alexan-
dru Dumitru, prozatorul Gheorghe Mo-
canu și poetul Adrian Matei, vrânceni 
amândoi, precum și subsemnatul 
Adrian Lungu, prozator. Grupul itinerant 
a fost proiectat ca un „Topos literar-
artistic postmodern” pe urmele lui Emi-
nescu și Creangă având ca subtitlu „Din 
penumbra Atelierului de Creație al Re-
vistei 13 Plus”. Locația unde am fost 
cazați avea de toate, restaurant, 
piscină, spații largi din care se putea 
admira leagănul doinesc al brazilor în 
coasta muntelui sau asculta susurul 
liniștitor al apei din margine, noile mele 
cunoștințe din Vrancea erau încântați. 
Ne-am hotărât să avem dezbaterile sub 
un acoperiș de șindrilă, aproape de apa 
„frumos curgătoare”, supravegheați în-
deaproape de o familie de rândunele ce 
își cautau un loc propice pentru vreun 
cuib. Imediat după prânz devenisem 
mai vorbăreți, ciorba excelentă și frip-
tura bine rumenită,  în cantități panta-
gruelnice, dar mai ales  palinca de Bihor 
din partea casei și vinul de Odobești al 
prozatorului Mocanu relaxase atmos-
fera cam oficială. Schimbul de cărți 
între noi s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială. 

Sub acoperiș s-au alăturat și iu-
bitorii de literatură ai locului, Ionica Ban-
drabur, poetă ce exersează și în artele 
plastice (tablourile expuse ne priveau 
emoționate), precum și Limona Rusu, 
poetă și ziaristul Romulus-Dan Buznea, 
ziarist, puternic ancorat în realitatea 
vieții locale a stațiunii și turismului 

județean. Imediat, spre surpriza noastră 
pregătită de Alexandru Dumitru (coor-
ganizator), a sosit și primarul stațiunii, 
Gheorghe Baciu, care era încântat de 
inițiativa proiectului nostru cultural, ca o 
primă ediție în Slănic Moldova și a 
punctat la nivel de promisiune sprijin 
pentru ediția viitoare. Gurile rele spun 
că albumul ce ne-a fost dăruit fiecăruia 
cu stațiunea Slănic Moldova în toată 
splendoarea ei fotografică ar fi un fel de 
aldămaș asi-gurator, dar mai știi?...  
După plecarea oficialului am fost mai 
relaxați, mai ales că sosise și poetul 
Dumitru Brăneanu, președintele filialei 
Bacău al U.S.R. Ion Fercu, având 
farmecul retoricii de partea lui, a intrat 
în rolu-i de moderator cu fraze scurte, 
dar elocvente, câteva citate din noile 
apariții editoriale ale autorilor prezenți 
ce privea itinerarul parcurs până în 
stațiunea Slănic Moldova și mai ales 
voia bună molipsitoare inspirată de 
prezența doamnelor. 

Mihai Botez Stâncaru, în stilui 
timid, dar academic și argumentat, a 
prezentat disertația cu titlul „Gândirea 
post-modernistă” pornind de la necesi-
tatea armonizării într-o lume în care 
schimbările de epistemă își spun cu-
vântul. Postmodernismul este un con-
cept, un fenomen de natură mixtă ce se 
manifestă activ încă din 1950, sinonim 
cu contemporaneitatea progersistă, ca 
un dialog ironic cu trecutul prin care se 
renunță la idealul perfecțiunii capodop-
erei întrucât estetica tradițională nu ar 

mai satisface. Nu este o abordare 
contrară, ci „contradictorie”, nici refuz, 
nici „continuitate nehotărâtă”, ci o 
tehnică de a crea „încrengături 
existențiale” fără a fi polinodie, a 
susținut cu rigurozitate universitarul. 
Poate fi privită și ca o provocare, „jos 
arta pentru că s-a prostituat”, dar e greu 
de estimat unde va duce această 
zbatere și nevoie de exprimare artistică 
în contemporan. Discuțiile ce au urmat 
au fost axate pe această necesitate cre-
atoare a omului și la un moment dat 
fiecare am început să ne întrebăm de 
ce scriem, de ce pictăm, cu răspunsuri 
dintre cele mai variate: ca să mă salvez, 
să mă găsesc și regăsesc, să umplu un 
gol din suflet, să mor și să mă mai 
salvez odată, din dragoste de viață și 
de om, pentru bucuria cititorului, să 
rămână ceva după mine, să 
împărtășesc din raiul și iadul existențial, 
...pentru bucuria de a fi. Apoi totul s-a 
transformat într-un dialog literar ges-
tionat cu greu de moderator, fiecare 
încercând să fie cât mai original, uneori 
mai vocali decât alții, speriind perechea 
de rândunele care se cuibărise după o 
bârnă a tavanului, în timp ce privirea lui 
Botez persista undeva spre înăuntru lui, 
nemulțumit parcă de turnura discuțiilor. 
Citirea unor poezii de către doamnele 
prezente a mai liniștit spiritele pentru ca 
spre final să putem face poze de grup 
sau după preferințe în acel stabiliment 
cu accente moderniste. 

 Masa de seară care a urmat a 

fost mai liniștitoare. La început, dar 
după ce vrânceanul Botez și-a instalat 
o întreagă instalație și s-a transformat 
într-o orchestră cântătoare, cu melodii 
de ieri și de azi, era mai greu să ne 
auzim comentariile, glumele și ban-
curile ce zburau pe deasupra meselor 
ca picături de posmodernism. După ora 
unsprezce am plecat la culcare, abia a 
doua zi mi s-a spus că unii au luat la 
puricat „tăcerea intelectualilor” și exclu-
sivimul lor interesat de care sunt 
acuzați, până la ore târzii din noapte. 

A doua zi, după micul dejun, în-
trucât unii au fost coptați la o întâlnire 
cu elevii unei școli, am format un co-
mando din Ion Fercu, Mihai Botez Stân-
caru, Ștefan Munteanu și Adrian Matei 
și am pornit într-o drumeție prin 
stațiune. Izvoarele miraculoase ne 
așteptau, deși unele erau cam zbârlite 
și obosite, drumul era însă destul de 
bine reparat. Voia bună și clipocitul apei 
ce șiroia printre pietre seculare ne re-
vigorase când am trecut pe lângă 
păstrăvărie. La întoarcere ne-am răcorit 
cu o bere la Crama Domnească, ca să 
ne meargă bine.  

Spre ora prânzului am fost cu toții 
invitați la casa poetei și pictoriței Ionica 
Bandrabur spre a continua cu 
interogații, mirări și polemici estetice 
cordiale, o locație de vis în care totul în 
jur te inspiră spre reflexii și creativitate. 
Primarul, sosit între timp, a ținut să ne 
mai felicite o dată aducând cu el televi-
ziunea Telemoldova. Profitând de 
aceasta Viorel Savin a propus pentru vi-
itoarea ediție la Slănic Moldova un con-
curs național de poezie patriotică la 
care primarul s-a arătat dispus să con-
tribuie financiar. Ceilalți am spus câte 
ceva sau am citit din propriile cărți în 
fața camerei de luat vederi, după care 
ne-am retras la Pensiunea Carafa pen-
tru a lua masa, una la fel de copioasă, 
la care vinul de Odobești a declanșat 
discuții și observații dintre cele mai haz-
lii. Asta până am ajuns iarăși sub um-
brar (fără doamne), pentru a continua 
programul toposului literar. Petre Isachi, 
mulțumit de ce se întâmplase până în 
acel moment, a ținut un expozeu privind 
„Canonul occidental și cel eminescian”. 
Scriitorii pot fi împărțiți în ireductibili, de 
genul lui Dante Alighieri, și asimilabili, 
asemeni lui Shakespeare, unul com-
pletându-l pe altul în sclipiri provoca-
toare mereu reinterpretabile, însă 
fiecare autor își impune propriul canon 
în operele sale. Canonul eminescian 
este grefat pe arborele geniului uman 
susținând și pe unii și pe alții. Drama 
facerii, a geniului, a omului, sunt ilus-
trate cu un plus de filozofie și estetică 
ce merg dincolo de absolut, dincolo de 
bine și de rău. Ștefan Munteanu, în 
completare, amintește de George Popa 
care oferă în lucrarea „Spațiul poetic 
eminescian” o perspectivă ideală pentru 
continuarea căutărilor asupra felului în 
care Eminescu înțelege relația dintre 
poezie, filozofie și existenșa umană, 
precizând că doar prin conjugarea 
poeziei cu filozofia, omul se poate 
apropia mai mult de Absolut.  

Seara ce a urmat a fost una a pri-
eteniei, la care s-a alăturat și ziaristul 
Romulus-Dan Busnea. Discuțiile ce au 
urmat au fost dintre cele mai variate, 
dar mai ales estetice și cordiale la în-
ceput, au devenit ceva mai contradic-
torii când s-a pus problema originalității 
și compromisului, fără a știrbi însă din 
atmosfera de sărbătoare. Fiecare ne-
am lăudat cu realizările  literare și ne-
am propus o mai artistică și autentică 
utilizare a cuvântului în lucrările noastre 
până dincolo de miezul nopții când ne-
am retras în camere pentru odihnă, ur-
mând ca dimineață să ne despărțim 
odihniți și buni amici, plecând fiecare 
spre locul de unde am venit, buni  ca-
marazi, mușchetari ai Cărții, creatori de 
literatură. 
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1885, ION CREANGĂ  
la Slănic Moldova 

La Quantum-Club 
 

Muzică,  
poezie  

şi 
istorie... 

 
 
 
 

 
La Universitatea „Ştefan cel Mare” din 

Suceava, în amfiteatrul „Dimitrie Leonida” al 
Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calcula-
toarelor (FIESC), sâmbătă, 28 mai a.c., în prezenţa 
câtorva studenţi „de la calculatoare”, iubitori de 
litere şi frumos s-au reîntâlnit la o nouă şedinţă li-
terar-artistică a Quantum-Club, unde a fost oma-
giat cantautorul american de origine evreiască Bob 
Dylan, laureat Nobel pentru literatură în 2016, la 
împlinirea vârstei de 81 de ani (24 mai). 
Prezentarea hibridă – Power-Point/sunet/imagini – 
a fost făcută audienţei de conf. univ. dr. ing. George 
Mahalu din cadrul FIESC, un împătimit de Bob 
Dylan şi de întreaga sa carieră muzicală. În cadrul 
„Minutului de istorie”, semnatarul acestor rânduri a 

făcut o prelegere despre scriitorul britanic  Ian 
Fleming (1908-1964), creatorul faimosului personaj 
James Bond – agentul 007, care, ulterior, a generat 
binecunoscuta franciză a filmelor James Bond. Mo-
mentele literare, moderate de umoristul Constantin 
Horbovanu de la Clubul de Iniţiativă Literară (CIL), 
au fost produse de scriitorul Constantin Severin, 
care a recitat un poem din recenta sa carte „Vieţile 
pictorilor”, poem inspirat din viaţa celebrei pictoriţe 
mexicane Frida Kahlo. Apoi, Călin Dănilă de la Aca-
demia „Pământul Viu” a citit câteva fragmente „pi-
cante” dintr-o carte la care lucrează de ceva ani, 
care se va intitula „Orchestra Pi”, prof. dr. Luminiţa 
Raveica Ţaran de la Câmpulung Moldovenesc – 
poezie, Marcel Flocea, cadru didactic al Facultăţii 
de Silvicultură din cadrul USV, a prezentat un gru-
paj de epigrame şi poezii distractive şi, pentru prima 
dată în mod public, Lavinia Ţăranu a recitat versuri 
din creaţie proprie pe rime dadaiste, după care, 
Constantin Horbovanu şi-a încântat audienţa cu 
scurte fragmente „Din însemnările trecătorului”.  

La finalul manifestării, George Mahalu a in-
terpretat, la chitară, muzică pe versurile adaptate 
ale lui Bob Dylan. Am aflat, printre altele, că Adrian 
Păunescu a tradus chiar poemele celui omagiat. 
George Mahalu a înmânat două insigne Quantum-
Club, pentru implicare, jurnalistului Doru Pascal de 
la televiziunea regională Plus TV şi umoristului 
Constantin Horbovanu.      
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PERESTROIKA POSTMODERNISMULUI  
 
să scrii un poem despre poeme 
sau despre metaforizarea toamnei  
pare imposibil la muritori 
moartea nu este demnă de postmodernism  
este prea rece prea are capul în nori  
poemul asta este refuzat nu este suspendat  
din dragostea alergată de Baudelaire  
este antipatică povestea fără capcane  
fără mizeriile aruncate pe tavan  
un lucru este sigur  
este un coșmar  
care mă dezleagă de femei  
de tot ce este crud în natură  
fără logică fără strigăt  
o perestroika printre poeme  
așa voi scăpa de anatema  
postmodernismul din ficat 
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                 Prostu'  
 
O săptămână nu trecea fără să-și 

viziteze mama, distanța de la noi până la 
ea nu-i ca de aici la lună zicea, într-o încer-
care de a-și mai liniști soția când aceasta 
se încrunta văzând că iar pleacă, însă 
zicea doar așa, de formă, să vadă ea că-i 
păsa căci până la urmă el tot pleca indife-
rent de ce-ar fi zis nevasta, mama era 
mama și nu mai încăpea vreo discuție pe 
tema asta, apoi mai conta și faptul că 
șoferitul îl relaxa, după o săptămână de 
lucru cu toți nebunii, că oamenii cuminți își 
vedeau de treabă, nu creau probleme 
apărătorilor legii, i se părea o bagatelă 
suta de kilometri dintre orașul în care locu-
iesc și satul în care casa părintească îi ține 
de urât femeii care i-a dat viață cu aproape 
cincizeci de ani în urmă, acum privea 
detașat cum trec copacii pe lângă el, parcă 

ei s-ar grăbi spre mamele lor nu eu gândi 
amintind-și că orice tentativă de a o aduce 
pe maică-sa la ei, măcar pe timp de iarnă, 
a dat greș, așa-s bătrânii, greu se desprind 
de rădăcini, apoi gândul rămase în urmă 
risipit pe panglica gri ce se așternea docilă 
sub roți, împingându-l parcă înainte, tot 
înainte, cu forța bucuriei care așteaptă să 
se producă, numeroși oameni erau pe 
marginea șoselei și făceau semnul ce se 
traduce universal cu ,,ia-mă, nene", dar el 
era deja ferm hotărât să nu mai ia pe ni-
meni în mașină, să nu mai pățească la fel 
ca atunci când și-a făcut milă de doi 
amărâți, un el și o ea, și s-a trezit, după ce 
i-a lăsat chiar la complexul comercial unde 
au vrut să ajungă, că a coborât, odată cu 
ei, cutia cu prăjituri pregătită pentru maică-
sa și atunci s-a jurat să nu mai ia la ocazie, 
dar cum poate să treacă pe lângă femeia 
asta singură, o bătrână despre care ar fi 
fost convins că e chiar mama lui dacă nu 
ar fi știut-o acasă, hai mamaie, a îndem-
nat-o după ce a frânat în dreptul ei și i-a 
deschis portiera din față, tocmai bine s-a 
nimerit, mergea în direcția lui, femeia s-a 
bucurat de așa noroc și a început să 
povestească, uite maică, sunt bucuroasă, 
Dumnezeu te-a adus, că tare necăjită 
eram, m-au certat niște polițai să știi, unul 
mai tânăr chiar a vrut să mă amendeze că 
n-am mască, oameni fără suflet, niște 
proști, da' oprește c-am ajuns, cât mă 
costă, nimic mamaie, să fii sănătoasă și 
să știi că te-a adus acasă un prost... 

 Naiunleu 
 
Parcă mi se împleticește limba 

poticnindu-se să pronunțe cuvântul din 
titlu, dar până la urmă reușesc, însă, uite, 
parcă și mâna tinde să se scrântească 
încercând să-l scrie.  

Nu e cazul să încercați, citiți în 
tăcere, pur și simplu, dacă aveți chef. De 
nu, nu. Poate fi părere și una și alta, nu 
sunt sigur. Certitudine a fost, o spun cu 
toată seriozitatea, nu e nimic de râs, deci 
certă a fost uimirea, susținută de un zâm-
bet generos, care m-a cuprins la aflarea 
originii acestei entități fonetice cu sonori-
tate ciudată, cum rar avem ocazie să în-
tâlnim. 

Cuiva, aflat probabil într-un moment 
de jenă financiară extremă, i-a trecut prin 
cap să formuleze o întrebare-rugăminte cu 
scop salvator.  

N-ai un leu?! 
Cam așa a sunat prima dată, pre-

supun, nevinovata interogație-solicitare, 
adică precis, clar și la obiect, căci, de 
asemenea presupun, a avut efectul scon-
tat. Altfel nu-mi explic repetarea ei, în 
stânga și-n dreapta, de dimineață până 
seara, către cunoscuți ori mai puțin 
cunoscuți, până la transformarea acesteia 
în laitmotiv. Naiunleu a început să sune fa-
miliar, uneori abia șoptit alteori ceva mai 
curajos, întotdeauna însă ca un refren, o 
zicere lipsită de nuanțe, nici întrebare nici 

răspuns, nici cerere nici ofertă, nici ia-ți nici 
dă-mi, o sintagmă fără relief și fără per-
sonalitate, cam la fel cum ți-ai pronunța 
numele, oarecum plictisit să zicem, atunci 
când faci cunoștință cu o persoană nou 
întâlnită, dar care nu-ți trezește neapărat 
vreun interes.  

Azi așa, mâine la fel, apropiații s-au 
obișnuit, de la o vreme nu li s-a mai părut 
ciudat să audă în preajma lor, așa cum am 
spus, naiunleu, naiunleu, naiunleu... E de 
înțeles că și Naiunleu s-a obișnuit, fie că 
primea ori nu ceva, vreun leu, altceva sau 
nimic, el repeta refrenul unui cântec des-
pre care, desigur, nu am greși prea mult 
dacă l-am numi trist.  

La un moment dat în poveste intră 
un personaj nou, cu totul și cu totul nou. 
Necunoscător al bogatei și frumoasei 
noastre limbi, care, după cum vedem, mai 
este și tolerantă pe deasupra, un simpatic 
apropiat dar mai de departe așadar, o 
persoană știutoare a multe care, însă, nu 
știe (încă!) românește vine în vizită. În 
afara unor expresii simple, salut, bună, 
noroc ar fi printre acestea, musafirul nu 
cunoaște și nu pricepe altceva. Dar este 
jovial, zâmbind face cunoștință cu toți, 
aude ce aude, chiar și Naiunleu, pricepe 
ce pricepe, chiar și că românii sunt ospi-
talieri. Timpul trece, toată lumea se simte 
grozav, vremea despărțirii sosește. Vizita-
torul, politicos, salută pe fiecare în parte.  

Salut, Cutare!  
Salut, Naiunleu!  
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Mai exact, în `56. În Soviete, după ra-

portu` secret. Pe care succesoru` lu` Stalin 
l-a croit după moartea acestuia. Efectu` 
principal, sporirea luptei între nou și vechi. 
Adică, între staliniștii nedezmințiți și 

tendința de relaxare politico-socială 
generată inevitabil prin apariția documen-
tului împricinat. Unu` politic, desigur, da` 
și cu efecte juridice, psihologice ori so-
ciale. Individuale sau colective. De 
suprafață ori subterane. În viața 
securiștilor moscoviți (NKVD, la momentul 
acela), da` și a celor mulți întemnițați de 
aceștia în gulagu` siberian. Că doar se 
cunosc destule despre teroarea bolșevică, 
de necontestat și de condamnat. Ce a 
umplut pământu` de trupuri și suflete chi-
nuite. De morți nevinovați. De durere și 
jale nici azi dispărute definitiv. Câtă vreme 
Rusia contemporană are-n frunte un 
mogul kgb-ist, expansionist fățiș, inuman 
fără margini... 

 Ei bine, în climatul ăsta se desfășoară 
narațiunea cărții* ce-mi prilejuiește, 

îndreptățit, rândurile astea. E un roman in-
spirat și izbutit despre drame de atunci. Un 
thriller evident, cu aparență de policier. În 
fond însă, zguduitor. Și coborâtor într-ale 
politicii sordide de la Răsăritu` vecin. Ce 
coada și-a băgat, uneltind serios, distruc-
tiv, chiar pe la vecini. La Budapesta, de 
pildă. Minciuna, hoția, corupția, ticăloșia 
și-a` lor consecințe cumplite în spațiu și 
timp. Știute-ndestul de cei mai în vârstă și 
pe tărâmu` nostru carpato-danubiano-pon-
tic. Din nefericire și inubliabil... 

 Tom Rob Smith se trage dintr-o mamă 
suedeză și-un tată britanic. Venit pe lume, 
el, Tom, în sudul Londrei. Acu` peste patru 
decenii După câte se vede, cu prolific ta-
lent novelistic. Afirm chestia asta pe deplin 
convins. După lectura total meritată a 
poveștii din veacu` trecut, când comunis-

mul odios și-a întins forțat dominația, n-am 
altă părere. Întrucât adevăru` se-mbină 
util, dozat adecvat, cu imaginația adaptată 
corespunzător. Astfel încât produsu` final 
are structură, consistență, forță, 
pregnanță.  Convingătoare-mpreună din 
abundență. Atracție, în deosebi, esențială, 
la urma urmei, pentru succesu` de public 
și nu numai. Că poate și istoricii găsit-au, 
găsesc informații în filele sale. Ceea ce 
merită larg atenția oricui vrea să afle și 
epic, nu doar din tratate, cum a fost istoria 
unui ”ev aprins” ce-a lăsat încă, periculos, 
tăciuni în vatră. Nefast, din păcate, în con-
tinuare. Ucraina însângerată, cea mai 
clară dovadă, nu vă îndoiți... 

 
 * Tom Rob Smith, Raportul secret, 

Ed. PARALELA 45, 2010 
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POVESTEA UNUI PUI DE VULTUR 
 
Motto: 
Învaţă din poveste, cât îţi va fi de bine, 
Când faptele-ţi vor creşte încrederea de sine! 
 
Într-o zi, un pui de vultur întrebă pe mama lui, 
De ce construise cuibul sus, pe vârful muntelui? 
Atunci, mama iubitoare i-a dat răspuns puiului, 
Că, de sus, sunt mai uşoare lecţiile zborului. 
Auzind, o spaimă mare l-a cuprins, că într-o zi, 
Va trebui (vaai!), să zboare singur. Cum va reuşi? 
Astfel, o ruga pe mamă, pe spinarea ei să-l poarte, 
Fiindcă el, cuprins de teamă, fugea de zbor  
                        ca de moarte! 
,,Sunt sigur că nu e bine, la zbor singur să pornesc! 
Dacă am rău de înălţime, de la care s-ameţesc?!? 
Dacă-o aripă nu ţine în zbor şi mă prăbuşesc?!?” 
Aşa îi chinuiau mintea dezamăgitoare frici, 
Până mama i-a dat vestea: - Astăzi, vom zbura de-aici! 
Că uite a venit timpul, să înveţi singur să zbori,  
Iar eu o să ,,scutur” cuibul! - Nu, te rog, mă trec fiori! 
Striga el cu disperare, în timp ce ea îi spunea 
Că va trebui să zboare de pe munte, după ea. 
Neîndrăznind să se desprindă, fără niciun ajutor, 
Ceru vântului să vină şi să-l ajute la zbor. 

Vântu-a zis: - Puiule dragă, suflând, te voi ajuta 
Să zbori, însă, numai dacă tu singur nu vei putea, 
Atunci când vei încerca! 
Puiul vrea să se desprindă, vântul, chiar de nu sufla, 
Cu o adiere blândă, numai îl încuraja. 
Atunci, fără să mai şadă în loc, aripi şi-a deschis, 
Şi, mai - nu-i venea să creadă, cum toată frica a-nvins 
Şi de stâncă s-a desprins. 
Apoi, zburând fără teamă, aşa mândru se simţea  
Când, ajungând lângă mamă, ea-ntre aripi îl prindea. 
Sigur pe el, fericit, striga de sus, dintre nori, 
Vântului drag, bun amic:  

- Cât de frumos e să zboori!! 
Simţindu-şi toată puterea, curajul îi tot creştea, 
Aşa-ncât şi vânătoarea, doar un fleac i se părea! 

 
          Morala 1. 

De poţi scăpa de teamă, 
Curajul singur vine. 
Şi-apoi, afli ce-nseamnă 
Încrederea de sine! 
 
Morala 2. 
Ca puiul cel de vultur, 
De vei putea să-nveţi 
Că poţi să te-ajuţi singur, 
În viaţă, reuşeşti! 
 

                                       
VULPEA ŞI URSUL 
 
    O vulpe şi un urs, demult, odată,  
Mergând spre o pădure, unde voiau s-ajungă, 
Aveau în cale, de trecut o apă,  
El, fără de efort, vulpea, cu multă trudă.  
Şi-n timp ce ea lupta cu apa râului,  
Fără a se gândi măcar să o ajute,  
Ursul, destul de mândru de puterea lui,  
Ajuns deja la mal, strigă, râzând de vulpe: 

- Degeaba ţi se spune că ai fi tu deşteapta,  
Căci, dacă n-ai putere, uite, ce greu treci apa!  
Vulpea-nghiţi găluşca, fără a-i da răspuns,  
eşi, la ironie ştia ce-ar fi de spus.  
Ajunşi ei în pădure, lâng’ un copac bătrân, 
Cu-o scorbură în el, ce mirosea a miere,  
Crezând că peste faguri doar el va fi stăpân,  
Ursul o persiflă din nou, mai cu plăcere: 
- Acum, vedea-vom iar, că doar cei cu puterea  
Şi înălţimea mea, vor linge uşor mierea.  
Că doar nu crezi, cumva … că şi tu vei putea,  
La scorbură s-ajungi, de la-nălţimea ta.  
Deşi interesată, vulpea se-opri îndată,  
Găsind periculoasă ideea ca, în stup,  
Să intre-aşa, cu botul şi capul, dintr-odată,  
Întocmai, precum ursul a zis şi a făcut. 
Când roiul, rău stârnit, ieşi de prin unghere,  
Şi-albinele-l ardeau cu ace-n bot şi-n limbă,  
Făcându-l să înceapă să urle de durere,  
Să sară-ntr-un picior, sau chiar s-o ia la fugă,  
Găsi şi ea momentul de-a-l înţepa cu-o vorbă. 
  
Morală se numeşte, căci sună cam aşa: 
      E bine să cunoşti, pe drept puterea ta, 
      Doar că puţină minte, nicicând nu ţi-ar strica! 
 

Victoria Furcoiu
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ani fiind, obișnuiam, înainte de culcare, să 
colind cu privirea cerul. Cerul argintat, îm-
podobit de-o puzderie de stele, care-și 
aprindea felinarele în fiecare seară dea-
supra bătăturii noastre, unde întreaga 
ziulică băteam pământul cu neastâmpărul 
jocului. Și după ce spuneam mamei 
„Sărut-mâna pentru masă!”, mă cocoțam 
pe buturugile noduroase, tolănite în mij-
locul curții, după ce fuseseră tăiate de tata 
cu joagărul în timpul zilei și încercam să 
stau de vorbă cu stelele. În fiecare seară 
se depăna, în șoaptă, o poveste cu ele, 
ce-avea să devină povestea mea. Mi se 
părea că cerul a sorbit miraculos întreaga 
volbură a zilei de vară, iar Cel de Sus 
încearcă la lăsatul serii să ducă la culcare 
natura și creaturile sale. Pe fundal, zgo-
motosul cor de broscoi gălăgioși își întețea 
orăcăiala pe fostul curs al Ialomiței. 
Cântători veseli sau nostalgici de noapte, 
greierii trubaduri interpretau, pe mai multe 
voci, o serenadă. În acest mic univers din 
curtea mea aveam să-mi adăp sufletul, cu 
bune și rele, și de aici aveam să mă des-

prind mai târziu către o lume cu alți actori 
și nenumărate necunoscute. La vârsta 
aceea, mă bucuram nespus că este 
vacanță, nesfârșita vacanță de vară, când 
ceasul timpului se-nvârtea în favoarea 
mea, și că până în septembrie, la culesul 
viilor, când începea școala, mai era cale 
lungă. Acest lucru îmi dădea senzația că 
am tot timpul din lume, și că nimic și ni-
meni nu-mi poate tulbura vreodată acest 
crez interior. Era probabil bucuria de a fi 
copil, unică și eternă. Și, cum spuneam, în 
serile acestea de vară, îmi făcusem un 
obicei să privesc cerul și stelele. Era rân-
dul meu acum să-l privesc pe Doamne-
Doamne, așa ne învățase mamaia să-i 
spunem când ne rugăm, cum rostuiește 
Lumea, după o zi în care doar El se os-
tenise să privească la noi.  Mi-aduc aminte 
că odată, m-a pus să privesc cu atenție 
Luna de pe cer și mi-a arătat cum acolo 
se vede El, tronând peste tot și toate, iar 
Maica Domnului stă la picioarele Lui … 
credeam orbește și cu oarecare sfială tot 
ce-mi spunea și-mi arăta. Mai apoi, aveam 
să realizez că nu erau decât umbrele pe 
care le creau norii plutitori, care, 
câteodată, stăruiau în dreptul lunii și făcea 
să se înfățișeze totul cu un anumit contur. 
Dar nu conta! Pentru mine a rămas mira-
jul, Acela a intrat în suflet și n-a mai plecat 
și mă bucur că port, cu duioșie, în mine, 
aceste șoapte din serile de vară. Acea 
magie ireal de reală, pe care mi-o țesea 
mamaia în minte, mă cheamă seară de 
seară să stau de vorbă cu stelele. Priveam 
în sus și mă pierdeam în stele, mi se 
frângea gâtul de-atâta stat și privit, însă 
nu-mi luam ochii de la ele. Era uluitor! 

Eram mică, dar mă simțeam mare, 
importantă și privilegiată, pentru că, atâta 
timp cât le priveam eu, erau doar ale mele, 
stăteau doar pentru mine pe cer! Le 
străbăteam cu privirea rând pe rând până 
ce le pierdeam șirul. Era un timp unic și 
prețios, era timpul inocenței. Uneori, 
aveam impresia că le pot culege, că le pot 
atinge, alteori, licărirea lor efemeră mă 
ducea cu gândul la cele lumești: „A, păi, 
dacă sunt stele pe cer, mâine n-o să 
plouă!”, și, deodată, înflorea în mine gân-
dul la bucuria întâlnirii cu ziua de mâine: 
altă joacă, altă zbenguială, alte nebunii. 
Tresăream de satisfacție și-l strigam pe 
Bogdan, fratele meu, că am văzut carul 
mare și carul mic, și, făr' de vreun binoclu 
special, eram cuprinși de bucuria de a le 
vedea și a le urmări. Pândeam, mai apoi, 
să zărim o stea căzătoare și să ne punem 
câte-o dorință. Alteori, ne înfriguram la 
gândul că tot mamaia ne spusese că 
atunci când o stea cade, va pieri un om și 
deodată, această frică interioară lăsa pen-
tru o vreme liniștea să plutească. Nu mai 
glăsuiam nimic, străbăteam sfioși înaltul 
cerului, cu o anumită vinovăție a gândului 
nostru egoist, lăsând Cerul să dicteze na-
turii. În șoapte de seară, amestecate cu 
stele de mărgăritar ori duhuri nevăzute, 
scormoneam curios cu privirea, încercând 
să găsesc sensul, sensul vieții mele. În tot 
acest timp, gândurile începeau să zboare, 
și mi-aduc aminte că aveam acest soi de 
trăire despre sensul existenței mele, de-
spre ceea ce mă face pe mine să cred, să 
sper, să trăiesc, să înfloresc, să iubesc, să 
fiu. Mă cheamă Iulia, și de mică am trăit 
cu un fel de convingere că atunci când 

nașii mei m-au botezat, întreg Cerul a 
auzit numele meu, iar Dumnezeu, care de 
atunci mă are în paza lui, m-a hărăzit 
specială și că acest lucru este darul meu. 
Așa îl vedeam eu pe Dumnezeul meu: 
bun, prezent și puternic. 

 „Ce spun stelele despre mine?”, 
„care este steaua mea?” erau întrebări ce 
așteptau șoaptele de seară și, deși mă 
năpădea câteodată frica de a mă face 
mare, primeam parcă o liniște, o mângâire 
care veneau de Sus, de la stele. Mi-era 
imposibil să concep că răul va da vreodată 
peste mine cu o asemenea strajă de stele, 
așa credeam eu, căci la stele mă 
adăposteam și în fiecare seară mi-ascul-
tau gândul și inima de copil. 

 Din când în când, o adiere ușoară 
de vânt îmi atingea pletele moi de copilă 
și îmi împrospăta imaginația, asemenea 
răsfoitului unei alte pagini de carte. Atunci 
o auzeam pe Lupoaica, cățeaua, din curte, 
care făcea sărituri în lanț, văzându-l pe 
tataia că se îndreaptă spre ea și-i aduce 
de mâncare. Căci, vedeți voi, așa era la 
noi în curte, toate cu un anumit soroc, cum 
era și e rânduiala la țară, și-mi stau atât de 
proaspete în minte, de parcă ieri este 
acum. Azi, la peste 40 de ani, am rămas 
cu această căutare de sine și, cred, une-
ori, că sunt încă departe de mine, încât mă 
simt dezarmată la gândul că nu voi avea 
suficient timp să mă vindec de mine și să 
dau suficient sens vieții mele …Și de voi 
reuși să înving măcar un strop din timp, 
sper, ca atunci când fiica mea va avea 
vârsta mea de acum, în șoapte blânde de 
seară să privească cerul și să mă caute 
printre stele. 
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Abia când auziră ușa de la intrare, 

închizându-se singură, se priviră. Edec se 
poticni în scuze. Dăduse buzna, dar aflase 
de la orb că e așteptat. Ea îl întrerupse: 

- Poți merge pe ape? 
Surprins de întrebare, întârzie 

răspunsul. Ea îi luă tăcerea drept aprobare 
și gândi cu voce tare: 

- E nedrept să te supun unui in-
terogatoriu; ești flămând și neîngrijit. 
Găsești sus baia și un halat. Eu voi așeza 
masa în sufragerie. Ce părere ai de tatua-
jul meu? Știu că ai văzut mai mult decât 
am vrut. 

- Mda... 
Se bucură de apa caldă, de spumă  

și de prosoapele pufoase. Îmbrăcă halatul 
alb și ieși încălțat cu papuci de casă. 
Căldura și foamea îl înmuiau. La masă, ea 
îl privea amuzată cum el se forțează să nu 
înfulece. Interogatoriul sumar o convinse 
că era trimis de Aldur s-o îmbuneze.  Sătul 
și ținând un pahar de vin în mână o privi în 
altă lumină. Se măsurau ca doi iubiți după 
o lungă despărțire. Ea nu-l  învinovățea pe 
mesager de vina lui Aldur. Nu părea 
capabilă să-și împlinească amenințările. El 
nu reușea să asocieze frumuseții  peri-
colul.  În figura ei, trăsăturile angelice erau 
dominate de ochi.  Le ascundea asprimea 
ca o felină nepăsătoare. În trup îi jucau 
leneș forțe nebănuite. Combina puterea 
seducției cu obiceiul de a da ordine. Avea 
capacitatea de a simula slăbiciunea; avea 
în minte planuri sofisticate de a-și face 
aliați. În acel moment, Edec se mulțumea 
doar să intuiască aceste forțe.  Dacă l-ar fi 
alungat, ar fi fost acum  rătăcitor printre 
morminte, fără posibilitatea de a-l apăra pe 
Aldur. Era mai simplu să creadă că, 
folosind mijloace persuasive, o va 
convinge să abandoneze orice gând de 
răzbunare. Se abandonă voinței Erișei. Ea 

combina întrebările directe cu scurte pove-
stiri, pierzându-și ascultătorul în descrieri 
întortocheate. O interesa Amira. Dorea să 
afle cum trăiește Aldur cu ea din experiența 
lui  Edec. Când era evident că este folosit, 
trecu în defensivă și întrebă: 

- După masa asta copioasă, la ce 
pot spera? 

Ea puse mâinile pe umerii lui șoptind: 
- Deocamdată, îți pot prelungi 

speranța. 
La ivirea zorilor, îl trezi aroma de 

cafea proaspăt prăjită. Nu auzea zgo-
motele porțelanului pentru ceai, dar avu 
senzația că o așteaptă pe Amira. În locul 
ei, intră Erișa de dimineață împletindu-și 
cu dexteritate o coadă lungă. Acel „bună 
dimi” de alint îi întârzie temerile. Cât ea își 
trase ciorapii, nu se putu abține să nu-i ad-
mire pulpele. Îi apropie capul pentru sărut. 
Ea se cuibări calină la pieptul lui. În noapte, 
descoperise în ea altfel de femeie. Era 
capabilă să plângă și să se dăruiască. 
Aparent fără motiv, lăcrima, apoi ofta des, 
chiar și în somn. În semiobscuritate, crezu 
că o vede pe adevărata Erișa. Când se 
credea de neprivit, lăsa buza răsfrântă 
meditativ, apoi se abandona tandreții re-
memorând clipe, tăceri și trăiri. Fruntea i 
se relaxa sub mângâieri, pomeții 
proeminenți reflectau culoarea rușinii, iar 
ochii își ascundeau tăișul în tecile 
pleoapelor. Acum, întârzie iubitoare în 
așternutul lui ca o promisiune, până par-
fumul ei îl zăpăci. Sări pe neașteptate și-i 
aduse la pat un platou cu gustări reci și 
cafea. Continuă îmbrăcatul ascunzându-și 
tatuajul proaspăt. Văzându-l, Edec își 
aminti pentru ce venise. 

- Unde mergi? Îi întrerupse zgomo-
tul pașilor pe tocuri înalte. 

- Să-mi revăd cimitirul, orașul... 
Era proprietara cimitirului străbătut de 

calea ferată rămasă în paragină.  Edec îi 
remarcase capacitatea de a ordona, de a 
controla, contrastând cu Erișa nopții, 
nesigură, alunecând ușor din curiozitate în 
plâns, apoi în patimă. Când vorbea de 
orașul ei,  dincolo de privirea în gol, se 
perindau ruine cu arhitectură valoroasă, 
locuri pentru odihna sufletului, siluete din 
furnicarul supraviețuirii, frunze singuratice 
împinse de vânt pe aleile pustii și parcuri 
invadate de ciori. Se apropie de oglindă 
să-și retușeze machiajul și-i povesti cum 
orașul moare, cimitirele cuceresc locurile 

de joacă ale copiilor inexistenți, iar bătrânii 
tablagii iau locul perechilor de îndrăgostiți. 
Peste tristețea, născută din nostalgie, 
punea lentile de contact. Ascundeau ochii 
de culori diferite, unul comun, moștenit de 
la strămoșii înfățișați în tablourile ce furau 
atenția coborâtorilor la subsol, altul tăiat ca 
la feline, de un violet izvorât din ploaie și 
lumină. Devenea străină, indiferentă. 
Savurându-și cafeaua,  făcură schimb de 
impresii neutre. Fiecare ar fi simțit oare-
care empatie față de un străin constrâns 
să stea la aceeași masă. 

La plecare, ea își roti privirea de 
parcă ar fi lăsat casa goală. Rămas singur, 
Edec urmări de la ferestrele subsolului o 
procesiune funerară. Văzu doar picioarele 
și auzi bocetele. Cortegiul intră în capelă 
însoțit de sunetul prelung al clopotului. 
Ghici firul de aur al prapurilor, arămiul co-
lacilor, în contrast cu doliul prunelor afu-
mate, înfipte în țepe de brad printre mere 
încrețite. Mai jos de îmbrăcămintea cernită, 
praful drumului ascundea culorile vesele 
ale pantofilor. Rămâneau de văzut groparii 
trecându-și peste hăul galben uneltele și o 
țigară prea scurtă. Spre surprinderea lui 
Edec, din cavourile mărginașe ieșiră auro-
laci cu pungi goale. Șontâcăiau ocolind 
groparii și clopotnița. Se rânduiau smeriți 
lângă ușa capelei. Câte unul încerca să 
prindă din pridvor  cuvintele care anunțau 
ieșirea cortegiului. Înmormântarea îi stârni 
curiozitatea. Peste locul pecetluit pe veci 
zburau doar impresii. Rămași singuri, 
groparii prăvăliră mormanele de țărână. Îi 
privi până la ridicarea unui tumul de om 
sărac. Ascundeau o existență modestă sub 
coroane cu flori de hârtie. Aurolacii se 
făcură nevăzuți cu prada lor de zi. 

Își impuse să aștepte întoarcerea 
Erișei în subsol. Odihni pe scaunul stoma-
tologic derulându-și experiențele nocturne. 
Nu dorea să fie următoarea victimă a unei 
neînțelegeri. Pe moment, crezu că ea 
încearcă să se facă înțeleasă prin 
metafore. Asocie limbajul ei nocturn, însoțit 
de gesturi teatrale, unor kenningaruri.  
Pentru a o cunoaște mai bine, trebuia să 
se adapteze fluxului unor astfel de 
construcții, alternanței cu lucrurile practice 
ce țineau de administrarea cimitirului. Era 
greu să-i determine un tipar al modului de 
gândire și să țină seama de pornirile ei in-
stinctuale ascunse sub vălul unei siguranțe 
de sine rar întâlnită. Nu putea ști dacă 

alintul ei nocturn era o slăbiciune sau o 
armă. Își închipui o plantă decapitată cu 
metodă, după ce a fost stimulată să 
înflorească prin fertilizarea pământului din-
colo de saț. Se temea și să-și reconsidere 
sentimentele doar după o noapte alături de 
ea. Pășea încă o dată pe o apă adâncă, 
bazându-se doar pe credința că va izbândi, 
că este parte a unui plan cosmic, asemeni 
unui pion într-o haltă transformată în 
poartă de cimitir. La întoarcerea ei din 
oraș, trebuia să se aștepte la mai mult 
decât la o prelungire a descătușării  in-
stinctelor. Știa prea bine că apariția ei 
ciudată, punerea în scenă a întâlnirii, sim-
bolurile, toate îl făceau să-și piardă capul, 
să uite de scopul venirii sale aici, de 
apropiata naștere a unui copil fără tată. O 
auzi dând ordine groparilor câtă vreme ei 
se bucurau de un rest al ofrandei lichide 
folosite la pecetluirea mormântului. Prin 
ochiurile de sticlă ale subsolului îi văzu 
tălpile încălțărilor bătucind tumulul 
proaspăt printre coroanele funerare. Apoi 
o zări apropiindu-se de cavourile locuite de 
aurolaci și proferând cu glas metalic. 
Mânia din sunetele guturale era menită să 
intimideze. Obloanele cavourilor vizate se 
clintiră pentru rânjetul hâd al chiriașilor 
nepoftiți.  Renunță și se apropie de casă 
urmând un itinerar alambicat. Trecând de 
mormântul proaspăt, îi rămâneau vizibile 
doar picioarele.  

O așteptă în cumpănă ascultându-i 
pașii ușori. Prin ferestrele fără cer, de din-
colo de cimitir, pătrundea veselia tinereții 
reînnoite. Îi trăia sentimentul de 
cuprindere, din mireasma odrăslirii, din 
inocența primei zămisliri  și un vânt cald 
din ținutul lipsit de alb.  Cernea începuturi 
de planuri stimulat de timpul scurt al 
nisiparniței. Frigul apropierii ei îl strângea 
în spate.  

 Căută cu privirea o ascunzătoare. O 
pânză de păianjen între undele din  oglindă 
și lustra oarbă nu-i era de ajuns.  În acea 
clipă, ar fi ales fuga, dar îi auzi pașii.  Nu-l 
striga. Cerceta fiecare ungher convinsă că 
n-o părăsise. În grabă, pierzând firul tors 
din amintiri și vedenii, refăcu fiecare casetă 
de neant și înnodă altele, tot mai mici, tot 
mai migăloase. Coborând până la 
jumătatea scării,  îl găsi țesând o pânză 
imaginară. Folosea drept suveică o rază 
rebelă ce îndrăznea să atace semiobscu-
ritatea. (Va continua)
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Divin 
 
Acatistul meu, rugă 
De mulțumire  
Pentru toate frunzele ruginite 
Întomnate de tine  
Și pentru toate privirile 
Curse, ilustrate, 
Prin mine. 
 
Vogue 
 
Se cuvine să mulțumesc luminii 
             în fiecare secundă, 
Se cuvine să nu risipesc  
                      ideea mea fecundă, 
Se cuvine să te iubesc, soare, 
Să mărturisesc falnica mea povară, 
Că te ador așa asortată cu zâmbet  
                             de fată cu minte 
Și plete cuvinte, convinse să rămână albe,  

În a mea haute couture defilare. 
 
Seducție 
 
Lumina pirograva  
Petale spre pârg, 
Inunda fundația simțului meu încordat, 
Te aștept răspuns, mângâiere. 
O expirație profundă spre seară 
Strălucind pe atingerea mea, oxigen. 
Te respir, să conduci afară 
Întrebarea din chemarea sufletului meu, 
aflat călător. 
 
Libertăți 
 
Lumina mea te încarcă, 
Te acoperă, 
Ca o tortură somnoroasă. 
Îmi trimiți pioni  
Pe o tablă prea ordonată, 
măiastru copywriter de soartă. 
Ei, cam poticniți în pașii spre viață, 
Rămân în zona lor de nevisare 
Ce, doar cu lentoare, îi coboară din tablă,  
aliniați, batalion pedestru, fără speranțe. 
Și totuși... cu pretenții de zare. 
 
Tăcere 
 
Vă dăruiesc o biserică 
A faptelor voastre, 
A zâmbetelor desăvârșite 
Și mute.  
Vii, dar zglobii, în adânc. 
Nu o nefericire în dragoste, 
Prea mulți o au,  

Gold, ca un card, fără pin 
Și încă zburdă vocal, 
Aproape-n zadar, odalisce plecate, 
După o șansă nemută de vid. 
 
Oare de ce? 
 
Atât de speriată, 
Prea speriată de iubirea ce mă încearcă, 
De cât de aprinsă e flacăra. 
Uneori, te caut să-mi strivești  
                        în spărtură de stea 
imaginația mea. 
Ți-o dau împrumut. 
În amiaza vieții. 
Să te iei la alergat cu ea, 
Să risipești  
Negura de îndoială letală, 
Din povestea străfulgerată, 
Domoală și nesolitară. 
 
Echilibristică 
 
Pentru că știi că te-aștept să ajungi,  
Aleg un carusel de răbdare 
Pe care îl simt ca pe un titirez  
                          cu excentric 
Plecat să alinieze stările mele pe sârmă, 
În agățare, parcă anume expuse 
În galeria de foc a chemărilor tale. 
Cumva am urcat în el 
Gândind la un fericit galben tramvai 28 
Și m-a rotit în amețitoare căldură 
Aruncată apoi ca un ghem, 
Ca un fir pe care deja erau în așteptare 
Zâmbetele mele de fată iubită, 
De fată uitată acasă,  

Rămasă să lipească răbdare-n iubire 
Cu fluturi, balauri și zmeie pictate, 
Exuberanța clipelor agățate 
Pe simeza galeriei, 
Emoții expuse brutal de adevărat  
                  și frumos. 
 
Spectrum 
 
Alerg spre confluențe de-ntins 
Aproape am nins ce ai cuprins 
În dorul concret de pufos 
Născut din apă și duh. 
Eu las pleoapele-n jos 
Să despoi tăcerea în doi, 
Acordând-o la noi, 
Coapse voluptoase de aburi, 
Despoi. 
 
Raposodie 
 
Pastorală te cânt, 
Te aduc, te scufund. 
Scapular te dezmierd, 
Te desfac în păcat, 
Vraja ta, nu pot risipi. 
Nasc zori de zi peste ea. 
 
Timiditate 
 
Încropisem un gând 
Acum accidentat în chemare, 
Elidat spre întinderea ta. 
Se unise mai bine-n rostire, 
De candoare  
Peste inima mea. 
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Patent  
 
M-au și clasat, patent nemțesc,  
Exact, pe ceas, întotdeauna  
Când, din greșeală, te-ntâlnesc,  
Inima-mi bate, ca nebuna!  
 
Pe urmă, cică sunt rusesc,  
Când, din greșeală, te ating,  
Devin un rug, iar antidotul:  
Beau munți de votcă, să mă sting!  
 
Nu-mi știe nimeni antidotul  
Și nici patentul care îs,  
Știu, doar, că, ori de care dată,  
Când te-ntâlnesc, mă fac de râs!  
 
Nu am o limită-n iubire,  
Dorul meu nu e mare, mic,  
Formula mea de fericire  
Este: ori totul, ori nimic!  
 
Nu privesc când sar un obstacol,  
Simt, chiar, că aș putea zbura  
Dacă aș ști că pentru-o clipă,  
Ți-ai pune mâna-n mâna mea!  

Eu sunt patent, fără matriță,  
Din codrii verzi, sunt unicat  
Îndrăgostit doar de-o ființă,  
Eu sunt român adevărat.  
 
Iubesc curat, copilărește,  
Nu sunt, azi ,,Da" și mâine „Nu",  
Îți dau și sufletul din mine,  
Căci pentru mine ești doar tu! 
 
Mama 
 
Ce multă vreme a trecut 
De când, în lume, am plecat 
Lăsându-mi inima-n trecut 
În întâmplări de neuitat. 
 
În seri când mama mă chema 
Să vin acasă de la joacă 
Și adormeam mereu cu ea 
În casa simplă și săracă. 
 
Era de-ajuns un singur fel 
Din orișice, s-avem pe masă 
Cu cât eram noi mai săraci 
Cu-atâta, viața mai frumoasă. 
 
Acele clipe ca de vis 
Care nu se vor repeta 
Eu le-am trăit fiindcă-am avut 
Un înger scump, pe mama mea. 
 
Așa e mama pentru mine 
Și pentru toți copiii este 
Izvor de bunătate și 
Frumoasa zână din poveste. 
 
Ce mult mi-e dor să o mai văd 
Intrând pe poarta de acasă! 
Dar nu mai e! Ea a plecat 
Din lume, simplă și sfioasă! 

Bluza aceea 
 
Degeaba spui, că nu ai scuză, 
Nu vezi tu, câte ai pățit? 
Se văd două minuni prin bluză... 
Și iarăși m-am îndrăgostit! 
 
Mi-am pierdut mintea la ruletă, 
Însă de ce-mi aduc aminte 
Că numai tu, de pe planetă, 
Mă scoți mereu, mereu, din minte? 
 
Se văd minuni, sunt ochi și gură 
Și bluza aia, mama ei! 
Mi-ai dat la inimă arsură, 
Tu știi ce mult te vreau? Mă vrei? 
 
Pe-afară bate vântul rece 
Și chiar dacă n-am nici un ban, 
Am viața mea de nota zece, 
Eu când iubesc sunt un vulcan!  
 
Să vii să te sărut pe gură 
Să nu-ți mai plouă și să-ți ningă, 
Să vezi acolo, tu, arsură, 
Să chemi pompierii să te stingă! 
 
Degeaba spui, n-ai nicio scuză, 
Pentru că m-ai îndrăgostit, 
Și ce minuni se văd prin bluză! 
Tu tot, chiar tot ai plănuit? 
 
Casa mea   
 
M-aș retrage într-un loc tăcut 
La o margine de lac de munte 
Să trăiesc la fel ca la-nceput 
Fără-atât de multe amănunte. 
 
O căsuță mică și un pat 
Și o ușă fără-ncuietoare 
Și deasupra cerul înstelat 

Luminându-mi locu-n înserare. 
 
Să am păsări fără colivii 
În căsuța simplă și curată 
Și să te invit apoi, să vii 
Să mă vizitezi măcar o dată. 
 
Să mă vezi exact așa cum sunt 
Stând la foc sau aducându-mi luntrea 
Sau venind, cu ochii în pământ 
Și, cu teamă, sărutându-ți fruntea. 
 
Să îmi lași pe masă trei gutui 
Și un cozonac făcut de tine 
Și să pleci, să nu spui nimănui 
Ce frumos ai petrecut la mine! 
 
Să mai vii când îți vei aminti, 
Ușa mea nu are-ncuietoare, 
În același loc mă vei găsi 
Tânăr și frumos și ars de soare! 
 
O să-ți scriu pe frunze poezii 
Despre lacul meu și despre munte 
Să te-nduplec să mai vrei să vii 
În căsuța fără amănunte. 
 
Unde printre scaune de brad 
Necesare existenței mele 
Vei găsi săruturi care ard 
Și mă vei iubi din nou prin ele! 
 
Deocamdată-i doar în gândul meu 
Însă într-o zi, cândva, odată 
O să mă retrag, tăcut și eu 
Lângă-un lac cu apa înghețată. 
 
În căsuța mea cu stâlpi de brad 
Primitoare pentru orișicine 
La un foc de cepuri care ard 
Și mă voi gândi mereu la tine! 
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