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Grigore Tabacaru (n. 14 martie 1883, Hemeiuș – d. 9 martie 1939, București) este o 
personalitate notabilă din istoria începuturilor științelor pedagogiei și psihologiei, dublată de 
un neobosit om de cultură. A fost și autor de manuale pentru învățământul primar și gimnazial. 

A urmat studiile medii la școala care mai târziu se va numi Gimnaziul Principele Ferdi-
nand, iar azi se numește Colegiul Național „Ferdinand I” – Bacău. Aici se întâlnește pentru 
prima dată cu George Andone Vasiliu, (mai mare cu doi ani, cel care își va lua ca poet pseudo-
nimul George Bacovia) și cu care va avea o lungă și fructuoasă colaborare jurnalistică. 

Va rămâne în istoria culturii și pentru editarea operelor complete ale lui Ion Creangă cât 
și pentru fundarea Societății Ateneul Cultural, cu ajutorul căreia va scoate „Ateneul literar”, 
primul nume al revistei „Ateneu” de azi.
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„De n-am fi avut suflet,  ni l-ar fi creat 
Muzica” 

Emil Cioran 
 
Arhiva sentimentală a muzicii corale 

românești se îmbogățește cu o nouă biju-
terie, de astădată  pusă nu pe portativ de 
note, ci alcătuită din cuvinte potrivite care 
evocă o viață,  un talent, un destin, o pasi-
une  ce continuă să-și depene armoniile și 
la vârsta senectuții, pentru că, iată, autorul  
acestor consemnări, reunite în cartea sa 
„Ascensiunea unui om în sune-
tul mirific al muzicii” (scoasă la 
prestigioasa editură băcăuană Rovimed 
Publishers și beneficiind de o remarcabilă 
ținută grafică),  tocmai a împlinit 9 decenii 
de viețuire și aproape 7 veleaturi de creație 
în slujba lui Apollo, zeul Armoniilor (la ro-
mani), ori a lui Melpomene (la greci). 

Cel ce ne prilejuiește acest remem-
ber sentimental cu irizări de sunete diafane 
a fost, încă mai este, un mare maestru al 
baghetei,  creatorul și dirijorul de coruri, 
care la concertele sale, după ce se înclina 
în fața publicului nerăbdător să-i asculte 
piesele,  îi întorcea spatele, cu fața  către 
artiștii-coriști spre a da tonul revărsărilor de 
efluvii melodioase pornite parcă din 
bagheta sa magică. Spre a se reîntoarce, 
mai apoi, după acordurile finale, cu fața 
spre spectatorii săi care îl răsplăteau cu 
aplauze generoase, pentru a le mulțumi. 
Ritualuri care s-au repetat  vreme de 
aproape șase decenii. 

Iată, însă, că sosește și momentul 
când trebuie să te gândești   și la celebrul 
citat al poetului Ovidiu: ”Finis  coronat  
opus” (sfârșitul încoronează opera). 

Ioan Bănică a ținut să se 
mărturisească, și prin această carte, nu 
doar despre muzica sa, ci și despre valurile 
vieții sale, când line, când agitate, când tu-
multuoase, când grandioase ca un final de 
operă wagneriană. Și cu toate că, perma-
nent, s-a  aflat  în fața noastră, a tuturor 
celor ce iubim muzica și valorile sale, 
urmărindu-i evoluțiile pe scenele 
băcăuane, ale țării, dar și dincolo de frun-
tariile ei, acum, când a venit sorocul  să-și 
depene amintirile, a ținut să facă un  pas 
înapoi, preferând să-i lase pe alții să 
vorbească despre el.  Adică faptele și cei 
din  fața și de dindărătul lor.  Din mo-
destie? Poate că da, considerând  că lauda 
de sine nu e tocmai cea mai potrivită  spre 
a ne deschide ușa către trecutul său atât 
de plin de zbuciumări, de bucurii și decepții, 
dar și de fapte ce vorbesc despre un om  
hărăzit a ne înfrumuseța existența cu 
bagheta lui magică.  Și aceasta, pentru că 
modul său de a se exptima, de a se adresa 
celorlalți, spectatorilor și colaboratorilor, cât 
și publicului, este partitura, este bagheta, 
este muzica pe care a slujit-o întreaga viață 
cu prinos de pasiune – iată mesajul pe care 
se pare a ni-l transmite dirijorul nonagenar. 
Fiindcă, nu-i așa?, faptele sunt cele care 
ne definesc pe fiecare dintre noi. Din 
aceste cuvinte simple, dar pline de 
conținut, de învățăminte, de moralitate 
demonstrată, se poate trage concluzia 
hotărârii lui Ion Bănică de a-și încredința 
memoriile foștilor/tuturor colaboratorilor și 
admiratorilor săi,  vorbindu-le despre el 
însuși la persoana Întâia, așternându-le pe 
hârtie.  Și-a propus, astfel, și a reușit întru-
totul, să-și rosteasscă adevărurile   cu toate 
penumbrele, umbrele și luminile lui, 
oferindu-ne tuturor o reconstituire fidelă,  

așadar întrutotul autentică, a unei vieți ce 
le poate servi drept pildă multora dintre noi. 
Însemnând talent, pasiune, muncă, dăruire. 
Să-i citim cartea-mărturisire pentru a 
pătrunde cât mai adânc în cotloanele se-
cretelor sale, dar deschise acum tuturor, 
spre a reconstitui împreună, cu fidelitate, 
traseele unei vieți ce merită a fi cunoscută 
direct de la surse.  Așa încât  discursul 
acestei cărți deși va fi unul de confesiune 
rostit la persoana întâia, întrucât în fața cu-
vintelor se  află autorul al cărui nume este 
consemnat pe coperta  acestei cărți. 
Fiindcă el, autorul ni se adresează, 
vorbindu-ne despre sine însuși.    

Se poate afirma, fără nici un fel de 
tăgadă, că istoria de 90 de ani a corului 
Ateneu, la al cărui pupitru s-a aflat vreme 
de mai mult de cinci decenii  Ion Bănică, 
reprezintă nu doar pentru municipiul și 
județul Bacău, ci  și pentru întreaga cultură 
națională, cu revărsări de sunete diafane și 
magice pe întreg teritoriul european, un 
neprețuit tezaur al muzicii corale românești. 
Rămâne, acum,  de văzut, atât pentru noi 
– cei de-acum, cât mai ales pentru cei ce 
ne vor urma, dacă acest inestimabil tezaur  
scris pe  portative de cânt, se va îmbogăți, 
ducându-ne tradiția mai departe și înno-
bilând-o și mai mult, ori dacă va fi abando-
nat uitării, prezent doar în arhive, 

amintindu-ne uneori  despre ea  doar  cu-
vintele din finalul poveștilor frumoase: a 
fost odată, ca niciodată, că dacă n-ar fi, nici 
că v-am povesti... Exprimându-ne speranța 
că se va găsi, totuși, o altă baghetă 
fermecată care să ne poarte și pe mai de-
parte pe aripi de cântec. Dar până ce se va 
întâmpla minunea, să ne scoatem pălăriile 
în fața profesorului-dirijor  Ion Bănică, 
adresându-i mulțumirile noastre pentru 
clipele de desfătare muzicală pe care ni le-
a oferit  cu atâta dărnicie, adresându-i 
totodată cuvenita urare: să ne trăiești la 
mulți ani, maestre, precum zice și-n basme: 
tinerețe (artistică) fără bătrânețe, și viață 
(la pupitru), fără de moarte. 

 
Nota Bene: Chiar dacă Poetul-

Nepereche spunea, cândva, că ”...minuni 
în lumea asta,/ nu văd a se mai face”, un 
fapt din zilele noastre vine să ne confirme 
că, totuși, minunile nu ne-au părăsit întru-
totul: un grup de peste 30 de coriști care 
cântaseră sub bagheta maestrului Ion 
Bănică au ținut să-l omagieze la împlinirea 
celor 90 de ani de viață, gest ce l-a lăsat 
pe acesta,   pur și simplu,  fără voce: în 
prima duminică de lângă evenimentul 
aniversar, l-au vizitat acasă pregătiți cu tot 
ce  ține de frumoasele noastre tradiții – tor-
tul și  șampania. Și, alături de urările de 
viață îndelungată cu sănătate și fericire, i-
au cântat și Oda Reîntoarcerii la pupitrul 
dirijoral al corului nonagenar, cor care de 
mai bine de doi ani de zile a intrat într-un 
nor de umbră ale cărui întunecimi se 
adâncesc din ce în ce mai mult. Demon-
strându-se că nu tot ce este frumos este și 
veșnic.                                                                                   

  PATOSUL  SUNETELOR  MAGICE
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  # Viaţa este, uneori, mult mai 

tragică decât moartea însăşi 
  
# O îndelungată căsnicie, dintre un 

soţ şi o soţie, poate tinde să semene cu 
trista singurătate în doi 

  
# Una e să treci prin viaţă şi alta e 

să te strecori, târându-te printre hăţişurile 
ei 

 
#   Omul sărac trăieşte cum poate, 

pentru că nu poate trăi cum vrea 
 
#  Lacrimile suferinţelor umane 

sunt la fel de limpezi, de fierbinţi, de reci 
şi de sărate ca şi cele ale bucuriei şi 
fericirii 

  
#  Acela care face deosebire între 

om-şi-om nu poate fi om 
 
#  Unele femei măritate sunt atât 

de vrednice încât, în lipsa îndelungată de 
acasă a soţilor, ele fac de toate, până şi 
copii 

  
# Vai de hoţul care e sărac, dar şi 

de săracul care e hoţ 
  
#  Două feluri de inşi sunt fuduli, 

fără a avea vreun motiv să fie încrezuţi şi 
mândri: slujbaşul mic şi prostul mare 

 
#   Sunt bărbaţi turci care au patru 

neveste deodată şi în aceiaşi ţară sunt 
femei care au patru soţi în acelaşi timp 

  
# A devenit un paradox al „inculturii 

universale a omenirii” excesiva privire a 
ecranului televizorului, ca şi folosirea 
îndelungată a telefonului mobil şi a inter-
netului. Dovadă că preţul hârtiei scrise al 
cărţilor din anticariatele librăriilor este de 
zece ori mai mic decât cel al hârtiei ne-
scrise din tipografii 

  
# La bătrâneţe ajungem să fim mai 

muribunzi ca niciodată 
  
# Sunt oameni care şi-au servit 

ţara murind, nu trăind, luptând şi muncind 
  
# Leacul farmaceutic cel medica-

mentos chimic este, de fapt, o modalitate 
extrem de costisitoare, de nesănătoasă şi 
de înşelătoare de a ne alunga durerile fi-
zice din corp, nu şi cele din sufletele 
noastre 

  
# PACEA este singura victorie 

după fiecare război 
  
# Tinereţea este anotimpul 

speranţelor prezente şi viitoare 
  
# Datorită tragicei lor experienţe 

multimilenare, fiii lui Iisus (cum continuă 
să fie numiţi evreii lumii) ar mai fi păstrat 
vechea lor vocaţia de a ameliora şi vin-
deca suferinţele fizice ale oamenilor, in-
diferent de naţionalitate, de sex şi de 
culoarea pielii corpului lor. Cea mai 
elocventă dovadă românească o găsim 
exprimată în datele statistice ale perioadei 
istorice interbelice, atunci când în Banat, 
Bucovina, Basarabia, Maramureş şi Tran-
silvania evreii medici însumau peste 8000 

de persoane, reprezentând mai mult de o 
treime din numărul total al celor cu o astfel 
de profesie 

  
# Un bancher s-a făcut de ruşine în 

faţa vecinilor săi atunci când hoţii au tre-
buit să plece supăraţi din casa lui că n-au 
găsit nimic valoros de furat 

  
# Doamne fereşte să te culci seara 

viu şi să te trezeşti dimineaţa mort 
 
# La noi, în România, a avea ca-

racter este luxul pe care nu şi-l poate per-
mite oricine 

  
# Dintr-un recent sondaj declarativ 

rezultă că, an de an, cel puţin jumătate 
dintre sutele de mii de români care vin la 
mănăstirea Prislopului Ţării Haţegului se 
roagă la mormântul părintelui Arsenie 
Boca doar pentru ei şi pentru membrii 
familiilor lor. Rezultă, astfel, că restul 
pelerinilor nu uită să se roage şi pentru 
sufletul celui cu chipul atât de luminos şi 
de blând, zugrăvit pe icoana colorată a 
Crucii modestului său mormânt, săpat în 
pământul lutos de la marginea unei tinere 
păduri de fagi, stejari şi carpeni 

  
# Începând să adăpostească şi să 

hrănească tot mai diverse şi mai nu-
meroase populaţii de diferite etnii ale 
pământului, România seamănă, tot mai 
mult, cu babilonul vietăţilor gălăgioase, 
certăreţe, flămânde şi setoase de pe bi-
blica Arcă a lui Noe. Îar exageratul 
fenomen se petrece contrar îngrijorărilor 
vremurilor acestei lumi ca nelumea, ca şi 
a tot mai capricioaselor anotimpuri ale 
fiecărui an. Cele care sunt tot mai 
potrivnice românilor de pretutindeni. Ca 
urmare, nici nu-i de mirare că tot mai de-
sele ploi torenţiale şi furtuni fulgerate şi 
trăznite din înaltul Cerului sunt aproape 
asemănătoare cu cele descrise în acea 
Arcă. Și că toate acele „răzmăriţe” ale na-
turii sunt urmate de arşiţele şi de secetele 
sahariene, precum şi de zăpezile viscolite 
ale crivăţului siberian. La care se mai 
adaugă numeroasele răutăţi de tot felul 
ale neoamenilor. Cei care au făcut să se 
golească ŢARA de românii, nu numai cei 
mai tineri, harnici și pricepuţi, dar și de cei 
mai corecți, punctuali şi omenoşi, peste 
hotare. Locul lor luându-l străinii porunci-
tori, băşcălioşi, făloşi, zeflemiști şi 
strângăreţi. Ei, ca şi ai noştri români  
îmbogăţiţi peste noapte şi fără nici un 
temei legal, continuă să ne chinuie su-
fletele şi să ne obosească braţele, pi-
cioarele şi minţile. Ei sunt cei care ne fură 
până şi sărăcia generalizată şi tot mai 
puţina bobăţie a solului şi subsolului. De 
unde şi comportamentul surprinzător de 
schimbător al animalelor sălbatice ale 
munţilor şi pădurilor carpatine. Astfel că 
urşii bruni sunt tot mai greu de săturat și 
de domolit. Apoi, porcii mistreţi au umplut 
cu virusul pestei lor mortale coteţele 
confraţilor lor domestici, în vreme ce 
cumătra vulpe şireată a devenit nu numai 
râioasă, dar şi turbată 

  
# „La omul necinstit, la fel ca şi la 

câinele rău, nu vocea e de temut, ci 
tăcerea” (Aristotel); „Mare pagubă aduc 
proştilor cei   care-i laudă” (Democrit); 
„Când putem, ne ţinem de cuvânt” (Victor 
Ponta, politician român, fost prim-
ministru). 

 
# În mitologia greacă, zeul Dio-

nisos este rugat de un anume rege elen 
să îl înzestreze cu darul ca pe tot ce pune 
mâna să se transforme în aur. Pe noi, 
românii, cred că același zeu ne-a 
blestemat pedepsindu-ne ca pe tot ce 
punem mâna să se aleagă praful. 

  ÎNTREBĂRI DESPRE DE CE  
      ŞI PENTRU CE 
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Un interesant prozator 

al zilelor noastre este Paul 
Letzner. Interesant prin ce? 
În primul rând prin luciditatea 
cu care abordează proza, 
ceea ce conferă scrierilor sale 
o claritate cinematografică. 
Apoi, interesant, prin modul în 
care foloseşte documentarea. 
De obicei prozatorii îşi ascund 
munca făcută în culise, pentru 
a-şi autentifica ficţiunea ca pe 
o lume produsă fictiv, pe când 
Paul Letzner dimpotrivă, o 
scoate la iveală, pentru a pro-
duce un cadru istoric cât mai 
apropiat de realitatea istorică, 
cadru în care personajele îşi 
trăiesc viaţa, pentru a arăta, 
aproape explicit, că lumea sa 
ia naştere din lumea reală şi 
nu este doar o scornire onirică 
sau suprarealistă, ori un vis 
şui. Poate părea ciudat, 
oricum neaşteptat, dar 
această abordare conferă 
scrierilor sale un asemenea 
efect, încât îţi apropie pe dată 
şi lumea descrisă şi person-
ajele din ea. Parcă ai trăi 
atunci, în acele vremuri is-
torice. Te transpui imediat în 
poveste. La Paul Letzner, 
chiar şi fundalul istoric devine 
o poveste. Ceea ce face 
scrierile lui foarte vii. Sunt 
convins că nu a stat prea mult 
să studieze şi să mediteze 
asupra acestor lucruri, că nu 
l-a interesat în mod deosebit 
cum îşi face documentarea 
Jules Verne şi cum Borges, ci 
totul vine la el dintr-un talent 
nativ, care irumpe, pur şi sim-
plu, în pagini scrise cu o de 
nestăvilit poftă de scris. M-am 
întrebat uneori ce s-ar fi în-
tâmplat dacă Paul Letzner nu 
ar fi fost un inginer care 
munceşte într-o ţară unde 
munca e privită cu maximă 
seriozitate, astfel că îi răpeşte 
prozatorului aproape tot tim-
pul, şi el ar fi devenit un scri-
itor dedicat scrisului? Până 
unde şi cu ce efecte ar fi dus 
această abordare a sa, 
rafinând-o? Dar chiar şi aşa 
cum scrie, „dintr-o bucată”, aş 
putea zice, romanele lui Paul 
Letzner m-au atras întot-
deauna, pentru că sunt vii.  

În idee, romanul său 
cel mai recent, „Reîncarnare 
şi destin”, se deosebeşte ra-
dical de cele anterioare. Sunt 
convins că în Occident (in-
cluzând în acest cuvânt şi 
„America”, altfel spus conti-
nentele Americane), tema 
reîncarnării e abordată de 
scriitori când şi când. Sub di-
verse aspecte, dar cele ieşite 
la lumină, adică transformate 
în filme, sunt şi cele mai încâl-
cite.  

Am văzut acum ceva 
ani „Atlasul norilor”, un film 
foarte complicat, pe care nu îl 
înţelegi dacă nu ai cunoştinţe 
avansate despre metem-
psihoză şi reîncarnare, iar 

cunoştinţe avansate nu poţi 
dobândi decât ca practicant al 
unor sisteme spirituale de 
sorginte asiatică. Ei bine, Paul 
Letzner a reuşit să evite încâl-
ceala şi nu am descoperit 
nimic confuz în romanul său, 
dimpotrivă, claritatea dintot-
deauna rămâne şi aici o vir-
tute esenţială a scrierii sale.  

Dar eşti purtat prin 
epoci istorice româneşti şi eu-
ropene şi, cum spuneam, în 
recuperarea timpului istoric 
romancierul Letzner este un 
adevărat expert.  

Care ar fi deosebirea 
între un roman „clasic”, adică 
în spiritul Bibliei, care nu 
acceptă reîncarnarea şi ro-
manul „Reîncarnare şi des-
tin”, aşa cum l-a conceput 
autorul, ca poveste a unui om 
ce se reîncarnează? Romanul 
„clasic” ar fi prezentat istoria 
unei familii, pornind cu un 
străbunic, apoi bunic, tată, fiu, 
nepoţi, strănepoţi, ajungând 
astfel din neguri istorice până 
în zilele noastre. Însă când e 
vorba de reîncarnare, unul şi 
acelaşi personaj străbate 
epocile istorice, revenind la 
viaţă de fiecare dată după ce 
a murit. Romanul ar putea 
purta subtitlul „de la Mihai 
Viteazul la Turnul Eiffel”! 
Ideea de reîncarnare nu-i este 
străină nimănui în ziua de azi, 
dar în spaţiul european în 
care ne ducem existenţa ca 
români, reîncarnarea nu este 
o credinţă activă, vie, ci mai 
degrabă o curiozitate, dacă 
nu este, chiar, considerată o 
concepţie exotică.  

Să nu uit să pomenesc 
capacitatea lui Letzner de a 
„comprima” istoria. De pildă, 
chiar şi în acest roman, 
găseşti o istorie compactată a 
lui Mihai Viteazul, surprinsă în 
liniile ei esenţiale. Acest 
„roman în roman” al lui Mihai 
Viteazul nu este însă un 
episod singular în „Reîncar-
nare şi destin”.  

Există inserţii cu date 
istorice peste tot, astfel că 
documentare iese la 
suprafaţă şi pare ideea de 
bază a prozatorului a fost să 
reînvie istoria românească a 
unor veacuri apuse, condi-
mentând-o cu povestea fami-
liei Fieraru şi a lui Andrei 
Fieraru.  

Fără îndoială, Paul Let-
zner este de acum un proza-
tor cu experienţă. A publicat 
vreo cincisprezece cărţi şi 
pomenesc dintre ele „Taina 
strămoşilor” (2015), „... Şi di-
avolii mor cândva” (2010), 
„Jurnal de destin” (2012), 
„Poveşti luate de apă (Ada-
Kaleh)” (2014), „Înconjurul 
lumii în opinci” (2018). Ceea 
ce înseamnă că opţiunile sale 
nu sunt deloc întâmplătoare şi 
tot ce ţine de trama epică şi 
de prezentarea istoriei este 
un produs conştient asumat.  
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Având un titlu deliberat sim-

bolic, Și nu va avea sfârșit, 
volumul de poezii semnat de Ra-
mona Roman, publicat în 2022 la 
Ateneul scriitorilor din Bacău,  
reprezintă nu doar o pledoarie pen-
tru cel mai nobil sentiment hărăzit 
oamenilor ci, în același timp, o 
prezentare a unei posibilități de 
creare și de receptare a discursului 
poetic, singura cale de relevare a 
sufletului încărcat de imagini auten-
tice. De aici se naște un set de 
poeme ce probează o existență 
poetică indubitabilă. Ramona 
Roman se înscrie astfel într-un cerc 
ce îi cuprinde pe acei autori de 
substanță, care au ce spune și care 
au reușit să găsească expresia 
poetică nimerită, fără a crea 
disonanțe și fără a călca neavenit 
pe urmele altora. Desigur, ca și 
pentru alți creatori, poezia devine, 
în accepția autoarei, o formă de 
auto-descoperire, de identificare cu 
ceea ce cunoașterea, aproape 
mistică uneori, îți dă voie să vezi, să 
descoperi. Principala cale, de la ro-
mantici încoace, măcar, poate fi 
visul asumat ca atare: „nu am arme/ 
am dragoste/ câștig rar/ fără să ucid 
vise/ vreau să nu uit unde e cerul/ 
atunci când apa nu va mai plânge/ 
la rădăcinile mele/ pentru că/ viața 
e din cristal/ și se poate sparge/ iar 
cioburile/ va trebui să le lipească 
Dumnezeu”. 

Că dragostea este un factor 
potențator și ordonator totodată, se 
știe dintotdeauna. În toată marea 
poezie de dragoste apare acest 
adevăr tulburător, meritul poeților cu 
adevărat înzestrați fiind acela de a 
găsi formule stilistice și ideatice 
care să îi facă originali în discursul 
lor liric. 

 Pendulând între câteva mo-
tive ce impun mărci specifice ale ro-
stirii poetice (visul, umbra, cuvântul, 
gândul, singurătatea, apusul, dan-
sul, plânsul, numele, cartea, som-
nul), autoarea alegere cultivarea 
unui dualism  al discursului, care 
face ca structurarea volumului să fie 
evidentă în acest sens, chiar dacă 
ea nu este operată și formal. Se 
nasc astfel imagini de calitate, într-
un flux poetic continuu. Pe de o 
parte întâlnim frecvent și cu certe 
împliniri poetice confesiunea 
asumată  („azi simt bacovian/ sunt 
spiritul culorii gri/ și am curaj/da!/ 
am curaj să mă joc cu lumea/ să o 
bag într-un pahar/ întors cu gura în 
jos/ e furtună/ pot să și mâzgălesc 
cu negru, ruginiu și vinețiu/ buzele 
tuturor oamenilor/ azi am curaj să 
leg noaptea la ochi/ să joc baba-
oarba cu ea/ să o aleg apoi de un 
scaun/ într-un salon de frumusețe/ 
făcând-o răpitor de frumoasă/ 
privind-o să nu mai știe de ea.”), pe 
cealaltă parte descoperim declara-

tivul ce capătă uneori, tonalități de 
apostrofă, de etichetă existențială, 
prin care eul poetic are curajul des-
prinderii și a re-luării unui nou joc, 
cu viața („toarnă-mi puțină smere-
nie în suflet/ în pahar/ să torni ten-
cuieli/ din pereții curbați și amnezici/ 

ai zilei bipolare de până mai ieri/ nu 
vezi ce târziu s-a făcut/ și totuși 
aștept fără niciun respir/ un dram 
de-ntuneric pe pleoape?/ ce miros 
de vorbe sluțite/ și viața e aproape 
târzie/ de ieri începând.../ să-mi faci 
rezervare/ la un templu-n ruine/ în 
zi fără soț/ doar știi că tot ce-i la 
dublu/ se plătește-n arginți/ puterea 
mea de acum/ s-a născut din lipsa 
de putere/ iar tu/ să nu spui multe/ 
ascultă babilonia/ ea e biserica tu-
turor ateilor”). 

Din toate aceste elemente se 
decupează imaginea poeziei, cea 
care rezistă mereu, dincolo de 
stările care o germinează. Poezia 
nu e doar o formă de existență ci 
devine, totodată, singura rațiune de 
a exista și de a căuta sensuri: „Îmi 
imaginez poezia/ ca pe o fată 
obraznică din cale-afară/ păr lung și 
negru/ochi verzi și gene lungi/ mă 
sperie câteodată/ devine nervoasă 
din te miri ce/ uneori vorbește pe 
limba tuturor/ alteori cântă divin/ nu 
o găsești niciodată/ în același loc/ 
aleargă când dezbrăcată/ când 
înfofolită ca o babă/ dar dacă 
plânge...mă sperie strașnic/ se des-
prind frunze vii și florile soarelui 
pălesc/ și se transformă în ceva ce 
unii nu pot citi/ noaptea mă trezesc 
să o sărut/ dar e plecată/ șterge 
lacrimi de pe fața cerului/ îl alintă și-
i spune că noi muritorii îl iubim.” 
Văzută ca o fată mereu im-
previzibilă, poezia, așa cum o 
reprezintă textul autoarei Ramona 
Roman, e mereu surprinzătoare și 
creatoare, precum acest vers atât 
de frumos din finalul poemului ce o 
descrie atunci când „șterge lacrimi 
de pe fața cerului”, alături de multe 
alte versuri și imagini ce se adună 
în poemele semnate de Ramona 
Roman. Volumul de față reprezintă 
o carte de vizită de certă valoare 
pentru o autoare de talent, pentru 
care poezia reprezintă vocație, 
modalitate de a-și traduce sensibil 
existența și de a se căuta necon-
tenit, în cea mai frumoasă și nobilă 
căutare,  singura cu adevărat ne-
muritoare, iubirea.

 CĂUTAREA CĂUTĂRII
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Lumea contemporană 

trăieşte sub imperiul informaţiilor. 
Domnul Paul Aelenei s-a născut la 
23 august 1974, în oraşul Tecuci iar 
în prezent locuieşte la Bucureşti. 
Este licenţiat în inginerie 
economică, teologie şi limbi străine. 
Pasionat de istorie, a publicat arti-
cole şi studii având ca tematică is-
toria dreptului religios şi istoria 
militară. Este unul din monografii 
sensibili care s-a apropiat sufleteşte 
de locul şi de consătenii în mijlocul 
cărora s-a bucurat şi s-a format ca 
om de cultură. În anul 2017 a publi-
cat cartea Epigrame şi este, 
totodată, coautor la 14 antologii de 
versuri. În ordinea cărţilor editate, în 
anul 2019 publică prima ediţie a 
lucrării Tabăra de la Furceni. Un an 
mai târziu, a scos Cronologia 
Cosmeştilor, cea mai amplă şi 

documentată carte de istorie a co-
munei Cosmeşti. În anul 2021, a 
publicat cartea Cosmeştii în 
Primul Război Mondial. Cele 
două localităţi, Furceni şi 
Cosmeşti, aparţin  municipiului 
Tecuci, judeţul Galaţi. Fiu al co-
munei Cosmeşti, Paul Aelenei a 
folosit în cărţile sale, ca surse de 
documentare, tratate de istorie 
militară  şi cărţi de memorialistică 
provenite de la Biblioteca Acade-
miei Române, Arhivele Naţionale 
Române, Biblioteca Militară 
Naţională, Muzeul Naţional de Isto-

rie din Bucureşti, Arhivele Militare 
Naţionale Piteşti, Arhivele Naţionale 
Vrancea şi Muzeul de Istorie 
Ialomiţa. Cosmeştii în primul 
Război Mondial este cea de-a treia 
carte de istorie a comunei Cosmeşti 

editată în anul 2021, la Editura 
StudIS,  din Iaşi.  Paul Aelenei a 
considerat necesar să consemneze 
în paginile acestei cărţi  faptele de 
eroism care s-au petrecut în aceste 
locuri în urmă cu aproape un secol.  

“Fiind vorba de un subiect 
deosebit de complex, pentru re-
alizarea acestei lucrări am studiat 
mai întâi modul cum s-a desfăşurat 
marea conflagraţie în Europa, apoi 
în România, iar în cele din urmă la 
Mărăşeşti”, declară autorul. 

Considerată poartă a 
Moldovei, comuna Cosmeşti este 

cunoscută ca parte a 
Bătăliei de la Mărăşeşti. 
Luptele care s-au dat pe 
aceste pitoreşti meleaguri 
au contribuit la cea mai 
mare victorie de pe frontul 
românesc din timpul Primu-
lui Război Mondial, război 
în care România a fost 
forţată să intre alături de 
Antantă iar scopul a fost de 
a readuce provinci i le 

istorice la Patria-Mamă. Tot de 
comuna Cosmeşti sunt cunoscute 
o serie de evenimente cu specific 
militar cum ar fi: incursiunile turco-
tătare din anul 1659, trecerea  

(Continuare în pag.19) 

       Cosmeşti, poartă a Moldovei
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Motto: 
„Dacă sunt întrebat ce este ființa, nu 

știu; și, dacă nu sunt întrebat, atunci știu”  
(Sf. Augustin) 

Voința poetică a Ecaterinei Pe-
trescu Botoncea, de a supune epicul la 
condiția ilimitată a poeziei, pleacă, proba-
bil, din convigerea scriitoarei, că doar 
Poezia (= Muzica sufletului) transfigurează 
cu adevărat,  realul absolut. În volumul 
Turnul de nisip – nuvele, povestiri cu tâlc, 
poeme în proză, amintiri -  autoarea caută 
cu perseverență sisifică și grație de 
dansatoare cubanezo-braziliană, realul 
absolut, atemporal și transistoric. Cartea, 
aparent accesibilă,  se deschide cu nuvela 
satirico-alegorică, Copilul cu părul 
cărunt, unde un șoricel atipic („filosoful din 
el caută eul-Om din basmele copilăriei, pe 
care nu-l găsește de când se știe, ci doar 
ființa palidă și tristă, obosită și cinică, 
incapabilă să se mai gândească la altceva 
decât la sine”), simultan, narator, personaj 
actant și personaj martor, omnipotent,  om-
niscient, ubicuu și revoltat camusian, 
configurează kafkiano-balzacian, urme 
existențiale comico-absurd-tragice, adică 
„urme de cerneală, de foame, de 
singurătate, de înscrisuri lăuntrice de 
viață,... dintr-un ținut mărginaș cotropit de 
o civilizație fantomatică”. Vocea auctorială, 
subiectiv-obiectivă descoperă cu tandrețe 
feminină că lumea șoarecilor/ șobolanilor 
este organizată după aceleași „legi”/ 
canoane morale ca și ale oamenilor – prin 
urmare, există și la șoricime/ românime, 
un război al fiecăruia împotriva tuturor, 
corupție, trafic de influență, hoție, trădare, 
iubire, ură, bogați, lene, prostie, 
„singurătăți unde se trage hotarul între în-
tuneric și lumnă, minciună și adevăr, 
deznădejde și speranță”.

Cele trei părți ale volumului, 
legate prin eul auctorial, transfigurează 
condiția omului-turn de nisip, trăitor într-o 
lume ce „agonizează fără scăpare între un 
trecut glorios, un prezent sumbru și un vi-
itor incert”, lume ce se scrie, rescrie și în-
scrie într-o „carte de nisip” cu „parfum de 
eternitate” și melancolie borgesiană. Un 
om care, deși predestinat să moară, încă 
mai visează la o vindecare a lumii prin iu-
bire, credință, prietenie, mit, spirit, gând, 
poezie – vezi: Cuvântul care merge 
înainte, Treptele cerului, Ultima zi, 
Bătrâna și mogâldeața, Cărarea, Etajul 
opt etc.  
Ne oprim la Partea a III-a, în care de-
scoperim Texte de urgentă necesitate 
(pro)scrise în „Camera de gardă”, un 
spațiu poetico-straniu, în care viața se 
vizitează cu moartea și în care, ne 
mărturisește cu tandrețe și liminară since-
ritate, scriitorul-medic, Ecaterina Petrescu 
Botoncea, „ne naștem și trăim ca să avem 
ce povesti la strănepoți”. Dacă poveste nu 
e, nimic nu este...?! Spitalul, topos literar, 
motiv și temă de circulație universală, îi 
permite autoarei să revele cu obiectivitate, 
condiția de „erou” fără identitate, a 
medicului român ( v. Ora trei dimineața, 
Din jurnalul medicului de gardă, De vină e 
luna, Prea târziu... etc., dar și anxietățile/ 
angoasele bolnavului, victimă a hazardu-
lui, care,„dacă ar asculta Fugile lui Bach, 
nu s-ar mai îmbolnăvi”, ne sugerază, 
aparent la întâmplare, naratorul. Nu sunt 
uitați nici scriitorii, care se iubesc numai/ 
doar pe ei, visează să cucerească eterni-
tatea, nu percep „Frumosul ca spațiu al 
sfințeniei”, au uitat melancolia, 
„rugăciunea de a fi creștin”, „dansul ploii” 
și al primilor fulgi, încât ajung să se 
refugieze - precum ucrainienii, admirați și 
compătimiți de întreaga planetă - în 
egoficțiuni și în știința banalității de fiecare 
secol, mileniu, eternitate.      

Volumul Turnul de nisip, Editura 
SemnE, 2022, confirmă teza că scri-
itoarea, E. P. B. însăși, vorbește sub cele 
mai diverse măști auctoriale/ naratoriale 
numai despre sine. Desigur, pentru a nu fi 

contrazisă. Poate cineva? Altfel spus, sin-
gurul subiect ce se oferă direct cunoașterii 
noastre este Eul propriu. Mulțimea 
măștilor auctoriale trădează dictatura 
Eului. Citiorul va fi observat că oricare din 
Textele volumului este conceput/ construit 
după chipul și asemănarea Autorului ce  
locuiește împărătește sub o altă tipologie/ 
caracterolgie, simbolistică, în fiecare din 
„Poveștile cu tâlc”, cum le definește chiar 
Ecaterina, ca într-o casă sapiențială a spi-
ritului. Neistovita luptă cu sine, irepetabili-
tatea mitului copilăriei, vămile gândului, 
mitul locului și al familiei, condiția de orfan, 
boala, iubirea, moartea, hazardul, 

credința, prietenia, senectutea etc. 
modelează caracterele într-o scriitură 
neorealistă, în care omul de aici și de pre-
tutindeni rămâne măsura tuturor lucrurilor, 
iar Autorul, un amfitrion socratic al Operei, 
se metamorfozează permanent, dintr-un 
modus delectandi, într-un modus vivendi.

Supunerea narativului la condiția 
ilimitată a poeziei – „creație înlăuntrul limbii 
și nu înafara ei”, cum preciza cândva po-
etul grec, Elytis, perpetuează postmoder-
nitatea Textelor, ideea că suntem părăsiți 
de certitudini și locuiți de întrebări, de 
remușcări, de îndoieli, de incertitudini, re-
grete... Totuși frumusețea rămâne cea mai 

mare enigmă dată spre rezolvare nara-
torului. „Salvarea durabilă” a ființei umane 
prin frumusețea, pe care o visează Ecate-
rina Petrescu Botoncea, în cărți de 
referință, precum Femeia lut, Numele 
meu ești Tu, Camino, drumul de lumină, 
Anunnaki, povestiri sub pleoape etc. 
s-ar putea împlini, credea Cioran și noi 
împreună cu el, numai atunci „când frumo-
sul s-ar integra atât de oraganic în ființa 
noastră, încât în fiecare moment, am con-
verti antinomiile în armonii, contradicțiile în 
sinteze și divergențele în conciliere.” 
Deocamdată rămânem doar cu dreptul de 
a visa, de a renaște, de a spera, de a ne 
învinge. Se știe cine se învinge pe sine 
învinge Lumea. Din divergențe „se naște 
cea mai dreaptă armonie”, ar spune 
împăciuitor, bătrânul și înțeleptul Heraclit, 
convins că „toate lucrurile trebuie să 
treacă prin furcile vrajbei”. Prin urmare, 
starea conflictuală/ de război permanent 
nu este o fatalitate neapărat malefică, ci 
una necesar benefică.  
           Aceasta pare să fie și opinia scri-
itoarei din Cetatea de Scaun (literar) a 
Târgoviștei, arhitecta acestui Turn de nisip 
borgesiano-voiculescian, a cărui scritură 
voit confesivă  are ceva dintr-un fenomen 
al revelației și al profunzimii muzicii 
beethoveniene, în care eternitatea 
figurează prezentul pur și inefabil. Desigur, 
fiecare text/ povestire are configurat un alt 
mesaj/ tâlc atemporal. De pildă, în 
Cărarea, povestire rebreniană, omul pre-
destinat tragic, nu se are ca dușman de 
neînvins, decât pe el însuși. Pentru a fi 
liber și fericit este suficient să o vrea, iar 
adevărul pe care-l caută sisific ar fi ceea 
ce se vede de toată lumea, deci lângă el. 
Cartea ascunde sub narațiunile aparent 
banale, știute de toată lumea, unele ale-
gorizate, esența pură a sufletului ome-
nesc. Scriitoarea stăpânește sadovenian 
logica povestirei, sub care-și maschează 
admirabil arta iubirii: iubirea de duhul 
locurilor, de celălalt, iubirea de țară, de oa-
meni, de Idee.. Se știe, cine nu-și iubește 
locul natal/ patria nu poate iubi nimic. Este 
poate cel mai mare pericol al prezentului/ 
viitorului – lasă să se înțeleagă, scriitoarea 
Ecaterina Petrescu Botoncea, pentru 
care Totul e liric în esența sa ideală, tragic 
în destinul imprevizibil și comic în 
existența sublim predestinată. 

    TURNUL DE NISIP  
 

                              Se povestește ei însăși, pe sine însăși
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În orice localitate m-aș afla, îmi 
place nespus de mult să deschid ușa 
librăriilor și să-mi scald ochii spre recen-
tele apariții editoriale. Știu, veți spune că 
internetul este mult mai apetisant. Și nici 
nu vă contrazic. Dar, în ceea ce mă 
privește, bucuria de a atinge acest 
„obiect”, CARTEA, cu „parfumul” ei unic, 
care se lasă mângâiat, cucerește – și se 
lasă cucerit.  Foarte recent, în rafturile 
Librăriei „Doxologia” din Iași, zăresc o 

carte. Surprinzătoare prin 
titlul ei. Savatie Baștovoi – 
„Nebunul”. Roman (Ed. 
Cathisma, București, 
2009). „Carte premiată de 
Consiliul Europei, la Sa-
lonul Inter-național de Carte 
de la Chișinău”. Tresar. Nu-
mele autorului este cunos-
cut. Deja achiziționasem 
volumul „Fețele tristeții” 
(Ed. Cathisma, București, 
2022), care m-a impre-
sionat profund. Și mi s-au 
imprimat pe creier câteva 
fraze-precepte (cu impact, 
puternic, asupra mea): 
„Omul înțelept nu se lasă 
înecat de amintiri”. „Fiecare 
amintire hrănește o virtute sau o patimă”. 
„Amintirile bune să le înlocuiască pe cele 

rele”. „Relele aduceri-
aminte: pregustare a iadului 
pe pământ” etc. Și, ceva în 
plus. Recent, revista 
„REGAL LITERAR” (ianuarie 
2021 – martie 2022), care 
apare sub egida Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din 
România,  director onorific. 
Acad. Ioan-Aurel Pop, direc-
tor fondator Claudiu Dumi-
trache și redactor-șef 
Nicolae-Florentin Streche, 
și-a desemnat câștigătorii. 
Scriitorul SAVATIE BAȘTO-
VOI a fost declarat OMUL 
ANULUI. Și cum nu mă de-
osebesc, defel, de ceilalți se-
meni ai mei, mereu în 

„ceartă” cu „șarpele viclean” (cel interior), 
cu „lumea cea înșelătoare” sau cu cel Rău, 

preabinecunoscuții (?!) „înfricoșați și vi-
cleni vrăjmași” (după cum scrie și-n 
„Psaltirea Maicii Domnului”),  întru 
împăcare cu sinele, simt imperios nevoia 
de a mă apropia – în mod special – de 
câte-o carte „ziditoare de suflet”. 

Și tocmai acest titlu, „Nebunul”. 
Deloc întâmplător. L-am finalizat... dintr-o 
răsuflare (realizând, post factum, că fila de 
calendar ortodox înscrie, uimitor, chiar 
data de „21 iulie”).    

Tema este binecunoscută. O 
regăsim în toată opera literară a lui 
Alexandru Lascarov-Moldovanu (îl citez, 
ca biograf ce sunt al acestui neprețuit scri-
itor creștin de secol al XX-lea). De altfel, 
s-ar cuveni amintit și romanul „Papucii lui 
Spiridon” (recent tradus în românește și 
publicat la Editura DOXOLOGIA, Iași, 
2021), al scriitoarei contemporane Chris-
tine Rogers, o scriere (precizez) care nu 
se adresează doar copiilor.  

(Continuare în pag. 6) 
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Profesorul Mircea Aanei, 

viețuind sub aripa ocrotitoare a 
Mănăstirii Putna, e cunoscut suceve-
nilor ca poet și prozator. Poate nu 
întâmplător, primul său volum de 
poezii este intitulat Liturghia pădurii 
(1994), urmate de alte câteva lucrări 
în versuri și proză. După ce în 2020 
și-a încântat cititorii cu romanul Ul-
tima scrisoare, revine pe scena 
literară în 2022, în aceeași calitate 
de romancier, cu scrierea Mama 
fetiței din flori, apărută la Editura 
„Timpul” din Iași, cu o prefață 
semnată de Mihaela Grădinariu. 

Scris la persoana întâi, trama 
romanului se constituie într-o 
dramatică spovedanie, în dublu ex-
emplar, concentrată în următoarea 
frază: Mă căsătorisem, ca și mama, 
cu un bețiv în care nu aveam nicio 
bază. Singura diferență era că nu 
luam bătaie de la el (…). Și ar mai fi 
o diferență, cele două căsătorii au 
loc în condiții diferite și în alți ter-
meni. 

 În primul caz, lectorul face 
cunoștință cu un cameleon, pre nu-

mele lui mic Tinu (Leontin Lăstun), 
care, aidoma unei urâcioase arah-
nide, s-a obișnuit să țeasă în jurul 
câte unei fecioare plasa așa-zisei 
iubiri, abandonându-și victima 
inocentă   imediat ce a pus ochii pe 
alta: Pentru el, Oltița (ultima din 
cuceriri) nu era decât o simplă 
aventură amoroasă din șirul de fete 
credule pe care le amăgise, le 
posedase animalic, apoi le aban-
donase fără mustrări de cuget. 
Bărbatul face parte din categoria in-
divizilor pervertiți, dominat de un 
egoism atroce, lumea din jur re-
ducându-se mereu la propriul eu, im-
posibil să se deschidă spre exterior. 
Este meritul lui Mircea Aanei de a fi 
creat două personaje total opuse, 
Oltița Asandei, de șaptesprezece 
ani, frumoasă ca o zână din basme, 
în ultimul an de liceu, isteață, vioaie, 
cu fire deschisă și veselă și Tinu, un 
holtei de aproape treizeci de ani, cu 
toate atuurile unui seducător, 
cunoscător al nenumăratelor tertipuri 
de a subjuga un suflet ingenuu tân-
jind după iubire.  

Hipnotizată și cu simțurile 

răvășite de tandrețea unui „adevărat 
cavaler”, adolescenta are parte prea 
devreme de surprize cât se poate de 
neplăcute: e învinețită de culișerul 
mamei (M-ai făcut de râsul satului, 
destrăbălată ce ești!), se trezește că 
și ea va fi mamă, cu o reacție 
stupefiantă din partea bărbatului iubit 
(Ia, ascultă, dragă! Nu încerca să mă 
fentezi tu pe mine!...), aceea de re-
fuza o eventuală căsătorie.  

Obligat să renunțe la țâfnă, va 
face din viața conjugală un calvar 
prelungit, mărturisit cu lux de 
amănunte și cu o dezarmantă sin-
ceritate într-un jurnal, capitolul al IV-
lea din carte. 

Tinu se evidențiază prin a 
avea două fețe și nici un obraz. În 
casă e o brută (maică-sa, precum 
Baba Cloanța din poveste,) îi dă 
mereu apă la moară, iar la locul de 
muncă (socotitor la CAP din 
Boroaia) vizează postul de contabil 
și, ca să-l obțină, îl reclamă pe 
deținătorul funcției ca dușman al 
regimului. 

 Lichea până în măduva 
oaselor, își aranjează în lume o 
imagine de om cumsecade, în 
vreme ce în familie se poartă cu o fe-
roce cruzime: Tinu! Tinu, de ce mă 
izgonești? Lui nu i s-a înmuiat deloc 
inima, ci s-a enervat pe loc și m-a 
luat la pumni, lovindu-mă la 
nimereală: în cap, în spate, peste 
umeri, fără să-i pese că ai mei erau 
de față. Oltița plătește cu vârf și în-
desat fapta-i necugetată din 
adolescență, devenind o martiră.  

Pe de altă parte, nu concepe 
să se despartă de monstrul care o 
terorizează continuu, suportând stoic 
tratamentul nemilos al bărbatului și 
notând cu disperare în jurnal: 
Câteodată, mi-aș dori să plec ime-
diat în țărână ca să nu mai sufăr 
atâta. Până la urmă, femeia, bolnavă 
și cu un picior fracturat, găsește 
resurse pentru a continua 
conviețuirea cu dușmanul (pentru cei 
patru copii îi întoarce de fiecare dată 
și celălalt obraz), scriind în jurnal, ca 
o creștină ajunsă în proximitatea 
desăvârșirii: Nu acuz și nu urăsc pe 
nimeni; așa mi-a fost dat mie să 
trăiesc… și Îi mulțumesc lui Dum-
nezeu pentru toate câte mi le-a dat. 

Ca un făcut, mariajul fiicei 
Lina, învățătoare și ea, capătă 
aproximativ aceleași coordonate 
sumbre, din care lipsește, totuși, 
schingiuirea.  

Gavril Tăutu se dovedește a fi 
un bețiv notoriu (trece prin comă 
alcoolică), iar nefericita soție declară 
cu tristețe: Ne-am bălăcit astfel, 
multă vreme, într-o conviețuire falsă, 
searbădă, golită de sens. 

 Cu sufletul în suferință, ea 
moștenește atitudinea mamei și nu-
l urăște pe cel ce i-a făcut doar zile 
amare. 

Două flori veștejite sunt cele 
două personaje feminine, mamă și 
fiică, trăindu-și drama în câte un cerc 
trasat de niște vicioși incurabili. De 
data aceasta, autorul s-a întrecut pe 
sine însuși, dezvoltând, cu evident 
talent, un subiect prezent în viața de 
toate zilele.  

Cu scindarea temporală a 
evenimentelor, cu prezentarea 
relației complexe dintre personaje, 
cu o construcție a intersectării per-
soanei întâi cu a treia, cu des-
chiderea finală a romanului, Mircea 
Aanei se dovedește un romancier 
de luat în seamă în pleiada prozato-
rilor din Bucovina.
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       Deși i-am, întâlnit numele deseori prin re-
viste, nu m-am oprit niciodată, mai insistent 
asupra textelor sale și nu știu să-mi fi atras 
atenția în vreun fel în cadrul frecventelor întâlniri 
scriitoricești organizate de filiala Uniunii Scriito-
rilor din Bacău. Am trecut unul pe lângă celălalt 
ca doi necunoscuți, fără să ne încurajăm sau să 
ne stânjenim reciproc. A contribuit, probabil, la 
această indiferență și inflația  mare de poeți 
apăruți în ultimii ani - care de care mai agresiv 
și mai convins de genialitatea sa. Tineri, care 
n-au citit 5 cărți de poezie în toată perioada 
formării lor intelectuale și n-au trecut printr-o 
formă de ucenicie literară iau cu asalt Festiva-
lurile de poezie, cumulează câte 15 -20 de pre-
mii literare și, sub pretextul unui postmodernism, 
mai greu de înțeles celor vechi, caută cu orice 
preț  să șocheze printr-un lirism dezlânat, agra-
mat și fără nici o noimă la cheie. O vreme i-a 
mai descurajat Alex Ștefănescu în cadrul efe-
merei sale emisiuni televizate Tichia de  
mărgăritar, dar numărul lor, a neaveniților, n-a 
scăzut, dimpotrivă a rămas la fel de numeros, 
de neconvingător și la fel de agresiv. Sigur, cu 
Geta Stan Palade lucrurile stau total diferit. Aflu 
din fișa sa personală că are o bogată experiență 
literară, că este autoarea a zece volume de 
poezii, că a acumulat destule distincții și 
recunoașteri și că numele său figurează deja în 
numeroase antologii. Cu un asemenea pal-
mares în bibliografia sa, este de mirare că Geta 
Stan Palade n-a întrunit până acum sufragiile 
unei consacrări scriitoricești oficiale. Dar va veni, 
sunt convins, și vremea-i aproape. În 2018, Ed-
itura eCreator (Baia Mare) i-a publicat volumul 
de poeme Harfa, o carte masivă cumulând, 
probabil, trudnicia unei perioade de gestație mai 

îndelungate. Un adevărat bazar liric. Rar mi s-a 
întâmplat să găsesc în același volum o diversi-
tate tematică așa de surprinzătoare. Se 
confirmă încă odată ideea, înțelenită de multă  
vreme printre poeți, că se poate aduce în 
partitură lirică orice pretext, că nu există teme și 
subiecte prohibite actului poetic și că totul de-
pinde de abilitățile autorului. Or, din acest punct 
de vedere, Geta Stan Palade n-are nici un fel 
de complexe. Nimic din ceea ce este și consti-
tuie ontologia dată, cercul strâmt, cum ar fi spus 
Eminescu, nu este exclus tratamentului liric. Dar 
e vorba de o ontologie subiectivă, asumată liric 
cu drum cu tot, cum ar fi spus Hegel, cu tot pat-
rimoniul de simțăminte de care e infuzată și cu 
tot fondul emoțional, care-i conferă glazură și 
căldură umană. Insist.  
           Orice subiect, oricât de arid ar părea, 
poate fi adus în portativ liric și Geta Stan Palade 
chiar conferă dispunerilor sale lirice o mare va-

rietate tematică, dar dincolo de această diversi-
tate cred că putem disocia câteva teme privile-
giate și cu o anumită frecvență în travaliul său 
liric. Ca profesoară de religie este firesc ca dia-
logurile sale cu divinul, ideea saltului în tran-
scendent, plonjarea într-un dincolo de 
circumferință a cercului strâmt să revină într-o 
anumită ritmică în discursul său poetic. Puse 
cap la cap și într-o anumită ordine, relațiile sale 
cu divinul reconstituie întreaga gamă a 
religiozității sale smerite și active, de la 
rugăciune la pietate și de la cucernicie la 
recunoștință. Mi-e teamă, Doamne, să nu ne 
pierdem de tineri în lume! Clepsidra timpului/ 
rămânând de atâtea erezii și vise fără nisip!/ La 
vremea vremii/ păsările dorului se vor coborî în 
Olimp/ aducându-ne pe aripi lacrima luminii,/ 
s-o pască din palme delfinii (Rostindu-ți nu-
mele). De multe ori, divinul este invocat nu doar 
cu smerită plecăciune, dar și cu recunoștința 
celei ce-a simțit suflarea divină prin apropiere. 
Doamne, mi-ai dăruit din mărinimie atâtea 
odoare de preț cu care mi-am îmbogățit 
tinerețea (...) Mi-ai râvnit Doamne umerii, inima 
această lină lumină, pasăre rară, lira de aur a 
dragostei noastre din pământul făgăduinței 
(Pământ al făgăduinței). Nu trebuie să ne mire 
că uneori poezia d-nei Geta Stan Palade - am 
în vedere poezia împănată cu duh creștinesc, 
se convertește-n colindă românească și poate 
fi cântată la ferestre în serile de iarnă, noaptea 
pe la cântători, pentru a vesti nașterea mântu-
itorului. Cum pot, Doamne, să răstorn umbra 
cerului/ pe colina năpădită de mierle/ Este ca și 
când mi-aș amaneta visul/ pe-o banchiză de 
nuferi!/ Este ca și când m-aș încumeta, Demiur-
gule/ să-ți revărs umbra cu boarea de cireș a su-
fletului/ dincolo de cer și pământ/ dincolo de 
tărâmul izvoarelor!/ Este ca și când aș inventa 
o mașină uriașă/ de tocat luceferi și păsări 
(Colindă de mierle).  
           Cealaltă temă ținută în grații de poetă - 
idee la care revine adesea cu imagini de o 
prospețime tulburătoare este una eternă și 
niciodată epuizată, cea a Erosului învolburat, a 
iubirii angelice, pentru care caută glastrele cele 
mai ademenitoare. Căci iubirea este aceeași, 
neschimbată de când lumea - floare de colț și 
de nu mă uita - numai glastra e diferită, numai 
cadrul și tipologiile care o aduc în active lucra-
tive se primenesc și o încearcă în alte registre. 
Fie că se decantează din neliniștile subiective, 
fie din jubilația regăsirii jumătăților, iubirea se 
ecranează panoramic se asezonează cu în-
treaga cosmogonie. Într-un amurg de dor astral/ 
ne-deflorat de stele/ mi-am priponit Pegasul de-
un caval// să-mi treacă clipa dragostei/ printr-un 
inel oval/ joc bântuit de Iele (Dor astral). Nu este, 
nici acest sentiment angelic, ferit de tulburări și 
izbeliști, el trebuie întărit mereu, ca o cetate 
expusă primejdiilor și apărată continuu, fie și 
printr-o cruciadă a florilor. Cruciadele îngerești 
ale florilor/ le-am pornit pe cont propriu/ din 
dragoste pentru tine…/ Spectacolul Dragostei a 
fost jucat/ pe toate scenele lumii/ cu casa 
închisă preț de câteva sute de ani!/ Nu mă sfiesc 
să-ți mărturisesc, Sire,/ că am primit chiar și un 
premiu special/ pentru spiritul meu seducător/ 
de mladă romantică (Cruciadele florilor).  
Există, desigur o gradare a Erosului, iar intensi-
tatea lui umple în întregime intervalul dintre vis-
are și real. În vis eram cu tine în lanul de grâu 
pictat  în vara aceea de Van Gogh! Îmi 
amintesc că la nunta noastră spicele/ din lanul 
acela mi-au sărutat gleznele goale!// Deasupra 
se roteau cârduri de corbi/ pe care același pictor 
îi surprinsese în peisaj/ prin câteva tușe cenușii 
de culoare!/ Tu, prevăzător și, desigur la fel de 
curtenitor/ ignorând prezența corbilor din peisaj/ 
m-ai cuprins tandru de umeri arătându-mi pe cer 
soarele care devenise roșu/ asemenea unui disc 
uriaș de foc sângeriu!// Când m-am trezit din 
somn în odaie/ năvălise ziurelul de zi/ ornându-
mi pereții odăii cu nuferi!... (Vis). 
         Nu mai insist. Geta Stan Palade este o 
poetă adevărată și-i creditez lirismul în veșminte 
feminine cu convingerea că este o voce distinctă 
în peisajul imaginarului liric actual. O felicit sin-
cer pentru această ispravă livrescă și-i aștept cu 
înfrigurare viitoarele izvodiri.

 

Lirism în recuzită feminină  
– Geta Stan Palade 
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Am avut privilegiul să citesc în 

premieră o parte dintre cele 40 de proze 
scurte (publicate într-o primă formă, în 
serial, în revista „Școala gălățeană”), 
cuprinse de cunoscutul scriitor gălățean 
Ion Manea în volumul „Spasibo, Dom-
nule Putin!”, apărut anul trecut la 
cunoscuta Editură eLiteratura, 
București, 2021. Ion Manea este deja 
autorul unei decade de cărți publicate 
la prestigioase edituri din Galați și din 
țară, dovedind o adevărață plurivalență 
a creației sale literare: proză scurtă, 
eseuri, critică literară, chiar poezie. 
Câteva exemplificări sunt edificatoare: 
Cocoșul de balcon, debut editorial, 
proză (1990), De-a v-ați găsitelea, fa-
bule (2001), Laptele de la miezul 
nopții, proză (volum apărut la Editura 
Fundația Culturală Antares, 2008), 
Regele ghioceilor, proză (2013), La gi-
rafe nu mă bag, proză (2014-ediția I-a, 
2021-ediția a II-a), Călimara cu pixeli, 
eseuri (2015), Raftul cu prieteni, 
cronici literare (2018) etc. De regulă, ti-
tlurile multor cărți sau ale unor capi-
tole/episoade ale acestora reprezintă o 
chintesență  a temei abordate, chiar o 
abstractizare a acesteia, Ion Manea 
punându-ne la încercare, pas cu pas, 
episod cu episod, imaginația, inter-
pretarea, fantezia, ironia, hazul, uneori 
realitatea dezarmant de simplă, comică. 
Subiectele prozelor sale pare că se 
găsesc pe toate drumurile, la toate 
vârstele, de la poveștile pentru copii la 
memorialistica octogenarilor, de la 
întâmplări în aparență banale, dar de-
terminante pentru un demers serios, 
chiar cu conotații istorice (vezi, „Spa-
sibo, Domnule Putin!), la subiecte și 
teme de avangardă, ce țin de strategia 
viitorului sau de descoperirea trecutului, 
chiar dacă sunt construite pe structuri 
ironice, comice. Cîteva titluri confirmă 
din plin asemenea considerații: Poliția 
Luminii, Împușcături sub mărul ferme-
cat, Un pătuț abandonat, Jăratec stins 
cu bere, Covrigul cu numărul două mil-
iarde, Vițelul cosmic, Șapte soacre 
dintr-odată, Strania întoarcere a lui Nos-
tradamus, Furtul mileniului trei, Ulise 
cântând Marseilleza, Moș Crăciun 
inspectează darurile, Bordeiul Babei și 
palatul Moșului etc. 

Semnificativ pentru scrisul lui Ion 
Manea, în general, pentru acest volum, 
în special, este crochiul – portret de cre-
ator -, postat pe coperta patru a prezen-
tului volum, pe care i-l face reputatul 
critic și istoric literar Marian Barbu: „Nu 
cunosc să fi găsit în scrisul literar con-
temporan o forță eruptivă cu așa stranie 
consecvență ca la Ion Manea, chiar 
dacă ghemul încâlcitului comic a fost 
strâns bine în chingi de către Caragiale. 
Comicul oficiat de acesta, în prea solic-
itatele dezghiocări: de tipologie, de 
situații, de limbaj, de caracter, și alte 
câteva, derivate, din acestea, până la 
Teodor Mazilu, Aurel Baranga, Ion 
Băeșu și alții nenominalizați aici, are un 
ingenios rezoner în persoana lui Ion 
Manea”. Titlul volumului este dat de o 
construcție literară extraordinară, „Spa-
sibo, Domnule Putin!”, ca o amară 
ironie, o iluzorie întâlnire dintre Ion 
Manea, care a ajuns la Kremlin cu un 

OZN, și Vladimir Putin, căruia îi cere di-
rect: „vreau să ne dați Basarabia 
înapoi!”. Surprinzător, Putin răspunde: 
„Cu o condiție, să primiți și Nordul Bu-
covinei, căci așa s-ar cuveni”. Ironia și 
comicul domină dialogul, Manea nefiind 
surprins, meditează în taină: „știam cât 
de generos este marele conducător, 
mai ales cu popoarele învecinate”. Mai 
mult, rămâne supefiat când aude din 
gura țarului: „Domnule Manea, va trebui 
să luați și Sudul Basarabiei”, pentru 
care spune că a și vorbit cu 
„neastâmpărații ăia de ucrainieni”. Gen-
erozitatea lui Putin este susținută de o 
nouă declarație halucinantă: „N-aveți în-
cotro, trebuie să o luați, vă ordon!”. Și 
la întoarcere, de la înălțimea OZN-ului 
său, autorul prozei ne oferă o altă 
surpriză: vede că vreo 30 de trenuri 
înaintau de la est spre vest, iar pe 
fiecare vagon era inscripția „Tezaurul 
României”. Visând frumos, am putea 
să-l considerăm pe Ion Manea un mare 

vizionar, un Nostradamus român, 
încrezător că, într-o vreme, într-adevăr, 
va putea să-i spună țarului „Mulțumesc, 
Domnule Putin!”, în vreme ce acesta, 
de Dincolo, îi va transmite „Felicitări, 
Domnule Manea!”. Iată că, ceea ce nu 
au reușit mai bine de 80 de ani politi-
cienii, diplomații și militarii a reușit 
vecinul meu, domnul Manea, să 
readucă în hotarele firești ale neamului 
românesc Basarabia, Bucovina de Nord 
și Basarabia de Sud. Istorică ispravă! 

Ion Manea pare a fi chiar un 
apropiat al lui Nostradamus, pe care-l 
întâlnește la un apartament vecin de 
apartamentul său de la Blocul „Bistrița”, 
din Port, care ghicea cu precizie fapte 
esențiale din viața cotidiană: cine va fi 
viitorul președinte al Asociației de Lo-
catari, când va promova „Oțelul” într-o 
ligă superioară sau cât va costa un kilo-
gram de ceapă la sfârșitul lunii. Erau 
preocupări de zi cu zi ale oamenilor de 
la blocul cu un nume transilvan. Manea 
trăiește, împreună cu întreaga comuni-
tate din zonă, drama tatălui Nos-
tradamus, care a fost luat de o tornadă 
tocmai când voia să pună în tomberon 
„punga verde cu gunoi” și așteaptă 
alături de doamna Nostradamus, de fiul 
lor Nostradamus junior și de fiica, 
domnișoara Nostradamus, „Strania 
reîntoarcere a bătrânului Nostradamus”, 
subiectul unei noi proze scurte. Într-o 
altă proză, „Noua Maria Magdalena”, 
Ion Manea este impresionat de „vila în-
grozitor de cochetă construită într-un 
timp record pe malul Dunării”, de „bolizii 
din garajul proprietarului”, de „compor-
tamentul de nabab” al acestuia. Vrând 
să răspundă curiozității scriitorului, 
„nababul” încearcă să-i explice acestuia 
sursa îmbogățirii, dându-i o explicație 
bulversantă: „Am făcut asta numai și 

numai pentru creșterea PIB-ului în 
România”, drept o datorie patriotică, 
pentru că „dacă am sta toți cu mâinile 
în sân, ce s-ar alege de draga noastră 
țărișoară?”. Un alt episod, în aparență 
hazliu, cu care este confruntat inclusiv 
autorul, se întâmplă chiar în noaptea 
nunții sale, petrecută la restaurantul din 
Turnul de Televiziune, cu „prea fru-
moasa și curata” Maria Magdalena, 
când mireasa „mi-a fost răpită între 
orele zero și zece și zero și patruzeci”. 
De fapt, cine-i furase mireasa? Tocmai 
amicul său nabab, care, între timp, își 
găsise cea mai nouă afacere: hoț de 
mirese pe care le restituie „contra unor 
sume importante de bani”. Acesta are și 
o explicație: „scopul scuză mijloacele 
pentru îmbogățire”, iar pentru a justifica 
legalitatea demersului său precizează 
că „are o firmă înregistrată în acest 
sens”, pentru care „plătesc impozite”. 
Ca urmare, Maria Magdalena a fost 
„restituită” mirelui, după ce acesta a 
plătit marelui întreprinzător o importantă 
sumă de bani. 

O temă cu care se confruntă so-
cietatea românească de 30 de ani în-
coace este instabilitatea politică, situație 
transferată în registru ironic, comic, la 
Asociația de Locatari de la Blocul 
Bistrița, la care locuiește și autorul. Ast-
fel, subiectul celei de-a 40-a proze a 
volumului, intitulată semnificativ „Avem 
rege!”, pune în evidență dezamăgirea 
locatarilor de faptul că numai în ultimele 
trei luni s-au perindat la conducerea 
asociației șase președinți, tocmai într-o 
asociație „evidențiată pe municipiu”. 
Exasperați de situație, cineva vine cu 
propunerea salvatoare: „să ne alegem 
un rege!”, motivând că numai așa „va fi 
liniște și pace în asociația noastră, care 
va deveni regat”. Propunerea a fost 
îmbrățișată cu entuziasm și domnul 
Ionescu, deși un locatar fără personali-
tate, de la scara 4, a devenit Ionescu I. 
A contat mult faptul că Majestatea Sa 
avea trei copii în floarea vârsei, care la 
rândul lor aveau mai mulți copii, deci 
puteau asigura monarhiei o îndelungată 
continuitate, deci stabilitate. Din păcate, 
numai după doi ani de stabilitate, 
stupoare! Doamna Iliescu, locatara de 
la scara 6, unul dintre foștii președinți, 
se hotărăște să dea în judecată 
monarhia și să-l detroneze pe regele 
Ionesc I. De ce? Citiți cartea lui Ion 
Manea! 

Ne oprim aici cu detalierea si-
biectelor câtorva dintre cele 40 de proze 
publicate de Ion Manea, lăsând citito-
rilor curiozitatea, plăcerea și bucuria de 
a descifra enigmele textelor, de a 
înțelege durerile autorului pentru 
aparent nesemnificativele drame pe 
care suntem nevoiți să le trăim, în 
speranța că oamenii vor înțelege 
mesajul autorului de a reveni pe drumul 
cel bun. Cartea va putea fi procurată de 
cititorii doritori prin internet. 

Ion Manea face în prozele sale o 
critică virulentă, tăioasă a societății în 
care trăim, dând palme zdravene capi-
talismului sălbatic înstalat în România 
în ultimii 30 de ani, se dovedește un 
scriitor care deține, prin tematica și 
construcția prozelor sale, arta de a-și 
masca revolta prin ironie, prin exacer-
barea comicului. Manea are capacitatea 
și ușurința dezarmantă de a transforma 
întâmplări de cele mai multe ori banale 
în scenarii spectaculoase. Împărtășim 
întru totul concluzia lui Marian Barbu: 
„Mulțumesc, Ion Manea, pentru serioz-
itatea prozelor produse de Dumneata! 
Limba română folosită este la mare 
cinste!”. 

.............................. 
*Ion Manea, Spasibo, Domnule Putin, 
Editura eLiteratura, București, 2021 

 

SPASIBO, DOMNUL PUTIN!/FELICITĂRI DOMNULE MANEA!*
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e Dacă în imaginarul lui Christine Rogers, l-

am putea vizualiza pe Sfântul Spiridon, luând 
chipul unui avva bătrân și simpatic, în preajma  
vreunui copil sărac care are mare nevoie de ajutor, 
– în viziunea ieromonahului-scriitor Savatie 
Baștovoi, imaginarul naratologic coboară în inima 
veacului al VI-lea, pentru a-l cunoaște pe Sfântul 
Simeon cel Nebun după Hristos.  

Vă întrebați dacă au un numitor comun cele 
două cărți semnate de Christine Rogers și de Sa-
vatie Baștovoi? Firește. Rugăciunea. Singura. 
Tămăduitoarea! Ei bine, cu o structură, deja 
clasicizată, prologul și epilogul romanului semnat 
de Savatie Baștovoi îmbrățișează într-un tot 
sfințenia binefăcătoare a unui monah acționând 
prin învălmășagul tulbure al mulțimilor împovărate 
de multiple și variate împotmoliri ale existențialului. 

Așadar, dacă desprindem din acest tot doar 
două fraze, cea  din incipit („Pe ulițele prăfuite ale 
cetății apăru un bărbat cam de șaizeci de ani, 
costeliv și chel, încins cu o funie de finic, de care 
era legat un câine mort”) și cea din desinit („Așa a 
sfârșit viața pământeană a monahului Simeon pe 
care unii îl numeau nebun, iar alții sfânt”), în mod 
cert, vom înțelege mesajul cărții. 

Protagonistul este monahul Simeon, un 
bărbat matur care își impune un comportament 
(voit) ciudat, urmărind – pe de o parte, să-și 
strunească patima „slavei deșarte”, – iar pe de altă 
parte, ca semenii săi să se „oglindească” în el, 
corectându-se („să se vadă în nebuniile mele ca 
într-o oglindă și, cunoscând astfel cât de 
caraghioși și de vrednici de râs sunt, să se 
oprească din răutățile lor”). 

Invitația autorului este generoasă. Cu un 
ochi adâncit înspre un trecut real istoric (Cetatea 
Emesa, în timpul împăratului Iustinian cel Mare), 
chiar pe parcursul lecturii, iluminarea se va pro-
duce. Lectorul va înțelege că nu ni se prezintă o 
legendă, ci o lecție de morală creștină.  

Și foarte-foarte important, în mentalitatea, 
acțiunea și comportamentul personajelor din acest 
roman, ne vom recunoaște pe noi înșine, cei de 
astăzi care, nu de puține ori, ignorăm, cu vădită 
indiferență, valorile morale și teologale ale 
umanității. Că s-ar cuveni să aspirăm întru încu-
nunarea aleselor virtuți, depinde, negreșit, de 
fiecare dintre noi. 

Nu ne rămâne decât să ascultăm vocea 
auctorială (ar putea fi însăși vocea noastră 
interioară) care, într-un final, glăsuiește astfel: „Să 
fim cu băgare de seamă la nebunii din jurul nostru, 
ca nu cumva să fie printre noi vreun sfânt, iar noi, 
din împietrire, să ne lipsim de binecuvântarea lui”. 

ROMANCIERUL  
SAVATIE BAȘTOVOI 

(Continuare din pag. 4)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un telefon iarna 
 
Un apel telefonic la care nu vei răspunde 
noaptea aceasta parcă împrumutată altora  
când la răscruci de adio  
peste zăpada groasă trec 
femeia care te-a vândut și femeia  
care te-a împiedicat să faci o mare greșeală 
sub acordurile gavotei lui Rameau 
când fulgii ninsorii par îmblânzitori  
de secole sălbatice insistenți precum misionarii 
unei noi religii salvatoare iar studiul absenței 
te obligă să ai puțin trăsăturile iernii 
așa cum totul în jur  după o vreme adoptă ceva 
din fizionomia și obiceiurile locatarului 
și ești gata să te naști de două ori 
la  vârste egale în același oraș 
pe aceeași stradă 
unde ea nu va suna pe nimeni 
unde ea nu va  veni niciodată 
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Mă întrebam de ce profesorul Petre 

Isachi a ales pentru Întâlnirile de la 
Văratec de anul acesta tematici de critică 
literară și cred că, în primul rând, pentru 
că domnia sa însăși practică o critică 
literară ca literatură de interpretare și dez-
batere. Iată temele propuse:  

–   Cercetători contemporani de-
spre filosofia lui Eminescu. 

–  Actualitatea lovinescianismu-
lui. 

–  Constantin Ciopraga – perso-
nalitate a literaturii române. 

În al doilea rând, răspunsul l-am 
găsit în discuțiile aprinse de pe internet cu 
privire la anunțul schimbărilor radicale 
care ne așteaptă odată cu noua lege a 
educației, căci de învățământ autoritățile 
nu mai vorbesc. Scria criticul Paul Cernat, 
sarcastic,  pe facebook, deunăzi: „În fine, 
m-am prins de ce nu se mai dă Bacul de 
sine stătător la Limba și literatura română, 
ci doar la limba maternă (cazul 
minorităților etnice) și la două limbi străine 
de circulație internațională. Pentru că 
limba română literară e o limbă 
nerentabilă, deja arhaică și ridicolă, de 
circulație internă minimală și mai greu de 
învățat decît chineza veche sau lapona.” 

Ca urmare a articolului apărut în 
media cu afirmațiile ministrului Câmpeanu: 
„Examenul de Bacalaureat este prevăzut 
a avea următoarele probe: o  singură 
probă scrisă de evaluarea competenţelor 
la disciplinele cuprinse în trunchiul comun. 
Este o probă comună pentru elevii de la 
toate filierele, profilurile şi specializările.”, 
a afirmat ministrul, profesorul Ioan Neacșu 
a postat pe FB: „Eu propun să se dea și 
doctoratul cu teste de tip „grilă”... Sau, nu, 
e prea greu, mai simplu este să copii. Așa 
ajung doctorii miniștri! Elevii noștri sunt cei 
mai buni din Europa la matematică! Dom-
nul ministru i-a întâmpinat cu onoruri, cam 
acre, dar ce mai contează? Dacă le-ar da 
un test „Pisa”, pariez că nu-l fac și, rituos, 
domnul ministru îi va declara „analfabeți 
funcțional!” 

Adrian Papahagi a postat: „Nu 
înțeleg de ce ar fi nevoie de o nouă lege a 
învățământului. De ce nu poate fi aplicată 
corect și integral legea Funeriu?  Intuiția 
mea este că noua lege are o singură miză: 
să salveze cumva plagiatorii "strategici", 
adică toți dr. plag. în securitate, apărare, 
drept și studii politice care conduc statul. 
Restul e zgomot de fond, menit să de-
turneze atenția de la scopul real al legii.” 

Meditând la ce și cum învățam noi, 
cum eram examinați, ce autori am avut la 
bacalaureat și ce autori mai sunt azi în 
această programă, inițiativa tematicii de la 
Văratec este binevenită. Mai este Lovi-
nescu actual?  Mai are rost să învățăm pe 
de rost poezia eminesciană și cum să o 
încadrăm în genul liric?  Dar romanul de 
dragoste Mite, Bălăuca, scris de Lovi-
nescu în 1934-1935, mai poate fi citit de 
tineretul nostru ultradigitalizat fără a fi con-
siderat un produs antic și cumva…„penibil” 
în viziunea acestor jucători de Terminator? 

Greu de răspuns…Lumea s-a 
schimbat. Tinerii sunt mult mai schimbați 
decât am fost noi față de părinții și bunicii 
noștri. Accelerarea progresului dar și 
viteza în care ei sunt nevoiți să asimileze 
duc la anularea „vechiturilor” sau, cel mult, 
la învățarea lor ca istorie, ca trecut… Tre-
cutul nu poate fi actualizat…el poate fi, 

însă, aplicat la noutăți, la deveniri, la 
transformări. Și atunci filozofia emines-
ciană, critica lovinesciană și ce înseamnă 
Ciopraga pentru literatura română pot fi 
repere de studiu și învățare.  

• Relatarea poveștilor de dragoste 
dintre Eminescu și Mite Kremnitz și Vero-
nica Micle, în romanul Mite. Bălăuca  are  
în vedere contemporanii lui Lovinescu din 
acei ani și studiile făcute cu câteva decenii 
în urmă, -  deja scrisese Istoria civilizației 
române moderne, (1924-1925); Istoria 
literaturii române contemporane, (I-VI, 
1926-1929); Critice, ediție definitivă 
(1925-1929)-; romanul Mite. Bălăuca 
urmează, astfel,  romanului Adela (1933) 
al lui Garabet Ibrăileanu cu doar un an mai 
târziu. Rivalul său la un post universitar la 
Iași, îl influențează sau poate îl și 
concurează la capitolele mister, iubire 
neînțeleasă, sentimente imposibile într-o 
lume a bârfelor, a scandalurilor mondene. 
Eminescu nu a fost absolvit de toate 
aceste moravuri ale unei societăți corupte, 
dar și aflată pe calea modernizării. Lovi-
nescu, prin romanele sale, era propriul 
exemplu pentru aplicarea teoriilor sale lit-
erare, care l-au făcut memorabil și mentor.  
Viața lui Eminescu era, în acea perioadă 
interbelică, disecată, interpretată, 
născocită, dovedită…era un aer de dece-
lare a intimității marelui poet. Iar conjunc-
turile literare și politice influențau operele 
ce i s-au dedicat. Unde era Lovinescu în 
1934, pe când George Călinescu scria 
Viața lui Mihai Eminescu (1932), Opera 
lui Mihai Eminescu (1934). Călinescu era 
deja membru al Cenaclului Sburătorul al 
lui Lovinescu încă din 1926… 

Să nu uităm că, în același timp, fer-
voarea pentru Eminescu dădea și Ro-
manul lui Eminescu al lui Cezar 
Petrescu: Trilogia Luceafărul, Nirvana şi 
Carmen Saeculare, publicată de Cezar 
Petrescu sub titlul generic Romanul lui 
Eminescu, a apărut întâia oară la editura 
Naţională-Ciornei, în decurs de un an şi 
jumătate, din 1935 până la sfîrşitul lui 
1936, cum precizează Mihai Gafița în 
„Câteva date de istorie literară”.  

Era. așadar, un timp al dezlegării 
misterelor  din viața poetului, era un timp 
concurențial între criticii și scriitorii vremii 
cu privire la geniul poeziei române…Cum 
îl sugerează Lovinescu ca portret psihic pe 
Eminescu? Influențat de Maiorescu, de-
sigur, care-i fusese profesor… 

În Mite. Bălăuca, Lovinescu de-
scrie detaliat temperamentul, comporta-
mentul, firea poetului, chiar dacă utilizeză 
pentru această lucrare personaje celebre 
în a-i face poetului această biografie 
lăuntrică: Maiorescu, Caragiale, Slavici,P. 
Carp, Mite Kremnitz, el însuși ca narator.  

Mite, pag. 29: „Deși-i cunoștea pu-
terea  de subită absență  spirituală, de re-
fulare, de periegeză pe mări îndepărtate, 
întipărită pe față ca o mască, ea se uită la 
dînsul îngrijorată; știa că în acel moment, 
în mijlocul oricăror persone el nu-și lăsa 
pe pământ decât leșul iar mintea îi colinda 
pe alte tărâmuri, departe, pe funduri de 
oceane după coralii iluzorii; de i-ar fi pus 
cineva mâna pe umăr s-ar fi scuturat ca 
dintr-un vis…” 

Mite, pag 34: „Cel dintâi îi vorbise 
de dânsul Maiorescu, ca de un poet cu o 
fire ciudată, inegală; apoi și alții din jur, Ne-
gruzzi, Teodor Rosetti: din ce auzea și de 
felul în care vorbeau toți de dânsul, ima-
ginea lui se cristalizase sub forma ideală 
a geniului romantic; un tînăr cu o lectură 
vastă, universală aproape, dar dez-
ordonată, cu cunoștințe din toate domeni-
ile, dar incapabil de a le lega într-o 
activitate unitară și mai ales îndreptată 
spre un scop anumit. Maiorescu îi poves-
tise de multe ori cum voise să facă dintr-
însul un profesor universitar…”  

Didacticismul lui Lovinescu se 
manifestă nu numai în a-i deplânge poe-
tului lipsa de ambiție ( din nou influența lui 

Maiorescu) în a avea un scop profesional 
conform cu cunoștințele sale, dar nu se 
abține de la comentarii critice literare și 
portretistice psihologic nici la poezia scrisă 
de Poet. Deși este clară încadrarea în cat-
egoria geniu neînțeles, la lectura poeziei 
Te duci… - poezie scrisă în șase ani, și nu 
avem siguranța că i-a inspirat-o Mite - 
Lovinescu mai trage o tușă pe simeza cu 
chipul și inspirația poetului Eminescu. 

Mite. Pag 133: „Poate pentru 
Veronica, poate pentru nimeni; fusese in-
spirat de despărțirea de o femeie anume 
ori poate de femeia în sine, căci tragicul 
moment al despărțirii îl avea în sine, în 
însăși structura lui sufletească în perpetuă 
dislocare. ” 

Acesta este portretul psihologic al 
poetului național, întocmit de criticii vremii 
cei mai apropiați de existența scurtă a lui 
Eminescu, începând cu Maiorescu, Lovi-
nescu, continuând cu George Călinescu și 
urmați de o pleiadă de scriitori care i-au 
canonizat poezia conferindu-i chipul ge-
niului romantic. Astăzi, eminescologia a 
ajuns o știință vastă, cu sute de emines-
cologi. Profesorul doctor Cornel 
Munteanu, în lucrarea Poliformismul 
operei face o clasificare a științei emines-
cologice iar la capitolul Eminescologia de 
sinteză îl regăsim pe Eugen Lovinescu 
alături de George Călinescu, Tudor Vianu 
și D, Popovici (Poliformismul operei, pag 
140). 

Și totuși, un mit creat are resenti-

mentarii săi, are negări în zilele noastre, 
chiar dacă, în conștiința colectivă, Emi-
nescu este încrustrat adânc. L-am numit 
Mitul marelui NU. 

Dacă Mihai Eminescu ar fi păşit în 
viaţă peste pragul veacului zbaterilor 
noastre, altfel ar fi fost sonorizate troienele 
de critici literare ninse în ani peste 
Luceafăr? 

Retorica variantelor acestei 
întrebări se poate afla nu în vastul material 
bibliografic, nu în comprehensiunea atâtor 
şi atâtor mari autori aşternuţi pe calea-i 
stelară, nu în viaţa Lui  fostă viitoare. 

 Unde aşadar? În Marele NU! 
 Pentru că geniul nostru pustiit şi 

dacă ar fi devenit contemporan cu Eugen 
Lovinescu, George Călinescu, Cezar Pe-
trescu, Perpessicius, Tudor Arghezi, ca să 
enumăr doar 4 dintre exegeţii imediat 
cronicari ai Poetului, n-ar fi schimbat 
vreodată trăirea Marelui NU. 

Abscisele acestui punct de echilibru 
al întregii opere eminesciene sunt ramuri 
ale unui Nu vital: dezamăgirea şi tristeţea. 

Între axele acestor definiri lirice, 
alunecările şi urcuşurile cardinalului Emi-
nescu au dat capodopere venind din mituri 
şi recreând miturile Poemei Române. 

Era modest, refuza premii, refuza 
să publice, trecea însingurat prin meserii 
şi printre oameni...chemat de însăşi 
Regina Carmen Sylva pentru a-l cunoaşte 
şi recunoaşte, Eminul s-a comportat 
obişnuit, blând şi detaşat de realitate. 
Eminul a trăit mereu în propriul înveliş 
uman dar desprins de realitatea imediată. 
Caracteristic geniului, viitor mit, atemporal.          
Eugen Simion descoperă în Cuvânt 

înainte din antologia din poezia 
eminesciană, nu mai puţin de 8 mituri de 
intensitate şi circulaţie universală: 

- Mitul naşterii şi al morţii- 
Scrisoarea I, Rugăciunea unui dac, 
Gemenii, Memento mori, 

- Mitul istoriei- Scrisoarea III, Epigo-
nii, Împărat şi proletar. 

- Mitul Înţeleptului (magul, 
învăţătorul) - Andrei Mureşan, Rugăciunea 
unui dac 

- Mitul erotic- Floare albastră, 
Dorinţa, Lacul, Sara pe deal. 

- Mitul întoarcerii la elementele pri-
mare- acesta e cuprinzător întregii opere 
de la Fiind băiet păduri cutreieram până la 
Mai am un singur dor. 

- Mitul oniric- Sărmanul Dionis 
- Mitul creatorului- Luceafărul, Odă( 

în metru antic) 
- Mitul Poetic, în care “poezia pune 

haine de imagini pe cadavrul trist şi gol’’. 
Eu,  cititor din mileniul III, le con-

sider într-un factotum de Mit NU! 
Să nu confundăm acest mit cu 

negaţia hegeliană, cu simpla anti-teză, ca 
moment al dialecticii. 

Mitul NU presupune imanenţă, pre-
supune neantul din care vine şi putinţa 
definirii lui ca fiind absolut. 

Mitul NU i-a asigurat lui Eminescu 
eternitatea. 

Desprind din critica lui Maiorescu, 
din anii 1868-1871, când încă îi mai ana-
liza lui Eminescu prozodia şi îi considera 
„ironia amară” din Venere şi Madonă, 
„ceva mai aprofundată ca a lui N. 
Nicoleanu”, desprind  sesizarea vagă a 
criticului pentru Marele NU eminescian. 

Maiorescu a numit pe atunci Epigo-
nii, „o antiteză exagerată care cu greu va 
încălzi cititorii mai critici de astăzi”. 

Şi continua cu aprecierea la Mortua 
est, ceva mai tolerant, cu „precizia limba-
jului”, însă definind inconştient critic, 
Marele Nu care năştea capodopere. 
Conchidea: 

„Nu înţelegem, nu putem primi 
această neglijenţă a formei”. 

Aşadar NU! 
Ne amuzăm astăzi cu astfel de 

interpretări critice? Le aşezăm doar crono-
logic şi garantăm că nu a fost nevoie, dacă 
destinul fizic al Poetului a cerut asta, ca 
Eminescu să treacă viu în secolul 
războaielor şi al purificării binelui. El, 
oricum, pe orice pătrar al luminii, ar fi 
vieţuit absolut definit. Unic şi irepetabil! In-
amisibil şi Mit! 

Poeţii, doar Poeţii, i-au aflat şi cân-
tat acest NU definitoriu geniului ... 

Marin Sorescu- Trebuiau să poarte 
un nume: 

     “Eminescu n-a existat. 
A existat numai o ţară frumoasă 
La o margine de mare 
Unde valurile fac noduri albe, 
Ca o barbă nepieptănată de crai.” 

Nichita Stanescu-Triptic eminescian: 
Peşteră absorbitoare 
Cerc absorbitor de punct 
Corn de melc care nu doare 
Suntul resorbit în sunt.” 
Definiri limpezi, dar nu pentru ochii 

criticilor ci doar pentru istoria spiritului 
românesc,  pentru mitologia sa din toate 
timpurile! 

Şi mai aproape ca timp fizic de Em-
inescu, Tudor Arghezi, în sclipitorul său joc 
de lasere cerebrale care l-a poetizat, a se-
sizat Marele Nu eminescian cel mai 
aproape de adevăr: 

“De fapt, poezia caracteristică şi 
mare a lui Eminescu se ridică din mâhnire. 

Speranţa, credinţa, mângâiere, 
nimic nu se găseşte la Eminescu. Locul de 
încolţire e dezamăgirea. 

Dezamăgirea a dat limbii româneşti 
o capodoperă de amărăciune glacială care 
se cheamă Luceafărul.” 

 
(Continuare în pag. 11) 
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Scriam nu demult, despre scriitorul 

Ion Apostu: 
„Ion Apostu este un trubadur, un 

menestrel, un om orchestră, iubind atât 
romanța pe care să o auzi noaptea țâșnind 
dintr-o tavernă dintr-o insulă grecească, 
cât și armonii baroce, complexe, ritmuri din 
țări îndepărtate, acorduri de jazz și bluess. 

Supratema poeziei sale este iubirea 
și nu întâmplător primele patru volume ale 
sale conțin acest cuvânt magic: ,,Iubiri și 
anotimpuri” – Editura ,,Armonii culturale”, 
2016; ,,Iubiri și nemuriri” – Editura ,,Sa-
lonul literar”,2017; ,,Iubiri și nostalgii” – 
Editura ,,Salonul literar”, 2017; ,,Iubiri și 
amintiri” – Editura ,,Salonul literar”, 2017. 

Poetul nu își construiește, așa cum 
fac mulți poeți „moderni” de la T.S. Eliot în-
coace, un personaj liric, cu un discurs voit 
sau aparent neutral, ci se implică, pa-
sional, ardent, eul liric trecând prin diverse 
ipostaze, într-un evantai cromatic și ideatic 
cuceritor. 

Cu volumul Îngemănări de gân-
duri – Editura Salonul Literar –Odobești, 
2018, Ion Apostu părăsește ipostaza 
convenabilă de menestel (cine nu ascultă, 
cine nu admiră, cine nu se lasă cucerit de 
verbul și verva unui trubadur) pentru cea, 
mai incomodă la prima vedere, de 
„povestaș”.  

Saltul nu e „mortal”, avem și poezie 
epică de valoare și sunt chiar specii liter-
are ce înglobează toate cele trei genuri lit-
erare (prima specie care îmi vine în gând 
este balada).  

Poet lucid, livresc, cu un acut simț 
al limbii, Ion Apostu își pregătește atent 
„terenul”. Apar mai întâi personajele, ele-
mente esențiale pentru o narațiune și chiar 
primul text din volum îi este dedicat unui 
personaj exotic, Mița din Ibița, nume pe 
care poetul și-l dorește a deveni  la fel de 
celebru, precum  o altă Miță, Mița bici-
clista, personaj interbelic punând în pericol 
regate și frângând multe inimi de poeți, is-
torici, ziariști.  

Tehnica descriptivă e pos-
impresionistă, pointilistă:  București, în 
gara mare, lume pestriță, grăbită,/ 
Așteptându-și, fiecare, trenul …către 
destinații. /Un decor conform cu locul, 
despărțiri de o iubită,/ Ce pleacă vreo două 
zile - zice ea - să-și vadă frații. //Într-un 
colț, pe o băncuță, sub o mică 
umbreluță,/Cu un aer de mister și c-un clip 
scăldat de soare,/ O madamă, cu ochi 
negri, bine coaptă și… finuță,/ Agitând un 
evantai … încerca să-și facă boare./Vine 
Mița din Ibiza, p.5  

Miței i se opune logic, îngemănat, 
androginic, Nae, devenind, din țăran 
„neaoș”, …senor. Personajele autorului 
pot fi „file de poveste”: A fost odată … o fe-
meie, o simplă trecere prin timp,/O 
existență curgătoare… cu început și cu 
sfârșit./O floare-n rapsodii divine, un vis cu 
propriul anotimp,/ Un pumn de fire de 
nisip… într-un deșert desăvârșit./A fost 
odată o femeie, p.11,  sau aluzii culturale 
clare: Azi te iubesc precum iubit-
a/Cerneala… pagina virgină, / Azi, ești fo-
coasa Veronica,/pe fila vieții, aurină.///Azi, 
îmi ești cântec și poem,/ Pe coapsa ta aș 
vrea să scriu,/ Împrăștiat, ca un boem,/Să 
nu mai știu dacă sunt viu. Azi, pp.14-15  

Nevoia de scenarii și de personaje 
îl împinge pe poet să-și imagineze chiar o 
idilă… cu o statuie: Cine nu și-a-nchipuit… 
un scenariu… făr' de martori, / Cine n-a 
fost personagiu-n propria–i scenă 
mentală?/ Eu am fost… de toate alea, și 
cu îngeri… și cu tartori,/ Și-ntre oameni cu 
principii       și-ntre  cei fără morală.///Da, 
vorbesc despre-o statuie… ce-o priveam 

înamorat, / N-am văzut, vreodată, viață… 
ca în ochii tăi … de zeie./ Treceam ziua, 
treceam noaptea, mă opream halucinat,/În 
privirea-i … printre gene, i se-aprinse… o 
scânteie. Câte-o dulce nebunie, pp.19-20 

Alteori, personajul se obține prin 
transfer de identitate și poetul poate fi 
îndrăgostitul din Pe lângă plopii fără soț: 
Aseară am trecut… prin fața casei tale,/ 
Mă cunoșteau și câinii - și nu au mai lătrat!  
/Mă îmboldea satana să scot din bala-
male/ Portița… să m-acopăr – Preasfinte!  
- de păcat.  Dorință, p.38  

O notă distinctă în textul lui Ion 
Apostu este ironia, bine dozată, salvând 
versul de la o eventuală desuetudine: Iu-
bita mea, fără contract… și fără de vreo 
învoială,/ Eu te doresc fără convenții, fără 
zapis preexistent./Nu mă împiedică vreo 
normă… cu litera-i oficială,/Să te iubesc 
fără rețineri, cu inima-mi ca 
argument.//Amorul meu, fără dovadă, fără 
vreun act doveditor,/Eu te iubesc fără 
măsuri, fără înscrisuri sau chitanță./N-am 
iscălit nicio hârtie – cum am făcut la  cred-
itor,/Eu te iubesc fără opreliști… și fără 
teamă de creanță. Nu mă împiedică vreo 
normă, p.60  

Ironiei i se adaugă ambiguitatea, 
efectul fiind de fiecare dată cel puțin intere-
sant: Îmbătrânim, fără dorință, tu nu mai 
ești... la fel de zveltă,/Eu nu mai sunt 
același fluviu, nu te mai simt aceeași 
deltă./Ți-ai mai redus din decolteu, ți-s 
fustele… ceva mai lungi,/Eu am crescut pe 
la mijloc, sub ochi mi-apar vădite pungi. 
Pedeapsă ni-i realitatea, p.70 

Ironia vizează și falsa îndoială: De-
aș fi pictor… te-aș picta…în culori apeti-
sante,/ Te-aș  picta…în mii de feluri, în 
ținute elegante./ C-un penel… te-aș face 
Eva... înainte de păcat/ Te-aș picta și 
păcătoasă, pe lângă mărul mușcat./// De-
aș fi menestrel… cânta-te-aș, cu o voce 
fără seamăn,/ Ți-aș cânta în zorii zilei, 
noaptea ți-aș cânta de leagăn, /Să adormi, 
să te trezești… numai-n cântec de iubire,/ 
Să-mi auzi cântul… o viață, să-l auzi spre 
nemurire.  Dintre toate-ntârziate, pp.31-32 

Tot ironică este și poza romantică, 
eminesciană sau nu: În ce să cred?/Să 
cred în mare,/ în valu-i care/bate cu 
încăpățânare?/Sau în țărmul/care-i 
încăpățânat/în statornicia lui?///Am găsit 
răspunsul/în ochii tăi încăpățânați,/plini/de 
mare,/ de valuri,/ de țărmuri,/ de soare,/ 
de lună. Dilemă 
nocturnă, pp.30-31 

P o e t u l 
stăpânește foarte 
bine tehnica 
versificației și 
obține efecte in-
teresante prin 
î n g e m ă n a r e a 
anaforei cu oxi-
moronul: Ca să 
v o r b e s c … / a m 
învățat de la/ 
pământul mut./ Ca 
să tac…/am 
învățat de la/ vui-
etul apei/ în 
cascadă./ Ca să 
văd,/ am închis 
ochii./ Ca să fiu 
orb… /am învățat 
de la cele văzute. 
De la tine, p.27 

Povestașul se dezlănțuie într-un 
text precum Prințul și fecioara, pp.77, 79. 
În doar două strofe e rezumată o 
adevărată poveste de dragoste, un basm, 
amintind atât de Călin (file de poveste), cât 
și de Nunta Zamfirei:  Pe creneluri, 
trâmbițașii, suflă-n trâmbițe de zor,/ 
Toboșarii răpăiesc ritmul falei 
princiare,/Steaguri mândre se ridică, pre-
cum vulturii în zbor,/Trece prințul cel cân-
tat, de poeți, în osanale./// Și a fost o nuntă 
mareee … deh, fecior de împărat,/De prin 
zări s-au adunat invitați de viță  bună,/ La 
vreo nouă luni de zile, un alt prinț - al lor 
băiat,/ Fu motiv de bucurie, menestreli 
cântar-o lună!// Asta e povestea noastră 

despre nunta-mpărătească,/ Să ne 
bucurăm și noi, veselie pe la toți,/Astă 
iarnă să ne fie basm ce-o să se 
povestească,/ Pe la guri de sobe-ncinse, 
cu nepoți și strănepoți! 

Se impune o precizare: atunci când 
este folosit lucid, livrescul e benefic, in-
ducând și ideea de continuitate spirituală, 
culturală. Este ceea ce se întâmplă în/cu 
poemele lui Ion Apostu: Atârnă plumbul, 
peste-ntinderi, aproape trist, bacovian,/Din 
stări fierbinți, nichitian, rămâne praful pe-
un pian,/Sărutul suferă sub talpă… strivit 
inconștient… și tragic/Cuvintele, uitate-n 
clape… pierd melosul, odată, magic. 
Răzbat melancolii de toamnă, p.82 

Dar cea mai importantă poveste a 
scriitorului este lupta cu timpul, luptă pe 
care o tratează nuanțat, de fiecare dată.  

În poemul Și te-oi iubi pp.89-90, po-
etul plusează mereu și timpul se va 
recunoaște în cele din urmă învins: Eu te-
am iubit cât pentru-o viață,/O viață-
ntreagă… și-ncă una!//.. În două epoci … 
și-ncă două!//…Pe trei milenii… și-ncă 
trei!//…Vreo patru ere… și-ncă patru!// …
Vreo cinci veleaturi… și-ncă cinci!//… Vreo 
șase veacuri… și-ncă șase!// ..Eu te-am 
iubit vreo șapte timpuri/Și     te-am iubit și-
o zi și-o noapte,/ Și te-oi iubi fără 
răstimpuri/ …Cât șapte timpuri… și-ncă 
șapte.  

Lupta cu timpul e un duel cu martor: 
Vezi, tu… femeie, timpul trece,/-sau poate, 
noi trecem prin el -/Începe vârsta să ne-
aplece,/Nimic n-a mai rămas la fel. Doar 
nume, p.35  

Sau: Și-acum mai trec pe strada 
cea mică, pietruită,/E-aceeași umbră 
deasă de tei și de castani,/E tot acolo, 
casa – acum… nevăruită - /Cu-a sa 
fereastră tristă ce-a plâns atâția ani.  
Fereastra, p.48 

Și încă: Nu te-am văzut de-o vreme, 
pesemne că n-ai vrut,/S-aducem, iar, la 
viață, povestea ce-a trecut./Ascunsu-te-ai 
de tine, de mine… te-ai ascuns,/Ce 
întrebări să-ți pun…când n-ai nici un 
răspuns? Nu te-am văzut de-o vreme, p. 
6. Cred că valoarea deosebită a textului lui 
Ion Apostu se ascunde și în densitatea cu 
totul neobișnuită a unor cuvinte din 
aceeași sferă semantică: Suntem apus și 
răsărit… Două incendii cardinale,/Două 
pârjoluri, două focuri, aceeași jariște iu-
birii./ Suntem aceeași vâlvătaie, din două 

torțe nupțiale,/Două fasci-
cule de plasmă, același 
scop înlănțuirii.// Suntem 
trecut și viitor,într-un 
prezent ireversibil,/Două 
durate simultane, pe-
același drum de epocă. 
/Suntem aceeași 
fierbințeală, un rezultat in-
divizibil,/Două vocale, într-
o gamă, aceeași 
treaptă… tonică. Suntem 
aceeași licărire, p.92 

Un al doilea secret 
este turnarea în formă 
nouă a unei limbi vechi și 
înțelepte: Pe unde ești, iu-
bito, pe care-a lumii 
parte,/Ne vede, oare, 
luna, odată pe-amândoi,/ 
Privim aceleași stele, sus-
pini și tu în noapte,/ 
Țintind cu ochii triști spre 

visul de apoi?// Pe unde ești, iubito, pe ce 
tărâm de basm,/Pe unde-ți umblă pașii, ce 
flori ți se supun,/Mai știi să pui, în vorbe, 
acel entuziasm,/Acel fierbinte patos ce mă 
făcea nebun? Pe unde ești, p.69 

Sau: Asudă geru-n pietre, aștept a 
ta căldură,/Ceva îmi fură gândul - și sufle-
tul  mi-l fură!/ Mi-e frică de durere, mi-e 
frică făr' de tine,/Dorințele-s prea multe, 
plăcerile-s puține. Plăcerile-s puține, p.74  

Și: Îmi pune toamna,-n cerul 
gurii,/Răsfăț de zemuri și de pulpe,/Cu 
mere dulci, precum sunt nurii,/Și struguri 
storși, prilej de culpe.// Îmi pune, toamna, 
pe obraz,/Un zâmbet ce îmi luminează 
chipul,/Nu-mi amintesc de vreun necaz/ 

Sau dacă se mai scurge timpul. Răsfăț de 
toamnă, p.80 

Și: Mă mistuiesc buzele coapte,/pe 
ramurile cireșilor de mai./ Ispititoare daruri 
roșii, ce-ndeamnă gura la-nfruptare./ Sub 
strălucirea soarelui,/ se coc, sub frunze, 
cadâne din serai./Și vântul adie, ca o 
melodie,/ peste gingașele odoare. S-au 
copt buzele de mai, p.86 

Și încă: De-ar fi să vând o fărâmă - 
din iubirea ce ți-o port!/Aș putea să-ți 
cumpăr luna… ți-aș cumpăra soarele./Dar 
n-aș vrea ca să ciuntesc, nu aș putea să 
suport,/Pentr-un soare, pentr-o lună…să-i 
știrbesc hotarele?///De-ar fi să vând o fâșie  
- din iubirea-mi pentru tine!/Aș putea să-ți 
cumpăr cerul, luna, soarele și-o astră./ Dar 
nu pot să rup iubirea – să o rup când ea 
mă ține?/ N-am să  vând nicio bucată, să 
rămână toat-a noastră! Spre a mea 
despăgubire, p.91 

Tandră, chiar delicată de multe ori, 
lirica lui Ion Apostu nu e lipsită și de 
violențe (atunci când este cazul): Se-
afundă vântul în pădure… pe pale-i stă 
sălbăticia,/Mugește-a bestie rănită, 
purtând spre culmi, înfiorări./Se-
năpustește, pretutindeni,și-n urmă-și lasă 
strășnicia,/Și zboară, fără de opreliști, din-
spre pustie… înspre mări. Pământu-
acesta-i prost și-ndură, p.66 

Lirica se esențializează, person-
ajele redevin „eu” și „tu” și textul pare un 
menuet: Eu…aici, tu… acolo,/Eu… acolo, 
tu… aici,/Fiecare duce dorul!/Câte frici…
///Aici…râs, acolo… plâns,/ Aici… plâns, 
acolo… râs,/ Câte doruri s-au mai strâns!/ 
De necuprins…/ Aici, acolo p.13 

Când i se pare că e necesar, scri-
itorul se ia de piept și cu Dumnezeu, 
judecându-l: Alte  de-ar fi socoteala, Tu să 
vii la Judecată,/Ce pedeapsă ți-aș da, 
Doamne! Să nu știi ce-i acela iad,/Te-aș 
trimite-n astă lume, ce de Tine-a fost 
creată,/Să nu știi ce-i somnul noaptea, 
dorul să-ți fie nomad! Ce pedeapsă ți-aș 
da, Doamne! p.21  

Soluția propusă este ingenioasă, 
inedită, tot din registrul ironic. 

Sunt și situații în care Ion Apostu 
are curajul de a se întoarce la romantismul 
pe început al poeziei noastre, cu unele 
ecouri eminesciene, bine filtrate: Să-mi 
caut cugetarea, sfărmată-ntr-un mojar/Din 
trunchiul fără sevă, să fiu, din nou, 
lăstar?/N-am fost, nu sunt, nu fi-voi… atât 
de iscusit,/Când nu mai este capăt… pot 
fi un nou-venit? Când nu e număr par, p.18 

Sau: Pe umăr vreau să-ți plâng, să-
ți spun tandre cuvinte,/Iar tu să-mi mângâi 
fruntea, să-mi dai chiar un sărut,/În ochi 
să-ți văd candoarea, pe chip un dor 
fierbinte,/Un dor ce-ntoarce-n viață… 
povești… ce-au dispărut. /// Aș vrea să-ți 
plâng pe umăr, pe umăr vreau să-ți 
râd,/Să-mi ștergi dureri trecute, să ștergi 
dureri prezente. Pe umăr vreau să-ți plâng, 
p.68   

Și: Femeie, știi cum căutam, cum 
căutam un loc ascuns,/Să ne ferim de-ai 
lumii ochi…să ne iubim îndeajuns,/Știi 
cum ne da luna argint să poleim povestea 
noastră,/Cum ne doream, a asculta, un 
cântec de pasăre măiastră?  Un cântec de 
pasăre măiastră, p.97 

Titlul volumului merită și el un scurt 
comentariu. Îngemănări de gânduri 
ne duce cu gândul la implozie, la concen-
trare pe un anume subiect, dar și o 
asumare comună a unor idealuri. Dar, așa 
cum bine observa criticul Culiță Ioan 
Ușurelu: „Constatăm, prin metaforele de 
excepție create de Ion Apostu, că Iubirea 
este cel puternic și mai profund sentiment 
și ea trebuie căutată și împărtășită oame-
nilor, care sunt îndemnați să împrăștie în 
jur Lumina, Adevărul și Necesitatea 
apropierii de cei dragi.” 

Citind proza din ultima vreme 
editată de Ion Apostu am convingerea că 
cititorului îi va veni greu să aleagă între 
poezie și proză. Dar, la urma urmelor, de 
ce să aleagă? 

Fiecare text spune o poveste, 
fiecare text are o poezie a sa… 

 Un povestaș cu mască de menestrel: Ion Apostu
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Despre  
limbajul poetic  

în  
lirica bacoviană 

 
            De notorietate sunt principalele 
scopuri ale limbajului poetic: cel superfi-
cial, de producere a unor efecte artistice 
și estetice și cel profund, de generare a 
unei diversități comprehensiv-interpreta-
tive. Acest tip de limbaj angrenează toate 
compartimentele lingvistice care, diferit ar-
monizate, reprezintă fundamentul unui stil 
poetic, ale cărui coordonate generale se 
pot regăsi și la nivelul curentului literar în 
care se încadrează opera scriitorului.  

Printre caracteristicile limbajului 
poetic se numără expresivitatea, ambigu-
itatea și sugestia. Expresivitatea vizează 
exprimarea plastică a ideilor poetice, prin 
intermediul figurilor de stil, a imaginilor 
artistice, a sintaxei poetice, a elementelor 
de prozodie, dar și modul în care se 
utilizează toate aceste resurse. Ambigui-
tatea caracterizează limbajul simplu, nu 
simplist, cu multiple semnificații, adesea 
criptice, fără a se remarca printr-un re-
gistru amplu al mijloacelor artistice, iar 
sugestia se realizează prin asocieri termi-
nologice inedite, prin imagini artistice și 
mai ales prin simboluri literare, con-
turându-se astfel mesajul poetic.  

Poezia simbolistă, guvernată de 
sugestie și ambiguitate, abundă în sim-
boluri a căror interpretare se orientează în 
funcție de corespondențele stabilite între 
cele două laturi ale universului artistic, 
lumea interioară și cea exterioară. Chiar 
dacă exprimările simple și simbolice 
predomină, nu lipsesc nici elementele prin-
cipale de expresivitate, folosite cu 
moderație, la limita necesității lor.    

George Bacovia, poet simbolist, 
dar „cu sensibilități expresioniste, cu des-
chidere spre metafizic”, după cum 
opinează Ion Simuț, în eseul Stilul 
suferinței bacoviene: nihilomelancolia, 
accentuează în creațiile sale importanța 
lumii interioare, în permanentă corelație cu 
cea exterioară. Limbajul poetic bacovian 
impresionează prin simplitate, naturalețe 
și limpezime, dar și prin profunzime și su-
gestivitate, cele mai importante calități, 
care determină o multitudine de sensuri și 
interpretări. Uneori, Bacovia adoptă un 
limbaj sintetic până la elipsă, în spiritul 
moderniștilor, dar întotdeauna dovedește 
o mare abilitate în alegerea și utilizarea 
mijloacelor și procedeelor artistice, reduse 
la esență, ca și elementele lirice formale.      

Dacă din perspectivă ideatică în 
opera bacoviană se pot sesiza influențe 
ale altor scriitori, acestea se identifică 
uneori și în cazul lexicului, al sintaxei sau 
al procedeelor artistice. Astfel, influențele 
eminesciene amprentează muzicalitatea 
interioară a exprimării poetice: „De mult, 
de mult cunosc doi plopi/ Ce-mi stau și azi 
în cale –/ Îmi place mult ca să-i privesc,/ 
Dar mă cuprinde-o jale...” (Regret). De 
asemenea, se constată preluarea unor cu-
vinte ca jale, haos, adânc: „Un cântec trist 
de liră/ Aș vrea să-ți mai arunc/ Din viața 
mea în noapte de ne-nțeles adânc” (Ver-
suri), a unor sintagme precum veșnicul 
repaos: „Cu steaua care s-a desprins/ Ce 
piere-acum în haos –/ O inimă poate s-a 
stins/ În veșnicul repaos” (Ca mâine) sau 
a simplei antepuneri a propoziției 

condiționale: „Dacă de-acum e târziu,/ Și 
ochii mei sunt seci –/ Ajunge să-nțeleg.../ 
Plecată ești pe veci!” (Din liră). Influențele 
macedonskiene sau baudelairene se 
observă în unele poezii în care 
prezentarea sumară a decorului se 
finalizează secvențial, prin versuri-refren, 
cu aceeași imagine a omului singur și 
deznădăjduit: „Și vara, și nopțile ei,/ S-a 
dus, și câmpu-i veștejit –/ Te-am așteptat 
pe lângă tei,/ Tu n-ai venit!// Târziu, și 
toamna a plecat,/ Frunzișul tot e răvășit –
/ Plângând, pe drumuri, te-am chemat,/ Tu 
n-ai venit!” (Ecou de romanță); „Sunt soli-
tarul pustiilor piețe/ Cu tristele becuri cu 
pală lumină –/ Când sună arama în 
noaptea deplină/ Sunt solitarul pustiilor 
piețe” (Pălind). 

Lexicul poeziilor bacoviene este 
restrâns și creează impresia de limitare și 
monotonie, dar tocmai din această 
aparentă deficiență decurge valoarea artei 
lui Bacovia, care învestește cuvântul cu 
valori expresive neașteptate și cu o vari-
etate de sensuri. În aceeași direcție, Ion 
Pillat afirmă: „Un singur nai și câte ecouri 
păduri”, ceea ce reconfirmă ideea că o 
singură exprimare poate conduce înspre 
o pluralitate de gânduri, stări și senti-
mente. Cadrul exterior, cu reperele spațio-
temporale, aflat în deplină concordanță cu 
cel interior, este redat prin puține cuvinte, 
a căror îmbinare contribuie la expresivi-
tatea și muzicalitatea interioară a ver-
surilor. Dintre elementele sonore, bocetul 
copleșitor și iritant al toamnei, care „dis-
cordant și înfiorător scârțâie” (În grădină) 
sau „buciumă agonic/ [...] (atunci când) 
țârâie ploaia” (Pastel), provoacă reacții ce 
sugerează alienarea individului: „și gem, 
și plâng, și râd în hi, în ha...” (Amurg de 
toamnă) și conferă unicitate liricii ba-
coviene. Dintre asocierile morfologice, lex-
ico-semantice și sintactice, poetul optează 
pentru anumite figuri de stil. Epitetele nu 
sunt variate, situându-se în zona 
patologică a tristeții și a neliniștii 
existențiale: „Sunt cel mai trist din oraș” 
(Note de toamnă); „Omul începuse să 
vorbească singur.../ Și totul se mișca în 
umbre trecătoare” (Altfel). Metaforele sunt 
puține, dar foarte expresive. Frunzele în 
cădere sunt „lacrimi mari de sânge” 
(Amurg), iar parcul e „mâncat de cancer 
și ftizie” (În parc). La fel și comparațiile. 
Iarna, când simțurile par anihilate, stările 
depresive se accentuează: „Ca și zarea, 
gândul meu se înnegri” (Gri) sau, mai rar, 
tind să se diminueze grație frumuseții 
peisajului: „Copacii rari și ninși par de 
cristal” (Amurg de iarnă). Însă figurile de 
stil specific simboliste, sinestezia și 
repetiția, sunt folosite abundent în creațiile 
bacoviene. Sinestezia, pură simbioză 
senzorială, induce o stare de încântare și 
revigorare: „Primăvară .../ O pictură 
parfumată cu vibrări de violet” (Nervi de 
primăvară), iar repetiția este utilizată, sub 
toate formele sale. În poezia Plumb, cu-
vântul-cheie sau laitmotivul este reluat de 
șase ori în cele două catrene. De aseme-
nea, repetiția se identifică și în cazul unor 
sintagme, versuri sau chiar strofe: „E tuse, 
e plânset, e gol.../ Și-i frig, și burează. [...] 
Îmi vine să râd fără sens,/ Și-i frig, și 
burează” (Nervi de toamnă).  

Despre laitmotivul alb-negru, din 
poezia Decor, Bacovia oferă explicații 
cuprinse în volumul memorialistic Ba-
covia. Viața poetului, scris de soția 
sa, Agatha Grigorescu – Bacovia, de 
asemenea, poetă simbolistă. Astfel, chiar 
dacă ninsoarea acaparează întreaga 
natură, totuși trunchiul copacilor nu este în 
întregime acoperit, creându-se alternanța 
dintre cele două culori. Tabloul de iarnă, 
contemplat de la fereastra casei părintești 
sau din parcuri, este dinamizat de păsările 
cu penaj alb-negru, care însuflețesc 
decorul hibernal. Finalul poeziei cuprinde 
o sinteză a celor două culori și a ele-
mentelor cadrului natural ce alcătuiesc 
parcă un decor funerar, prin care se 
accentuează tonalitatea elegiacă a 
poeziei. În plus, după fiecare catren este 
intercalat câte un vers liber, care contribuie 
la vitalizarea peisajului inert, după tehnica 
pastelului modern, diferit de cel clasic, 
static și adesea impersonal. 

Multe creații bacoviene conțin ver-
suri libere, prin care se urmărește notarea 
unor senzații, impresii sau judecăți poetice 
și care ar putea forma o strofă distinctă 
asemănătoare unei concluzii, reprezen-
tând cel de-al doilea plan al poeziei, des-
pre care Constantin Ciopraga consideră, 
în volumul Literatura română între 1900 
și 1918, că „unifică într-o împletire 
simfonică, delirantă, imaginile înregistrate 
anterior: În parc regretele plâng iar.../ În 
parc fantomele apar.../ În parc ninsoarea 
cade rar...” . Dar notațiile pot fi și mai 
ample, precum cele de tip reportaj: „Sunt 
câțiva morți în oraș, iubito,/ Chiar pentru 
asta am venit să-ți spun” (Cuptor); „De-
acum, tușind, a și murit o fată/ Un palid 
visator s-a împușcat” (Plumb de toamnă) 
sau cele prin care se acumulează imagini 
vizuale și care prezintă cu detașare detali-
ile cadrului exterior: „Plutește un lanț de 
lebede albe,/ Iar visul din parc în lac se 
răsfrânge –/ Amurgul pe lebede pune cu-
lori:/ De sineală, de aur, de sânge// Uitate, 
statuile albe privesc,/ Albe visând cu-n aer 
ce plânge –/ Și lasă amurgul pe ele culori:/ 
De sineală, de aur, de sânge” (Amurg 
antic). În astfel de creații, strofele sunt in-
dependente, iar ordinea lor se poate mo-
difica, alcătuind oricând o altă poezie.   

Din aceeași sferă a impresiilor re-
date în creațiile bacoviene, Tudor Vianu 
distinge două direcții. Cea dintâi se referă 
la generalizarea unei singure impresii, prin 
repetiție, procedeu întâlnit în rondelurile 
macedonskiene, apoi în creațiile lui Ba-
covia, atunci când exprimă o obsesie: 
„Amurg de toamnă violet.../ Doi plopi, în 
fund, apar în siluete:/ – Apostoli în odăjdii 
violete –/ Orașul tot e violet” (Amurg vio-
let). Cea de-a doua direcție vizează 
subiectivitatea impresiilor, ce corespunde 
convingerilor bacoviene, ca în versurile în 
care deplânge condiția poetului în soci-
etate: „În luncă, medita un poet cunoscut 
–/ Părea că de oameni nu mai încape;/ 
De-această-ntâmplare atât de rău mi-a 
părut” (Scântei galbene).  

Sintaxa creațiilor lui Bacovia este 
analizată de Nicolae Manolescu, în 
Prefața  unei antologii bacoviene, consi-
derând că autorul pare să-și piardă șirul 
gândurilor, motiv pentru exprimarea lor 
mai puțin organizată în privința topicii 
frazei și că multitudinea senzațiilor, cu 
mișcarea lor haotică, golul imens ce se 
opune materiei obsedante, acaparatoare, 
conduc la discontinuități sintactice sau 
chiar la incoerență, dar lipsa de conexiuni 
logice este doar aparentă. De asemenea, 
se constată relaționarea propozițiilor mai 
ales prin juxtapunere, care sugerează o 
accentuată stare de oboseală lăuntrică, de 
epuizare: „Cum totu-i glorios... ca 
niciodată pace.../ O, toamnă-n foșnet lung 
șoptește-mi cum se tace.../ O, nu-i nimic, 
nimic, a fost un vis înalt,/ Tăcere e în gân-
guri și în ogrăzi de-asfalt”  (Între ziduri); 
„– Vis;/ – Da.../ – Nu./ – Nu.../ – Minus:/ – 
Minus.../ – Plus:/ – Plus...” (Dialog de 
iarnă).   

Din perspectiva structurii strofice, 
se remarcă o rigoare a elementelor de 
versificație care, alături de îmbinările fo-
netice, lexicale, morfologice și sintactice, 
are ca efect tot muzicalitatea versurilor. 
Cele mai multe poezii respectă convențiile 
clasice și sunt alcătuite din catrene, în 
special cu ritm iambic, cu rimă 
împerecheată, îmbrățișată sau, mai rar, 
încrucișată și cu măsura versurilor 
aproape egală. Există însă și poezii în 
care se resimte influența modernității prin 
structura polimorfă a strofelor, cu ritm vari-
abil, compus din iambi, dactili și amfibrahi, 
cu rimă variabilă sau albă și cu măsura 
versurilor inegală.     

Așadar, printr-o rară inteligență în 
armonizarea formei cu fondul, Bacovia 
reușește să creeze poeme prin care 
demonstrează o clară predilecție pentru 
reducerea la esență a limbajului poetic, în-
nobilat de puritate și profunzime, deter-
minându-l pe Mihai Beniuc să afirme, în 
articolul George Bacovia, că „nimeni nu a 
scris în românește cu mai mare economie 
de cuvinte, cu mai multă lipsă de artificiu, 
cu mai mare sinceritate, versuri impreg-
nate de un adânc afect față de destinul 

uman. Numai marele Eminescu și poporul, 
în creațiile lor poetice, mai au asemănări 
cu simplitatea genială și muzicalitatea 
poeziei bacoviene.”  
 
 *Simuț, Ion, Stilul suferinței ba-
coviene: nihilomelancolia în vol. 
George Bacovia. Opere, Editura 
Fundației Culturale Române, București, 
1994, p. VI 
 *Pillat, Ion, Poeme într-un vers, 
Editura Cartea Româneascǎ, 
București, 1936, p. 42 
 *Ciopraga, Constantin, Liter-
atura românǎ între 1900 și 1918, 
Editura Junimea, Iași, 1970, p. 143 
 *Manolescu, Nicolae, Prefațǎ la 
vol. George Bacovia. Plumb, Editura 
pentru Literatură, București, 1965, p. XVI 
 *Beniuc, Mihai, George Bacovia, 
revista Țara nouă, Sibiu, anul I, nr. 26, 12 
noiembrie 1939 
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EXPOZIȚIE PRINTRE ÎNGERI 
 

Expoziția "Printre îngeri", 
expoziție de grafică și pictură a lui Liviu 
Șoptelea  de la E M Art Gallery are 
menirea să mîngîie privirea și gîndul  
privitorului, aoamenilor aparent absenți 
la ceea ce se întîmplă în  jur după două 
năpaste: pandemia și un război inutil ce 
nu se mai încheie. 

 Liviu Șoptelea problematizează o 
temă prețioasă. Într-o manieră delicată, 
dar puternică, fermă, dincolo de primul 
contact uimit cu lucrările sale specta-
torul este prins între mîngîiere și 
senzația de seninătate distribuită de arta 
sa. 

Autorul acestui discurs plastic sui-
generis "despre îngeri"pare să a,ibă  
discursuri plastice paralele, care au ca 

numitor comun dorința de exprimare. 
Are stilul ale său impus dar tehnici 
diferite, fiecare cu propriul limbaj plastic. 
Unele lucrări par spontane, altele au 
bază conceptuală.  

Are un dinamism constructiv, ce 
pare că se dezvoltă pe măsură ce artis-
tul creează....iar mottoul universului său 
pictural sunt ÎNGERII ce cred că îl 
înconjoară cînd pictează și uneori 
privesc curios peste umărul artistului ce 
se întîmplă pe pînză, carton, sau 
panou...  Limbajul artistico-plastic al lui 
Liviu Șoptelea este un limbaj metaforic, 
dar este și un sistem de relații stabilite 
convențional între anumite semne., 
completat de un rafinament cromatic 
autentic, deja recognoscibil... ...În suita 
sa de picturi elementele plastice: punc-
tul, linia, forma plană, volumul, culoarea, 
devin semne de limbaj plastic numai în 
perspectiva unei semnificații și atunci 
cand sunt structurate expresiv. Are  o 
înclinație spre misticism, spre lirism aș 
zice, are o delicatețe a figurativului, a 
viziunii sale artistic unde conturul nu 
decupează imaginile, ci sugerează...Vi-
itorul va fi al artei indiferent de suportul 
pe care va fi ea creată... 

Liliana Popa, istoric de artă 



PLUMB 185

pagina 10 revistă de cultură

 

Uniunea Scriitorilor din România - Uniunea Scriitorilor din România - FILIALA BACĂU FILIALA BACĂU - - (pe scurt)(pe scurt)

Io
an

 B
ab

an
Ce

ci
lia

 M
ol
do

va
n

Io
n 

D
in
va

le

N
ic
ol
ae

 P
og

on
ar

u
Pa

ul
 B

la
j

Data nașterii: 6 august 1932 
com. Delești, jud. Vaslui  

trăiește în localitate Vaslui; 
Data primirii în U.S.R.: 2012 
 
– volume publicate:  
Dincolo de bine şi de rău proză 

scurtă, Editura Cronica Iași, 1998;  Norii 
cu melancolii, versuri, ed. Junimea Iași, 
1999; Ispite lirice, versuri, ed. Junimea 
Iași, 2000; O istorie ciudată, proză 
scurtă, ed. Timpul Iași 2000; Tărâmul in-
terzis, roman, ed.Timpul,Iași 2001; 
Neguțătorul de drum, poeme, ediție 
româno-engleză, edit. Parnas, Iași, 2002; 
Apele tăcerii, versuri, edit. Cutia pan-
dorei, Vaslui, 2002; Tărâmul interzis, 
roman, edit. Timpul, Iași, 2001; Anotimpul 
imposibilei iubiri, roman, 2 volume, 
edit.Timpul Iași, 2005; Târziu în Empireu, 
versuri, ed. Pim, Iași, 2007; Oglinzi 
înșelătoare, sonete, ed. Pim, Iași, 2011; 
Poeme senine, versuri, ed. Pim Iași, 2013 
Leagănul de gânduri, poeme, edit. Pim, 
Iași, 2017; Versuri alese, vol. I, II, edit. 
Pim 2015; umor, poeme satirice, eseuri, 
critică, istorie literară. 

    Ioan Baban este în cartea lui un 
Povestitor (cu majusculă) care s-a hotărât 
s-o rupă cu căutările pe la alţii şi s-a întors 
la el. Şi-a dat deoparte împiedicările şi 
bombănelile, şi pleonasmele de 
intersecţie, şi-a refuzat “intelectualizarea” 
frazei cu gogoşi, s-a hotărât să cheme, la 
bara Tribunalului suprem al valorilor artis-
tice, marea învinuită a omului... Dragostea 
ca discurs primitiv, pre şi metalingvistic, 
poveste în desfăşurare şi-n reluare 
conţinut. 

(Teodor Codreanu). 

Pagină realizată de Dumitru Gavrilescu

***

data naşterii: 8.08.1950, locaitatea 
Bacău, jud.Bacau 

– trăiește în  localitate: Bacău; 
– anul primirii în USR: 2014, 
 
– volume publicate: Ages/ Vârste 

(versuri - bilingv), ed. Dram Art, Iaşi, 2006 
Nonvirtual (versuri și teatru, bilingv), ed. 
Psihelp, Bacău, 2007, Piruetă după curs-
uri (proză şi teatru), ed. Casa Scriitorilor, 
2010, Înger din oficiu (versuri), ed. Prin-
ceps edit, Iaşi, 2012, Mersul pe cant 
(versuri), ed. Semne, Bucureşti, 2012, 
Cartea de identitate a privighetorii (ver-
suri), ed. Junimea, Iaşi, 2013, Stele de im-
port (versuri), ed. Ateneul Scriitorilor, 
Bacău, 2014, Și cerul ne era așa 
aproape (versuri), ed. Limes, Cluj, 2015; 
Simfonia mea albastră, poezii, edit. 

Eikon, 2018; Teatru Școlar (School the-
atre), dramaturgie, edit.  Artbook 
Bacău,2020. 
    „Autoarea este poetă din stirpea 
nemulțumiţilor îndrăzneţi, propunând idei 
şi dorind lămuriri, depășind cotidianul, ce 
devine puternică prin ea însăși, prin 
armele-i psiho-intelectuale. Trăindu-şi 
puţinul frumos, neliniștea jur-împrejurului 
în care se implică și, apoi, lehamitea, ea 
are uneori momente de renunțare: „nu mai 
vreau sã îndrept lumea/ voi căuta sã-mi 
antrenez văzul/ să pot zări o clipã doar 
chipul Perfecţiunii“ 
 

(Radu Cârneci) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data naşterii: 19.08.1941, 
în orașu Bacău, 

–trăiește în localitate Bacău, 
– anul primirii în USR: 2003. 

 
– volume publicate: 
A publicat în franţuzește şi cărți de 

autor (Le poeme en prose; Comparai-
son et metaphore dans le poeme fran-
caise e prose). Scrie cu aceeși distincție 
și dezinvoltură în graiul lui Eminescu și cel 
a lui Rimbaud. 

Profesoara Elena Bulai (n.19 au-
gust 1941), doctor în filologie, a tradus un 
divers repertoriu de lucrări semnate de 
cunoscute nume ale culturii franceze: 
Louis Gardel, Guy de Pourtales, Anne 
Herbert, Marguerite Yourcenar, Simone 
Signoret, Maria Cantacuzino-Enescu ș.a. 

”O culegere de portrete intitulată 
IMAGES DE ALBUM, a fost tradusă nu 
demult în limba română, în mod inspirat de 
Elena Bulai. Nu exista o traducătoare mai 
potrivită pentru o carte de Martha Bibescu! 
(…). Traducerea sa seamănă cu o voioasă 
complicitate feminină peste timp, cu un 
grațios act de colpotraj. Citind-o, ai sezația 
că le surprinzi pe două doamne din înalta 
societate schimbând impresii în legătură 
cu celebrităţile primei jumătăţi de secol. 

 
 (Alexandru Ștefănescu)

***
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 data naşterii:  
12.08.1947, satul Valea lui Ion,  

com. Blăgești, jud. Bacău; 
– trăiește în  localitate: Buhuşi, 

 jud. Bacău; 
– anul primirii în USR: 2009 

– volume publicate:  
 
Interstiţii, poeme, edit. Plumb Bacău, 
2000;  De veghe în lanul cu negară 
poeme;  Pseudo Tractatus Logico-Philo-
sophicus 2008; Sub soarele Ninivei 
poeme, 2012; Imperialii fluturi, poeme, 
2015 ;Recviem în abația Port-Roial, 
poeme, edit. Ateneul Scriitorilor Bacău, 
2017; La apa Vavilonului, poeme, edit. 
Ateneul Scriitorilor Bacău, 2021; 
    „Subtilitatea şi simplitatea …
.meşteşugul şi cultura… versificaţia şi 
vocabularul – punctele tari ale unui autor 
discret.” 

(Constantin Călin) 

data naşterii: 14.08.1950  
– trăiește în localitate Buzău 
– anul primirii în USR: 2008 

 
– volume publicate:  
Magistrul de franceză (cu „post.uni-

versitare” la „Centre Internaţional” 
Sevres/Franţa), buzoianul Nicolae Pogo-
naru a debutat cu Efectul de seră, 
poeme, ed. Graph Buzău, 2002, după 
care au urmat volumele: Viaţa-n bloc, 
poeme; F.M.I.; (Banc) Note informative, 
poezii, ed. Graph, Buzău, 2007; Cocktail. 
Memoria pașilor, poeme, ed. Graph, 
Buzău, 2009; Amintiri din prezent, 
poezii, ed. Graph Buzău, 2010; Orașul 
din cameră, poezii, ed.Graph, Buzău, 
2013; Gravuri de ocazie, poeme, 
ed.Graph, Buzău, 2017; Cartea cu femei, 
poeme, ed. Graph, Buzau,2018. 

„Nicolae Pogonaru e prin excelenţă 
un poeta-civis mundi, discursul său paro-
dic, blajin şi grav în acelaşi timp, încercând 
o exorciare a cititorului, atunci când îi 
spune pe nume urâtului existenţial pe care 
civilizaţia aşa-zisă modernă îl generează 
şi o face să prolifereze  necontrolat în 
univers. Discursul său autogene-rator 
izvorăşte din dragoste creştină faţă de 
năpăstuiţii adunaţi la polul cel numeros al 
societăţii ce-şi pierde tot mai mult reperele 
călăuzitoare.” 

(Ion Roşioru)

***

***

 data naşterii: 25.08.1977,  
Craiova, jud. Dolj; 

–trăiește în  localitate Cluj; 
– anul primirii în USR: 2006. 

 - volume publicate: 
Muream Vorbelor (versuri), edit. 

Napoca Star, Cluj, 2001; Numen. Gestul 
Drumului (poezii), edit. Napoca Star, Cluj, 
2001; Monedele Tristhaliei (versuri), edit. 
Napoca Star, Cluj, 2002; Valsul Vocalei 
(versuri), edit. Napoca Star, Cluj, 2005; 
Graiul cu accent de mort (versuri), edit. 
Napoca Star, Cluj, 2007; Aristocraţia 
foielii (poeme), edit. Napoca Star, Cluj, 
2008; Poetul miazănoapte (poeme), edit. 
Napoca Star, Cluj, 2010; Mănuşi pe nisip 
(poeme), edit. Napoca Star, Cluj, 2010; 
Poeme înnorate (poeme), edit. Napoca 
Star, Cluj, 2011; Memorialul dantelelor 
galbene (poeme) , colecţia cArtESENȚE, 
CJG, edit. Centrului Cultural Dunărea de 
Jos,  Galaţi, 2012; Cum răspunde în apă 
faţa la faţă (antologia unui deceniu de 
poezie) , edit. Napoca Star, Cluj, 2012 ; 
Bacovianina. Tribut, (poeme) edit. 
Napoca Star, Cluj, 2014 ;Gillette , (poeme 
și proză scurtă) edit. Napoca Star, Cluj, 
2014; Belgia, drogherii și avari, poeme, 
edit. Napoca Star Cluj,2017; Opera poe-
tica, poezii, edit. Napoca Star, 2020. 

„ ...poezia lui e vie, nu schematică; 
încă inegală, încă tatonantă; dar adesea 
cu poeme autentice, simple, generoase, 
cu imagini puternice şi economic dis-
tribuite: atât inspiraţia, cât şi cunoaşterea 
meseriei fac aici casă bună şi îndrituiesc 
speranţa că ăsta va fi drumul ales.(…) 

La el tandreţea e un mod de a re-
cupera ceva din misterul clipei acesteia 
care ne trăieste şi dispare, tandreţea e 
sonda care aduce din străfund stările in-
exprimabile ale fiinţei (Rilke nu-i străin de 
acest demers, ba poate chiar şi personiştii 
americani)” 

(Constantin Abăluţă)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUGĂCIUNE 

 
În amintirea lui MARIN PREDA 

 
Am cunoscut un țăran, 
Un mare Domn 
Dintre pămînteni, neprihănit 
                           Și l-am iubit. 
 
Își cumpărase ochelari 
Să vadă oamenii mai bine 
Și cînd scria despre oameni  
                             și fiare 
Își scotea ochelarii. 
 
Marele Domn, țăranul  
                            dintre pămînturi 
Era un binecuvîntat 
Cu fața senină, 
În sudoarea frunții 
Își mînca pîinea, la cină. 
 
Cum se născuse blestemat 
Truda grea l-a brăzdat 
Și l-a frînt cînd a înflorit 
                    Între cer și pămînt. 
 
A murit în urma  plugului 
Pe brazdă, în adîncul cuvîntului. 
Pregătiți-i pîinea uitaților 
                       Și vă îngrijiți 
 
Să-i faceți un foc mare 
Că-i era frig, 
Se-ntorsese de la sapă, 
Între oameni și fiare, ostenit. 
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Însă definirea la ars poetica 

eminesciană şi reflectată în gândirea 
filozofică a geniului pustiit mitologic în Nu, 
rămân cuvintele Poetului însuşi,  scrise de 
mâna lui pe marginea unei variante a 
Luceafărului (colecţia de manuscrise a 
Academiei Române): 

“În descrierea unui voiaj în Ţările 
Române, germanul K povesteşte legenda 
Luceafărului. Aceasta e povestea. Iar 
înţelesul alegoric ce i’am dat este că dacă 
geniul nu cunoaşte nici moarte şi numele lui 
scapă de noaptea uitării, pe de altă parte, 
însă, pe pământ, nu e capabil de a ferici pe 
cineva, nici capabil de a fi fericit. El n-are 
moarte, dar nici noroc’’... 

Aşadar,  Mitul lui NU! 
Rămâne ca-n anii care vor veni,  cri-

tica literară să-i menţină locul de Luceafăr 
mitic în literatura română. 

 
Eugen Lovinescu (n. 31 octombrie 

1881, Fălticeni, Suceava, România – d. 16 
iulie 1943, București, România) 

Eugen Lovinescu a fost unul dintre 
cei mai de seamă critici literari după Titu 
Maiorescu. Un sociolog al culturii, ro-
mancier, dramaturg și nuvelist român, Lovi-
nescu este autorul teoriei Sincronismului 
și al Mutației valorilor estetice. 

Doctoratul și-l obține la Paris, scriind 
o lucrare despre Jean-Jacques Weiss si 
una suplimentară: Les voyageurs francais 
en grece au XIX-e siecle. Pe acestea le 
prezinta criticului francez Emile Faguet. A 
lucrat in timpul vietii sale ca profesor de 
limba latină la București. A debutat in supli-
mentul literar al Adevărului în 1903 și a scris 
numeroase studii si articole despre diferiți 
autori. A fost director al revistei literare 
Sburătorul. La un moment dat a fost propus 
ca membru al Academiei Române, în 1936, 
însă este respins, neobținând suficiente vo-
turi. Este propus  în 1942 pentru premiul 
Academiei Romane pentru monografia sa 
în doua volume T. Maiorescu, însă nu i se 
acordă premiul lui. Interesant este ca el 
considera că întreaga noastră cultură ar tre-
bui să meargă pe o imitație necondiționată 
a Occidentului, asumandu-și copierea 
formei, apoi interiorizând-o. Aici se afla în 
opoziție cu Maiorescu, care sublinia respin-
gerea formelor fara fond. 

Lovinescu a schimbat gândirea pre-
cum si limbajul criticii literare din țara 
noastră, îndepărtând prejudecățile și 
inerțiile, purificând-o, creând ceea ce noi 
numim astăzi critica modernă. Printre o-
perele sale cunoscute se numără Pași pe 
Nisip, Istoria civilizaţiei române mo-
derne, Istoria literaturii române contem-
porane, Critice etc. Eugen Lovinescu 
moare la 16 iulie 1943, în București, la 
vârsta de 62 de ani. 

Opere selective scrise de Lovinescu  
Critic literar :“Istoria civilizației 

române moderne”, (1924-1925); “Istoria li-
teraturii române contemporane”, (I-VI, 1926-
1929); “Critice”, ediție definitivă 
(1925-1929); “T. Maiorescu”, (I-II, 1940), “T. 
Maiorescu și contemporanii lui”, (I-II, 1943-
1944); “T. Maiorescu și posteritatea lui 
critică”, (1943).  

Memorialist :“Memorii” (I-III, 1932); 
“Agende literare” (postume). Romancier și 
nuvelist :“Nuvele florentine”, 1906, cunos-
cute și sub titlul ediției a doua, Crinul, 1912; 
“Aripa morții”, roman, 1913; “Viața dublă”, 
roman, 1932; Ciclul de romane în care erou 
este Mihai Eminescu: “Mite” (1934) și 
“Bălăuca”(1935), despre iubirile poetului 
pentru Mite Kremnitz și Veronica Micle; “Ci-
clul Bizu” (alcătuit din romanele Bizu, 1932; 
Patru, 1932; Diana, 1956 <>; Acord final, 
publicat inițial în Revista Fundațiilor Re-
gale). 

 

EUGEN LOVINESCU -  
portretul psihologic  

al lui Eminescu  
 
 
 
 
 
 
 
 

De data aceasta am citit o carte cu 
poezii, Zona de indulgenţă, a scri-
itorului Liviu Capşa, scoasă la Editura 
Apahida: Neuma, 2002 şi având 94 pagini. 
Nu-i deloc neobişnuit adevărul că poetul 
ori prozatorul (sau prozatorul ori poetul) 
Liviu Capşa mă impacientează... Domnia 
Sa spune că-i poet, eu cred că-i prozator. 
E aşa de clar că poate fi, natural, oricare 
dintre ele; la fel cum ploaia la vreme sau 
ploaia cu gheaţă (grindină) pot fi la fel de 
benefice. Vinovat de toată indecizia mea 
e autorul, care, nu numai că întreţine, 
chiar se bucură de consistenta ceartă a 
mea cu mine... 

Şi am citit atent atent volumul. Opera 
lui Liviu Capşa e magistral autentică, 
Liviu Capşa neştiind (nevrând?) să inven-
teze. El selectează. Altfel însă decât 
ceilalţi! Poate asta- i şi pricina pentru care 
paginile (când sunt narate) şi stihurile 
(când sunt versuri) au permanent 
semnificaţii care nu scapă agerimii ochiu-
lui exersat, toate dând valoare şi strălucire 
intenţiilor lui... transcrise pe fila cărţii. Sunt 
(şi-s multe!) poeme pe care le am citit... 
cu poftă, chiar dacă-s (şi de regulă sunt) 
sătul. Exemplific, mai cu seamă că, toate, 
conţin ingeniozităţi pe care „funcţionalii” 
(sic!), suferind (şi) de iatrofobie, nu le vor 
descoperi nici măcar cu ordin de la... pro-
tector! „Celorlalţi” le recomand, cu timidi-
tate şi puţină teamă, filele de pe care o să 
citiţi: om liber (p. 24), toboşarul vestitor 
(p. 55), copiii asfaltului (p. 57), bine ai 
venit tristeţe (p. 59), viitorul, nepoftit 
musafir (p. 78), a fost sau n-a fost (p. 
93), însă  veţi găsi, si(n)gur(i), şi altele... 

O să vă convingeţi, sper, din poeziile 
amintite, ca şi din cele care vor intra, ime-
diat, în „dezbatere”, că Liviu Capşa 
realizează, cu muncă şi pricepere, cărţi, 
toate semănând cu o oglindă care, purtată 
prin vremi şi vremuri, îi arată pe oameni 
aşa cum sunt, cum trăiesc, în speranţa 
unui viitor care „ni se ascunde în palmă” 
(p. 78). Dar chiar şi aşa, scriitorul ştie că 
nu orice fapt (şi) merită să fie înregistrat; 
de aceea sortarea lor devine datorinţă, 
devine răspundere. Liviu Capşa nu 
exagerează însă, conştient, nici în 
această zonă sensibilă, pentru că dum-
nealui, scriitorul atent, întreţine relaţii in-
time (sic!) cu „disponibila realitate” (p. 74), 
cunoscând-o aşadar în variate ipostaze: 
„şi realitatea asta mereu disponibilă/ 
mereu la locul potrivit/ ca un ţărm 
scâncind/ după mângâierile mării/ nu 
ratează nicio ocazie/ de a fi victima 
ideală// ca o fustă de o palmă/ ca o mână 
întinsă/ ca o batistă fluturând pe centură”. 
Ei, ce ziceţi? 

Într un alt poem (cât, p. 20), poetul, 
cu un anume fel de mirare sau, probabil, 
din nerăbdarea de a se apropia mai de-
vreme de înţelegerea realităţii „rostogolite” 
peste noi, se întreabă sincer: „cât mister 
să mai rostogolească/ norii pe cer, vântu 
n păduri/ furtuna n ocean, valul la ţărm/ 
câtă singurătate să fiarbă/ şi-ntr-o guşă de 
cuc/ ca noi s o putem înfiripa/ în mândrele 
noastre poeme”. Ca să şi motiveze meti-
culozitatea (tatăl meu ar fi zis „piguleala”) 
cu care se străduieşte să găsească 
însuşirile, uneori mascate cu abilităţi „in-
teligente”(!), ale „zonelor de indulgenţă”, 
poetul pare a le augmenta cu atribute de 
neînlocuit: „îngăduinţei i s a ridicat blazon/ 
toleranţei i s-a bătut monedă” (zona de 
indulgenţă, p. 50). Atât de mult seamănă 
zisa cu vremurile de „acmu”, încât parcă 
am ezita s-o rostim! Aproape că nu ne mai 
impresionează o cugetare, patetică de al-
tfel, aflată la finalul poeziei de la pag. 45, 
„pe băncile oraşului”: „poate doar băncile 
ies victorioase/ când an de an/ li se 
uşurează povara” (!!!). Să fie vorba de „im-

portuna mors”, cum îi zicea jumătatea 
noastră mediteraneană? Adică „moartea 
crudă”, cum s au obişnuit să articuleze 
carpato-dunărenii? 

O să întâlniţi, în lectură, un poem, 
„Amintiri” (pag. 45), care n-ar rezista 
unei lecturi integrale, dacă enumerarea 
faptelor foarte diverse, selectate, şi ele, 
după intensitatea amintirilor care acceptă 
şi înlesnesc reînvierea, n-ar fi completată 
cu câteva procedee stilistice sensibile şi 
în stare să amplifice imaginile părelnic 
proaspete din „ţara copilăriei”: tainica 
ascunzătoare (pentru exersarea „mersului 
târâş”), paie cu gust de câmp secerat, 
elasticul unei râme, lanurile câmpului de 
elită (splendid eufemism – subl. m.), ge-
nunchii zgâriaţi de cântecul greierilor. Stilul 
a devenit astfel tandru, iar poetul, fără a fi 
supărător retoric – cum procedează mulţi 
care... frecventează trecutul – întregeşte 
tabloul reanimat, existenţa însăşi părând 
a nutri simţăminte ce fac din trăirile noas-
tre o altă viaţă... „la început a fost piatra/ 
apoi, peste ea, a plutit cuvântul/ Apostolu-
lui// şi piatra a început să curgă” (o 
amintire, pag. 40). Liviu Capşa însă, atent 
la paşii de mers, ştie că are drumul său şi, 
nepoticnindu se, îl urmează. Quaedam 
alia! 

N-am nicio îndoială că privitul şi din-
colo de zare este o calitate firească pentru 
poetul Liviu Capşa, susţinută mai ales de 
orizontul vizual imens, cu care vede de-
parte şi de departe lucrurile care au 
îmbogăţit existenţa atâtor generaţii. De 
aceea poezia univers în mişcare (pg. 60) 
îmi trezeşte imaginea unui palimpsest, im-
presie pe care (mi )o revendic, chiar dacă 
autorul ei îmi va mărturisi că (şi!) el s-a 
gândit (ieri!) la aşa ceva... „Istoria” spusă 
în poem se reinventează, mereu şi mereu, 
din individ în individ. Toată „întâmplarea”, 
citită şi povestită de cineva cu sensibilitate 
sănătoasă, îşi va divulga puternicul 
dramatism interior, atent şi inteligent as-
cuns în versurile chiar simple (!). O privire 
a minţii, ageră, va stabili, fără greş, că ab-
soluta imagine a unei enumerări e, în mod 
cert, un alt fel de selecţie făcută nu sub 
hazard, ci sub semnul ezoteric al unor 
simţiri vălurind într-o cadenţă care 
măsoară egal succesiunea generaţiilor 
eterne şi urcuşul omului efemer pe... „o 
scară pe care/ urcă întunericu-n pod”. 
Aceasta-i şi părerea reieşită din poezia 
majordomul (p. 84): cine pe cine slujeşte, 
de fapt? Subtilitatea este procedeul prin 
care Liviu Capşa încearcă o analiză (şi) 
mai rafinată a succesiunii generaţiilor, ele, 
la rându-le, transmiţând însuşirile 
moştenite de la antecesori: „să vină altul 
mai tânăr/ din viaţa lui proaspătă/ să re-
verse lumina şi-n bătrânele încăperi/ să 
mai dea viaţă unui trup/ care, şi el, stă să 
plece”. Impresia vagă de prozaism a unor 
stihuri este serios atenuată de sentimentul 
acut care întreţine conştienţa trecerii, in-
compatibile cu întoarcerea, odată cu 
starea de linişte în faţa unei implacabilităţi 
fără nicio relaţie cu hazardul. O să vă căliţi 
aceste precepte, spre a deveni convingeri, 
citind cu mărită atenţie inconsumtibilele 
simple întrebări (p. 65), un poem care, 
asemenea unui oracol exersat de secole, 
laudă apa în curgerea ei eternă, dar nu i 

uită izvorul... 
Dar cea mai crâncenă exprimare 

lirică o s-o descopere cititorul bun în po-
emul nesuferita realitate (p. 70), adică, 
mai direct şi omenesc, viaţa. Cei mintoşi, 
cu simţ scrutător, vor sesiza (poate!) dex-
teritatea cu care Liviu Capşa transformă 
eufemismul în procedeu stilistic, fiecare 
strofă fiind un argument practic. Ideatic, 
autorul nu- i spune cititorului nicio noutate; 
abia după lectura întreagă, negrăbită şi cu 
poticneală programată mental, din dorinţa 
de a repeta anume sintagme, acesta îşi va 
da seama că, de fapt, scăpându-i o 
anume imagine, poetul i-a luat-o înainte, 
întâmpinându-l parcă, „pentru care-i 
mulţumiţi/ cu-n linşaj respectuos” (p. 71). 

Meticulos şi cinic eufemistic, în sti-
huri care păstrează urme eufonice, poetul 
pare a intenţiona să ne transmită şi veşti 
bune (p. 68). Poemul întreg este o 
observaţie optimistă („în sfârşit se anunţă 
veşti bune/ vin în stoluri/ ca păsările mi-
gratoare”), completată cu o prezumţie 
difuză („ce va mai fi, cum va fi/ rămâne de 
nevăzut”) care, în loc să întristeze, 
întreţine o boare de farmec, sustenabilă 
prin prefixul negativ ne („rămâne de 
nevăzut”). Liviu Capşa este, altfel spus, un 
surâzător, deşi „unii se predau prezentului 
fericiţi/ alţii se strâng într un loc/ şi tot bat 
la porţi închise/ tot strigă-n pustiu”. 

Încărcate cu semne şi semnificaţii, 
poemele lui Liviu Capşa rezistă în faţa 
oricui a trecut, măcar o dată, printr-o 
bibliotecă... Fiindcă elocinţa poetică a 
domniei sale nu poate trece neobservată. 

 
* 

Cronica de faţă – literară şi estetică 
– la volumul Zona de indulgenţă, al lui 
Liviu Capşa, este, înainte de toate, 
respectuoasă şi oablă, deşi, pe alocuri, ar 
fi putut fi (şi) cruntă. Când stilul critic şi 
opiniile critice dau mâna cu civilitatea 
(Mulţumesc d-le Nicolae Manoescu!), 
cronica nu poate fi decât benefică, iar 
buna primire este asigurată! 

Căutând, cu bună ştiinţă ceva 
surprinzător în volumul cu (doar) 69 de 
poeme, am urmărit, atent, şi subiectele 
„tratate” original de autor. Nimic 
întâmplător în alegere, nimic întâmplător 
în deliberare. (Doar cele trei Scrisori ale 
mătuşii Profira, p. 12, 23, 30, puteau 
lipsi. Graiul româno-basarabean dintre 
Prut şi Nistru nu e vinovat de mankur-
tizarea lui brutală. Supunerea la ironii – 
oricât de îngăduitoare – este nedreaptă [şi 
ofensatoare]. Graiul basarabenilor a fost 
maltratat nemilos de ruşi în perioadele is-
torice negre – ţaristă [1812 1918] şi 
sovietică [1940 1991], de aceea nu ar tre-
bui să-l folosim ca pretext de haz comic. 
Şi nici să-l... suduim [sic!]). 

Forma poemelor, pe care un 
ageamiu ar socoti-o comună, asemenea 
scrierilor „poetice” invazioniste din foarte 
rodnica (i)epocă traversată de noi toţi, 
refuză banalul prin potenţarea atenţiei citi-
torului bun. Cum? Nu doar „narând” 
subiectiv, ci completând intenţia iniţială cu 
picturalitate sensibilizatoare sau cu armo-
nia tonurilor melodioase care lasă impre-
sia de sonoritate cantabilă. Iată: „din 
pustiul betonului/ din cuşti de nichel şi 
sticlă/ răsar, acum, măştile albastre/ vin 
câtă frunză şi iarbă/ precum fluxul 
oceanelor/ cotropesc fără milă/ înghit toate 
cuvintele” (măşti albastre, p. 34); sau: „era 
primăvară şi vrăbiile/ din praful uliţei îşi 
făcuseră scăldătoare/ se-mperecheau 
guguştiucii, viermuiau albinele/ prin cireşi/ 
scheuna şi căţelul pământului/ bâjbâind 
spre ţâţa lumii” (porţi ferecate, p. 39). 
Bravo! 

Şi pentru că, întotdeauna, orice tre-
buie să aibă un sfârşit, voi încheia 
clamând adevărul că mai toate poemele 
lui Liviu Capşa sunt scrise „pour la bonne 
bouche”. Cândva, la joncţiunea secolelor 
al XVIII lea şi al XIX lea, poetul romantic 
german Johann Christian Hölderlin se în-
treba: „La ce bun poeţii în vremuri de 
restrişte?”. Prietenii mei, lectori buni, după 
ce vor citi cartea lui Liviu Capşa, isteţi 
ştiindu-i, vor găsi răspunsul. 

Cu alt prilej o să vă divulg şi cine 
deţine primatul!... 

Cine deţine primatul? 
(Intelligenti pauca!)

G
ru
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(Re)descoperirea  
propriei conștiințe 
 

Romanul Ziua în care Dumnezeu a fost prin 
oraș de Adrian Petru Stepan (Editura Libris Inter-
national, Brașov, 2019) este povestea zilei de 17 de-
cembrie 1989 văzută prin ochii unui copil de nouă ani, 
însă retrăită de acesta treizeci de ani mai târziu, 
procuror fiind și aflat în fața unui dosar dificil, supus 
unor presiuni incredibile pentru a-l rezolva într-un 
anume sens. 

Adrian Petru Stepan manifestă aceeași bu-
curie de a povesti și de a observa cu finețe detaliile 
cu care ne-a obișnuit în celelalte romane ale sale. 
Însă dinamica suferă, prin comparație cu scrierile an-
terioare, accentul căzând de această dată pe trăirile 
și experiențele băiatului, și mai puțin pe o acțiune pro-

priu-zisă, deși nuanțe de 
roman „policier” există. 

Călătoria în trecut 
are și darul de a-l in-
forma pe cititor asupra 
unor clădiri ori locuri din 
Timișoara pline de isto-
rie, conducându-l între 
Piața Traian și Iosefin, 
trecând prin Cetate. Sin-
agoga, de pildă, revine 
în atenția autorului, după 
ce ne-a făcut cunoștință 
cu ea în romanul Heru-
vim („Semăna mai mult 
cu o biserică de-a 
noastră, doar că nu avea 

pictate figuri omenești și nici statui. Și era destulă 
lumină, venea de la primul etaj și de mai sus” – p. 
23). 

Adrian Petru Stepan preferă povestirea în 
ramă, mai multe povești aparent fără nicio legătură 
ajungând în cele din urmă să închege un tot unitar, 
sarcina de a le uni pe toate revenindu-i, într-un fel ori 
altul, copilului. 

Acesta, împreună cu tatăl său, pornesc du-
minica dimineața spre a lua de la un prieten de familie 
cadoul de Crăciun trimis de unchiul Nicolas din 
Franța (două mașinuțe, Porsche și Skoda, și bom-
boane de ciocolată). Primul contact cu răutatea oa-
menilor din acea zi are loc acum, întrucât dacă nu ar 
fi știut ce conține pachetul, mașinuța Skoda albastră 
ar fi fost subtilizată de băiețelul lui Ion; în plus, pungile 
cu bomboane au fost „atacate” (Au tăiat fiecare 
pungă de bomboane la fund. Au scos din ele și le-au 
lipit! a mârâit tata. Cât l-a ajutat frate-miu… Un 
nenorocit tot nenorocit rămâne! Fiu de securist, fără 
scrupule!”, p. 20). 

Întoarcerea spre casă, printre zgomote ne-
maiîntâlnite, TAB-uri, ostași, securiști ori milițieni, este 
una plină de peripeții.  
            Mai întâi, băiatul rămâne fără Porsche și 
ciocolată, apoi tatăl îi este arestat.  Începe un drum 
al căutării unei soluții de a-și salva tatăl, pe care se 
intersectează cu mai multe persoane, aparent 
întâmplător, numai că nimic nu e cum pare a fi pe 
lumea asta: doamna Mimi și tovarășul Crăciun (nume 
predestinat), doctorul Nasser, doi copii care îl atacă 
pentru a-i lua Skoda fermecată, singura 
supraviețuitoare a cadoului. 
             Salvarea îi vine de la tovarășul Crăciun, pe 
care copilul  îl asemuiește, după fizionomie, cu Moș 
Crăciun, ce se dovedește a fi un agent secret, și care 
va interveni pentru  a-l salva pe tată, dar, acționând 
astfel, se salvează și pe sine [„Vezi, tu, tocmai ceea 
ce sunt mă va ajuta să îl salvez pe tatăl tău (…). 
Poate că așa mă voi salva și eu. O faptă bună poate 
salva o întreagă viață și fiecare avem nevoie să fim 
salvați, mai ales cei care am trăit jumătatea de veac 
ce se va sfârși zilele acestea”, p. 115)]. 
         Călătoria în copilărie reprezintă o (re)de-
scoperire a propriei conștiințe, rătăcită printre atâtea 
și atâtea dosare („Sau nu, mai bine spuneți-le că nu 
voi semna niciodată acel document pe care mi l-au 
trimis”, p. 128), fiind necesară o căutare a bucuriilor 
simple ale vieții, ciocolata fiind  una dintre ele („Cât 
de simplu ar fi toate dacă și adulții ăștia ar gândi ca 
noi, copiii! Am mânca numai ciocolată și am fi toți 
fericiți!”, p. 54). Ziua de 17 decembrie 1989 e o zi a 
istoriei, o zi tulbure, aparent ca orice altă zi. Și totuși, 
e o zi plină de speranță și învățăminte, oricând fiind 
posibilă o nouă răsturnare a valorilor, o nouă bătălie, 
fiecare generație aflându-se în fața unor alte și alte 
încercări. 
 

Daniel Luca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Îndreptându-te către Câmpia 
Moldovei, pe lângă Iași, privirea îți este 
atrasă de, nici mai mult, nici mai puțin... 
un Ceahlău... de Cuvânt. Și nu e 
munte golaș... nicidecum. E împădurit 
cu poezie, proză, critică literară, eseuri, 
publicații nenumărate, iar pe Vârful 
Toaca al său tronează ca un stindard 
Premiul „Ion Creangă”, al Academiei 
Române (pentru romanul „Tărâmul 
inocenților”), dar și Premiul „Eminescu 
ziaristul” (acordat de UZPR).  

Din biserica sufletului său, 
construită cu migală de Dumnezeu, 
răsună permanent un „Plâns de 
clopot” (volum de poezie, apărut la 
Editura Doxologia, în 2020, la Iași). 

Urcușul pe orice munte este o 
acțiune temerară, dar nu imposibilă, 
mai ales pe un munte ce nu a fost 
defrișat, ci pe ale cărui culmi pădurile 
s-au încăpățânat să se așeze cuminte 
și constant. 

Absolut conectat la Divinitate, 
Emilian Marcu se înfășoară în haina 
Luminii, dând cititorului un volum de 
poezie, un liant al vremurilor trecute și 
viitoare, prin originalitatea-i deja bine 
știută. 

Munte înzăpezit („Unde voi ști 
să călătoresc fără tine / în vis mă în-
treb: Totu-i vis? / Îngerul în două cuie 
mă ține; / timpul pe mine a nins. / ... / 
Unde voi ști să călătoresc fără tine, / 
îngere, în chin țintuit? / În hlamida 
aceasta mă simt cel mai bine: / Demult 
sunt un bloc de granit.” – Unde voi ști 
să călătoresc...), știe că e pasibil de 
nemurirea Cuvântului („Adio îți zic, timp 
al meu selenar, / Timp al meu fără 
moarte. / ... / Adio, timp fără nume, e 
vremea cuvintelor rare.” – Stele-or 
muri, / dar stele s-or naște...) prin 
„Cărțile mele toate...” („Cărțile mele, 
toate, câte vor mai fi existând / Sunt 
despărțite ca într-un nefiresc și / Ireme-
diabil divorț. / Au fost, multe din ele 
tipărite / După un mileniu de la data 
când au fost scrise. // Numai coala cea 
albă, ca fața lui Dumnezeu / Se 
împlinește între milenii / Cu numele, o, 
numele meu!”). 

Cu o tematică bogată, situată pe 
axa naștere – iubire – viețuire – stin-
gere, poetul nu pregetă a cuvânta 
condiția și efemeritatea omului („Topi-
se-vor amurguri în tainice chenare / În 
creuzete ambra un foc va fi ușor / 
Tăceri demult pierdute vom inventa-n 
uitare / Aripa morții iarna va lumina-ntr-
un nor.” – Topi-se-vor amurguri), dar și 
imensitatea scriiturii („Unde-oi fi eu, 
oare? Teii sunt în floare, / Cupe mari 
de miere se deschid în cer, /... / Eu voi 
fi departe, sau miros, sau poate / 
Îngerul mă duce undeva-n trecut.” – 
Unde-oi fi eu oare?). 

Încrustat în iubirea de viață, de 
iubire și dumnezeire („Douăsprezece 
poduri, douăsprezece porți, / Tainica 
legătură dintre cei vii și cei morți. / 
Atâta ne mai rămâne. Pe pământ 
deodată / Umbra Ta mă luminează: 
Tată al meu, Tată.” – Umbra ta mă 
luminează), poetul Emilian Marcu este 
luminat de făclia iubirii, cea care este 
condiția esențială a vieții („În cadrul 
acelei ferestre, în ogiva zidului mona-
hal / Chipul tău se îngemănează cu 
umbra. / O, cum mai luminează prin 
straturi rouă / Clipa cea repede ce mi 
te-a lăsat!” – În cadrul acelei ferești). 

Spectrul larg al acesteia, 
cuprinzând inima sa, de la naștere („Și 
sub pământ se-aud duios / Cum gân-
dul lor ne ține-n viață / Mereu bat 
clopote de os, / Ei sunt mereu adâncă 
ceață.” – În nopțile de dor), originile 
dătătoare de suflu și simțire – părinții 
săi, Ortansa și Ilie, cărora le închină 
adevărate ode („Tot buchisind la cărțile 
cerești, / La vechi și roase cărți de-
nțelepciune / Când grâul pleoapei ful-
guie-n ferești / Țăranul întră în pământ 
și-apune. // Din casa strâmtă, strâmbă 
la un colț / Ca dintr-un fagur cu lumină 
pământie / El tras de viață-n jurul unei 
roți / Se-mbracă în ninsoarea timpurie.” 
– Călătorie în cer; „Ochiul maichii 
plânge blând din cer / Și în loc de 
pleoape poart-o rugăciune. / Peștii albi 
se-ntulbură-n mister / Și se-nchid în 
nopți a iertăciune.” – Ochiul maichii 
plânge dintr-un nor), conduc subtil 
către incandescența iubirii („Te uită, 
frunza cade pe umbra ta sfioasă, / Lu-
mini incandescente se surpă între noi.” 
– Te uită, frunza cade pe umbra ta 
sfioasă). Femeia, dătătoarea de viață 
și ființare („E trupul tău un crin impe-
rial / zidit de mâini cu înflorite oasă, / 

ochii curați se scaldă în opal, / buza 
strivind sărutului se lasă. // Zidit de 
mâini cu oasăle în floare / e trupul tău 
un țărm de-nsingurare”  - E trupul 
tău...), determină alunecarea în abisul 
renașterii în iubire („Un pat de nuntă, 
doamnă, cenușa să ne fie, / vâscos 
amurgul curge pe chipuri în extaz,” – 
Pat de cununie). 

Laitmotivul volumului este 
clopotul care, în credința strămo-
șească, anunță Sfânta Liturghie („Bat 
clopotele Mitropoliei, / Purtăm pe retină 

femeia în chip de efigie. / Mierea ei ne 
învăluie blând. / Se aud peste oraș 
clopotele Mitropoliei cântând.” – Bat 
clopotele Mitropoliei), dar și petre-
cerea de pe pământ a unui suflet („De-
atâtea morți câți duse-n țintirim / Cu 
moartea se-mprietenise și se pare / Că 
a venit la el încetișor, tiptil, / De sufletul 
i l-a răpus la întâmplare” – 
Clopotarul), dar tot acest clopot 
sparge norii la vreme de furtună și a 
adunat oamenii în vreme de restriște, 
iar simbolic este ecoul sufletului poe-
tului. Incomensurabilitatea poemelor 
orfevrierului Emilian Marcu dă citito-
rilor puncte de sprijin, revelații și 
introspecții („Praporii de nuntă, praporii 
de moarte / Steaguri se arată, pavăză 
și scut / Limbile de clopot toate par sur-
pate / Sunetul le trage lacrima-n 
pământ.” – În alai pe dealuri). 

Întoarcerea omului la țărâna 
pământului strămoșesc („Îmi apropii de 
buze țărna cea proaspătă, / Răvășită 
de tainice impulsuri materne. / Aburul 
proaspăt ca un trup de fecioară / Mă-
nvăluie tainic în zori de aprilie.” – 
Sărut), trăirea într-un cadru tradițional 
(„Lujerul de vie de altar / Ține-n cui 
icoana să nu cadă, / Să nu sune clopo-
tul bizar / Pentru îngerii cu aripi de 
zăpadă” – La lujerul de vie) sunt coor-
donate pe care își așază poezia, reîn-
viind spiritul românesc („Sus, pe 
cornișă, acolo, lângă sfinți / Unde lu-
mina serii-i, iată, mai subțire, / Paisie 
cu calfe și-alaiul de părinți / Înalță 
crucea pleoapei pe privire.” – Sfințire). 

Un popor fără credință, fără 
tradiții, fără cultură, fără simțire, nu 
poate exista. Temelie a vieții din viața 
obștei, dar și din viața omului, biserica 
din sufletul nostru este înălțarea pe 
scara înspre Dumnezeu („Zăpada gurii 
luminând psaltiri / Îmbracă taina cu 
melancolie, / Tăcerile zăcând în răni 
subțiri / Pe lemnul învrâstat încep a 
scrie” – Zăpada gurii luminând 
psaltiri), căruia îi este dator (ca fiecare 
muritor) pentru harurile cu care a fost 
înzestrat („Mărire Ție, Doamne, Mărire 
Ție / Se-aude corul în curte la 
Mitropolie! // Undeva în cer, o ramură 
de măslin / Ne apără de durere și de 
chin / O rază curată de lună în noaptea 
cea mare / Vestește dumnezeiască 
înscăunare.” – Mărire Ție, Doamne, 
Mărire Ție!). Uzitând de nenumărate 
imagini artistice și simboluri (zăpada, 
vița-de-vie, clopotul, ceara, mierea, 
lumânarea, icoana, ș.a.), posedând o 
frumusețe a versului cu strigăt de su-
flet, poetul se dovedește a fi rugul și 
ruga ce înalță, ce strigă viața către 
viață, căci „lucrurile mărețe sunt 
înfăptuite prin reflecție, caracter și 
judecată” (Cicero), dar și printr-o 
bogăție spirituală pe care își așază 
înțelept creația. 

Iar muntele continuă să fie lumi-
nat și iluminat de ecoul acela de 
clopot...  

Și răsună ca un clopot  
Glasul cântului de șopot... 
Pogoară-se Lumina în suflet, 

cititorule, continuă urcușul... pe munte!

 Călător pe „drumuri de munte”
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       Destul timp 
 
 Mama colecționa sărbătorile, 
 pentru fiecare avea o față de masă albă, 
 pe care picta amintirile și uneori, dorul. 
 Am rămas cu obiceiul de a răscoli sertarele 
 cu viață, cu poveștile despre”viața este o sărbătoare”. 
 De atunci mi-au rămas rochile prea mici, 
 fricile au crescut, cuvintele sunt altele și eu nu le știu, 
 singurătăți de sărbătoare care-mi atârnă 
 la fereastră, grija că nu voi avea  

 o față de masă pentru ultima zi, 

 
că iarba va crește prea repede, că cireșul va uita 
să-mi înflorească poveștile,  
iubirile nu se mai întorc,  
zilele au ceva uscat cu miros de vechi. 
Nu mai face nimeni prăjituri, surprizele sunt uscate, 
așteptările au tocit pragul  
și cărarea mai scurtă îmi atârnă indecisă, 
de sandalele tocite în programul  
vacanțe amânate...erau toate acolo în sertarele 
de viață grabită să trăim altceva 
și nu am avut destul timp... 

   Constanța Popescu
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        „Vers smuls din mine, eu te vreau bătut,                                                                                   
ca ritmul unui puls de om în mers,                                                                                                  
ca viața însăși clocotind în mers,                                                                                                    
ca pasul vremii care s-a născut.” 

(Arta poetică) 
 

Chipuri şi măşti  
la scriitorul  

Demostene Botez 
(Studiu introductiv, care prefaţează lucrarea 
prof. Ionica I. Stavarache, închinată scriitoru-
lui Demostene Botez) 

 
La 29 iulie 2022, s-au împlinit 129 de 

ani de la naşterea scriitorului Demostene 
Botez. Chipul fizic al creatorului Demostene 
Botez, observabil într-o fotografie, prin aspec-
tul fizic, faţă, figură, fizionomie, trimite către 
imaginea oficială, a unui leader, simbol pentru 
reprezentarea oficială a lui Demostene Botez 
(portretul este din etapa București) 

   Portretul fotografiat la maturitatea 
creatorului - Demostene Botez se conturează 
prin intermediul simbolului oferit de imaginarul 
bărbiei voluntare, care 
poate oferi informații 
asupra psihologiei și pa-
tologiei purtă-torului ei: prin 
con-formația și dimensiu-
nile ei. Sub raport psiho-
logic, dimensiunile și 
conformația bărbiei tră-
dează unele însușiri carac-
teristice și temperamentale 
ale persoanei respective. 
Bărbia despicată la mijloc 
(foseta mentonieră) mar-
chează calm, echilibru, 
sânge rece. Titlul, utilizat în 
analiza scurtă des-pre un 
creator de destine literare - 
Chipuri și măști - e titlul 
unui volum, semnat de scri-
itorul la care facem referire, Demostene 
Botez, care a fost un Constructor în literatura 
română. Demostene Botez posedă un 
prenume latin, mască a unui orator vestit – 
Demosthenes a fost politician, diplomat şi 
scriitor, considerat cel mai mare orator al 
Antichității, fiind imitat până în Epoca 
Modernă.  

Numele de familie, Botez, re-
prezintă o imagine – simbol. Este un ritual 
care - în creștinism - din perioada Noului Tes-
tament și în aproape toate confesiunile 
creștine, reprezintă modalitatea de intrare 
vizibilă în comunitatea creștină. Ori trimite 
către sugestii ale dorinței nașilor de a con-
tinua latinitatea limbii, prin trimiterea către o 
personalitate antică; pusă alături de masca 
unui NUME românesc / Botez, personalitatea 
creatorului fiind acceptată de lectorii 
PREZENȚI în colectivitatea artistică a mile-
niului trecut. 

Cine a fost Demostene Botez? OMUL, 
Demostene Botez, a fost un conducător, un 
leader: a inițiat o revistă esențială pentru 
cultură, Viața românească, de profil literar și 
științific. A inițiat o lume poetică, delicată și 
emfatică simultan. Scriitor prodigios, cu o ac-
tivitate literară neîntreruptă de peste şase 
decenii, cuprinzând numeroase volume de 
poezie, proză, memorialistică, publicistică, jur-
nale de călătorie, literatură pentru copii şi tra-
duceri. Viața Românească a dezbătut 
problemele sociale și naționale ale epocii, 
îmbrățișând, în spiritul tradiției Daciei literare, 
cultura întregului teritoriu național românesc.  

Ce a construit Demostene Botez? 
Demostene Botez a fost germenele primei 
publicații cu un profil literar estetic, apoi politic, 
revistă apărută în Iași: revista culturală a 
primit un nume devenit apoi, istoric, Viața 
românească, o lume a frumosului, a culturii 
şi artei româneşti, care a încurajat apariția 
literară originală, în limba română. 

Constructorul acestei munci culturale 
sisifice, Demostene Botez, a fost și 
traducător, a translat un roman francez de 
excepție.  

A tradus singur sau în colaborare 
lucrări din literatura universală. Atât în poezie, 
cât şi în proză, memorialistică, jurnale de 

călătorie, scriitorul încearcă să descopere 
izvoarele primordiale ale existenţei, ale artei, 
prin care să poată reîmprospăta forţele vitale 
ale omului apăsat sub lespedea canoanelor, 
a dogmelor şi ritualurilor sub care înţelesul lu-
crurilor se pierde, iar limbajul oboseşte, 
fiindcă oamenii pierd obişnuinţa cuvintelor, 
folosindu-se de ele pentru obţinerea unor 
efecte parodice... 

De ce pare uitat, în mileniul trei, 
Demostene Botez? Tinerii din acest mileniu 
utilizează alte sisteme informative: transmise 
prin imaginarul telefonului și al laptopurilor, 
calculatoarelor. S-au tradus, prin modalități 
moderne, volume despre relații universale im-
portante, realizate prin intermediul structurilor 
informative, transmise acum prin Internet. 
Aceste noi forme de proliferare culturală au 
modificat relațiile cititorilor cu structurile inițiale 
ale construcțiilor estetice din diverse limbi. 

Ce apare simbolic în analiza activității 
lui Demostene Botez? Eternă rămâne mereu 
valoarea românească a creațiilor culturale ale 
lui Demostene Botez, care a perceput sensul 
larg, expresiv prezent în mituri, rituri, credințe, 
un sens larg al culturii, construcție privită drept 

stare semnificativă a societății 
cu valoare de exprimare și 
prin sistemul traducerilor și al 
proliferării revistelor literare. 

Caracterul motivat sau 
nemotivat al numelor proprii în 
arta scrisului lui Demostene 
Botez pornește de la o bibli-
ografie enormă cu multe 
chipuri. Sensurile principale 
ale termenului chip: 

  
CHIP, chipuri, s.n. 
1. Față, obraz, figură. 
Un chip oval♦ Expresie 

a feței; fizionomie. 
Un chip trist 
2. Înfățișarea sau as-

pectul unei ființe. 
Avea chip omenesc  Loc. adv. 
În chip de = cu înfățișare de..., aseme-

nea cu... 
Persoană; ființă. 
A văzut acolo multe chipuri. 
3. Imagine, înfățișare a unei ființe sau 

a unui obiect, redată prin desen, pictură, 
sculptură, etc. 

4. (Rel.) Proprietate ontologică, fixând 
structura arhetipală imprimată omului la 
creație; imaginea în care se reflectă ființa 
personală a lui Dumnezeu. 

Demostene Botez sugerează 
importanța chipului demn, un element 
esențial, folosit drept termen pentru forța de 
creație a tinereții, care este un sfat. 

Termenul alăturat Chipului este, în tex-
tul lui Demostene Botez, acela de Mască: 
PUTEM interpreta analiza ca pe aflarea unei 
măști formată din cuvinte.  

Sensurile principale ale termenului 
MASCĂ, măşti, s.f.: 

1. (În teatrul antic) Imitație a feței, 
făcută din lemn sau din metal cu care actorii 
își acopereau figura și o parte a capului. 

2. Mască mortuară = mulaj în ghips al 
feței unei persoane, făcut îndată după deces. 

3. Persoană mascată. 
4. Figurat - Înfățișare falsă care as-

cunde realitatea; figură, imagine 
convențională. 

5. Expresie neobișnuită a feței 
(provocată de o emoție, de un sentiment 
puternic, etc.). 

6. Psihologie - Comportament cu 
caracter inautentic, fals.  

 La Demostene Botez, se poate ime-
diat observa, construcția textului liric, drept o 
carte de învățătură, de educație a lectorului 
tânăr, obligat să transmită creațiile prezentului 
unui viitor special.  

De asemenea, apar, oarecum naive, 
desele referiri la un lector docil, care se 
apleacă asupra textului liric prin intermediul 
dorinței de a se cultiva etic. 

Şi pentru contemporani, o citire din 
anumite unghiuri de privire a lectorilor din altă 
epocă. 
                               Noemi Bomher 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Într-o cărticică de 113 pagini, 
apărută la o editură din Bacău, doamna 
Christine Bernadette Rousseau 
transpune, în texte dramatice, două 
povestiri ale unui celebru scriitor chinez 
– Lu Xun , care  întâi a visat să devină 
medic, apoi a întrat în creația literară, 
surprinzând degradarea umană până 
la psihopatologia gravă a practicării 
canibalismului (Dumitru Brăneanu) –, a 
jocului cu un șobolan în pericol de a se 
îneca, dar și cu metamorfoza revoluției 
în lanțuri de tâlhării sau în consumul 
crănţănitor al paraziților dintr-o scenă 
oribilă (pp. 27-28). 

Autoarea depășește ușor 
graniţele esteticii literare obișnuite, 
ignoră voit funcția de delectare a lite-
raturii, ocolește simplu spațiile literare 
de timp și spațiu; chinezul trăise ani 
buni în Japonia, de pe timpul războiului 
ruso-japonez. C.B.R. răscolește 
moravurile asiatice, percepe corect 
relațiile sociale din această țară uriașă, 
mișcările demografice de la noi din țară 
parcă au ecou și ele. Un cititor versat 
va sesiza în compoziția acestei cărți, 
ce cuprinde două scenete, și forme ale 
teatrului epic, practicat cândva de B. 
Brecht, ori atitudini comportamentiste 
în care jubilează mereu un povestitor, 
căci scriitoarea din Pitești preia repere 
ale acelui Gorki al Chinei care a trăit 
doar 55 de ani. 

 Prima piesă de teatru a doam-
nei C.B.R. se intitulează frumos 
Adevărata poveste a lui A Q și 
cuprinde opt scene, în care evoluează 
„un bărbat tânăr chinez”, domnul Cijao 
– un nobil, fiul acestuia, un alt nobil, 

domnul Ţiuan, Ama U – o slujnică, un 
tânăr, o măicuță, săteni, un judecător, 
soldați. Evantaiul social este larg și 
divers, intriga este plină de situații 
stranii sau surprinzătoare, chiar 
clişeistice, precum dialogul sergentului 
de poliție cu un om sărac ce-şi apără 
demnitatea declarând că știe să lu-
creze la orez. Până și A.Q. a fost 
înstărit și ar fi putut ajunge chiar pre-
fect: unii confundă în sat bogăția cu 
considerația nobiliară, ori plăcerea 
jocului de cărți cu sărbătorile-sacre. 
Pitorescul și ciudățeniile stau alături 
când Van-Bărbosul își caută păduchii 
și îi strivește. Preotul daoist descântă 
de duhurile rele familia Cijao, iar A.Q. 
se plânge că nu are cu ce plăti amenda 
primită, când paracliserul se pregătește 
să-l alunge din templu; necazurile se 
aglomerează când A.Q. și Den se iau 
la bătaie. O călugăriță bătrână dă să-i 
împace, se roagă la Buddha să-i ajute. 
Suntem în plină lume orientală… 

A.Q. are amintiri neliniștitoare de 
la un tribunal, de unde este arestat de 
niște oameni cu haine lungi. Polițiștii și 
soldații însoțesc arestatul, care visează 
să fie considerat un revoluționar, nu un 
hoț de duzină. Mulțimea aprobă și 
strigă „Bravo!” 

 A doua piesă este dintr-o 
singură scenă. Nucleul tare al ei este 
visul cu un câine ce îl urmărea 
amenințător. Povestitorul se întreabă 
dacă sub pielea câinelui nu se ascunde 
domnul Hî, sau poate un frate ce „nu s-
a arătat mirat auzind povestea cu fi-
catul și inima mâncate, istorisită de 
arendașul nostru din Satul Lupilor”: 
„Acest bandit nu merită numai moartea. 
Ar trebui să-i mâncăm carnea, iar 
pielea lui ar trebui să o întindem și să 
dormim pe ea”; altă dată a zis că „oa-
menii își schimbă între ei copiii ca să-i 
mănânce” (p. 81). 

 Renunț de a mai cita scena cu 
șobolanul care „până la urmă a ieșit 
triumfător la suprafață și a început din 
nou „să înconjoare oala râcâind pereții 
cu ghearele”. 

 Un alt vis îi apare cu un șarpe 
cu trei capete, „primul cap de șarpe, al 
doilea de tigru, al treilea de cerb”. Ei 
declară că așa vor conviețui, cum sunt 
înțeleşi.  

Puterea ficțiunii acestei autoare 
este puternică, dar o anume imagistică 
s-ar putea să-i alunge niște cititori mai 
sensibili, cu gusturi literare clasice. 

„Profilul de autor” (p. 109) 
consemnează niște premii ce i s-au 
acordat; ele sunt onorante, văzând 
forurile care le-au acordat (franceze, 
italiene, române etc.). Gustul literar e 
însă schimbător, funcția unei creații e 
tot delectarea perpetuă – de la Homer 
până azi – totuși. 

 
 
* Christine Bernadette 

Rousseau: ADEVĂRATA POVESTE A 
LUI A.Q.: În noaptea aceasta nu e 
lună. În noaptea aceasta este lună. 
Bacău, Editura „Ateneul scriitorilor”, 
2022. 

Canibalii, revoluția și teatrul* 
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prins 
 
erau voci 
lumina lunii era slabă 
erau oleandri, o  amintire irosită 
o întrebare zdrobită prinsă  
în atomii acelei nopți – 
 
te-am văzut de două ori - 
bratele tale pistruiate erau mari  
printre oleandri 
prinse de lumina lunii pe garduri - 
 
... a sunat telefonul 
 

 
praf 
 
încă odată a venit vara 
voci izbucneau  
erau incendii 
ai revenit 
praf în lumina lunii 
 
râsul tău, tot mai departe 
lumini au fost smulse  
praful s-a așezat plat 
peste oglinda rotundă 
ți-am auzit glasul încă odată 
 
M.C. Gardner ©04.08.2022 
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A trăi şi a scrie într-un sat înconjurat 

de dealuri şi de munţi, „departe de lumea 
dezlănţuită“ a fost dintotdeauna, dar mai 
ales astăzi este ceva de domeniul 
imaginaţiei pentru un scriitor adevărat, 
împovărat cu tot felul de alte griji, mai mult 
sau mai puţin literare pe care i le pune 
viaţa în chip cotidian. 

A te racorda la ritmurile naturii şi a 
te bucura de tot şi de toate câte au fost 
zămislite de Dumnezeu pe pământ (într-
un fel de convieţuire cu iarba, copacii, 
păsările şi cosmosul) este, aşijderea, un 
privilegiu de care puţini dintre noi se mai 
bucură astăzi. 

Printre aceşti puţini şi fericiţi scriitori 
se numără şi dl. Romulus Lal, reporter, 
poet, prozator şi memorialist care acum, 
după pensionare s-a retras la Vălişoara, 
un sat hunedorean aflat departe de lume 
şi, implicit, de zgomotul Bucureştiului în 
care în urmă cu câteva decenii era re-
porter la unul dintre cele mai citite cotidi-
ene din România acelor ani (din păcate 
dispărut din peisajul publicistic de după 
1989) „Scânteia tineretului“. 

Însă dispariţia amintitului cotidian n-

a însemnat şi dispariţia din biografia şi 
memoria reporterului şi a scriitorului 
experienţa de viaţă. 

Dincolo de „reportajele“ şi alte texte 
pe care îndeobşte le putem numi „de ser-
viciu“, dl. Romulus Lal a aşternut pe hârtie 
ceea ce d-sa numeşte, pe bună dreptate 
„Trilogia marilor ctitorii“, în cadrul căreia 
se înscriu trei volume: Epopeea 
Transfăgărăşanului, Operaţiunea 
„Metrou“, A treia ecluză (Canalul 
Dunăre – Marea Neagră). În toate se 
simte mâna singură a prozatorului, fiindcă 
dincolo de canoanele reportajului tematic 
autorul a reuşit să realizeze veritabile „fişe“ 
caracterologice ale personajelor, cu intuiţii 
şi consideraţii personale care conferă şi 
azi viabilitate literară acelor texte. 

La ora la care scriu aceste rânduri 
prozatorul retras în Vălişoara Hunedoarei 
are în spate o operă bogată şi variată (o 
listă „valabilă până mai ieri“, cum scrie au-
torul) care cuprinde nu mai puţin de opt ro-
mane, trei volume de nuvele şi povestiri, 
alte patru de publicistică, unul de versuri 
şi trei de literatură pentru copii, la care se 
adaugă acum alte două, trimise mie spre 
lectură: Pilituri din atelierul bijutierului 
şi Proze scurte de drum lung. 

Trebuie să recunosc din capul locu-
lui că însuşi titlul însemnărilor de faţă mi-
a fost inspirat de „Pilituri...“, o carte care 
reuneşte în şapte capitole (Deseori 
gazetăria devenea literatură, Suferinţe... 
banale, Oameni şi câini, Dincolo de orizon-
tul cunoaşterii, Arta pentru... Artă, 
Crăciunul vine în fiecare iarnă, Poeme „pa-
triotice“), texte de mare interes. 

Spun şi scriu că sugestia notelor de 
mai jos mi-a fost dată de dl. Romulus Lal 

nu fără motiv.  
Scriitorul reuşeşte să se deghizeze 

(dacă acesta o fi cel mai nimerit termen?!) 
în copil, propunând câteva scene şi 
întâmplări ce probează deţinerea unei arte 
scriitoriceşti ce-l poate situa pe autor în 
imediata vecinătate (şi nu exagerez!) 
a lui Andersen şi a Fraţilor Grimm, iar din-
tre scriitorii de la noi în imediata apropiere 
a unor prozatori care au intrat de multă 
vreme în istoria literaturii şi în memoria citi-
torilor: Ion Agârbiceanu, Brătescu-Voineşti, 
Emil Gârleanu, V. Voiculescu. 

La fel ca înaintaşii lui, dl. Romulus 
Lal a intuit şi a surprins magistral psiholo-
gia copilului – ceea ce, între altele, con-
duce la concluzia că prozele sunt 
autobiografice (De altfel, în finalul uneia 
dintre ele, Moş Crăciun „partizanul“ scri-
itorul recunoaşte acest fapt). 

Un capitol întreg (Suferinţe... ba-

nale) este consacrat unor întâmplări de 
viaţă, mai vechi ori mai noi din viaţa 
comunităţii rurale. 

Auzite din gura altora, ele primesc 
aci o haină literară din care nu lipsesc sus-
pansul şi nici ironia amară sau hazardul, 
care transformă momentele plăcute în 
suferinţă ori chiar dramă (un bătrân de 
nouăzeci de ani este mustrat de conştiinţă 
că în tinereţe a spânzurat un căţeluş; un 
alt bătrân, suferind de Alzheimer nu mai 
este crezut de nimeni când afirmă că-şi 
aşteaptă copiii de care nu ştie nimeni 
nimic, iar aceştia apar pe neaşteptate la 
moartea celui suspectat că-n timpul vieţii 
aiura; o prietenie a copiilor se strică în 
clipa în care, descoperind o comoară, nu 
se înţeleg cum s-o împartă ş.a.). 

În Oameni şi câini, prozatorul ne-
a dat unele din cele mai inspirate texte din 
lumea animalieră, iar în Dincolo de ori-
zontul cunoaşterii avem a face cu 
întâmplări care frizează fantasticul, polter-
geistul (un ţăran îşi „reîntâlneşte“ nevasta 
moartă, aidoma vie, în şură; un copil arată 
părinţilor locul în care pretinde că el şi-a 
pierdut viaţa şi nu fratele lui, căruia părinţii 
îi dăduseră acelaşi nume în urmă cu dois-
prezece ani; un bătrân trăieşte iluzia că-şi 
reîntâlneşte fiul plecat de multă vreme în 
lume, în realitate vede o fantasmă, nu e 
decât trunchiul unui copăcel din curte...). 

Pornind la lectură cu idei oarecum 
preconcepute (întâi şi-ntâi fiindcă titlul 
volumului Pilituri din atelierul bijutierului 
nu mi s-a părut prea fericit) a trebuit să 
renunţ la ele de îndată ce am parcurs 
primele pagini, fiind cucerit de un anume 
farmec al textelor, ca şi de arta 
scriitoricească a d-lui Romulus Lal. Prin 
urmare am continuat „pe nerăsuflate“ să 
citesc până la final toată cartea. 

Îndrăznesc să cred că lectura va fi 
la fel şi pentru ceilalţi cititori. 
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Note de lectură 
 Deghizări reuşite şi înduioşătoare

DE LA UN GÂND, LA  ALTUL (92) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A fost odată, nu chiar de mult, o țară 

bogată cu câmpii mănoase, dealuri 
învăluite în arome de fructe și struguri, cu 
codri seculari „fraţi cu românul”, râuri cu 
ape limpezi precum cleștarul, în care pești 
de toate speciile dansau multicolor și 
fericiți, cu bogății ale subsolului, de la 
petrol la gaze naturale, aur și toate min-
eralele posibile și imposibile. A fost o țară 
ca de poveste. Astăzi este și nu este, ca 
un fel de alba-neagra. A fost o țară care 
era respectată în lume și care își avea 
demnitatea ei. A fost.... Astăzi Şeful nostru 
merge în capitala imperială ca o  umbră ce 
își târâie după el neputințele și 
incompetența, sărută condurul doamnei 
CIA, comisara sovietică șefă a lumii și apoi 
umil îi prezintă omagiile: Noi suntem 
urmași ai neamului  creștin?/Suntem  niște 
răi și niște fameni./I-e rușine maiestății 
voastre să ne zică nouă oameni,/Căci sun-
tem plini de bube și venin... Ea-l privește 
cu dispreț și îi răspunde cu sictir: Cum? 
Când Europa mi-e deschisă, tu gândești 
că pot/Ca întregul Occident să se-
mpiedice de-un hoit?/O, tu nici visezi, 
străine, câți în cale mi s-au pus!/Toată 
floarea cea vestită a întregului Apus. El îi 
răspunse atunci mai vioi: Vrem ca să ne fii 
stăpână și pe țară, și pe noi,/Peste plebea-
nveninată, proastă, plină de nevoi. Media 
mincinoasă, ticăloasă și aservită ne 
livrează de dimineață până seara târziu în  

 

loc de ceai cafeaua siropoasă despre cea  
mai mare democrație a lumii: Statele  
Unite. VACS ALBINA! Nimic mai fals și în-
velit în staniolul de cea mai proastă cali-
tate. America lui Bidon și a globaliștilor 
este una dintre cele mai corupte și mafiote 
țări de pe mapamond. Cât despre 
democrație: o frază de dânșii  inventată, 
ca să ducă  poporul cu preșul. Că este 
așa, să aducem câteva argumente: man-
datul congresmenilor americani se trans-
mite din generație în generație în peste 
60% din cazuri. Cei mai mulți sunt 
odraslele celor bogați, foști congresmeni 
și care și-au folosit influența politică pentru 
a prospera. Și așa din generație în 
generație! Mafia americană a lui Roky Lu-
ciano și Alcapone, „Cosa Nostra” de pe 
coasta de est, au înființat un oraș în plin 
deșert pentru a scăpa de mâna lungă a fis-
cului, astăzi devenit capitala mondială a 
distracției și jocurilor de noroc, controlat de 
aceeași mafie care l-a generat și care își 
desfășoară activitatea sub oblăduirea 
îngăduitoare a autorităților. Cu 7 zile îninte 
de a fi asasinat, președintele J F K de-
clara: Există un complot în această țară 
pentru a transforma toți cetățenii în sclavi. 
Înainte să părăsesc această funcție nobilă 
intenționez să demasc acest complot. 
Cinci ani mai târziu, Robert Kennedy, care 
fusese procuror general în timpul manda-
tului fratelui său (care știa cu siguranță 
cum funcționează deep state) și care 
câștigase cursa pentru președinția 
Americii, este asasinat mișelește, chipurile 
de un arab nebun! În același an, un mili-
tant pentru drepturile omului și împotriva 
discriminării rasiale este și el asasinat.... 
Ați ghicit: pastorul Martin Luther King. Un 
alt corifeu al afacerilor de tip american, un 
înaintaș al lui Rokeffeler, declara modest: 
Nu mă întrebați cum am făcut primul milion 
de dolari!... Acesta cel puțin a fost sincer! 
Cel mai important este modul cum 
fucționează astăzi deep state. Cele mai 

bogate 700 de familii din USA, cu o avere 
cât PIB-ul Germaniei și Franței la un loc, 
deși nu sunt organizate într-o formațiune 
politică, influențează din umbră atât poli-
tica internă, cât și cea  externă americană, 
prin finanțarea campaniilor electorale la 
prezidențiale și pentru congresele statale 
și cel național, inclusiv la nivel de 
comunități locale, unde își plasează oa-
menii fideli de la guvernatori la primari etc. 
Presiunea exercitată de aceștia este foarte 
mare asupra clasei politice. A existat până 
la sfârșitul secolului trecut o lege antitrust. 
A mai auzit cineva de ea? Se mai aplică? 
Cu siguranță că nu! America și o parte din 
mapamond sunt conduse de complexul 
militaro-industrial și financiar. Între unchiul 
Sam și ursul Grișa există multe 
asemănări. După cum spune poporul: 
Cum e Manda, așa-i și Tanda. Și ursul 
Grișa este condus tot de un complex mili-
taro-industrial și financiar. Și unii, și alții au 
înscris în codul genetic politic dorința de 
agresiune și exploatare economică a 
resurselor, dar și a popoarelor mai bogate, 
indiferent de costurile umane și sociale, 
conform zicalei Fie ce-o fi, nouă să ne fie 
bine. Reflexe ancestrale rămase dintr-un 
ev mediu al minților bolnave de invidie și 

lăcomie! Să nu credem cumva că media 
scrisă și cea audiovizuală au mai multă li-
bertate într-o democrație de tip originală 
americană. Trusturile media americane, în 
marea lor majoritate, sunt deținute de cei 
mai bogați oameni, care lucrează atât cu 
serviciile secrete, cât și pentru politicienii 
influenți. Din acest motiv presa scrisă și c 
ea audiovizuală din America și din toată 

lumea mint de îngheață și apele lacurilor 
sărate. Suntem prizonierii minciunii, 
dezinformărilor de tot felul și trăim într-un 
haos informațional entropic cum nu a mai 
fost de la formarea lumii. Astăzi cuvântul 
de ordine printre ziariști sunt fake news-
urile. Ca să nu fim acuzați de rea intenție, 
redăm mai jos spusele unui decan de 
vârstă al ziariștilor americani, John Swin-
ton, la o recepție la Clubul Presei din New 
York, prin anii șaizeci: Treaba jurnalistului 
este să distrugă adevărul, să perver-
tească... să-și vândă neamul și țara pentru 
pâinea cea de toate zilele... O știu și eu, o 
știți și voi, și atunci de ce să închinăm pen-
tru presa independentă? Suntem uneltele 
supuse și slugile bogătașilor din culise. 
Suntem hopa-mitică: ei trag sforile, și noi 
dansăm. Talentele, posibilitățile și viețile 
noastre aparțin altor oameni. Suntem doar 
niște  prostituați intelectuali. Amin! Ce s-ar 
putea adăuga după această mărturisire 
despre presa noastră cea de toate zilele, 
care va continua să ne livreze putregaiul 
democrației americane şi al celei occiden-
tale în înveliș de staniol aurit de proastă 
calitate? Suntem atât de naivi să credem 
că conținutul imaginii este mai curat și sin-
cer decât cel al cuvântului? Aceeași Mărie, 
dar cu altă pălărie. Suntem victimele pira-
teriei imaginii, dar și ale cuvântului. Într-o 
țară așa-zis liberă, cum un post media are 
altă poziție decât cele oficiale sau aservite, 
este amendat și condamnat la dispariție, 
dacă între timp nu i se ridică licența. Și 
atunci despre ce democrație vorbim? Sunt 
atât de puține state care respectă stan-
dardele democrației, încât pot fi numărate 
pe degetele de la o mână!  

Să fim mai optimiști! Strămoșii noștri 
ne-au lăsat o bogăție spirituală și 
adevărată cu mult mai de preț decât fake-
news-urile presei noastre celei obediente 
sau decât ideologia transumanismului, sau 
cea LGBIT-istă. Luna august este o lună 
a bogăției spirituale, a schimbărilor de tot 
felul. Schimbarea la Față a Mântuitorului 
a avut loc cu o săptămână înainte de pa-
timile Sale.  

(Continuare în pag. 15)
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Deși pentru multă lume nu a fost 
cunoscut până la desemnarea lui recentă 
ca laureat al Premiului Nobel pentru 
Literatură (pentru 2021), Abdulrazak Gur-
nah (n. 1948) este o personalitate a lumii 
academice engleze, care s-a născut în fa-
milia unui om de afaceri de origine 
yemenită, în Sultanatul Zanzibar (astăzi, 
parte a Tanzaniei), aparținând minorității 
musulman-arabe și având ca limbă maternă 
swahili.  

În 1968, din cauza Revoluției din 
Zanzibar, care a dus la răsturnarea elitei 
arabe aflate la conducere, Abdulrazak Gur-
nah s-a refugiat în Anglia, unde a studiat la 
Christ Church College, Canterbury, 
diplomele acestei instituții fiind acordate de 
University of London. 

Este cetățean britanic și trăiește în 
Canterbury, dar păstrează strânse legături 
cu Tanzania, unde are multe rude și 
apropiați, scriitorul mărturisind: „Eu sunt de 
acolo. În mintea mea locuiesc acolo” („I am 
from there. In my mind I live there”).  

Între 1980 și 1982, a predat la 
Bayero University Kano, în Nigeria, iar în 
1982 și-a susținut doctoratul cu teza 
intitulată Criteria in the Criticism of West 
African Fiction, la University of Kent, unde 
și-a continuă cariera universitară, ca profe-
sor emerit, până la pensionare, în 2017, 
predând literatură engleză și postcolonială.  

Pe lângă activitatea academică, Ab-
dulrazak Gurnah este scriitor, autor a zece 
romane și a câteva volume de proză scurtă 
și de eseuri (unde se referă, între altele, la 
creația unor scriitori postcoloniali ca Vidiad-
har Surajprasad Naipaul, Salman Rushdie, 
Zoë Wicomb), în care temele abordate sunt, 
mai ales, exilul, dezrădăcinarea, colonialis-
mul, condiția omului trăind în țări în curs de 
dezvoltare și afectat de tot felul de crize... 

A început să scrie după vârsta de 
douăzeci de ani, după cum mărturisește, din 
dorul de casă, de locurile natale, primul 
roman („Memory of Departure” – 1987) 
compunându-l în aceeași perioadă în care 
și-a realizat teza de doctorat și deschizând 
drumul pentru celelalte, în care sunt 
urmărite efectele colonialismului asupra 
lumii lui.  

Personalitatea și opera lui Abdul-
razak Gurnah se află în atenția lumii literare 
de pretutindeni. Spre exemplu, din perspec-
tiva profesorului iranian de literatură 
comparată de la Columbia University, New 
York, Hamid Dabashi, creația lui a contribuit, 
prin tematică, la îmbogățirea limbii engleze, 
cu care scriitorul se familiarizase înainte de 
a ajunge în Anglia. În ce-l privește, criticul 
literar Bruce King consideră că prin creația 
lui Gurnah, africanii din Estul continentului, 
care „au făcut întotdeauna parte din lumea 
mai mare și în schimbare”, ajung cunoscuți 
ca victime ale colonialismului, dezrădăcinați, 
nedoriți... 

În 2006, Abdulrazak Gurnah a de-
venit membru al Societății Regale de 
Literatură (Royal Society of Literature). 

În 2007, i s-a decernat premiul Radio 
France Internationale „Témoin du Monde”, 
pentru „By the Sea”. 

A fost jurat pentru mai multe premii 
importante, între care Man Booker Prize, în 
2016, după ce și cărțile lui „Paradise” și „By 
the Sea” se aflaseră pe lista acestui presti-
gios premiu literar ce se acordă anual celei 
mai valoroase creații în limba engleză, 
scrisă de un autor anglofon din țările mem-
bre ale Commonwealth-ului și din Republica 
Irlanda.   

Este laureat al Premiului Nobel pen-
tru Literatură, pentru anul 2021, în Motivația 
Juriului specificându-se: „pentru 
prezentarea fără compromisuri și plină de 
compasiune a efectelor colonialismului și a 
destinului refugiaților în falia dintre culturi și 
continente". 
 

În căutarea libertatății –  
 „Paradis” 

 
Bildungsroman, epopee a dez-

rădăcinării, a înstrăinării și descoperirii 
sinelui în raport cu viața, dar și panoramă a 
diversității pământului african din a doua 
jumătate a secolului al XX-lea, cu tot ce 
adăpostește, cartea lui Abdulrazak Gurnah 
îl are ca erou pe Yusuf, copil mai întâi, in-
ocent aproape asemenea naturii prezente 
pe larg în text (un alt personaj principal al 
cărții, „Paradise” – „Paradis”, București, 
Editura Litera, 2022, traducere din limba 
engleză și note de Andreea Năstase), care 
prin experiențele extraordinare de care are 
parte, se maturizează, iar, la sfârșit, ia o 
hotărâre ce pare intempestivă pentru viitorul 
său, în contextul complicat și deloc senin ce 
i se arată, și anume să-și pună, în contin-
uare, viața la dispoziția altora, deci să-și 
păstreze statutul de sclav, pe care i l-au ales 
părinții, la un moment dat (ca să-și salveze 
propria libertate), sau să descopere alte căi 
de urmat decât cele previzibile din lumea pe 
care o cunoscuse până atunci. 

Construit ca relatare obiectivă, ro-
manul aduce în prim-plan două perspective 
asupra lumii, dominantă fiind, alături de cea 
a naratorului omniscient, cea a personaju-
lui-reflector, urmărit din copilărie și până în 
pragul maturității sau, cel puțin, al maturității 
considerate canonice în societatea în care 
trăiește, marcată prin atingerea unui statut 
social-economic, independent, măcar 
parțial, în vederea căsătoriei, condiție a 
primirii respectului deplin în comunitate, 
date pe care Yusuf nu ajunge să le dețină 
până la finalul deschis al cărții.  

Cât privește titlul romanului, acestuia 
i se pot descoperi multe conotații: paradisul 
poate fi lumea africană, în ansamblu, 
edenică, mai ales când este privită de la 
distanță; paradis este și grădina fascinantă, 
unde Yusuf încearcă o ucenicie – cu posi-
bile conotații care pot trimite până la Voltaire 
–, dar paradis este și copilăria, lumea natală 
a cărei răpire, bruscă, amintește, mutatis 
mutandis, de creația lui John Milton, „Pa-

radisul pierdut”, poem-capodoperă al litera-
turii universale... Iar în carte există 
suficiente argumente pentru a fi citită, 
urmărind fiecare dintre aceste direcții-
palimpsest și, desigur, și altele. 

În privința construcției, romanul lui 
Abdulrazak Gurnah, atât prin exotismul lumii 
prezentate (redat pe larg printr-o mulțime de 
imagini dominate de culoare locală), cât și 
prin faptul că, pe lângă povestea personaju-
lui central, aduce un număr aproape incal-
culabil de povești ale altora, din realitatea 
în care trăiește sau pe care o traversează 
acesta, dar și din folclor, amintește de Hal-
ima, fiind asemenea unei povestiri cu 
sertare sau o povestire cu ramă, „rama” fiind 

reprezentată de povestea principală a vieții 
eroului ori de tărâmul african. Și totul este 
încărcat de o mulțime de sensuri, pentru că 
viața personajului și a celor cu care 
interacționează înseamnă o continuă 
inițiere, la care contribuie realul / tangibilul, 
dar și supranaturalul, această dihotomie a 
universului în care viețuiesc personajele 
fiind percepută de ele ca firească.    

Referitor la aspectul lingvistic, ro-
manul lui Abdulrazak Gurnah este scris în 
limba engleză, în care el își compune 
creațiile, însă scriitorul păstrează multe cu-
vinte și expresii în swahili, limbă de stat în 
Tanzania, amplificând astfel culoarea locală 
a cărții și pitorescul lumii exotice pe care o 
desfășoară în carte. 

Este un roman realist, în care nara-
torul omniscient observă cu atenție locurile 
și personajele, creând imagini verosimile ale 
acestora, prin accentul pus asupra detaliilor. 
Iată, de pildă, orașul Tayari, unde ajunge, la 
un moment dat caravana în care se află și 
eroul cărții: „Orașul era un labirint stupefiant 
de alei înguste care se deschideau pe 
neașteptate în curți deschise și piațete. 
Aerul de pe străduțele întunecoase avea un 
miros intim și alterat, ca acela din încăperile 
aglomerate. Pârâiașe de zoaie curgeau pe 
lângă intrările în case. Noaptea, când 
dormeau în curtea pe care o închiriaseră, 
gândacii și șobolanii mișunau peste ei, 
ronțăindu-le bătăturile și sfâșiind sacii de 
provizii”. În alt loc, „Orașul de pe malul la-
cului era scăldat într-o lumină de 
neînchipuit, violet cu o notă de purpuriu, de 
la stâncile și dealurile ce mărgineau întin-
derea de apă. La țărm erau trase bărci, iar 
de-a lungul malului se înșirau căsuțe ma-
ronii”.  

Statutul de personaj-reflector al lui 
Yusuf este dat de prezența lui în toate 
secvențele relatate, ca erou sau martor,  ex-
primând dorința de cunoaștere, care-l 
determină să urmărească tot ce întâlnește 
în cale cu mare atenție, trăsătură în legătură 
cu care, mai târziu, prietenul lui de nădejde, 
Khalil, observă: „Te uiți la toată lumea, la 
toate lucrurile (...) Și oricine poate să vadă 
că ochii tăi sunt mereu deschiși și că nu vrei 
să-ți scape nimic.” Totodată, statutul de per-
sonaj-reflector al eroului este sugerat de-a 
lungul romanului prin propoziții referitoare la 
manifestările lăuntrice ale eroului: „Yusuf 
are grijă să...”, „Yusuf auzea...”, „Yusuf își 
amintea...”, „Yusuf își auzea tatăl...”, „Yusuf 
își închipuia...”, „lui Yusuf i se părea...”, „află 
Yusuf prima oară”, „Yusuf avea impresia”, 
„Yusuf putu vedea”... 

Încă de la început, se prefigurează 
existența, în spațiul investigat de personaj 
(și, firește, de narator) a unei diversități et-
nice, sociale, culturale, economice, pe 
parcursul romanului observându-se 
consecințele acestui statu-quo, accentuate 
de prezența tot mai pregnantă a coloniștilor 
(germani și englezi). Diversitatea pomenită 
este dată de numărul incalculabil de 
„sălbatici” (cei ce trăiesc „în interior”, în 
ținuturile îndepărtate de coaste) și de  
lumea civilizată, compusă la rându-i din 
africanii educați (cu un stil de viață influențat 
și de urme ale mentalităților străvechi, dar 
și de nou), din etnii indigene, dar și arabi și 
indieni, cei din urmă, cu putere economică 
mai mare. Împreună cu personajul principal, 
se pătrunde, într-o măsură sau alta, în viața 
tuturor acestor categorii umane care trăiesc 
pe imensul tărâm african, băștinași și alo-
geni, situațiile în care este pus eroul, fiind, 
în același timp, și prilejuri pentru narator să 
facă referire la aspecte din care se poate 
vedea o imagine monografică a întregului.  

 
*Mioara Bahna: Fragment din 

volumul al III-lea al cărții „Din marmura so-
clurilor. Laureați ai Premiului Nobel pen-
tru Literatură”, în curs de apariție la 
Editura Junimea, Iași 

(Continuare în nr. viitor al revistei) 
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(Continuare din pag 14) 
 
De ce luna august? Pentru a 

înțelege mai bine sensul acestei di-
vine manifestări. Luna august este 
luna care încheie anul creștin ortodox. 
Este trecerea spre un nou început, 
spre o nouă viață. Luna august este 
a 8-a lună din calendarul laic. Cifra 
opt este simbolul eternității lui Dum-
nezeu, inclusiv a fiului său, domnul 
Iisus Hristos. Dar mai importantă este 
cifra șase. Șase august a fost aleasă 
pentru a fixa sărbătoarea împă-
rătească Schimbarea la Față. Cifra 
șase este echivalentul zilei când 
Dumnezeu l-a făcut pe om. 

Fiul lui Dumnezeu a venit în lume 
să-l salveze pe om din păcat. Să-l re-
seteze în dragostea divină. El și-a 
arătat slava Sa în aceeași zi în care 
a fost făcut omul tocmai pentru a fixa 
în mintea apostolilor divinitatea Sa și 
misiunea pe care o are de a-l repune 
pe om în lumina iubirii divine. El este 
alfa și omega existenței noastre. 
Moise și Ilie din Schimbarea la Față 
sunt cele două elemente de 
transcendență de la moarte la viața 
veșnică. Nimic mai simplu și mai pe 
înțelesul tuturor. Adormirea Maicii 
Domnului este o altă pagină 
spirituală, care ne dă încredere în ca-
pacitatea noastră de schimbare în 
bine, în nădejdea salvării noastre din 
moartea păcatului. Sfânta Născătoare 
de Dumnezeu a fost ridicată la cer cu 
tot cu trupul său spiritualizat, așa cum 
vom fi și noi la sfârșitul lumii și la a 
doua venire a Mântuitorului. După 
schimbarea la față, întreaga natură 
intră într-un proces de schimbare 
profundă. Insectele și animalele cu 
sânge rece se retrag în vizuinile lor 
subterane. Pădurea și câmpurile își 
schimbă fața în una a toamnei matu-
rizate și pline de pocăință. Apele se 
răcesc, iar vinul se adună încet, încet 
în pocale pentru un început al bu-
curiei. Viața se pregătește pentru 
transcendență spre un nou început, 
așa cum ne spune Hristos: Sămânța 
de grâu dacă putrezește dă naștere 
la o nouă viață. Să fim optimiști și să 
nu lăsăm hoardele lacome ale 
globaliștilor să ne distrugă credința și 
neamul!   

 ADRIAN 
GEORGE 
ITOAFĂ 

 
Într-un gol 

de bătăi 
 

Metale grele cuprind orizontul, 
inexplicabil mă prind de înălțimi, 
mă transform în deriva zborului, 
în culoare șlefuită, pecetluită spațiului, 
privind înăuntru, zăcămintele par  
a avea căști de protecție, 
să nu se izbească de meteoriți nedoriți. 
Cineva ne dorește toate zăcămintele, 
rămânem singura suflare, ne formăm  
din trupuri, 
singuri, gravităm în jurul nostru, 
ne întindem mâinile spre cer 
și mânile de picioarele fiecăruia,  
formând lian uman. 
Dispărem unul câte unul separați,  
în atracții universale. 
Cănd îmi voi arunca ochii, vă voi găsi? 
Și mările evaporate dispar, 
într-un gol de bătăi, îmi rămâi.
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Globaliștii apasă tot mai 
tare pedala de accelerație a 
Marii Resetări, de aici și crizele 
majore care se desfășoară si-
multan și care pereclitează în-
treg sistemul capitalist: stagnare 
economică, inflație și șomaj in 
crescendo, grad mare de înda-
torare pentru tot mai multe țări, 
ruperea lanțurilor de apro-
vizionare provocată de lock-
down-urile impuse de Covid, 
efectele dăunătoare ale ,,în-
verzirii economice” prin renun-
țarea în masă la combustibilii 
fosili și la energia nucleară 
ieftină, foamete, sărăcie.  

Și peste toate acestea, 
noua ideolo-
gie marxistă, 
care a produs 
o mare 
emulație în 
r â n d u l 
maselor (cu 
a j u t o r u l 
mașinii capi-
taliste de 
spălare a 
creierelor) și 
care, după 
cum afirma jurnalistul Andrei 
Pătrușcă într-un articol publicat 
pe reputatul site de știri necen-
zurate activenews.ro, ,,a înlocuit 
eficiența capitalistă cu o serie de 
criterii-fetiș precum rasa, sexul, 
orientarea sexuală, corecti-
tudinea politică, transformând 
Salariatul în Activist”.  

Și tot domnia sa mai 
remarcă, într-o analiză 
pertinentă și argumentată, 
adevărata realitate în care trăim: 
,,Conform cu directivele Foru-
mului Economic Mondial, Corpo-
ratismul Trans-național, care a 
înlocuit de câteva decenii Capi-
talismul, este și el pe cale să fie 
înlocuit de o altă dihanie: Corpo-
ratismul Părților Interesate (nu 
trebuie uitat că titulatura 
completă consacrată de Klaus 
Schwab este ̀ Marea Resetare a 
Capitalismului`). În Socialismul 
clasic, guvernul își aroga rolul de 
Tătuc al Cetățenilor - controlând 
fiecare aspect al vieții până la 
cele mai intime detalii, inclusiv 
sexuale. În Corporatismul 
Părților Interesate acest rol este 
asumat de marile corporații 
transnaționale. Ele decid ce ai 
nevoie și ce nu, supraveghind și 
controlând, încruntate și vigi-
lente ca niște Comisari Politici. 
Uniunea Sovietică a avut nevoie 
de câteva condiții pentru a fi 
instaurată: instabilitate socială, 
criză economică, război, 
sărăcie, foamete... Sună cunos-
cut? Ceea ce trăim noi acum NU 
este o criză. Nici măcar una 
gravă, cum prevestește Roubini. 
Este o Mare Revoluție Socialistă 

Mondială”.  
Într-adevăr, situația este 

cu mult mai gravă față de cum o 
văd și o percep mulți dintre noi. 
Și da, există o conspirație mai 
mare ca noi toți.  

Există un grup de oameni 
extrem de puternici care conduc 
lumea din umbră. Oameni de 
care nu prea știm nimic, sau 
știm doar prea puțin. Sunt cei 
mai buni dintre cei mai buni, dar 
și oarecum nebuni, oameni care 
se joacă de-a Dumnezeu, fără 
să fi cerut voie. Sunt cei care ne 
controlează zilnic, iar noi suntem 
parcă hipnotizați în cea mai 
mare toropeală cunoscută de 
omenire. Suntem o lume tot mai 
robotizată care repetă aceleași 
sarcini în fiecare zi, fără să se 
mai gândească la ele. Punem 
lucrurile pe butonul repetare, ca 
să se sincronizeze cu serialele/ 
telenovelele, sau emisiunile 
tâmpe de divertisment. Pentru 
că, aici ne găsim confortul, dar 
și îndobitocirea, în monotonia de 
fiecare zi.  

Acești „superoameni” 
care ne conduc ne fură adevărul 

și îl recondiționează, iar apoi ne 
bagă lobotomizați în realitatea 
lor virtuală de groază. Și totuși, 
dacă în loc să ripostăm dăm in-
timitatea pe securitate? Dacă 
dăm demnitatea pe siguranță și 
revoluția pe represiune? Dacă 
alegem slăbiciunea în locul 
demnității, curajului, adevărului? 
Ne vom construi singuri în-
chisoarea…Cu siguranță, lumea 
e un loc periculos, nu neapărat 
din cauza celor care fac rău, ci 
din cauza celor care se uită fără 
să facă nimic. E totuși un război, 
unul nevăzut, între bine și rău, o 
luptă necontenită cu păcatul…  

Căci, înainte de toate, tre-
cem pintr-o criză spirituală și 
morală nemaiîntâlnită și tot mai 
greu de controlat, de atenuat. Și 
asta, pentru că nu-l mai căutăm 
pe Dumnezeu. Căutăm doar 
plăcerile vieții, doar bunăstarea 
ei materială. Trăim într-o lume 
fără conținut, fără profunzime, 
fără de spirit sau de căutarea lui 
în sferele înalte ale vieții, proba-
bil una care în atare condiții o să 
dispară pentru a face loc alteia, 
mai bună, mult mai bună…      
Din păcate însă, uneori e greu 
să pricepem lucrurie care sunt 
împotriva a tot ce suntem 
condiționați să vedem. 
Orbecăim prin întuneric, de 
aceea încercăm să dăm de 
luminița de la capătul tunelului. 
Și o întrezărim cumva, la tre-
cerea spre viața de după 
moarte. O nouă și cu totul altă 
viață. Există ea oare? Doamne, 
ajută-ne și luminează-ne!  

(Va urma) 

ATITUDINI 

Noua Revoluție Culturală,  
Marea Resetare  

și Sfârșitul Democrației (9) 
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Dacă analizăm atent 
poezia lui Alexandru Du-
mitru putem spune că este 
menită să umple un spațiu incon-
fundabil al revelației poetice. Uni-
versul lui cu bătaie lungă nu este 
la îndemâna oricărui iubitor de 
poezie, descoperind o stilistică 
aparte, cu o evidentă varietate 
tematică. Cu fiecare poem pe 
care ni-l înfățișează, lasă impresia 
că a scris încă puțin și că are atât 
de multe de dezvăluit. Ce este 
paradoxal este că, deși se 
observă o diversitate tematică, ea 
este cuprinsă într-o fericită unitate 
stilistică de viziune existențială. 

Poezia înseamnă pentru 
Alexandru Dumitru Universul în 

care a  primit în proprietate o 

bucățică de lume, unde își 
construiește cu migală o casă din 

reflecții, în care se pot auzi cân-
tece predestinate adevăratului în-
ceput al ființării. 

Călăuza prin poezie a poe-
tului este ipostaza postmodernă. 
Bun cunoscător al poeziei mo-
derne el trece cu ușurință, prin 
vocație si maturitate, dincolo de 
profunzimea expresiei. După ce 
citești un poem semnat de 
Alexandru Dumitru poți spune 
"restul e tăcere" (Shakespeare), 
având dovada clară că spița poe-
tului n-a murit, că "rebusemele" pe 
care le-a inventat aduc în poezie 
o vigoare imnică proaspătă, un-
duitoare, inconfundabilă. 

 
Gheorghe Mocanu 

 

UN UNIVERS CU BĂTAIE LUNGĂ - POETUL ALEXANDRU DUMITRU

Se cuvine să mărturisesc 
că titlul preluat de la Ștefan Au-
gustin Doinaș mă cutremură; nu 
doar din perspectivă literară, ci și 
biografică, întrucât anul acesta (ar 
trebui să) marcăm două mari cen-
tenare: Ștefan Augustin Doinaș și 
Marin Preda. La 5 august 1922, la 
Siliștea-Gumești, se năștea au-
torul „Moromeţilor”; eveniment de 
o încărcătură literară excep-
țională, cutremurătoare, ce a fost 
subiectul adunării organizate la 
Galeriile de Artă „Alfa” din Bacău 
în chiar ziua centenarului. Organi-
zator a fost Societatea Cultural-
Ştiinţifică „Vasile Alecsandri” 
Bacău, partener: Uniunea Scriito-
rilor din România – filiala Bacău, 
iar colaboratori: Complexul 
Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 
şi Revista „Ateneu”. 

Petre Isachi a punctat, pe 
marginea unui articol din 1991 din 
Revista „Ateneu”, câteva note de-
spre „interogația la Marin Preda”. 
„Personajele lui, susține Petre 
Isachi, sunt înțelepți socratici, 
reprezentând existențe autentice, 
de o încărcătură remarcabilă”, în-
trucât literatura lui Marin Preda 
aduce o „rază de lumină, îndelung 
așteptată” (Valeriu Cristea). Marin 
Preda este un romancier al 
diferențelor umane, „al situațiilor 
irepetabile, al atenției la unic” (Lu-
cian Raicu), Petre Isachi remar-
când două teme fundamentale ale 
prozei lui Marin Preda: totalitaris-
mul („Delirul”, „Cel mai iubit dintre 
pământeni”) și condiția intelectu-
alului. Interesantă este și analogia 
dintre Marin Preda si Jean-Paul 
Sartre, autori existențialiști. 

Intervenția profesorului 
Grigore Codrescu incită la 
meditație: prozatorul se remarcă 
a fi taciturn, dur cu propria 
persoană, după cum chiar acesta 
afirmă în jurnalul său: „Este into-
lerabil cât timp am pierdut cu pro-
pria-mi persoană, câte griji și cât 
efort pentru vanități mărunte și 
satisfacții interioare”, fiind mai pre-
ocupat de arta scrierii decât de 
problemele sufletești. „Da, chiar 

de mâine să încep să lucrez și să 
nu mă mai opresc, chiar dacă voi 
simți că se clatină pământul cu 
mine. Pământul se va clătina și se 
va restabili singur, eu să nu mă 
clintesc și să nu dau voie obsesi-
ilor și spaimelor să pună stăpânire 
pe mine. […] Arta nu trădează 
niciodată dacă îi jertfești con-
secvent tot ceea ce ai mai bun.” 

Cecilia Moldovan amin-
teşte ecranizările realizate după 
scrierile acestuia: „Desfășurarea” 
(1954), „Porțile albastre ale 
orașului” (1974), „Marele singu-
ratic” (1977), „Imposibila iubire”, 
după romanul „Intrusul” (1984), 
„Moromeții” (1987), „Cel mai iubit 
dintre pământeni” (1993) și 
„Moromeții 2” (2018). Bineînțeles, 
opera sa poate oferi în continuare 
m a t e r i a l 
epic pentru 
filme de 
re fe r in ță . 
Ne-am bu-
curat de 
p r e z e n ț a 
d o a m n e i 
V i c t o r i a 
F o n a r i , 
cadru di-
dactic uni-
versitar din 
Republica Moldova, care și-a 
destăinuit profunda plăcere și 
onoare de a fi la Centenar „Marin 
Preda”. Domnia sa a tratat opera 
lui Marin Preda din perspectiva 
mitologiei antice grecești, opera 
prozatorului stând sub semnul mi-
tului lui Arachne. E importantă 
studierea operelor lui Marin 
Preda, pe care le consideră ne-
muritoare. 

Surpriza evenimentului îi 
aparține lui Ioan Dănilă. Acesta a 
povestit cum pe 9 septembrie 
2006 l-a vizitat pe băcăuanul 
Alexandru (Sae) Preda, unul din-
tre frații lui Marin Preda, cerându-
i acestuia chiar scaunul pe care 
marele prozator a stat. Obiectul 
reprezintă o mărturie peste timp, 
un liant între contemporaneitate și 
perioada în care Marin Preda a 

scris, dovedind că „timpul are 
răbdare”. Profesorul Ioan Dănilă a 
prezentat audienței fotografii, arti-
cole sau chiar cărți (de ex., de C. 
Călin), în care subiectul principal 
este scriitorul Marin Preda, Aurel 
Stanciu ne-a arătat o aplică (de 
Anton Ciobanu) de la Sae Preda,  
iar Irina Băcăoanu a vorbit despre 
mormântul scriitorului, de la 
„Bellu”. 

Evenimentul s-a încheiat 
cu prelegerea lui Dumitru 
Brăneanu, președinte al filialei 
Bacău a Uniunii Scriitorilor, 
menționând autenticitatea și 
contemporaneitatea romanului 
„Delirul”. Acesta a citit una dintre 
fundamentalele mărturii ale lui 
Marin Preda, în care acesta și-ar 
fi prevestit moartea. 

Momentul liric a fost rea-
lizat de Andreea Anchidin, 

studentă la Facultatea de Litere a 
Universității „Vasile Alecsandri” 
din Bacău, care a citit poezia „O 
respirare”, de Nichita Stănescu, și 
de Carmen Voisei, directoarea 
Școlii Populare de Arte și Meserii 
Bacău, cu poezia „Rugăciune”, de 
Anta-Raluca Buzinschi, ambele 
dedicate lui Marin Preda. 

Este necesar să ne 
aducem aminte mereu de Marin 
Preda, de „Marele singuratic” al li-
teraturii române, de Moromete, de 
„Cel mai iubit dintre pământeni”. 
Toţi au fost de acord că după în-
ceperea cursurilor şcolare şi uni-
versitare să se organizeze încă o 
acţiune, cu accent pe actualitatea 
ideilor puse în circulaţie de opera 
lui Marin Preda. 

Andrei-Ionuț Dârlea 

„Marin Preda ca amintire”

 

O nouă carte de MIHAELA BĂBUȘANU/Semne şi însemne/Signs and marks
„În ciuda unor teme care 

conturează un spațiu-timp al 
liniștii și al luminii (florile, în-
gerii, păsările etc.), apar în 
volum și plaje narative care 
transmit angoasa, tristețea, 
sentimentul de singurătate: 
pierderea unui părinte, 
nesiguranța din relația cu 
partenerul, spaima de a fi 

martoră la descompunerea lumii: „Au trecut 5 ani./ 
5 ani de când moartea şi neiubirea/ m-au prins 
ca-ntr-o tornadă/ m-au învârtit, ameţit, lovit,/ mi-au 
smuls inima, ochii, mâinile şi picioarele/ şi m-au 
aruncat ca pe un stârv/ prăduit de păsări şi jivine/ 
să-mi continui viaţa ca şi cum nu s-ar fi întâmplat 
nimic./ Noroc cu îngerul păzitor care şi-a desfăcut 
aripile/ Şi a fost lângă mine, speranţă şi vis/ Gând şi 
alinare” („Din lacrimă”).”  

Valeria Manta Tăicuțu
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Regina 
Maria, 

 în vorbe  
și cânt 

 
 Altfel spus, omagiată binevenit, în această 

lună, la Filarmonica Pitești. Și, cred eu, nu 
întâmplător, în contextu` războinic răsăritean al mo-
mentului. Asociația ”Diplomație și Identitate 
Europeană” stă la baza proiectului demn de sem-
nalat, apreciat, consemnat cuvenit. Pentru că 
notațiile inegalabilei suverane din veacu` anterior 
au nu doar importanță istorică incontestabilă. Ci și 
un substrat premonitoriu, pe care-l confirmă timpu`, 
din nefericire. Țara asta a avut și ea un trecut, cen-
zurat parșiv de comuniști, da` ieșit la lumină încet, 
încet, folositor... Ei bine, actrița Roxana Lupu, 
născută Gârleanu (rudă, oare, cu scriitoru` de 
odinioară?), a dezvăluit chibzuit din gândurile soției 
monarhului Ferdinand I al României. Așternute pe 
foi de jurnale cu sinceritate, obiectivitate și stil, într-
o epocă nu tocmai ușoară pentru-a noastră țară. De 
altfel, Roxana a interpretat și rolu` celei omagiate, 
într-un film realmente de interes. Și de succes neîn-
doios. Interpreta s-a dovedit deplin convingătoare 
cinematografic. Iară la Pitești și nu doar, o cetitoare 
cum nu se poate mai potrivită pe subiect. I se cuvin, 
de aceea, strașnice mulțumiri pentru efort. 

Mai cu seamă că, pe scenă fu însoțită de câțiva 
muzicieni ai momentului. Baritonul actor Nicholas 
Lupu (soțul), violonistu` constănțean Daniel Mihai. 
La pian, acompaniatori, Anta Gavriloae Barbu și 
Alex Penescu. Care, laolaltă, dădură glas unor 
cântări adecvate. Semnate celebru: Chopin, Schu-
bert, Enescu, Porumbescu, Constantinescu, ca să-
i amintesc numai pe câțiva. N-a lipsit, firesc, Imnul 
Regal. Aș mai spune înainte de final că Nicholas se 
arătă un vocalist sigur pe el. Fără șovăire și cu 
echilibru deplin. Clar experimentat. Daniel, la rându-
i, o certă surpriză. Aprig mânuitor de arcuș, virtuoz, 
subtil. Un recital, concert cu orchestranții instituției 
gazdă n-ar strica. Însă nu cu orice dirijor... 

 Apreciez asemenea acțiuni culturale, utile 
vădit. Cu regretu` că nu sunt mai dese. Avem dato-
ria să cunoaștem ce-a fost și să păstrăm cu grijă. 
Ca ieri să nu pice-n uitarea periculoasă a unui azi 
nefast și distrugător. Greșesc în idee? 

 Coande 
 
 Și eu, și alții îl cunoaștem de ani. Ca redactor 

coordonator de revistă, poet, eseist. Filosof, poli-
tolog, nu lipsit de maliție fină. Lucrează-n Teatrul 
Național ”Marin Sorescu” de la Craiova, ținând, 
uneori, și conferințe. Precum, de curând, la Pitești. 
Arătând și de astă dată că știe multe și are vorbele 
la el fără efort. Chiar dacă pe afiș se menționa o 
”călătorie a diletantului” nu fu nici pe departe vorba 
de diletantism. Căci Nicolae nu grăiește la voia-
ntâmplării și nu se arătă un ”călător păcălit”. Ci un 
povestitor, evaluator a ceea ce-a văzut p-afară în 
raport cu ce este-n țară. Referindu-se, firește, la 
scriitori și însemnătatea lor în ziua de azi. La ce se 
face ici și colo pentru ei. La ce rol are statul oriunde, 
în treaba asta. La mecenat, de asemeni. La proiecte 
de profil și posibilități. La merite și pretenții. Că, la 
urma urmei, arta și cultura au, pretutindeni, și-o 
componentă comercială. Nicicum minionă. Pentru 
că și ele consumă fonduri uneori enorme. Așa că 
oratorul a evidențiat pe cât posibil varii aspecte la 
temă. În cunoștință de cauză neîndoios... 

 Păcat că moderatoru` nu se vădi nici acu` 
strălucit. Și nu oferi dreptu` la întrebări celor șase 
auditori. Că subiectu` deschis-a comentarii 
inevitabil. Fapt ce m-a făcut să mai discut și după 
cu oaspele oltean. Dornic, la rându-mi, de 
informație-n plus. Bucuros și mulțumit de (re)întâl-
nire. Frumos, luminos ar fi să revină și c-un actor 
din Bănie, care să citească mândră poezie. I-am 
propus asta, desigur, numai că realizarea nu ar de-
pinde doar de el sau de mine. Ci de factorii de resort 
și vocația lor culturală reală. Ce nu se-nfățișează ca 
una de vârf. Ei justificând puținătatea faptelor de 
acest fel și prin inapetența crescândă a publicului 
pentru ele. Le dau dreptate cumva, că doar doi sti-
huitori și-un jurnalist autohtoni fură-n sală. Trist, dar 
adevărat. Nicolae Coande (Boangiu-n acte) nefiind 
însă un interlocutor neatrăgător, afirm răspicat. 

 Cel puțin în comparație cu alții pretențioși de 
nu se poate (da`fără temei autentic).  

Îl vizitez la serviciu în toamnă, așa plănuit-am...                                                                                                   
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“De ce nu ieși din casă, doar nu 
e nimeni pe stradă”, o îmbiase cineva.  
Mia însă se uită pe fereastră de după 
perdea, bănuitoare. În plimbările sale 
evită să întâlnească elevi ce merg la 
școală sau vecini ce-si plimbă câinii. E 
pandemie. Varianta precedentă a 
virusului, deși devastatoare, nu părea 
să fi fost atât de molipsitoare. Varianta 
nouă, însă, ocolește apărările imunitare 
naturale și dobândite, așa că infectările 
se răspândesc rapid, semănând cu un 
foc de paie. Deși se spune că ce-a fost 
mai greu a trecut, lui Mia i-e frică. 

Unii cred că e sfârșitul izolării, 
dar Mia s-a învățat singură. Acum îi 
vine greu să se mobilizeze, să facă mici 
plimbări în jurul casei… Mâncarea vine 
acasă, comandată și-adusă la ușă. S-
a zis cu vânatul, culesul, toate astea țin 
de trecut, a gândit ea. Acum poți co-
manda totul. Auzise că unii copii cred 
că fructele cresc în supermarket. De 
când ei nu mai intră nici în magazine, 
bunătățile cresc în mașinile ce 
transportă comenzile la domiciliul clien-
tului. 

Mia crezuse că pandemia va ține 
vreo săptămână-două, o lună-două, 
dar ea s-a lungit peste doi ani… de 
atunci Mia stă în comfortul căminului 
său, dar fără bucuria vreunui compa-
nion. Toate se învârt în jurul stâlpului 
casei sale, veche de peste 100 de ani, 
clădită pe timpul gripei spaniole. Dese-
ori Mia se plimbă în jurul zidului ei cen-
tral. Probabil că și primii proprietari îl 
înconjuraseră, mergând în cerc: prin 
bucătărie, spre sufragerie, pe lângă 
camera de la stradă, prin holul de in-

trare, înapoi în bucătărie, iar în 
sufragerie… și tot așa până amețeau. 

Miei îi pare că și mintea i se 
învârtește în gol, focalizată pe lucruri 
mărunte: ce să mai mănânce, să facă 
ordine, să miște puțin. Prin casă. I se 
părea însă că cercul se îngustează… 
și brusc i-a revenit în minte cușca unui 
urs văzută la grădina zoologică, o 
groapă circulară, săpată în pământ… 
iar ea, copil, stătea la buza gropii unde 
ursul se învârtea în jurul cozii. Rar, el 
arunca o privire în sus. Mia se între-
base dacă se uita la ea, sau poate la 
cer. Ei îi plăcea să se învârtă cu ochii 
pe cer. De cele mai multe ori, însă, 
ursul mergea la pas, privind în pamânt. 
Plictisit. Nu-l amuzau nici fețele vesele 
ale copiilor ce râdeau zgomotos, să îi 
atragă atenția. Nimic nu-l mai interesa. 
Nici copiii nu zăboveau mult, doar ce 
să vadă, în afara unui urs singur și trist?  
În vecinătatea lui se derulau, nonstop, 
alte singurătăți. Animalele păreau ex-
puse ca-ntr-o vitrină, să fie admirate de-
aproape. Mâncarea lor sosea la ore 
fixe, dar n-avea haz. Lipsea incerti-
tudinea prinderii prăzii, gustul vânătorii. 
Predictibilitatea meniului zilnic, hotărât 
de alții, servit la botul animalelor, le 
seca entuziasmul. Ele păreau deranjate 

din plictisul lor.  
Acum, Mia se învârtește, 

plictisită, în jurul stâlpului central al 
casei. Ea anticipase momentul reintrării 
în normal, deschiderea ușilor spre so-
cializare. Până atunci, însă, va măsura 

camerele cu pasul, poate-și va pierde 
chiar interesul să descopere ce o 
înconjoară… 

 Devenise sclava propriilor tabi-
eturilor, aștepta venirea camionului ce-
i aducea mâncarea acasă, acela în 
care cresc și se pârguiesc bananele, să 
fie consumate coapte. 

Mia observă însă că cercul în-
vârtirii sale se îngustează și mai mult, 
ba pare chiar să se închidă, ca un laț 
ce-o cuprinde și-o strânge tot mai tare. 
În afara casei ar fi atâta loc, ar putea 
merge și-n zigzag, dacă vroia, dar se 
obișnuise cu propriile constrângeri 
imaginare, clădite mai întâi din frică, 
consolidate prin obișnuință, din care îi 
era imposibil să se mai extragă. 

Noroc că participa la câte un ce-
naclu online, muzeu virtual sau film. 
Avea câteva mici distracții, esențiale 
unei existențe tolerabile.  

Așa evada ea, măcar în spirit. O 
descătușare completă nu mai era însă 
posibilă.  

Mia simțea că era prea târziu 
pentru ea. Mai mult, credea că dacă va 
încerca să-și schimbe condiția, deabia 
atunci își va realiza captivitatea în fața 
obișnuințelor prizonieratul auto-impus, 
cu care se-nvățase.   

Se simțea epuizată, prea obosită 
să-ncerce să trăiască ca-nainte - o 
viață de care deabia-și mai amintea.  

Nu avea nici curiozitatea să afle 
ce era dincolo de marginile imaginate 
ale celulei sale, ce o țintuise locului, în 
timp ce se învârtea fără rost în jurul 
stâlpului casei, ce devenise centrul 
universului.  

Cușca-i era acum permanentă, 
nu mult mai largă decât cercul făcut 
odinioară de ursul din groapa aceea 
mirositoare. Picioarele Miei se 
îngreunaseră, deabia mai mișca, cu 
pași mici, ezitanți.  

Singurul grad de libertate pe 
care-l mai avea era învârtirea în cerc, 
cu ochii-n pământ. Măcar de-ar mai 
putea s-o facă, cu ochii pe cer…

             Bolnavi  
 
 
Seară de seară, timp de vreo 

săptămână, am făcut temperatură.  
La început am zis că situația a 

scăpat de sub control din cauza unor 
manuscrise grele, nu e puțin lucru să 
duci în cârca răbdării imaginabile și 
neimaginabile pagini rezultate din 
exces de timp liber și talente neconsu-
mate.  

Am renunțat la citit, dar fără atin-
gerea scopului scontat. Cum se lăsau 
perdelele înserării peste perdeaua 
camerei în care m-am baricadat, 
apăreau și primii emisari ai febrei. Într-
o jumătate de oră aveam 37.5 . Și tem-
peratura parcă urca deodată cu 
telefoanele primite.  

- E nasol, îmi zice un cunoscut 
cu care, de altfel, mă întâlnesc foarte 
rar. Nu pentru că ar locui la o jumate de 
mie de kilometri de București, ci fiindcă 
după ciocnirile sale cu Bachus, destul 
de frecvente, scoate din el literatură 
porno rară, că l-ar apuca greața chiar 
și pe cel mai tolerant ascultător. Ai grijă, 

se arată el preocupat de sănătatea 
mea, mai bine faci 38.00, chiar 39.00. 
Atunci ai ști mai clar cum să procedezi.  

Nu închid bine, că altcineva intră 
direct în subiect: 

- Am auzit că ți-e rău... 
- Ei, nu cine știe ce... Îmi crește 

temperatura seara!  
- Da' nu o mai verifica și tu toată 

ziua. Că faci o obsesie din asta! Bea 
ceai mult, cu lămâie. Ai?! Dacă nu, vin 
și-ți aduc! 

- Nu, mulțumesc. Închid, uite, mă 
sună cineva.  

Cineva e o cunoștință veche, 
care, de-a lungul multor ani, m-a fericit 
cu o mulțime de sfaturi bune.  

- Ce s-a întâmplat?!  
Explic pentru a nu știu câta oară, 

la capitolul răbdare stau cel mai bine 
dintre toate dotările.  

- În gât te doare?  
- Nu... 

- Ar trebui, mă întrerupe cu un fel 
de regret. Altfel... Dar miros?! 

- Ce-i cu mirosul?  
- Ai?! 
- Da, recunosc cu teamă.  
- Ceva nu e în regulă. Fii foarte 

atent! 
N-apuc să fiu atent, nici măcar 

să mă gândesc la asta, un alt apel mă 
ia de proaspăt. Răbdarea mea, cum 
am spus, e dumnezeiască.  

- E curios ce-mi spui! Ar trebui 
să-ți fie mai rău! Pentru orice eventual-
itate, ar fi cazul să iei ceva naturist. Am 
eu, costă doar 100 de lei pachetul. Ți-
ar ajunge vreo trei!  

Tot cu răbdare, că de asta am 
suficientă, încerc să mă opun. 

- Tu nu știi de ce ai nevoie. 
Ascultă ce-ți spun, rău n-au cum să-ți 
facă.  

Între timp, deodată cu telefonul 
sună și la ușă. Interlocutoarea aude și 
mă lasă, spunând că o să mai vorbim.  

O stare nejustificată de lehamite 
încearcă să se insinueze, ca o trădare. 
N-aș mai răspunde la telefon, dar nu 
sunt obișnuit să procedez așa. Mă uit 
pe ecranul lui A50 să văd cine m-a 
sunat când dialogam cu naturista. Fu-
sese taman un prieten, cu care mă 
înțeleg întotdeauna foarte bine, indifer-
ent de excesul lui de zel. 

- Am sunat și la ușă, îmi zice fără 
vreo introducere. Treaba ta, dacă n-ai 
vrut să răspunzi, adaugă cu un fel de 
tristețe. Ți-am lăsat pe prag ceva.  

Îi mulțumesc și deschid ușa. O 
păzește o sacoșă în care se lăfăie de 
toate, chestii necesare unui ciudat, sus-
pect a fi bolnav de orice. Extrag pliantul 
cu sfaturi anti Covid-19. Citesc și simp-
tomele omului sănătos mă invadează 
din toate organele. Sigur, eu nu am 
avut temperatură niciodată! Cu o 
voioșie rară, extrag din manuscrisele 
aflate la rând pe cel de care m-am 
despărțit cu mai bine de o săptămână 
în urmă.  
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Motto: Eu sunt Viţa, 

voi sunteţi 
mlădiţele.Cine 

rămâne în Mine şi 
în cine rămân Eu 

aduce mult rod; căci 
despărţiţi de Mine 

nu puteţi face nimic. 
(Ioan 15:5) 
 

 
La coada ochiului a apărut o lacrimă. 

Puteam să o șterg, inconștient, așa cum 
făcusem de atâtea ori. Dar mi-am propus să fiu 
mai atent cu lacrimile mele. Am pipăit-o ușor, 
ca un alint. I-am simțit căldura. S-a întins, să 
se relaxeze puțin. Am mirosit-o!  Voia să se 
facă nevăzută, să-i pierd urma. I-am auzit of-
tatul. Se pregătea să-și dea duhul. Am gustat-
o și am dat verdictul: astăzi este amară! Îi 
mulțumesc. A curățat ficatul și a transmutat 
toată supărarea în ea. A eliminat-o, gata 
spălată, să fie iertată și uitată. Câtă inteligență! 
O altă lacrimă apare și repet procedeul de 
analiză. Aceiași parametri. Doar gustul era 
diferit: cam sărată. Scosese excesul de sare 
din sânge. Îi luase plăcerea de a fi în toate, în 
exces. Deblocase rinichii, redându-le curajul. 
Oare mai sunt și altfel de lacrimi? Posibil, dar 
apar la coada ochiului când depășesc limita de 
sus a barajului. Câteodată poate fi o inundație 
de lacrimi, care mătură totul în cale, șiroind pe 
obraz și adunându-se în barbă. Sunt lacrimi 
care scot tristețea interioară, gata spălată, 
purificată. Au spălat inima să-i lase loc iubirii, 
păcii, bucuriei. 

Poate fi lacrima dulce sau fără gust? Că 
incolore sunt toate. Și, când cad, se rostogo-
lesc, sunt blânde. Te mângâie ușor și te ajută 
să fii conștient, să fii prezent.  

Inundație provocată de lacrimi poate fi 
atunci când îți plângi de milă sau... când plângi 
de bucurie. Depinde de noi dacă privim printre 
lacrimi și le lăsăm să-și îndeplinească misiunea 
de a fi perdeaua protectoare a ochiului, ca un 
filtru care ajută să vedem și dincolo de tipare, 
ori de șabloane construite artificial. Depinde de 
noi dacă lăsăm loc lacrimilor să-și folosească 
puterea și să deschidă ochiul dintre ochi, 
poarta din nodul infinitului. Doar așa vom reuși 
să ne amintim de firescul pus în noi și de 
naturalețea cu care putem duce la îndeplinire 
orice acțiune pe care ne-o asumăm. Doar așa 
conștientizăm dorul de aer curat, de 
frumusețea celorlalți, dar și a naturii care își 
continuă evoluția fără ca noi să o observăm, 
căci noi avem nevoie de elementele ei, dăruite 
de Dumnezeu. Suntem dependenți și de 
creația exterioară nouă, chiar și de semenii 
noștri, că și ei fac parte din creația divină și 
putem învăța să o respectăm și să mulțumim 
pentru toate darurile primite. 

Acum m-am trezit și am încetat să mai 
plâng. Orice lacrimă este seva vieții, vlaga 
scursă fără rost. Am înțeles că Vița suferă, 
răstignită pe cruce, cu scopul de a învia, a se 
înălța și a fi un exemplu pentru mlădițele care 
rămân în El și în care rămâne El pentru a 
aduce mult rod.  În fiecare primăvară vița-de-
vie suferă. Și plânge. I se taie cordițele, scurt, 
lăsându-i doar doi-trei ochi. Apoi, așa scurte, 
cordițele sunt legate, cu atenție, de arac sau 
de sârmă. Plânge câteva zile fără a impresiona 
pe cineva. Intră plugul și îi aerează solul, 
permițându-i apei să ajungă la rădăcinile adânc 
înfipte în pământ, atunci când ploaia 
binefăcătoare îi spală toate lacrimile și le 
poartă, ca pe un balsam, pe fiecare butuc. Vine 
vântul și îi șuieră un cântec de veste bună, 
anunțându-l că rodul bogat este în interiorul lui 
și de el depinde dacă vrea să se jertfească, 
arătându-ne frumusețea și bogăția interioară, 
sau vrea să o înăbușe, păstrând-o pentru sine 
și să se usuce. Vița ascultă cu atenție și își 
îndreaptă ochii, pentru o clipă, spre pământ, 
privind prin interior spre rădăcini. Se smerește 
și focul interior îi amintește că, uscându-se, va 
ajunge în cuptor, ca și iarba fără rod. Înălțându-
și privirea spre vârful cordițelor observă că vân-
tul a uscat lacrimile și a vindecat rănile. A 
înviat? Este vie!... Este o mlădiță plină de viață! 
Și-a redescoperit noua misiune când razele 
Soarelui au mângâiat-o, dându-i curaj. Cu pu-

terea interioară a deschis un ochi și a privit, 
printre gene, în jurul ei. Tristețea celorlalți bu-
tuci a pus-o pe gânduri: Chiar i-a părăsit curajul 
pe toți? Atunci renunț! Asta e! Praful și pulberea 
se vor alege și de noi, ca și de alte parcele 
abandonate. A-b-a-n-d-o-n-a-t-e! Fără 
suferință, fără a le tăia corzile lungi și a le 
prinde strâns, acel motiv de tristețe și de 
suferință. Și totuși, lipsa suferinței va duce la 
dispariția a încă unei parcele. Mulțumesc 
lucrătorului care mi-a scurtat cordițele, celui 
care mi le-a legat și celui care a arat! 
Mulțumesc din sufletul meu de VIȚĂ-DE-VIE!   

Pe măsură ce privea, ochiul mlădiței se 
deschidea și mai mult, lăsând o frunzuliță să-i 
fie pleoapă. Îndată s-a așezat pe ea o gâză și 
ochiul a fost obligat să privească spre pământ. 
Toate buruienile ieșiseră și se frăsuiau orgo-
lioase, pentru a arăta primăverii câte flori și ce 
culori deosebite au. Voiau să fie alese și să 
primească diplome de merit, de frumusețe, de 
întâietate, de regine ale primăverii…  

Ochiul a adunat aceste informații și, 
dându-și seama că ar putea fi înăbușită toată 
via de aceste buruieni, s-a retras în sine și a 
analizat situația împreună cu ceilalți ochi triști. 
Unde-s mulți puterea crește! S-au unit și, într-
o dimineață, au stat cu toții de veghe pentru a 
prinde, fiecare, câte o rază de Soare care să 
le fie sprijin în deschiderea lor. S-au deschis și 
se salutau voioși, că aveau forme, mirosuri și 
culori noi. Se înălțau și priveau în zare. Pierise 
grija lor pentru buruieni. Aveau o misiune nobilă 
și știau că rădăcinile lor sunt adânci, bine 
înțelenite, și vor dăinui atâta timp cât în fiecare 
an vor fi scurtate mlădițele și răstignite pe su-

porturi, pentru a le permite învierea și apoi 
înălțarea, dăruind tuturor un rod bogat. Știau 
că vor fi și buruienile bune la ceva, că doar 
stăpânul viei cunoaște toate detaliile.  

Din ochii deschiși s-au înălțat lăstarii și 
se unduiau în bătaia vântului, căutând să 
folosească proprii cârcei, pentru a se prinde de 
suportul atât de necesar, dar de care fuseseră 
legate, cu atenție, cordițele tăiate. Stăpânul viei 
s-a arătat mulțumit de bucuria noilor lăstari 
care își etalau ciorchinii minusculi și le-a venit 
în ajutor legându-i, în buchete, de suport. Apoi 
a mai arat o dată printre butuci, prefăcând bu-
ruienile într-un benefic îngrășământ.   

Vița-de-vie își îndeplinea menirea: 
aceea de se dezvolta frumos, de a rodi, de a 
se odihni un timp, doar ea, retrăgându-se în 
sine, pentru a începe o nouă etapă, cu o nouă 
jertfă - suferință de primăvară - fără de care 
viața viței s-ar curma. Ea renunță la corzile sale 
pentru care a făcut eforturi să le înalțe și să le 
încarce cu rod, de două ori pe an: la mijlocul 
verii, când frumoșii lăstari sunt iarăși legați și 
scurtați pentru ca strugurii să primească toată 
iubirea și să capete formă, aromă și gust, re-
spectiv primăvara, când corzile s-au lungit și 
butucul riscă să rămână fără rod.  

Îmi place această lecție a viței-de-vie pe 
care o experimentează în fiecare an, chiar 
dacă, odată cu îmbătrânirea ei, sunt tăiate și 
mai multe mlădițe: vara când sunt verzi și devin 
hrană pentru animale, sau îngrășământ pentru 
pământ și primăvara când corzile înlemnite 
sunt strânse și folosite pentru foc. În ambele 
cazuri jertfa lor este uitată. Chiar și pentru roa-
dele adunate și consumate i se mulțumește 
rareori. Dar via se încăpățânează să-și 
îndeplinească, an de an, menirea. Se cunoaște 
pe sine și recunoaște că, fără Creator, Cel care 
trimite la vreme lucrătorii, ea ar pieri. Vița-de-
vie a suportat și a iertat. Cu multă iubire își 
îmbrățișează mlădițele și le menține împreună, 
întărindu-le și, ajutându-le să descopere bucu-
ria de dincolo de suferință, le menține pe Cale, 
descoperindu-le Adevărul și Viața din ele. 
Mlădița mulțumește tuturor!  

Plânsul de primăvară
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- Nu mă mir că m-ai așteptat. 
El țesea cu gesturi largi, fără 

cuvinte.  Printre firele invizibile o văzu 
ca pe-o zână rece. Îi stăpânea calea; 
trebuia s-o îmblânzească sădindu-i în 
suflet un răsad cules din grădina unei 
alte iubiri. 

- Dacă dorești, poți să-ți faci 
aici un atelier, vei putea să cârpești 
pânza ta imaginară așteptându-mă. 
Poate mă înveți și pe mine să merg 
pe ape. 

Cum de știa de plasă? Îl 
trădaseră gesturile grăbite ca spas-
mele, secvențele din spirala firii sale, 
slăbiciunea în fața schimbărilor 
neașteptate? Era așa evident instinc-
tul de conservare, dominând 
siguranța de sine? De ce își pierdea 
timpul jucându-se ca o felină cu o 
pradă nevolnică?  L-ar fi putut doborî 
cu o mișcare sigură de cameleon, dar 
o descumpăni  pânza, dezechilibrul lui 
neașteptat. Ori aștepta ca victima să-
și împletească singură lințoliul. Se stu-
diau ca la prima întâlnire 
îngemănându-și privirile, căutând 
răspunsuri la sentimentele afișate în 
partea cealaltă a  paravanului, până 
ce nucleul din mătase oțelită tremură 
la revenirea proprietarului.  

Un păianjen subnutrit, aștep-
tând să-și folosească pentru prima 
dată chelicerele, se interpuse între ei.  
Păși pe trepte în ritmuri de prădător, 
cercetă fiecare ochi din plasa fără 
victimă. Balansul plasei îi juca feste. 
Învăța cum să-și recapete echilibrul 
storcându-și ultimele forțe, când Edec 
îi trecu prin capcana efemeră. Pânza 
i se lipi de figură. O păstră în chip pro-
tector, când  Erișa îi luă mână și-l 
trase pe scări în sus, spre dormitor. 
Chiar dacă ea îi îndepărtă cu grijă firul 
lipicios, simți cum îl protejează vălul 
nevăzut, cu noduri de amintiri. Nu 
bănuia că este o pradă cadou, dăruită 
după ritualul nupțial. Nu simțise ino-
cularea salivei ce-i dizolva personali-
tatea. Grija ei ascundea așteptarea 
flămândă. 

Când se trezi, privirea îi căzu  
pe colanul tatuat. Lângă încheietoare 
mai era loc de un cap. În trăsăturile 
fiecărui personaj de pe gâtul cu vene 
de lavă, nu putea desluși decât acea 
opacitate comună figurilor morților. În 
tatuaj, conta numărul, nu trofeul. Dacă 
s-ar fi găsit și Aldur printre victime, nu 
l-ar fi deosebit  prin pomeții plini, 
conturați după șablonul unor frunze 
de cireș, decor pentru florile pure, nici 
prin meandrele grijilor întipărite pe 
frunte. Ea îi simțea răsuflarea 
sacadată în ceafă. Pielea i se înfiora 
schimbând fizionomia victimelor. Își 
găsi un loc mai potrivit în strânsoarea 
brațelor lui.  

Ridică un umăr, punând în re-
lief  linia sigură a omoplatului, pentru 
a-i da de înțeles nedumerirea față de 
contrastul dintre frică și atracție 
trupească sau dintre pierderile 
țesătorului și analiza lucidă a tiparelor 
naivității de către un iluzionist. 

Cum el nu rupea tăcerea, ci se 
complăcea în întârzâieri cu speranță, 
ea tuși forțat pentru a-i disipa vedeni-
ile proiectate pe ecranul de piele 
străpuns de proeminențele dorsalei și 

brăzdat de râuri rebele de plete. Ca 
din nimic, izvorâră din vocea ei triluri 
de alint, apoi șuvoiul de păcură al 
povestirii despre ultima călătorie în 
orașul cimitir: 

„Nu pot ieși în oraș fără să 
primesc raportul nevăzutelor. 
Bănuiesc la Hod plăcerea vinovată de 
a sorbi olfactiv prospețimea dimineții 
și a o reda în cuvinte înveșmântate în 
emoții. Deși păstrează o distanță 
respectuoasă, când îmi sărută mâna, 
îi văd fața luminată de plăcerea atin-
gerii, iar făcliile acelea stinse, inde-
pendent de voința lui, caută în neștire 
un punct de sprijin vizual. Ai văzut 
vreodată ochii unui ghiborț?... Nu te-
ai aștepta să vezi lumină în gămăliile 
unui mâncător de icre. Globii oculari 
sunt mai pronunțați datorită locurilor 
întunecoase preferate de cârdurile cu 
nuanțele olivului. Nu m-a impresionat 
la ei voracitatea, comportamentul în 
perioada de reproducere sau ghimpii 
ce prelungesc înotătoarele. Am fost 
surprinsă să mă cufund într-un soi de 
lentile fără însușiri. Ascundeau ne-
înțelesul. Admiram pescarii la copcă 
de pe mal, până am  înțeles că mulți 
nu veneau cu larve  de-acasă. 
Culegeau de pe gheață o pradă 
refuzată de câinii cerșetori și, cu 
iscusință,  împlântau cârligele în 
cristalin. Ochii momeală prindeau alți 
ghiborți. Și ei se zvârcoleau 
abandonați anemic pe luciu, până 
cârligele rămâneau iarăși goale. De-
veneau instrumente ale extincției pro-
priei specii. Deseori, stau și mă întreb 
unde-i poarta orașului. La intrarea din-
spre exterior, în cimitir, în fosta haltă, 
unde i-am angajat pe cei doi jucători 
de șah sau în dreptul stâlpilor de 
piatră, cu semn de bun venit și podeț 
peste un râu care nu mai există? 
Acolo îmi șterg pantofii cu șervețele 
umede, după plimbarea prin cimitir. 
Încă de la intrare, te izbește cenușiul 
locuințelor; dezolarea privitorului e 
accentuată în zilele cu soare. Orașul 
pare alcătuit din cavouri mari, fără 
semne de aducere aminte, despărțite 
de străzi înguste, labirintice. Des-
coperindu-l la pas, tropăind sinistru pe 
caldarâm, căutând zadarnic mulțimea 
în care să mă pierd, rătăcesc în pro-
pria imaginație, populându-mi reve-
ria cu ființe fantastice, ascultând 
fanfare inexistente și transformând 
crengile pomilor în coroane funerare. 
În ascunzișurile mele, experiențele  
remarcabile se îmbină cu cenușiul 
orașului. Presoară cu altare pustiul din 
suflet, așa cum, într-o catedrală, lu-
minile de-afară pătrund prin vitralii și 
transformă figurile hieratice. Câte-
odată, cred că eu sunt o fereastră 
menită să introducă sinuo-zitate într-
un amalgam de corpuri geometrice, 
să transforme pietre de culori diferite 
într-un mozaic. În urma mea, las doar 
ecoul tocurilor înalte și câte un fluierat 
admirativ. Criptele sunt ascunse de 
verdeață, osuarele se cufundă în 
uitare, copacii desfrunziți filtrează 
seva pământului gras pentru 
inflorescențele plantelor ce-i para-
zitează.  Și totuși, din turnurile lor de 
adormire, mă urmăresc umbre. Toate 
ferestrele sunt ocupate. Pe sticla 
murdară par pictate siluete. De-
schiderile lucarnelor nu dezvăluie 
doar zborul dirijat al porumbeilor din 
poduri. Acolo locuiesc clandestin 
șlefuitorii de statui, cei care se bucură 
doar de luciul bronzului și depun efor-
turi ca măștile mortuare să păstreze 
trăsăturile defuncților.  

 
(Continuare în pag.19)

orașul cimitir 
(fragment de roman)
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În satul Sloboda, încă de când boierul Raret 

i-a adus pe robii de pe moșia sa de la Ivănești și i-a 
stabilit mai aproape de vărsare Cracăului în Bistrița, 
trăiau două familii cu numele, una Buzalichii iar 
cealaltă Zabulichi. Fiind formate din bărbați vânjoși 
și femei iubitoare, sămânța lor nu s-a pierdut nici 
până în  zile mele, care cu aproximație, ținând cont 
de anii bisecți, ar fi 365x90. Eu am să povestesc de-
spre o întâmplare ceva mai recentă, totuși destul de 
demult, pe când nu apăruse nailonul, relonul  firele 
sintetice din care acum se fabrică haine lucioase și 
ieftine, iar țărăncuțele purtau catrințe și  cămăși din 
pânză de cânepă, haine  de suman țesut în casă, iar 
bărbații  purtau opinci   din cauciuc, hainele nemțești 
cum la Sadoveanu în Baltagul, romanul lui de succes 
erau doar de sărbătoare, și numai pentru unii. Ca să 
vă dau o dată mai exactă, întâmplare despre care 
am să povestesc în perioada dintre cele două  
războaie mondiale când în România a fost cea mai 
înfloritoare, zic unii, atât de înfloritoare încât mama 
când trebuia să semneze un act punea degetul peste 
o cruce făcută cu cerneală de o peniță claps,  pe  vre-
mea aceea funcționarul nu avea stilou, iar  de pix nici 
vorbă nu era, ci umblau cu condeiul și călimara după  
el. Vă jur că așa era, fiindcă am văzut cu ochi mei și 
nu ai altora. 

Pe vremea despre care v-am spus, la Sloboda 
erau  riverane cu  Cracăul și vecine trăiau familiile 
lui Ion Zabulichi și Ghiță Buzalichi. Într-una din zile, 
zi de vară, călduroasă, Ion Zabulichi fu nevoit să 
meargă până la Târg, cale lungă, 15 kilometri, la 
avocatul Ițic Bercovici, pe care-l cunoscuse și taică-
su și se pare că și bunicul său pe când Iți Bercovici 
era copil iar taică-su, tot Ițic Bercovici, era tot avocat. 
Cauza o constituia o ceartă între Maria, soția lui Ion 
Buzalichi, și Maria soția  lui Ghiță Zabulichi/. Cauza 
o constitui  căutarea unui loc mai bun pentru topirea 
loc mai bun în albia Pârâului Oilor pentru topitul 
cânepei. Nevestele lor se scărmănaseră urât la 
spălatul cânepei. 

- Fă, nu-ţi mai ajungi tot prundul ista de trebuie 
să vii tocmai aici în faţa casei meli să-ţi pui cânepa 
la tochit, zise Maria, nevasta lui Zabulichi. 

 Maria, nevasta lui Buzalichi se ridică în pi-
cioare, îşi strânse mai bine pe cap baticul cu care 
era legată de modă, îşi prinse mai bine catrinţa în 
brâu, fiindcă era pe cale să-i scape în apă, şi făcu 
trei, patru paşi înainte către Maria, nevasta lui Zab-
ulichi. 

 - Ci vrei, fă? se repezi ea. Când ţi-oi trage una  
cu hlandanii ăştia, te pupă mă-ta răci. 

- Vin-o-ncoaci pocitanie, că îţi rup gâtu’. 
 În adevăr Maria lui Zabulichi era mai scundă 

decât Maria lui Buzalichi, dar era bine legată. La 
înălţimea ei de 1,65 m. cântărea 75 de kilograme, 
avea corp de halterofil. Pulpa descoperită de catrinţa 
prinsă în brâu evidenţia musculatură de bărbat, dar 
cu format de femeie, cu piele albă şi curată. Pieptul, 
aflându-se la  înţărcarea primului copil, răbufnea în 
ritmul respiraţiei prin cămaşa de in şi bumbac. 

 Maria lui Buzalichi era cu vreo 10 centimetri 
mai înaltă, avea picioare lungi, talie mică, vreo 60 de 
cm. şi un bust cu sâni maternali. Îşi scoase pieptul 
în faţă, conştientă că avea ce arăta, îşi dădu 
broboada jos, des-coperindu-şi podoaba capilară 
strânsă într-un coc bogat, prins cu patru spelci mari. 
Nu purta catrinţă, dar îşi ridicase fusta cu mult dea-
supra genunchilor. Avea nişte picioare de cal de 
cursă, arse de soare. În mijlocul pârâului era o Ana 
Ipătescu pe baricade. Când a auzit cum o face, Maria 
lui Zabulichi n-a putut suporta insulta. Cum să fie ea 
pocitanie, când are înălţime potrivită, ea care trage 
la coasă ca bărbaţii, aruncă snopii de grâu pe claie 
şi se duce singură la moară, sacul de 50 de kile  
purtându-l ca pe un fulg. 

- Scânduro, ţi-arăt eu ţie! ţipă ea şi se repezi 
la Maria lui Buzalichi  s-o prindă de cap. O prinse de 
bluză şi o despică în două. Încercă să o muşte de 
sâni dar nu reuşi. Maria lui Buzalichi o prinse de cap 
şi o ţinea departe cum ţine un boxer cu alonje lungi 
pe un adversar care preferă lupta corp la corp. 

- Ce-aveţi fă? interveni Lucreţia, una din 
vecine, o femeie mai bătrână şi respectată în sat, 
care, fără frică se băgă între ele şi le despărţi. Maria 
lui Buzalichi rămase cu un smoc de păr în mână iar 
cealaltă cu o bucată bună din cămaşa adversarei. 

- Zâci câ n-ari loc unde sâ-şi tochiască cânipa, 
răspunse a lui Zabulichi. 

- Ba, ea  o zâs că m-am băgat pisti ea. 
- Da nu vă e ruşini? le zise Lucreţia. Aveţi de 

stat atâta timp ca vecine. Eu credeam că vă batiţi de 
la bărbaţi, Doamne fireşte, că frumoase sunteţi 
amândouă, nu cie de deochi!, şi de când aţi venit aici 
a neu  tot se uită după voi. Într-o noapte când stătem, 
aşa, de vorbă că nu putem dorni, ni-o zis că faine 
nurori şi-au luat vecinii. Eu îi zâc atunci. Eu nu mai 
sunt faină. Ai fost iar pe Mătăhuie şi te-au  zăpăcit 
spiritele de la lutărie de te uiţi după muieri tinere. 

- Nu spiritele, ci muierile astea tinere, ni-o zis 
el. Când le văd cum  merg la pârâu la spălat şi-şi 
ridică poalele treci aşa un curent prin mini ca vântul, 
ci coboară  toamna târziu de pi Mătăhuie şi anunţă 
venirea iernii. Culmea e câ nu mă sâmt răci, ci cald 
şi mă apucâ tăti sudorile. 

 - Ai înnebunit de-a ghinelea, bărbate! i-am zis 
eu şi i-am stins nişte cărbuni ca nu cumva să o iee 
razna prin pădure după cai verzi sau sâ se dea la 
voi, frumoaselor, bată-v-ar norocul de muieri. 

 Auzind laudele despre ele, cele două Marii 
încetară de a se mai certa. Rămase în stare în care 
se aflau după războire. Maria lui Buzalichi, cu sânii 
goi iar  Maria lui Zabulichii cu părul răvăşit. Parcă 
erau doi cocoşi în momentul  de luptă când se 
studiază. 

- Pti!, nu cie de deochi, repetă vecina, dar 
mândri mai sunteţi. Ari dreptate  Vasâle al neu să vă 
giseze noaptea, să se zvârcoleascâ în pat  şi să-l 
găsesc tăt ud pe chicioare. 

 Cele două Marii se împăcară a doua zi cu 
sine însele. Dumnezeu, ca să le pedepsească, tri-
mise o ploaie cum nu se văzu de la potop încoace, 
spuneau martorii oculari. În amonte noaptea, pe 
munţi plouă cu găleata. Cracăul se umflă şi veni din 
mal în mal. Puhoiul dură o oră. Apoi, intră în matca 
lui, apa, însă, mătură totul în cale. Mai ia cânepă de 
unde nu-i. 

- Ghine c-a luat-o, zise Maria lui Zabulici către 
bărbatu-su. M-am şâ săturat di meliţat, di răgilat şi di 
tors. 

Aceleași cuvinte, cu aproximație, le spuse și 
cealaltă Marie, a lui Buzalichi  

Ne mai existând motiv de scandal, pentru mo-
ment, cele două Marii, după îndelungi meditaţii, 
ajunseseră la concluzia că vecinii nu trebuie să se 
afle în ceartă. La nevoie, un vecin poate fi mai 
apropiat la un ajutor decât un frate sau părinţii, care 
pot locui în altă parte, sat, judeţ, poate şi ţară. La 
această concluzie identică ajunsese amândouă în 
mod separat. Când Maria lui Zabulichi, îi zise într-o 
zi bună ziua Mariei lui Buzalichi, aceasta îi răspunse 
cu plăcere şi adăugă. 

- Nu ti-am văzut di mult. Ci mai faci? 
- Ghine, mulţumesc di întrebare, îi răspunse 

cealaltă Marie. 
- Vină, sâmbătă pi la mini. Am de gând sâ fac 

nişte alivinci. Am măcinat ieri nişte păpuşoi, din ăia 
nemţeşti. Am făcut o făină ca aurul, parcâ făcutâ 
anume pentru a faci alivinci. 

- N-am să ti refuz. Ti ştiu ci pricepută eşti tu la 
făcut alivinci. Poate o chemi şi pe ţaţa Lucreţia. 

- Cum sâ nu. Nici ea n-a mai trecut di mult pi 
la mine. 

Zabulichi nu ştia de intenţiile Mariei lui şi, om 
al statului de drept cum era, dorea ca justiţia să facă 
dreptate în pricina dintre cele două Marii. 

- Undi ai fost? îl întrebă Maria pe Zabulichi, 
bărbatu-său. 

- Undi să ci fost? la domn’ avocat Bercovici. 
- Dar pentru ci? 
- S-o dau  în judecatâ pe Buzalichi. 
-  Dar pentru ci? 
- Pentru câ a pus stăpânire pi baltă. Nu v-aţi 

sfădit voi  pentru pusul cânichii? 
- Ne-am sfădit, dar ne-am împăcat. Maria lui 

Buzalichi este cia mai bună vecină şi prietenă. 
Zabulichi îşi făcu semnul crucii: 
- Dracu’ sâ vă mai înţăleagă. Acu’ vă stuchiţi 

ca mâţele, acu’ sânteţi prietene. Dracu’ să vă 
înţăleagă, repetă el. Eu, însă, am plătit domnului 
Bercovici şâ n-am sâ cer banii înapoi. E destul că am 
să-l rog sâ retragă procesul de pe rol. 

- Ce să facâ? îl întrebă Maria, nevastă-sa,  nu 
prea ştiind ea ce este aia proces pe rol. 

Zabulichi s-a dus timid la avocat să-i spună că 
nu mai vrea proces cu Buzalichi. 

- E bine şi aşa. Chiar mai bine. Este preferabil 
ca oamenii să se împace între ei. Pentru bani, eu am 
tăiat chitanţă, nu ţi-i pot da înapoi, îl minţi avocatul. 

- Nu-i nevoi, zise Zabulichi. Eu tot v-am 
năcăjit. 

Zabulichi plecă mulţumit de la avocat, 
mulţumit mai ales că nu mai trebuia să se ducă cu 
nevastă-sa la tribunal.

Pentru o palmă de băltoacă
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Emil 
Bucureșteanu 
(n. 1932), scriitor, 

născut în loc.  Roznov, 
satul Slobozia, jud. 

Neamţ.  
(d. 21 iunie 2022)
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Zgomotele acestor 

făuritori, chiar dacă împrumută 
din armonia cântecelor instru-
mentelor din alamă și zăngănitul 
oțelurilor ce îmbină ascuțișul cu 
elasticitatea, nu sunt produse 
pentru a învia, ci pentru ascun-
derea a ceea ce a fost odinioară 
viu, cu rele sau bune. Întregul 
oraș își datorează arhitectura 
unui joc al contrastelor.  

 
Ești izbit de frenezia celor 

care se ocupă de păstrarea 
memoriei, a celor fericiți să în-
groape în regrete și omagieri. 
Viața pulsează doar în mo-
mentele de eternizare a unor 
presupuse personalități. Eu nu-
mi pot interioriza decât oazele lui 
de liniște,  splendorile naturale 
în jurul cărora s-au construit 
cartiere, sunetele grave ce 
animă vedenii. Stau pe o bancă 
șubredă, sprijinită de un platan. 
Un gust amar mă împiedică să-
i observ îmbătrânirea în ex-
folierea scoarței, în graba de a-și  
lepăda frunzișul toamna. 
Șuieratul crengilor uscate îmi 
acoperă regretele, întregește 
chemările cu sunete cărora le 
duc lipsa. Mă retrag învinsă, dar 
orașul mă așteaptă și pe viitor. 
N-ar avea farmec de-un singur 
anotimp fără prezența mea. În 

lipsa mea nu-și schimbă decât 
patina lucrurilor menite să îmbă-
trânească, să dispară. Mă întorc 
la tine știind prea bine, chiar 
dacă nu recunoști, că pot găsi în 
adâncul tău o flacără 
dependentă de prezența mea”. 

Bănuia că nu-i ascultase 
solilocviul, mai cu seamă ul-
timele cuvinte. Dar nu-și în-
toarse privirea. Se temea de 
certitudini. Încerca să culeagă 
din broderia pernei boabele în 
degrade dintr-un ciorchine 
sălbatic. Râcâia deznădăjduită; 
își închipuia o scenă în care 
struguri parfumați sunt culeși cu 
grijă de bărbați și zdrobiți într-un 
dans feminin în gâlgâiala mus-
tului. Stropii veseli înnobilau 
pulpele descoperite. În cada 
imensă, amestecul de tinerețe și 
culoare îi făcea să pălească in-
teresul pentru taciturnul cufun-
dat în analiza colanului de 
capete. Sfârșitul le stingea ex-
presiile. În încercarea de a  
surprinde începuturile descom-
punerii, tatuatorul le fixase o 
trăsătură comună. La o privire 
mai atentă, fiecare înfățișare  
purta pecetea unei reacții la ve-
derea ucigașei.  

Surpriza transformă dra-
gostea în frică; ochii sunt 
împovărați de genele încrân-
cenării; fatalismul se îmbină cu 
speranța de înălțare dincolo și 
adorarea aruncă mreje de 
lumină. 

- Chiar vrei să-l ucizi? 

orașul cimitir 
(fragment de roman)

(Continuare din pag. 3) 
 
hanului Murat Gherei spre cel 
de-al doilea asediu al Vienei, 
confruntarea de la Movileni între 
trupele lui Duca-Vodă şi cele 
conduse de căpitanul Vasile 
Hăbăşescu (1864), jafurile 
tătarilor din anii 1711, 1717, 
1737,1758, perindarea trupelor 
ruseşti din ţinutul Tecuciului spre 
Focşani şi invers, în timpul 

Revoluţiei de la 1848 etc. 
Relieful din împrejurimile 

comunei a oferit armatei române 
avantaje mari. De pe aceste 
înălţimi luptele care s-au dat 
erau urmărite de Regele Ferdi-
nand, Regina Maria şi principele 
Carol. Tot aici, generalul Ieremia 
Grigorescu îşi mută comanda-
mentul datorită avantajului 
geografic. Satele comunei se 
aflau pe un deal înalt de circa 20 
de metri, pe o întindere de 9 km. 
Sub mal, apa Siretului trecea pe 
sub podul construit de inginerul 
Anghel Saligny, originar din 
Focşani. Lung de aproape 430 
de metri, podul avea funcţie 
dublă: rutieră şi feroviară. Din 
Cosmeşti au plecat la luptă 
soldaţii eroicului Regiment 32 
“Mircea”. În timp ce se afla în 
satul Furcenii-vechi, poetul Ste-
rian Th. Dobrescu a scris o 
frumoasă poezie, pe fondul unei 
situaţii triste a satului aflat în 
ruină din care redăm  o strofă  : 

„Sunt singur azi cum n-am 

fost niciodată, 
Într-un cătun cu case 

dărâmate 
În care n-a rămas măcar un 

câine … 
O, cât de greu m-apeşi 

singurătate”                                                                   
(Singurătate …) 

 
În perimetrul localităţilor 

Tecuci-Furceni-Cosmeşti situat 
la şapte kilometri de linia frontu-
lui au fost cantonaţi valuri de 
refugiaţi veniţi tocmai din Oltenia 
şi Muntenia. Drumurile erau 
pline de oameni flămânzi şi bol-
navi căutând un loc încălzit unde 
să se poată adăposti măcar 
câteva ore. Gările erau 
străbătute de trenuri în ale căror 
vagoane se înghesuiau femei, 
copii şi cercetaşi “a căror 
înfăţişare îţi sfâşia inima”. 
Refugiaţii din satul Furcenii-
Vechi locuiau pe câmpul care 
ducea spre Tecuci, în corturi 
ţigăneşti, într-o mizerie de 
nedescris. Trăiau în bordeie 
săpate în pământ în care oa-
menii îşi duceau viaţa cum 
puteau, cu copii pe lângă ei. 
Această situaţie dezolantă se 
petrecea în luna februarie a 
anului 1918. 

La această oră, datorită 
hidrocentralei construită la 
Movileni, apele strânse ale Sire-
tului au acoperit în totalitate 
poienele şi frumoasele păduri 
care se aflau de o parte şi de 
alta a râului Siret. Nouă ne-au 
rămas cărţile domnului Paul Ae-
lenei, pasionat istoric şi fiu al co-
munei Cosmeşti, care a scris cu 
lux de amănunte ce s-a întâm-
plat pe aceste meleaguri, în tim-
pul Primului Război Mondial, 
transmiţându-ne, pe lângă 
informaţiile pur militare, emoţiile 
care ne încearcă citind aceste 
pagini. 

 Cosmeşti, poartă a Moldovei

Podul de la Cosmești
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Viorile timpului 
 
Încă mai caut tabloul pe care să-mi agăț gândurile 
și sfaturile înțelepților, 
și răbdarea făcătorilor de pace, 
cu ochii minții să văd lumea în culori calde, 
să aud mugurii plesnind 
și frunzele alunecând din viorile timpului 
printre pământeni,  
și ploi de lumină care să-mi binecuvânteze clipele! 
 
Am aflat păpușa în care am trăit demult, 
e în podul casei, i-am cerut iertare  
                               că am părăsit-o cândva, 
a stat mereu acolo și m-a așteptat oftând, 
era încălțată cu ghetuțele mele vechi  
prin zăpada nouă și ținea morțiș 
să-i povestesc despre călătoriile mele din cuvinte. 
 
Nu mă pricep să aleg secvențe dragi. 
De fapt, a venit uitarea înaintea mea,  
ca o santinelă stricată 
în poziția de atac. 
Mă privește pe sub sprâncene  
și își verifică agenda cu ochelarii de plus infinit; 

nu cred că ține s-o păcălesc cumva, 
dar voi învârti cheia  
și voi da drumul copilului din mine 
să-și revendice pașii mici dintr-o cetate mare. 
 
Apoi mă voi întâlni cu mine, cea din fotografia sepia 
și cea de mâine.  
Vom escalada Everestul și vom pune deoparte 
câteva boabe de timp,  
hrană pentru mâine să ne fie.  
 
Sub perna mea 
 
și nebunii au farmecul lor pun adevărul de pază 
și adorm în haina vieții când pe o parte când  
pe alta uneori 
o scutură de secvențe decolorate 
de lumină 
de uitare  
de glorie  
degeaba  
alteori pun pâine la dospit 
nu te aștepți dar te invită la cină 
atunci le vei auzi sufletul clocotind mai tare  
ca lava ultimului vulcan 
despre care a vuit presa câteva zile 
 
i-am numărat pe degete unul purta cu el un jurnal 
asta era toată bogăția lui 
ochii întredeschiși lăsau picăturile cerului  
să se strângă ca-ntr-un căuș  
lângă o fântână părăsită 
și nu cunoștea ura 
nici disprețul 
încurca străzile orașelor mari și se odihnea pe iarbă 
cu mâna sub cap și gândurile între alb și negru 
 
așa l-am văzut așa l-am lăsat să se ducă 
până a devenit un punct invizibil 
dar am găsit jurnalul  
sub perna mea 

de acolo învăț cum poți deveni violonist 
pentru cei însetați de iubire 
 
Schimb de adrese 
 
aud pe unii întrebându-se dacă ne-au plăcut hainele 
pe care ni le-au dat la probă într-o vară sălbatică 
dar taci 
ar fi trebuit să le fie pe plac 
zic ei 
măcar când le întorceam buzunarele pe dos 
 
de-ar fi sărit secundele alea blestemate 
zic eu  
secundele în care te-am iubit și te-am pierdut 
ca pe o perlă în adâncul oceanului... 
 
ce știi tu despre grindină? m-ai întrebat 
ori despre treapta de jos a cetății de ceară 
câte grade a aflat omul nostru de zăpadă 
mai sus de cunoaștere 
despre dresorul păpușilor muzicale 
sau despre coarnele cerbilor uitate lângă plutonul  
cu insomnii 
de toate neamurile 
despre urmele bocancilor de toată ziua 
ori despre telefonul de la miezul nopții  
în care încăpea respirația unui soldat cu zorii în raniță? 
dar despre fânul anotimpurilor noastre ce știi?  
 
știu că le-am purtat cu mine am răspuns 
pe toate și încă ceva 
am îmbătrânit stând de vorbă  în cuiburi de privighetori 
despre viața la Polul Nord 
ori despre țărmul Atlanticului 
apoi am făcut schimb de adrese 
că le-am uitat acolo e altceva 
se întâmplă să mai alunece câte o stradă 
și s-o ia la fugă 
dar se întoarce după o vreme și se așază cuminte  
în sufletul meu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galactic și terestru 
 
În noaptea asta,  
Calea Lactee – 
aglomerată ca o autostradă  
la oră de vârf. 
Reperez în trafic  
unele vehicule galactice: 
Carul Mare, 

Carul Mic. 
Și-ntre ele, bară la bară, 
Carul… Mijlociu,  
mai estompat, argintiu… 
 
În fruntea lor – Steaua Polară. 
 
Doar eu,  
galactic și terestru,  
pe-a destinului potecă stelară,  
spre Eterna Lumină – 
pedestru. 
 

Poem cu aromă de cafea 
 
Dacă-l veți adulmeca,  
acest poem  
are aromă de cafea. 
L-am scris matinal. 
Cuvintele, timide,  
îmi dădeau târcoale  
ca un stol de fluturi catifelați. 
Coborau din Cer,  
dansând în zigzag,  

pe-o nevăzută scară. 
Fuiorul aburilor calzi,  
tors invers din cafea,  
le-ademenea. 
Și, ca-ntr-un ritual,  
știut doar de ele,  
se rânduiau pe foaia goală. 
 

Vis 
 
Se făcea că G.E.,  
poetă-n vis,  
a scris o carte. 
Poemele-pasteluri  
păreau sculpturi în lemn  
detașate din pagini. 
 
Juriul a hotărât  
să-i acorde ei… Marele Premiu. 
Dar, pentru că ea  
nu mai era printre noi,  
juriul a-ntrebat: 

- Cine se duce să i-l înmâneze? 
- Eu, am strigat. 

Și m-am trezit. 
Eram tot eu. 
Eram cel treaz. 
Și cel visat. 
   

Cină cu lună plină 
 
Azi-noapte luna plină –  
precum un măr de aur întins mie  
de-o-mpărătească, nevăzută mână,  
tocmai de pe celălalt tărâm… 
 
ici-acolo, părea că cineva,  
în altă noapte precum asta,  
mușcase din ea… 
Rândul meu era acum  
să mușc. 
Înrourată, aromată, luna –  
precum un măr domnesc era. 
 
Ca la o altfel de cină,  
în taina nopții, în cosmica grădină – 
mușcam din măr și beam din rouă. 
Cină cu lună plină.
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Ană, Ană! 
 
Ană, Ană peste rană, 
Slovă dulce-n vârf de pană, 
Scrisă cerului zidire, 
Plânsul ochiului citire, 
Os de sfântă-n trup de piatră, 
Așezat în sacră vatră, 

Sân, izvor de viață-ntruna, 
Meșter trist scociorând luna! 
 
Ană, Ană-n suflet hrană, 
Așteptări șezând în strană, 
Cântec răsucit în ziduri, 
Pâlpâiri de dor în mituri, 
Om de rând, în gând Manole, 
Ciupind corzile-n viole, 

Țipăt de copil în poală, 
Raiul, peste iad, răscoală, 
Sânge despletind cetatea, 
Când o viață-și arde moartea! 
 
Ană, Ană, focul cheamă, 
Pe cap cerului maramă, 
Trepte de văzduh în soare, 
Asfințind un gând în floare, 

Pași cernuți de cărăruie 
Când în cremeni timpul suie, 
Împletiri de rost și veghe 
Peste năruiri de zeghe! 
 
Ană, Ană, o dojană, 
Peste vis, închisă geană, 
Strigă, strigă, albă zare, 
Zidu-i nalt, Manole doare! 
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