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  Răspunderea pentru opiniile 
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ÎN ACEST NUMĂR:

           
Radu Beligan (n. 14 decembrie 1918, Galbeni-Filipești), 

Bacău – d. 20 iulie 2016, București) a fost un actor român, cu o 
bogată activitate în teatru, film, televiziune și radio. Pe linie 
maternă este grec de origine, pe linie paternă, fiind urmaș al unuia 
dintre frații lui Ion Creangă. A fost ales membru de onoare al Aca-
demiei Române în 2004. În data de 27 martie 2011 a primit o stea 
pe Walk of Fame București. Pe 15 decembrie 2013 a fost inclus în 
Cartea Recordurilor ca fiind cel mai longeviv actor aflat în activitate 
pe scena unui teatru. (...) 

A fost unul dintre discipolii actriței Lucia Sturdza Bulandra și al 
scriitorului Eugen Ionescu. Beligan este privit în general ca unul din-
tre numele majore ale teatrului românesc, cu un repertoriu complex, 
clasic și modern. A jucat alături de actori importanți, cu 
reprezentații atât în țară cât și în străinătate. 
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... Dacă oamenii ar fi doar cu un pic 

mai altfel decât sunt ei acum,/lumea fi-va mai 
bună și mai înțelegătoare,/pământurile mai 
roditoare,/apele mai limpezi și reci,/aerul mai 
curat și ozonat,/pădurile mai verzi,/ livezile 
mai roditoare,/ fructele mai parfumate,/ 
strugurii mai aromați,/făina boabelor de grâu 
mai dulceagă și spornică,/iubirea dintre oa-
meni mai adevărată,/ zâmbetele mai zâm-
bitoare,/ râsetele mai cântătoare/Pacea lumii 
mai durabilă în timp,/ bolile mai puțin 
dureroase,/moartea mai miloasă/oamenii mai 
liberi,/spitalele și cimitirile mai puțin 
pline,/orașele mai nezgomotoase,/tinerii și 
bătrânii mai veseli și prietenoși,/certurile, 
războaiele și vechile dușmănii uitate și ier-
tate,/ limbile Babilonului Oamenilor ameste-
cate/într-un unic Esperanto Universal 
valabil,/deslușit pe înțelesul tuturor 
popoarelor lumii./Așadar, dacă ar fi să fie mai 
multă Omenie,/Fiecare An ar avea,/ pentru 
viețuitoarele Pământului și Apelor/ 365 de zile 
de viață mulțumită și tihnită!  

Agnițeanca Doina Popovici, căsătorită 
Gomboș, verișoara mea, deci fiica fratelui 
mamei mele, care locuiește de aproape 40 
de ani în statul american Pennsylvania, mi-a 
trimis următoarele versuri:  ”Noi, strămoșii îi 
cinstim/,/Pe dușmani îi biruim./Ne mândrim 
cu neamul Dac/Și cu Țara cât un Ac./Ac de 
aur și argint/De vecini mereu râvnit./Dorul de-
a trăi mai mult./Dorul de-a muri curând./Dor 
și dor de Libertate./ Dor de dor și  de Drep-
tate”.  

Fie chiar și numai aceste câteva ver-
suri aveau darul să-mi inspire, nu numai titlul, 
dar și conținutul următoarelor însemnări 
reportericești:  Nu credeam că vom ajunge 
să semănăm cu o așa de tristă și de veche 
neîntâmplare! Pentru început vă rog să 
lecturați câteva dintre principalele ”porunci” 
pe care le aveau de îndeplinit vechii indieni, 
denumiți de coloniștii europeni-cotropitori 
când pieile roșii pre-columbiene, când incași 
sau amerindieni. Ei erau acei oameni care au 
fost, iar de câteva secole nu mai sunt, 
stăpânii nativi (adică adevărați) ai 
pământurilor, munților și apelor prosperelor 
și întinselor ținuturi ale actualelor Americi de 
Nord și de Sud: Tratează cu respect 
Pământul, cu toate viețuitoarele lui; Rămâi 
aproape de Spiritul Suprem; Arată mare 
repect pentru oameni; Lucrează împreună cu 
oamenii pentru beneficiul oamenilor; Ajută și 
fii bun oriunde e necesar; Fă ce știi tu că e 
bine; Îngrijește-ți corpul și mintea ta; Dedică 
o parte din efortul tău pentru Marele Bine; Să 
fii cinstit și să spui adevărul tot timpul; Fii res-
ponsabil pentru tot ce FACI!  

Cam la fel erau și poruncile nescrise, 
însă respectate, ale strămoșilor noștri, dacii. 
Oare noi, cei de ieri, de astăzi și de mâine, 
nu mai suntem urmașii lor direcți? Teamă-mi-
e că nu, din moment ce poetul Adrian 
Păunescu în zadar ne-a avertizat în versurile 
poemului România, înaintea ultimului bal: ”În 
loc să fim o țară numai frați,  / Simțim, în noua 
epocă barbară ,/ C-am fost în viața noastră 
blestemați / S-ajungem chiriași la noi în țară. 
/ Din tot ce facem nu avem nimic, / Ne mână 
străine interese, / Făina noastră n-are spor 
nici pic / Nici pâinea în cuptor nu ne mai iese. 
/ Trăim același tragic simțământ, / Sub politi-
cieni și sub contabili, / Că noi, ca neam, avem 
destinul frânt / Și suntem de prisos și 
nerentabili. / Umili, ne cerem scuze de la toți, 
/ Că nu ne-au chinuit destul în viață, / Și ne 
conduc niște fanarioți, / Ce pe cei mici 
trădarea îi învață. / Prost nebun, ce vorbe mai 
îndrugi, / De zici că ești din neam ce nu se 
lasă, /Când am ajuns în țara noastră slugi / 
Și suntem cerșetori la noi acasă? / Și vii, și 

morți, amestecați, acum, / Dispuși să emi-
greze se arată, / Mormintele se pregătesc de 
drum, / În România deromânizată. / Sus-pușii 
nu mai au nimica sfânt, / Ca pe cravate, 
jurământul-și schimbă, / Nu mai avem nici 
fabrici, nici pământ, / Vorbim și limba noastră-
n altă limbă. / Și-acum se aude clopotul fatal; 
/ Vin vremuri de urgie și de grindini / Și este 
seara ultimului bal / Din zori, vom fi români 
de pretutindeni. / Probabil, mâine-aici va fi 
pustiu / Și toți în pribegie vom porni- o / Drum 
bun, popor pierdut la un pariu, / Adio, mamă 
patrie, adio!”. 

 
E locul, cred, dar și timpul să le spun 

părinților mei, adio Tatăl meu și Mama mea! 
Cei care erau regretații Oameni faini la suflet 
și la chip. Și care m-au învățat să nu trag 
frână vorbelor adevărate ale gurii mele! Ca 
urmare, mirarea mea cea mai mare avea să 
fie și mai mirată ca niciodată taman atunci 
când mi-au răspuns la întrebarea: ”Dragii mei 
părinți, spuneți-mi care vă este poruncitoarea 
voastră poruncă pe care o am de îndeplinit 
în viață?! Iar ei mi-au zis să caut răspunsul 
cel mai potrivit nu în neputincioasele lor cu-
vinte, ci în înțelepciunile Bibliei Sfinte. Cea 
care este mult mai mult decât o simplă carte. 
Sau ca orice altă tipăritură din această lume. 
Și astfel, de mic școlar am deprins să silabi-
sesc nume românești, dăltuite pe piatra Cru-
cilor de morminte ale Eroilor Patriei mele. Dar 
și pe lemnul Troițelor înălțate la margini de 
drumuri și cărări de sate și cătune.  

Așa aveam să aflu că cele mai 
repetate prenume de Eroi Români, căzuți pe 
câmpurile de luptă ale tuturor războaielor și 
bătăliilor, sunt cele de Ion și Ilie; de Constan-
tin și Gheorghe; de Nicolae și Viorel; de Ilarie 
și Lisandru; de Grigor, Vasile și Mihai; de Du-
mitru și Florin; de  Șerban și Ovidiu; de 
Axente și Marin; de Radu și Valer; de Cristian 
și Stelică. Și cum a mea viață ca neviața m-
a învățat de toate, numai că o aud pe lelea 
Ană, ardeleanca mea mătușă bătrână, că-mi 
spune ”Măi dragă Neluțule drag, așa s-o 
făcut lumea de rea de mă mir că dimineața 
se mai face zâuă!”. Și astfel aveam să con-
stat că grăise un mult prea mare și trist 
adevăr. Bunăoară, că ulițele cătunului satului 
meu, părăsit și uitat de lume, au ajuns să fie 
precum o noapte lungă și întunecoasă de 
iarnă, pe cer fără pic de lună și de stele. Din 
care cauză m-am refugiat într-o colibă 
ciobănească din munții Făgăraș. Iar acolo, 
sus de tot, când am ajuns după sărbătoarea 
prenumelui meu, am găsit mult vânt a viscoli! 
Multă ploaie, lapoviță și ninsoare! Furtuni și 
tunete asurzitoare, trăznete și fulgere lumi-
noase. Dar și multă liniște liniștită în sufletul 
meu! Iar dacă gândurile mele prind a-i căuta 
pe cei care au fost și acuma nu mai sunt, este 
și pentru că mi-am adus aminte de părinții, 
de bunicii, de frații și de surorile mele, de 
dascălii și de prietenii mei! Acum, când abia 
am trecut de cumpăna dintre ani, vă 
mărturisesc cum că mi-a fost îndeajuns ca 
unul singur dintre ei să mă învețe cum să-mi 
trăiesc viața, spunându-mi: ”Dragul meu Om 
drag, ține minte și ia aminte că nedreptatea 
este mai nemiloasă decât moartea. 

 Că numai atâta trăiești cât muncești 
și îi stimezi pe semenii tăi! Că musai trebuie 
să fi bun și iertător, darnic și ascultător! Să 
iubești viața nu pentru că îți este frică de 
moarte. Și nu uita că nebunii lumii sunt răi din 
fire, iar citavii la minte și la trup sunt răi din 
născare,  nicidecum din întâmplare! Cât vei 
putea, ferește-te din calea prieteniei și sim-
patiei lor fățanice!”  

PORUNCILE MELE,  
PORUNCILE NOASTRE...
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Motto  
                                                                     
”Copiii, sub agresiunea unei şcoli                                                  
care le ignoră nevoile şi drepturile” 
                    acad. Solomon Marcus    

 
Au început, așadar, semănăturile 

de toamnă pe ogorul cunoașterii, al de-
venirii copiilor noștri chemați să afle 
răspunsurile la perpetua provocare a 
generațiilor: câmpu-i alb, oile negre,  / 
cine le vede, nu  le crede / cine le paște, 
le cunoaște” (cu un eventual mare 
semn de întrebare).  

Un nou an școlar debutând sub 
semnul marilor ambiții ale schimbării 
paradigmelor, dar și al marilor îndoieli 
în ceea ce privește reușita lor, fiindcă 
de vreo trei decenii și mai bine tot 
alergăm după această Fata Morgana, 
întruchipată în iluzii ce ne incită spiritele 
și ne amăgesc dorințele, dar care ne 
jocă numai feste de  ființă râzgâiată, ca 
într-un infinit joc de-a baba-oarba: 
prindeți-mă, dacă puteți.  România 
educată – programul de mare ambiție 
al prezidentului nostru, cu care a încer-
cat să-și valideze întrucâtva prezența în 
palatul Cotroceni, se mai scutură puțin 
de praful inadecvării,  al formalismului 
și inconsistenței, dar fără a reuși să 
producă vreun val al schimbărilor. Rea-
ducând în atenție, volens-nolens,  unul 
dintre vechile dictonuri antedecem-

briste: haideți să ne prefacem, că 
facem.  ”Doar două lucruri trebuie să 
le dăm  copiilor noștri: rădăcini și 
aripi” – ne îndeamnă un vechi dicton 
românesc. Rădăcinile – pentru a putea 
crește spiritual și aripile pentru a putea 
zbura spre rosturile lor de mai departe.  

Doar că eșafodajul pe care se 
dorește a se edifica acest proces este 
unul ce se sprijină  pe un echilibru in-
stabil și în veșnică schimbare. Iar 
efectele pe care le produc sunt în 
directă relație de determinare: aproape 
jumătate dintre copiii care au frecventat 
cursurile unor școli sunt analfabeți 
funcționali, abandonul școlar înre-
gistrează cifre îngrijorătoare cu 
predilecție în mediul rural, iar orientarea 
școlară și profesională este doar un 
pretext devenit formal și utilizat ca un  
leit-motiv în abordările didactice.  În 
atare condiții,  nu văd cum semănăturile 
din astă-toamnă ne-ar putea aduce 
roade mai multe decât cele din anii 
precedenți. 

 Fiindcă, se prea știe, ce semeni 
aceea culegi.   

Chiar dacă ministrul și  ministerul 
zis al Educației vin să ne administreze 
lecții precum schimbările de structură 
ale noului an școlar, imediate sau în 
perspectiva următorilor ani, asezonate 

și cu promisiuni roze de oferte curricu-
lare și sociale cu care să se mai dreagă, 
cât de cât, busuiocul. ”Cum arată astăzi 
școala, va arăta mâine țara” – un testa-
ment cu titlu executoriu  transmis (și) 
nouă, celor de astăzi, de marele peda-
gog Spiru Haret. 

 Adevărul conținut de aceste 
câteva cuvinte nu cred că mai trebuie 
demonstrat. 

 Cu notabilele sale excepții, date 
de performanțele olimpicilor noștri în 
competițiile școlare mondiale și conti-
nentale, școala românească se zbate 
în mediocritate  căutându-și, zice-se, 
calea spre adevărata devenire. Cu 
protagoniști pescuitori în ape tulburi. Și 
iarăși ne vedem siliți să apelăm la cla-
sici pentru a ne explica degringoladele 
de astăzi în materie de educație. Căci 
iată ce ne spunea, încă în urmă cu un 
veac și jumătate, Mihai Eminescu, din 
postura sa de dascăl: ”Şcoala va fi 
şcoală când omul va fi om şi statul va fi 
stat”.  

Este, așadar, momentul să ne 
punem întrebarea: ce face statul nostru 
democratic pentru atingerea acestui 
deziderat? Ne servește continuu vorbe 
despre intenții și promisiuni frumos am-
balate în programe ce se pierd, mai 
toate, în negurile amatorismului galonat 
grefat pe politici formativ-educționale 
falimentare. Argumentele? Evoluția 
demografică se menține, de peste trei 
decenii, pe o curbă descendentă, sporul 
natural al populației fiind, an de an, ne-
gativ, pe fondul unei morbidități ridicate 
și al natalității tot mai scăzute; un exem-
plu: dacă în urmă cu doi ani numărul 
copiilor și   al adolescenților cu vârste 
între 0 – 18 ani depășea  4 milioane, 
anul trecut acesta a scăzut cu aproape 
38 000 de mii, pentru ca la 1 ianuarie 
a.c. să se înregistreze o scădere de 

163 000 de persoane.  
Aceleași statistici oficiale 

(furnizate de INS) ne mai spun că în 
fiecare lună se înregistrează diferențe, 
medii, între decese și nașteri,  de 
10 000 de persoane.  

Deci, elementul școlar este în 
continuă scădere, amplificat de 
fenomene precum  abandonul școlar 
datorat sărăciei – peste 1,3 milioane de 
copii, cu  preponderență de la sate -, 
suferă de acest sindrom, susținut și 
menținut la cote ridicate și de o ofertă 
formativ-educațională  săracă, pe fon-
dul unei orienări școlare și profesionale  
deficitară.  

La rândul său, fenomenul 
migrației părinților provoacă numeroase 
sincope în cuprinderea școlară, peste 
76 000 de copii fiind lăsați în grija buni-
cilor, mare parte dintre aceștia fiind 
lipsiți atât de mijloacele materiale nece-
sare creșterii și formării lor, cât și de 
competențele de îndrumare și control al 
evoluțiilor acestora. 

Așadar, e cazul să ne întrebăm, 
pentru a nu știu câta oară: quo vadis, 
școala românească? 

 Și fără să uităm nicio clipită 
adevărul – programatic  valabil dintot-
deauna: ce semănăm, aceea culegem, 
după cum ne vom lucra ogorul.  

SEMĂNĂTURI DE TOAMNĂ
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Poezia Getei Stan Palade are un 

prim merit faptul că nu lasă pe nimeni in-
diferent. Va avea prin urmare partizani sau 
chiar fani de nădejde, dar și detractori pe 
măsură. Explicația e simplă: tipul de 
scriitură practicat de poeta nemțeană. Nu 
oricine suportă barocul, nu oricine acceptă 
trimiterile livrești, iar unele atitudini ale po-
etei par blasfematorii pentru cei obișnuiți 
cu un anume tip de poezie. Adevărul e că 
și poeta își provocă cititorul, spunând lu-
cruri teribile, greu de acceptat.  

Edificatoriu ni se pare ultimul său 
volum, apărut la Editura Citadela din Satu 
Mare, în 2013. 

Poeta nu se dorește a fi o eroină. Eu 
nu sunt Ioana d’Arc /în genunchi rugându-
mă la icoane/ și nici nu-mi place să 
fiu!//Sunt fulgerul de iubire feminin/ care 
adună și împarte lumina, seninul, marea 
și curcubeiele toate/culese în palme din 
moarte! (Drumurile mele). 

Mai mult, își permite să-l tutuie chiar 
pe Dumnezeu: E-atât alai de dragoste/ în 
sufetul privighetorii încât îmi vine/Doamne, 

să te tutuiesc/ la ora orei/ în numele tuturor 
îndrăgostiților lumii/ sub bolțile de-armin-
deni…( Arc de triumf). 

   Se visează o vrăjitoare cosmică, 
atemporală: Călăream, mai ales seara,/ 
cozile de flacără albă ale cometelor/ fugite 
din cer în stradă/ decise să ne ducă 
negreșit în istorie/ (Mai ales seara). 

   Masca cea mai potrivită este cea 
de îndrăgostită, reușind nu o dată, versuri 
memorabile: Eu care am voit/ din 
dragoste/pentru tine să mă nasc/ la în-
ceput/ am fost mladă îmbobocită de aur! 
(Autoportret în mișcare); Adu-mi de-
acasă continentul,/ o sanie nuntind de 
zurgălăi/ ca să-ți dezvălui dragostea cu-
ncetul,/un rug aprins de ochii tăi! (Prinosul 
dragostei dintâi); De-atâta iubire/ mi-e 
teamă până-n zori să nu mor!...(Ploaie în 
zori); Jelui-m-aș și n-am cui/ de grija 
norocului/ și de dorul focului/ care-mi arde-
n inimioară/ că nu te-am iubit de-o vară! 
(Dintr-un alt impuls); Simt pâinea 
sărutului prin toți porii,/în zori presimt 
ceața de aur a cerului/ ca pe-un chilipir 
cumsecade/ al vieților noastre trăite în 
baladă! (Răscolind adâncul mării). 

Nu o prind deloc ”fabulele” politice: 
Măgarul care urlă din trompetă la stele/ 
este un politician de elită./ Vă jur, pentru 
el alegătorii nu sunt altceva/ decât o turmă 
de berbeci și de mioare! (Întâmplări 
culese de pe stradă) sau încercările de-
notative, cum ar fi cea legată de doină: 
Munții o leagănă, codrii din fluier o strigă 
pe nume,/ fremătători plopii fără soț o 
lacrimă,/ apele-n văi o urcă spre stele!//O 
maică dulce, doină doiniță/ doinitor 

leagănul viselor mele, ne ești dragostea 
dintâi!...(Doina) 

Atunci când încearcă peisajul, se pot 
opțiune bijuterii precum acestea: Târziu 
când peste forfota zilei se trage cortina/ 
ferestrele caselor ard de nesomn/ iar ami-
aza nopții moțăie în turn/ o dată cu 
perechea de vulturi/ de teama stelelor…
(Eveniment aproape istoric); Am văzut 
pe colina din sat/ luna feciorelnică 
răsărind./ Traversa terasele cerului,/ 

plutind în văzduh,/ ca o axiomă de ceară. 
(Peisaj preistoric); Moțăie amiaza în tur-
nul de piatră/ timpul ostil îmi pare 
ostenit/trei plopi bătrâni cu chip de popi/ 
își cern luminile din cer, în vatră! (Timp 

ostil). 
Contradictorii rămân versurile cu 

aluzii culturale: Ultima zi a lui Pitagora/s-a 
împărțit în numere pare și impare…/Să nu 
uităm niciodată numele celui rămas/ în 
amintirea plopilor fără soț (Lumină 
binecuvântată); Auzi sunetul din muzica 
sferelor?/ Seamănă cu o grație feminină,/ 
unduire/ de mladă romantică! (Drum 
pietruit cu pulbere…); În fiecare noapte/ 
îmi visez poemele încă nescrise/ în minte 
derulându-se cu încetinitorul/ spiralele 
înaripate ale visului! (Poeme nescrise). 

În volumul de peste 220 de pagini se 
găsesc numeroase insule de înaltă, 
adevărată poezie: cutele cerului/de dea-
supra noastră,/prieteni,/albastrul lui 
sângerează/ de singurătate/! (Numai eu); 
Marea e o orgă înțesată de corăbii/ 
poposită în port la Pontul Euxin/spunându-
ne povești de dragoste pe elinește! (Fes-
tin); Numai în pântecele de polen al 
metaforei/ îmi duc pe apucate clipele vieții! 
/Anemone albastre de cuvinte/ mă conduc 
spre binele tuturor și-al mumii! 
(Existență). 

Calistrat Costin îi acordă deplină în-
credere: Geta Stan Palade- candoare și 
sunet poetic pur/- se vrea ”torță creștină la 
porțile Orientului”. Mladă romantică- o 
lectură cu deosebire instructivă și 
încărcată de farmec… 

Personal, cred că atunci când poeta 
se va opri doar asupra unor linii de forță, 
vom putea vorbi de o poetă importantă. 
Uneori generozitatea nu servește poezia. 
Oricum, prin acest volum, proba talentului 
a fost trecută (uneori dezinvolt).
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Ionuţ Calotă scrie o poezie a cărei 

esenţă este ea însăşi – semnificaţia, 
conţinutul şi mesajul, expresia poetică şi 
procesul creator efervescent sunt aspecte 
prin prisma cărora trebuie receptată şi 
calificată poezia din acest volum. Şi iată şi 
motivaţia: „când m-am născut/curgeam ca 
o apă/mă puteam adăpa de la orice izvor 
alb/dar în dreptul porţii era construit 
deja/un baraj mult prea înalt/când m-am 
născut/eram o rază de lumină/cu energia 
mea se topeau gheţarii/apoi am intrat într-
un tunel/ce trecea prin mine/şi toată 
vâlvătaia s-a lepădat de trupul meu/când                  
m-am născut/aveam aripi...” 

Frumuseţea formei, finit-infinitul ei vin 
dintr-o continuă rafinare, conceptul 
esenţial fiind acela de salt înalt şi vizibil, 
tocmai pentru că oferă necontenit şi spon-
tan atât sfere de experienţă elaborate, cât 
şi forme create simplu, în cea mai mare 
libertate a imaginaţiei, a tot ceea ce poate 
ea aduna în sine şi transfigura apoi în 
stare pură. 

Poezia acestui volum stabileşte 
puncte energice de contact cu cititorul, 
proiecţii ale stărilor şi ale sentimentelor 
acestuia, capacitatea sa de a-şi analiza 
senzaţiile noi, poate chiar şi limitele carac-
terului său, ca şi cum ar fi vorba (şi, 
negreşit, este) de un experiment poetic 
proiectat pe un fond de mister, despre care 
cititorul ştia din auzite că ar putea exista, 
necunoscându-l, însă, până acum. Sur-
priza e cu atât mai mare, cu cât poetul, 

„captiv în colţul ascuns al oraşului,/sus-
pendat în aer/ca într-o pasăre”, testează 
el însuşi toate suferinţele lumii, „inima lui 
de plastilină se plimbă goală/pe nevăzuta 
planetă/pe sub ziduri/care se înalţă/să 
rănească fără milă cerul”, acolo e secetă, 
doar din interior se aude „scrâşnetul 
punerii în mişcare a universului”, golici-
unea lui.  

Evidentă apare căutarea în sine a 
aripilor cu ajutorul cărora ar putea să se 
desprindă, să se elibereze de ceea ce este 
el în el însuşi şi în lumea obişnuită „locui-
esc în interiorul meu/şi mă rănesc de tot 
ce este viu”. Prin zbor se identifică atât 
depăşirea limitelor, accederea la 
cunoaştere, cât şi dorinţa de a construi 
ceva mult superior gândirii, o identitate 
care să-l delimiteze de entitatea colectivă, 
condiţie fundamentală pentru propria 
evoluţie.  

S-ar putea crede că poetul însuşi îşi 
tatuează personalitatea pe zidurile ima-
ginare ale oraşului său, redă prin semne 
distincte dimensiunea spaţială şi 
temporală în care acţiunile sale devin vi-
zibile, rămânând totuşi distant, complet 
separat faţă de cursul întâmplării pe care 
nu el, cel de azi, o creează, ci el, cel de di-
nainte de existenţa fizică. 

În poezie se poate orice, se gustă 
câte puţin din „viziunile unui poet electric”, 
„se despart fricile unele de altele”, „ceasul 
pare un bisturiu/vlăguind trupurile noas-
tre/decojite şi strâmte”, „liniştea se lipeşte 
de pereţi/aerul camerei se preschimbă în 
cuvinte/ce vor hrăni mai târziu/toate 
nopţile albe”... „nu poţi şti când ar putea/ 
să ne transmită ceva”. 

Cititorul nu admiră aici doar poezia, ci 
şi concepţii neobişnuite despre lumea în 
care lucrurile nu rămân veşnice şi unde 
„vânzătorii de oameni” au interzis sfârşitul 
ei. De fapt, totul se întâmplă în mintea po-
etului, „cea mai profundă închisoare”, aici 
„primul vers e gratuit!”, prin urmare, „daţi 
timpul mai repede!... corpul meu curge în-
truna ...nopţile mele sunt cimitire de vise”... 

În ceea ce priveşte efectul urmărit, 
pentru obţinerea căruia se cheltuieşte o 
deosebită forţă de expresie, acesta nu 
pare să necesite mai multe dovezi, în 
afara luării în considerare a textului în sine, 
a afirmaţiei certe că întreg volumul şi toate 
fragmentele în care s-ar lăsa divizat se 
află în perfectă acceptare unele cu altele, 
nimic nu sună fals, o esenţială structurare 
le dă coeziune, ceea ce face din poezia lui 
Ionuţ Calotă un singur tot, aşa cum chiar 
el afirma: „am scris o singură poezie într-
o mie şi una de variante”. 

Oraşul tatuat e fără sfârşit, poetul 
acoperă ochii iernii cu pielea lui de var, 
devine invizibil când iese din hrubă, se 
întâlneşte pe stradă cu Nichita, intră 
împreună cu el în prima cârciumă şi se 
îmbată, ciocnesc amândoi toată noaptea 
ultima scrisoare, o carte de băut. Uneori, 
are preocupări surprinzătoare chiar şi pen-
tru el însuşi, urcă într-un tren care nu duce 
nicăieri, vânează animale de cenuşă, se 
străduieşte să prindă metroul când iese 

prin pereţi, câinii au pielea albastră, 
blocurile se prăbuşesc şi devin muzică, 
oamenii se plimbă prin el ca o durere de 
la o măsea la alta, fac antrenament pentru 
camuflaj, televizorul ăsta a făcut şi azi o 
crimă. Alteori, se alătură bărbaţilor din oraş 
care „au secerat deja/corpurile coapte ale 
femeilor / şi acum zidurile peşterilor/îi 
îmbrăţişează / ei încă mai aşteaptă 

ecoul/ţipătului de la naştere/ca să se 
pregătească/să-şi ascută sângele/să-şi 
umple seva cu ceva”. 

Extrem de vibrante sunt versurile de 
dragoste, cele în care îşi descrie iubita ca 
fiind   „o femeie ce leneveşte pe cer/întinsă 
în locul soarelui”, privirile ei i se înfig în 
piele, în pieptul de sticlă dăngăne un 
clopot de parcă l-ar strânge în braţe, eter-
nizând clipa într-o fotografie în care ea 
apasă clapele pianului şi le striveşte 
sunetele, de fapt, ideea de femeie tânără, 
conturată şi percepută doar în planurile 
ideii, într-o tactică instinctivă, niciodată nu-
i va putea intui puternicile stări sufleteşti şi 
energiile active, nu vor împărtăşi la nivel 
senzorial mai mult decât o explozie scurtă 
pe dinăuntru, un joc al instinctelor – „tu 
erai lângă mine,/dar ba te simţeam,/ba nu 
te simţeam/m-am îndepărtat de geam,/dar 
tu şi mai mult” – nimic care să o 
desăvârşească şi totuşi, ea rămâne 
esenţa şi substanţa lumii lui, „totuşi,/va fi 
o vară de săruturi/într-o ţară mândră/cu o 
mie de sori”... „mi-am pus palmele mele 
găurite/peste primăvara ta tânără/care 
acum atârnă/ca o funie roşie/fără 
margini”... se ştie că „în fiecare piatră zace 
un foc închis ermetic...”„am mers 
împreună până acolo/unde cântecele 
creşteau din trupurile noastre goale...până 
la sfârşit am mers/şi acolo ţi-am 
spus:/spune Da, spune Da!/te-am adus 
aşa cum am promis/la altar/pentru sa-
crificiu”. 

Rolul cuvintelor devine esenţial pen-
tru a crea substanţă poetică şi artistică. 
Cuvintele pleacă singure din dicţionare, se 
trezesc în „rezervaţia poeţilor” şi se 
„materializează în libertate”, „cuvintele 
zdruncină planetele/versurile şuieră pe la 
urechi/precum gloanţele/desfrânate”, se 
împletesc şi se despletesc într-un ritual 
răsunător care nu sugerează altceva 
decât eternizarea lor definitivă într-un 
peisaj liric de toată frumuseţea, într-o carte 
care nu are cum să nu se remarce, nu are 
cum să nu rămână... 

   *************                                                       
*Ionuţ Calotă, Oraşul tatuat, Editura 

Universitară, 2021 
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Este prima parte a dedicației 
scriitorului Casian Balabașciuc de 
pe volumul La povești cu Petrea 
Moroșan (Ed. 1Print, Suceava, 
2022), pe care mi l-a oferit autorul cu 
ceva vreme în urmă. Mă așteptam la 
o lectură agreabilă, căci îi cunoșteam 
o parte din încântătoarea-i operă, mai 
ales proza scurtă (Tainele din Smi-
dovatic) și romanul Poroșnețea. Ca 
să folosesc un titlu de roman al lui 
Mircea Streinul, convingerea mea e 
că inginerul silvic de la Moldovița, C. 
Balabașciuc, e Lupul din Țara 
Huțulilor, în sensul cel mai frumos al 
cuvântului. Prin opera sa, facem 
cunoștință cu realități, obiceiuri, 
întâmplări mai mult sau mai puțin 
năprasnice care țin cititorul cu sufletul 
la gură, personaje memorabile, pre-
cum însuși Petrea Moroșan și, de 
bună seamă, cu o limbă curgătoare 
aidoma izvoarelor cu apă cristalină 
din Obcinele Bucovinei, fulgerată de 
coloritul păstrăvilor.  

C. Balabașciuc aduce la 
cunoștința lectorului viața dură a 
huțulilor, oameni ai muntelui obișnuiți 
cu iernile grele de altădată, căliți încă 
din copilărie cu asprimea vieții. Tatăl 
lui Hrihor din povestirea cu același 
titlu își pierde viața strivit de un ar-
bore, motivația fiind pentru semeni 
fiind de ordin ancestral: Poate că nu-
l rugase să-l ierte că îi lua zilele, așa 
cum făceau huțulii care lucrau în 
pădure. La vremea aceea, „codru-i 
frate cu românul”, dar și cu huțulii, nu 
era o vorbă goală. Nefericita întâm-
plare îl determină pe Hrihor, la doar 
cinci ani, să devină ocrotitorul 
frățiorilor și stâlpul casei. E de obser-
vat  că Lupul, atent la vârstele omului, 
cunoaște foarte bine specificul 
fiecăreia. Așa se face că textul intitu-
lat Maidanul se oprește din nou 
asupra copilăriei, de data aceasta 
sub cu totul alte aspecte. Aici, pe un 
teren viran și neprielnic de la mar-
ginea unei așezări, liota de băieți 
găsește zilnic prilej de întrecere și de 
etalare a „bărbăției”, supervizată de 
doi hojmalăi, niște hultani peste un 
stol de vrăbii gureșe, maidanul fiind 
adeseori teren de bătălie crâncenă, 
de sfidare a regulilor impuse de buna 
creștere, de joacă a haiducii, cu 
aprigi combatanți ajunși acasă cu 
vizibile urmări – locuri tumefiate, cu-
cuie sau chiar răni, însă nimeni nu se 
plânge. Interesantă încheierea, o 
cugetare ca un memento al situației 
de astăzi: …ce tainică legătură o fi 
între acea viață de pe maidan și 
acest maidan de viață… Pare că 
vrăbiile au rămas tot gureșe, fără ca 
hultanii să-i ia în seamă. Doar cele 

deraiate au un cuvânt de ciripit! În 
altă parte, pentru o nevinovată 
năzbâtie, doi elevi de liceu sunt 
pedepsiți drastic, împotriva oricărei 
prevederi pedagogice, obligându-i 
să-și apere pielea printr-un procedeu 
total neortodox: Eh, noi am încurcat-
o, tot noi o să o descurcăm! răspunse 
cu voce domoală Petrea, personaj și 
narator. Iar imaginația la o anumită 
vârstă nu cunoaște margini. Neferi-
citul eveniment îi provoacă autorului 
o scurtă analiză a devenirii umane, 
trecând în revistă categorii de per-
soane și traiectoriile acestora. Unii își 
canalizează viața spre avere, alții 
caută gloria (înseamnă laude și lauri, 
respect și recunoaștere), o parte 
vizează adevărul, în vreme ce altă 
parte se avântă să cucerească piscul 
înțelepciunii care aduce înălțarea 
spiritului uman deasupra iluziilor 
lumești. În sfârșit, înțelepciunea 
devine suportul viu al cunoașterii lui 
Dumnezeu (puterea, averea, gloria, 
adevărul și înțelepciunea absolută). 
La o asemenea stare a ajuns  
bătrânul din Secrieș, Karapca. Trăitor 
într-un bordei, cu mijloace minime de 
existență, departe de orice vuiet al 
lumii și într-o progresivă demateri-

alizare (Îmbrăcat în aceeași cămașă 
lungă, prinsă la brâu cu o sfoară 
groasă în loc de curea, cu ițarii rupți 
la genunchi, poate din pricina cea-
surilor lungi în care stătea înge-
nuncheat ca să se roage și tot timpul 
desculț (…), bătrânul aducea cu un 
sfânt cu priviri goale, resemnate…), 
asupra lui Karapca se revarsă harul 
Domnului, dându-i puteri clar-
văzătoare. El știe dinainte cine îl 
vizitează și pentru ce, oferă soluții și 
își cunoaște sfârșitul pământesc. De 
aceea, cei ce trec pe la Karapca au 
parte de o reacție surprinzătoare în 
fața vârstnicului, care li se arată cu 
puteri dincolo de înțelegerea umană. 

De o experiență asemă-
nătoare au parte și câțiva tâlhari, 
după ce se întâlnesc cu un fost coleg 
de jaf, acum sihastru. O înălțătoare 
discuție cu acesta (Credința înalță 
biserica și mântuiește omul) duce la 
convertirea grupului care se apucă să 

ridice un schit. Lucrarea, pe moment, 
e zădărnicită de o ceată de tătari, Iar 
foștii jefuitori vor rămâne, prin sacrifi-
ciu, la temelia viitorului schit, unde 
călugării și măicuțele se roagă și pen-
tru oștenii neștiuți, căzuți în lupte. În 
altă povestire, pe coclauri 
asemănătoare, pe unde hălăduiesc 
ciobanii cu oile, un tânăr, pe nume 
Ionică, se întâlnește cu…șerpoaica, 
iar arătarea,  recunoaște tânărul, 
m-a deocheat, nici n-am putut să-mi 
mișc mâinile. Baciul Petrea, ca unul 
care a întâmpinat multe în viață, știe 
că muntele e bântuit de o vrăjitoare 
în căutare de băieți, pentru a și-i face 
slugi, ori iele, la fel de primejdioase. 
De aceea, el și-a pus la intrarea în 
bordei o cruce pentru alungarea 
duhurilor rele și a farmecelor. 
Ionică,în inocența lui, se va lăsa ade-
menit, de data aceasta de o 
halucinantă apariție feminină: Ai 
văzut ce ochi avea? N-am mai 
pomenit așa privire! Te țintuia, nu 
alta. Aș vrea să o mai întâlnesc, să 
mai vorbim. Numai că următoarea în-
tâlnire îi va fi fatală și lipsită total-
mente de dialog: Șșștii că eșșști al 
meu?, un alt sacrificiu, de data 
aceasta, posibil, al unei divinități 
htonice. 

În cartea lui C. Balabașciuc, 
huțulii trăiesc după străvechi cutume, 
în bună și cucernică rânduială, 
dictată de rostogolirea anotimpurilor 
ori de marile sărbători creștine. Sfân-
tul Nicolae, de exemplu, înseamnă 
pragul care încheie pregătirea lem-
nelor pentru iarnă, fagul rămas fără 
podoaba de peste vară e semn că 
omul trebuie să-și schimbe 
vestimentația, Ajunul Crăciunului 
găsește masa acoperită cu 
douăsprezece feluri de bucate, toate 
de post, iar Nașterea Mântuitorului îi 
trimite pe cei mai avuți cu daruri la 
nevoiașii așezării, în așteptarea preo-
tului, vestitorul Marii Sărbători. Aici, 
iarna pare că se aseamănă cu viața 
omului de la munte. Este rece, 
înghețată cu o părelnică nemișcare 
îndărătul căreia pândesc primejdii și 
spaime. Iar de aici n-a lipsit spaima 
războiului, a tifosului și apoi cea a 
urechilor partidului: Nu-s atât de 
lungi, cât ascuțite… 

Ultimul text (Păcatul) cade 
peste lector ca un meteorit, obli-
gându-l să iasă din poveste 
(dramatică,  dar și cu accente de 
umor) și să se trezească la realitate, 
între tarele societății actuale, domi-
nate de… păcat. E un serios avertis-
ment privind haosul de care se face 
responsabilă omenirea și în care se 
complace cu voioșie: Alege toate 
tentațiile din jurul său uitând să se 
aleagă pe sine și Păcătuim cu bună 
știință. Și neglijăm un lucru elemen-
tar: cum să fim. Aferim, moș Petrea 
Moroșan, câtă dreptate ai! E clar, de 
la huțuli citire pentru toată lumea prin 
Lupul Casian Balabașciuc, un autor 
de mare complexitate sufletească de 
la Moldovița.                                                                                                      
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 De la huțuli citire…

 
Am mai scris despre 

poeta ca o salcie pletoasă 
– dar asta s-a întâmplat- 
oho-ho, cu mulți ani în 
urmă - și-mi amintesc că ti-
tlul se deconta mai mult din 
părul său lung, mătăsos și 
cu miroznă de mere 
coapte, -  decât din deliciile 

lirismului său cald, sincer și 
plin de candoare. Văzusem 
cândva, cu ani în urmă, 
într-o revistă ilustrată, o 
imagine cu un nud învăluit 
în niște plete lungi și resfi-
rate de vânt și mă gândean 
dacă nu cumva poeta i-a 
servit fotografului de 
model. Era un gând aiurit și 
o asociere nesusținută, 
pentru că la vremea când a 
apărut revista, poeta abia 
dacă învăța să stea 
copăcel. Două sunt como-
rile gestionate cu mândrie 
și demnitate de Coca 
Popescu; în primul rând 
părul său lung și ademeni-
tor, o raritate pentru zilele 
noastre, cum purtau 
odinioară doamnele din 
alte veacuri și, cu nimic mai 
prejos, lirismul său cald, 
sincer și învăluitor ce-și 
trage sevele dintr-un fond 
interior de trăiri și 
simțăminte neîngrădite.  
Totul, în poezia autoarei, se  
legitimează din învol-
burările unor vise, iluzii, 
speranțe și dorinți pătimașe 
care-și caută o formă de 
împlinire în real, în existare, 
în viață. Și pentrucă viața 
este nevolnică iar realitatea 
e îndărătnică poeta nu le 
reprimă și nici nu le 
refulează psihanalitic, ci 

convine să le deverseze în 
lirism, să le învăluie într-o 
carcasă glazurată și să le 
articuleze într-o poezie 
sinceră și simțită. Pe umeri, 
podoaba de plete îți pică/ 
Femeie!/ Ai miere în glas și 
ochi șovăielnici/ Flori de 
bujor în obraji/ Din catifea 
îți este pielea/ pășești ca 
un fulg/ Să nu te atingă tre-
cerea vremii. Cât ești de 
frumoasă!/ De mijloc te 
cuprind cu gândul/ Când 
vântul își mângâie cântul/ 
Te privesc cu dorințe as-
cunse/ Muză transformată-
n condei/ Apărută din vise 
(Vibrații).  Este profesia de 
credință a autorei, con-
știentă fiind de darurile sale 
native. Cum era de 
așteptat, tema cea mai 
frecventă care revine în 
poezia semnată de Coca 
Popescu este Erosul, iu-
birea dezinhibată, activă și 
prădalnică, indiferent de 
circum- stanțele de loc și 
de timp. Iubim dimineața!/ 
Poartă deschisă spre viață/ 
Pe podea lascivă, cămașa 
pică/ Umbra se vâră în su-
fletu-mi candid/ Goliciunea 
ne îmbracă pe amândouă/ 
Umbra și ființa/ între două 
stânci de vise/ Savurează 
existența (Dimineața cu 
aromă de cafea).   

Există în poezia au-
toarei o doză de sinceritate 
dezarmantă, prin poezia 
sa, prin felul în care 
bătătorește templul plăcerii 
interzise, Erosul se vântură 
nebunatic și capricios ge-
nerând emoții și trăiri  dintre 
cele mai complexe și mai 
învolburate. N-aș spune că 
poeta scrie o poezie 
monocordă, centrată exclu-
siv pe fenomenologia Ero-
sului inflamant, dar toate 
subiectele pleacă și revin la 
devălmășiile din subiect pe 
care acesta le generează, 
le conservă și le întreține.  

Nu-mi place titlul 
noului volum, O noapte și 
câțiva pași (Editura Detec-
tiv literar, București, 2020), 
dar cred că noul volum 
certifică maturitatea au-
toarei, care cioplește de 
multă vreme la templul 
sacru al poeziei și cred că 
și-a conturat deja o identi-
tate aparte. Și mai cred, că 
reprezintă o voce distinctă 
în imaginarul lirismului con-
temporan. Am creditat-o și 
o creditez în continuare și-
s convins că înnoiește 
fericit  fenomenul poetic 
românesc. O citesc cu 
plăcere și-o recomand 
călduros tuturor celor dori-
tori de poezie bună.    

 Salcia pletoasă se revarsă
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„Moartea e primul mister” 

mărturiseşte Mircea Eliade şi de acord cu 
marele filozof şi istoric al religiilor sunt mai 
toţi oamenii de ştiinţă care s-au preocupat 
de această veche formă  de mitologie şi 
temă majoră a literaturii de oriunde şi de 
oricând. Moartea, această solemnă, 
ceremonioasă taină a realităţii, acest ultim 
eveniment constă, după mitologi, într-o de-
gajare bruscă, chiar brutală a corpului de 
mediul familiar/ terestru şi reintegrarea 
spiritului în Univers. Această trecere 
cruntă, tulburătoare, dinspre pământ spre 
cosmos, provoacă, de cele mai multe ori, 
frustrări, fiind nedorită, neaşteptată, 
neacceptată. Alteori, privită cu seninătate, 
ca pe un dat firesc al firii, aduce consolare 
şi resemnare. O categorie specială o 
reprezintă peregrinul dominat de obsesia 
morţii, acesta optând fie pentru decizii in-
calificabile, fie, considerând moartea un 
subiect neelucidat, aşadar o provocare în 
a căuta răspunsuri, aproape o fascinaţie, 
canalizându-şi energia pe anumite teritorii 
de cunoaştere spre a se apropia cât mai 
mult de sensul ei. Fascinanta poetă Nina 
Cassian se numără printre poeţii noştri 
care s-au preocupat de a include tema 
morţii în mai multe volume apărute după 
schimbarea climatului cultural, mai exact 
după 1965, atunci când i s-a permis abor-
darea. După cum bine se cunoaşte, tema 
în discuţie a reprezentat un subiect cel 
puţin controversat până la o vreme, dacă 
nu chiar interzis în perioada proletcultistă, 
atunci când permis şi adorat de „înaltele 
foruri” era textul propagandistic, iar tema-
tica agreată viza viaţa poporului surprins 
în efortul lui de a construi socialismul, lupta 
antiburgheză şi marile evenimente sovie-
tice. Scriitorii care doreau să se menţină 
în peisajul public erau nevoiţi să se 
supună, în caz contrar, riscau să devină 
condeie anonime. Dar aceasta este o 
discuţie care ar putea fi prelungită într-un 
alt articol, necesitând o aplecare 
sistematică. Însă nu includerea morţii în 
tematică operei este principalul motiv pen-
tru care poeta Nina Cassian este „invitatul 
special” al emisiunii radio avându-l ca 
moderator pe Emil Buruiană, în data de 18 
iulie 1997. „Fiinţă de o mare sensibilitate, 
cu aer de sirenă seducătoare şi ciută 
înspăimântată, semănând la chip (din pro-
fil) cu Dante, cu nişte degete de-o 
eleganţă ieşită din comun, neuitabile, 
având muzica-n sânge şi poezia-n carnea 
trupului, cu o conversaţie îmbătătoare pre-
cum o şampanie de mare lux, […], cinică 
şi ludică, romantică şi melancolică, fragilă 
şi crudă, gracilă şi intransigentă, aceasta 
a fost Nina.” Este un portret pe cât de suc-
cint, pe atât de complex şi savuros contu-
rat de Vladimir Tismăneanu în articolul 
Fragila, casabila şi plina de har: Nina 
Cassian (1924-2014) regăsit pe site-ul la-
punkt.ro la rubrica Carte, Cultură, Idei, 
care surprinde punctele esenţiale ale ca-
racterului şi personalităţii covârşitoare ale 
poetei. În cadrul acestei întâlniri din stu-
dioul Radio România, poeta este 
provocată în a prezenta din propria 
perspectivă de om şi de poet problematica 
deloc la îndemână în a fi analizată a aces-
tei supreme enigme văzute din mai multe 
perspective. La vremea aceea, Nina Cas-
sian locuia în străinătate de mai bine de 
un  deceniu, dar ecourile irump şi vorbesc 

ca despre unul dintre cei mai cunoscuţi 
poeţi contemporani.  

Exilul înseamnă moarte? O primă 
problemă pusă în discuţie este tocmai cea 
legată de poetul care, din propria voinţă 
sau din constrângere, părăseşte graniţele 
propriei ţări, astfel asumându-şi pierderea 
notorietăţii câştigate printre compatrioţi şi, 
mai mult decât atât, riscul  de a fi uitat ca 
poet peste timp. Este vorba aici despre 
moartea - ca uitare. Rămânând tot în con-
textul exilului, o altă chestiune evidenţiată, 
este cea privitoarea la moartea pe care 
scriitorul o găseşte acolo, unde alege să 
rămână, ca „profundă imposibilitate de 
regăsire a sinelui”. Aşadar, deja două 
unghiuri din care poate fi privită tema în 
cauză. O adevărată provocare, am spune, 
la  care Nina Cassian răspunde prompt şi 
cu deosebită precizie, aşa cum ne-a 
obişnuit de fiecare dată, fiind de părere că 
nu se pot contesta asemenea posibilităţi, 
însă, bazându-se pe date reale, 
mărturiseşte că lucrurile pot fi privite altfel, 
dând, nu întâmplător, exemplul lui Ovidiu 
– marele exilat la Tomis care, în ciuda vi-
tregiilor suportate acolo, exilul n-a 
reprezentat pentru el moarte, ci, din 
contră, o „stare de graţie a emisiei cre-
atoare”, regăsindu-şi filonul necesar întru 
împlinirea vocaţiei şi scriind Tristia. 
Cunoaştem chiar sintagma-i: „quidquid 
tentabat dicere, versus erat”. Nu este el 
unicul exemplu când exilul s-a transformat 
în poezie, îl avem pe Dante şi mulţi alţii 
care au reuşit să depăşească această 
graniţă.  

Moartea – ca uitare, nicicum 
neglijată, este luată în discuţie, de aseme-
nea, în încercarea de a nuanţa, cu atât 
mai mult, cu cât chiar poeta însăşi 
mărturiseşte mai târziu: „Chiar de voi fi 
îngropată/ într-o străină ţărână/ tot învia-
voi odată/ în limba română.” (Excelsior, an 
XX, Nr. 2001, de pe https:///moartea-po-
etei-nina-cassian-1927-2014) Sigur că nici 
un scriitor nu-şi doreşte să fie uitat. Nici 
Nina Cassian nu a fost uitată, poate insu-
ficient cunoscută, şi, în ciuda acestui fapt, 
îndelung criticată din cel puţin trei motive 
care, iarăşi, necesită o dezbatere 
minuţioasă şi ne limităm în a le schiţa doar. 
O primă acuză ar fi cea legată de opţiunea 
ei şi chiar entuziasmul naiv manifestate 
faţă de un regim care, prin liniile lui direc-
toare, a atras-o încă din perioada 
adolescenţei, şi care îi va dovedi că n-a 
fost decât o utopie: „…după ‹‹libertate, 
egalitate, fraternitate›› a urmat domnia 
Terorii […] Întrucât sunt o fiinţă cu 
precădere emoţională, şi nu raţională, 
‹‹dubito ergo cogito›› s-a ivit mult mai 
târziu în viaţa mea decât s-ar fi cuvenit”. 
(CASSIAN, Nina, Memoria ca zestre, vol. 
III, Ed. Cărțile Tango, 2010, p. 190) La 
această decizie concură cel puţin trei forţe: 
„problema evreiască”, credulismul dat de 
frăgezimea vârstei, nevoia de a nu părăsi 
piesajul literar, din lăcomie şi din dragoste 
pentru arta sub toate formele. 
Circumstanţe atenuante ar putea fi găsite 
şi în opţiunea marilor condeie consacrate, 
cu o vastă experienţă în spate, care n-au 
avut de ales şi s-au lăsat alineaţi. De 
asemenea, i s-a adus învinuirea legată de 
faptul că prea şi-a expus viaţa intimă, fiind 
percepută ca imorală, când, de fapt, 
răscolind printre mărturii pentru afla 
adevărul, n-a fost vorba decât de o since-
ritate debordantă în apele căreia se ma-
nifesta iubirea - o constantă a vieţii ei ce 
nu avea de-a face cu cea trupească – idee 
subliniată în multe rânduri. De asemenea, 
poeta a fost criticată din cauza faptului că 
şi-a părăsit ţara, în măsura în care o în-
toarcere i-ar fi fost fatală, din cauza poezi-
ilor şi notaţiilor subversive găsite de 
Securitate în jurnalul lui Gheorghe Ursu 
care a avut, de altfel, un sfârşit tragic. 
Aşadar, nefiindu-i suficient cunoscute 

faptele, e nedrept să fie judecată. Am 
simţit nevoia acestei paranteze, nedorind 
a fi catalogată, nicicum, o digresiune. 

Referitor la subiectul legat de 
moartea – ca uitare, Nina Cassian 
mărturiseşte: „N-aş fi vrut să fiu eliminată 
din (mai puţin, să zicem) istoria literaturii 
române, asta-i o problemă de orgoliu, da' 
din urechea sau din ochii cititorilor mei, 
asta n-aş fi vrut, pentru că scriu pentru a 
comunica, nu scriu pentru mine însămi, 
vreau să dialoghez. Asta m-ar fi durut 
foarte tare.” Cu excepţia  unui colocviu 
dedicat literaturii pentru copii, care a avut 
loc la Sinaia, în cadrul căruia poeta n-a 
fost nominalizată în ciuda a 12 publicaţii 
pentru copii apărute în ţară, deci ignorată, 
deşi plecase din România de abia şase 
ani, nu poate afirma că a fost uitată cu 
desăvârşire.  

Dezamăgită de această „uitare” 
petrecută atunci, poeta o consideră o 
opţiune personală a colegei care a ţinut 
referatul. 

Conceptul de „moarte” a fost asi-
milat, conştientizat cu adevărat de Nina 
Cassian ca pe un „contact revelatoriu” la 
20 de ani, după bombardamentele din iulie 
1944, „când un băiat înalt, frumos, eroul 
Baladei femeii care şi-a pierdut iubitul în 
război – o poezie care a făcut multă 
carieră, dar pe care eu o plasez, totuşi, în 
perioada mea proletcultistă […] – deci, 
acest băiat înalt, de-o frumuseţe 
tulburătoare – nu cred că memoria mea 
afectivă potenţează această viziune -, mai 
frumos decât orice actor de cinema pe 
care l-am văzut vreodată, de-o mare puri-
tate şi de-o mare sănătate, care nu intra 
niciodată în adăpost, dar tocmai atunci, în 
iulie '44, la un bombardament, a intrat şi el 
în adăpost. Acel adăpost s-a prăbuşit. Au 
fost găsiţi în acel adăpost 12 inşi ţinându-
se de mână, printre care el, ultimul care 
mai trăia. I-au scos de-acolo sufocaţi. Dar, 
negăsindu-se adrenalină, la spitalul la care 
a fost dus, a murit şi el.” Apoi, foarte 
afectată emoţional a fost şi de moartea lui 
Mihail Sebastian – călcat de camion.  

Totuşi, moartea – văzută ca întâm-
plare sau non-întâmplare, pentru că ni-
meni nu ştie dacă acest nefericit 
eveniment e „încrustat în destin” sau e 
rodul unui accident - care i-a dat cel mai 
mult de gândit, care i-a deschis mai mult 
ochii şi sufletul, a fost moartea mamei. 
Pentru întâia oară, meditând la parcursul 
mamă-fiică, a simţit şi remuşcări pentru că 
nu a iubit-o prea mult, încercând să 
răspundă şi la întrebări ca: „de ce?” Cel 
mai mare regret ce-o stăpâneşte este cel 
legat de absenţa ei la moartea tatălui şi a 
soţului: „Ceauşescu mi-a interzis să fiu 
lângă iubitul meu soţ în ultimele clipe. [...] 
O să spuneţi că astea sunt nişte fire de 
pulbere în istorie, în istoria omenirii. E o 
mică problemă individuală. Pentru mine s-
a potenţat. S-a potenţat politic.” Lucrurile 
s-au derulat nefiresc pentru poetă. Pentru 
că trecea Nicolae Ceauşescu, circulaţia a 
fost oprită, iar ea a ajuns cu 5 minute mai 
târziu la soţul ei muribund, internat la Spi-
talul „Carol Davila”. Nu-l poate ierta pe dic-
tator nicicând pentru asta şi pentru multe 
alte neajunsuri pe care le înşiră mai târziu, 

tot în Memoria ca zestre. Mai mult decât 
atât, Al. I. Ştefănescu a murit pe 20 august 
1984, „anul lui Orwell”, şi, fiind în preajma 
lui 23 august – Ziua Naţională, poeta n-a 
putut să dea ferparul la România liberă, 
pentru a anunţa decesul, explicând cinic 
şi ironic: „pentru că în preajma lui 23 au-
gust nu se murea, nu era voie.” Aşadar, 
aceste proceduri absurde şi crunte de 
natură politică au avut repercusiuni incre-
dibil de dureroase şi de neuitat pentru 
omul Nina Cassian. 

Omul şi creatorul, două entităţi 
ameninţate diferit de mai multe tipuri de 
moarte. Poeta este invitată în a detalia 
această afirmaţie a moderatorului. Ea 
mărturiseşte că faţă de omul obişnuit, cre-
atorul este ameninţat, în primul rând, de 
„sterilitate” şi apoi, de „îndoiala de sine”.  
A trăit fenomenul sterilităţii după perioada 
proletcultistă, în „teroarea convenţională a 
acelui obsedant deceniu”, între 1955 şi 
1957, când, de la sărăcirea vocabularului 
impusă de ideologie, poeta a ajuns la im-
posibilitatea de a crea: „i-a secat izvorul 
laptelui”. Multitalentată, s-a refugiat în 
muzică şi literatura pentru copii, compen-
sând din plin frustrările ca poetă.  

Creatorului i s-ar mai putea imputa, 
în unele cazuri, şi o moarte morală. Privitor 
la acest aspect pe care poeta nu-l neagă, 
afirmă: „N-am fost niciodată canalie. Vreau 
să vă spun că şi pentru a fi duplicitar sau 
oportunist, eu n-am fost. N-am avut parte 
de moarte morală. […] Eu scriam versuri 
mult mai proaste, dar din convingere. Nu 
pentru bani, credeam că aşa trebuie. Nu. 
Moral, am foarte puţine lucruri să-mi 
reproşez. Ştiu că sună cam trufaş şi cam 
incredibil, dar moral n-am murit niciodată. 
Adică etic, niciodată. S-ar putea să fie o 
autoindulgenţă şi alţii să vie să mă 
demaşte.”  

Sunt provocaţi să o facă. Moarte de  
care a avut, totuşi, parte a fost de natură 
estetică, nu etică. Este vorba despre vo-
lumele de o minimă calitate estetică, însă 
profesionale după părerea autoarei, pu-bli-
cate în perioada 1949-1954. 

Cert este că tot ce a trăit Nina 
Cassian a fost fructificat din plin în creaţie. 
Ea este o dovadă clară că trăitul a 
influenţat extraordinar creaţia şi e necesar 
un anume curaj pentru a ne transpune în 
evoluţia temporală a acestei existenţe 
plenare, a acestei vieţi romanţate. 

         Nina Cassian 

                               - Suprema enigmă -
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Ea era frumoasă și rea 
 
Ea era frumoasă și rea. 
El era rău și frumos. 
Erau unși cu miere de viperă 
de sus pînă jos. 
 
Ea se temea de virtuți. 
El de virtuți se temea. 
Scutul păcatelor îi apăra, 
și pe el, și pe ea. 
 
Ei au trăit neștiind. 
Ei au murit neștiind. 
Sfinții foarte triști au rămas 
în icoana de-argint.  
 

Iubitul cel prost 
 
Voi scoate o antologie a mișcărilor mâinii 
(Mâna ta e rece ca o furculiță). 
Strânge cu fărașul tot ce mai rămâne: 
Ochiul tău de baltă, gura ta pestriță. 
 
Am, de veselie, patruzeci de dinți. 
Nu pricepi o iotă, am vâslit destul, 
Deci, să spunem gloatei: Domnul e sătul, 
Mergeți toți acasă-n paturi mai fierbinți. 
 
Îmi vârâsem capul cu sila în piept 
Și-am crezut că-i blazonul pătrat al armurii. 
Dar nu era decât buzunarul tău drept. 
Și mi-au plâns de milă zâmbetele gurii. 

(Versuri de N. Cassian) 
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Cele paisprezece proze scurte din 

noul volum – Solfegiu (Editura StudiS, 
Iași, 2022) – semnat de scriitorul 
vrâncean, Gh. A. Neagu, aduc în 
atenția cititorilor o scriitură inedită, 
având drept componente absurdul, iro-
nia fină, dar și lirismul diafan, mai cu 
seamă în tablourile de natură, unde 
autorul se dovedește a fi un poet pei-
sagist desăvârșit. 

Afaceristul – proza care des-
chide volumul în discuție – aduce în 
prim plan confruntarea dintre doi 
afaceriști: socrul – brigadier silvic – și 
ginerele – pădurar, având ca pretext 
dota Manuelei, fiica primului bărbat. 
Prima tentativă de a-și mărita odrasla, 
brigadierul o are în legătură cu un pro-
fesor la Conservator. Planul socrului 
viza înnobilarea sa materială și 
spirituală: „I-ar fi plăcut s-o vadă pe 
Manuela căsătorindu-se cu un bărbat 
cu <<ștaif>>, adică un intelectual rasat, 
ce i-ar fi adus un plus de  valoare 
avuției sale.”  (p. 7). 

Curios e faptul că la pretențiile de 
lux, casa brigadierului silvic are wc-ul 
în fundul curții, iar atunci când profe-
sorul (de o vârstă apropiată cu cea a 
părinților Manuelei) vine în pețit, prima 
solicitare făcută, la coborârea din 
mașină e să meargă acolo unde merge 
regele pe jos. Hilară este imaginea 
cavalerului, întors din acel loc: „Ca un 
făcut, profesorul avea în jurul gâtului 
cureaua de la pantaloni, pe care pro-
babil o desfăcuse la toaletă.” (p. 11). În 
privința calităților de mascul de prăsilă, 
aprecierile brigadierului, făcute pe oco-
lite la adresa profesorului, viitor bărbat, 
sunt ironice: „Domn' profesor, aci de 
față, are cam etatea mea. Nu contest, 
este un intelectual pur sânge, ca 
armăsarul meu din grajd, numai că, să 
fim sinceri, armăsarul meu e armăsar 
sadea.” (p. 14). 

Auzind că brigadierul silvic e pe 
punctul de a-și mărita fata, pădurarul 
Vladimir, care pusese ochii pe 
Manuela, îl abordează direct: „Îți dai 
seama ce avere aș face, dacă am fi 
împreună?” (p. 17). Rămasă gravidă 
cu tânărul pădurar, Manuela respinge 
sugestia tatălui de a face avort (aces-
tuia i se părea că ajunsese „la mâna 
unui pungaș, cum era pădurarul”), 
aceasta are curajul de a se împotrivi: 
„- Dacă vă mai împotriviți, fug la el! Vila 
e aproape gata, iar Vladimir câștigă cât 
să mă țină în puf, ca o prințesă.” (p. 
23). Argumentul soșiei brigadierului sil-
vic are darul de a-l îmbuna pe acesta 
și de a accepta nunta: „- Măcar e om e 
afaceri de succes, zise consoarta 
brigadierului.” (p. 23). 

Peste câțiva ani, ajuns om la casa 
lui, cu nevastă șui copii, Vladimir și ai 
lui pleacă în trombă cu mașina, spre a 
asista la târnosirea unei biserici, pe 
Valea Prahovei, la a cărei construcții 
contribuise și el. La întoarecere, pentru 
că e dojenit de soția cuprinsă de 
panică, din cauza vitezei excesive a 
mașinii, Vladimir izbucnește furios. „…
tocmai azi, când am fost sfințit de 
părinte cu mari onoruri? El îmi cântă 
<<vrednic este>>, iar tu mă dai dracu-
lui?” (p. 32). 

Finalul povestirii e convertit în 
umor negru. La vederea vilei sale în 

flăcări, „…primul gând îl îndemnă spre 
Agenția de asigurări”  (p. 33). Dar, spre 
surprinderea lui, i se spune sec: „-
Domnule, regret să vă spun, dar con-
tractul dumneavoastră de asigurare a 
expirat cu o zi înainte de producerea 
incidentului…” (p. 33). 

Proza Neliniște prelucrează artis-
tic motivul bolnavului închipuit, con-
vertind o situație dramatică într-o 
scenă erotică. La întoarcerea a doi pri-
eteni de la una din întrunirile spirituale, 
bazate pe transcendenta-lism, unul îi 
sugerează celuilalt, spre a-i alunga 
soției neîncrederea, să se prefacă a fi 
mort. Văzând că se îngroașă gluma, 
iar acela „nu se mai mișcă, iar în 
nemișcarea lui nu se întrezărea nici 
măcar o urmă de respirație” (p. 54), 
Tatulici îi spune soției „bolnavului 
închipuit” să cheme salvarea. 

Dar după ce doctorul care a con-
statat decesul bărbatului a fost condus 
la ușă, când au revenit în sufragerie cei 
doi (Tatulici și soția prietenului său) au 
constat dispariția mortului (cf. p. 55). 
Situația se complică și mai mult, după 
ce medicul legist îi comunică femeii la 
telefon că a găsit la intrarea în bloc 
trupul neînsuflețit al soțului și că pentru 
a i se face autopsia trebuie să se pre-
zinte la spital, deoarece are nevoie de 
acordul și prezența ei. Și pentru că fe-
meia leșină și nu dă semne să-și 
revină, Tatulici e nevoit să-i facă 
respirație artificială: „Când simți că 
buzele ei se transformară într-un sărut, 
se zăpăci cu totul. Apoi, se deșteptară 
uluiți, el de sărut, ea de leșinul lipsit de 
înțeles.” (p. 57). 

Iuda misitul este o proză în 
absurd și se bazează pe limbajul alb, 
amintind de schița lui Caragiale, 
Căldură mare:  

„- (…) Eu mai am un elefant! 
- Unde-i? 
- La dumneata! 
- La mine? 
- Păi, n-ai spus că o ai pe nevastă-

ta? 
- Ba da, dar nu e elefant! 
- Păcat, ți-o cumpăram până la 

urmă! 
- Uite ce, nu ți se pare că te 

obrăznicești? 
- Deloc. O vând și o cumpăr. Misia 

mea e mare. Ori totul, ori de nimic. 
- Păi, văd că vinzi mai mult nimic. 
- Ba nu! 
- Dar ce? 
- Timpul, nu vezi? 
- Ce să văd? 
- Că ți-am vândut timp! 
- Cui, mie? 
- Dar cui? De când stau aici cu 

dumneata, ce naiba am făcut? Așa că 
scoate banii! (…) 

- (…) Sunt misit. Vând clipe. Clipe 
de fericire unor nefericiți ca dumneata! 
(…) 

- Mie?! 
- Dar cui? Mie mi s-a uscat limba-

n gură! 
- Eu te-am pus să vorbești? 
- Păi, cine altul? Dacă nu te 

vedeam atât de amărât… 
- Las-o baltă. Plec. 
- Și banii? 
- Iar începi? Parcă-am stabilit. 
- Dumneata începi. N-am stabilit 

nimic. A trecut vremea când stabileai, 
Iuda! 

- Eu Iuda?! 
- Da, tu, eu și ceilalți! 
- Care ceilalți? 
- Ca tine și ca mine! 
- Ești nebun? 
- Nu. Sunt Iuda misitul. Dă-mi 

arginții! 
- Ia, uită-te, vrea domnul și arginți! 
- Nu neapărat. Mă mulțumesc și 

cu lei! 
- Și ce-mi dai? 

- Ți-am dat deja! 
- Iar începi? 
-Atunci, îți dau un telefon. 

Cumpărați un telefon? 
- Nu, domnule! 
- Dar nevasta? Unde e nevasta? 
- Care nevastă? 
- Aia pe care o aveai, încât nu 

puteai cumpăra elefantul! (…) 
- Păcat! Puteam să-ți vând un ele-

fant! 
- Nu, o am pe nevastă-mea! (...) 
- Noroc bun ai, dacă ai și bani! 
- Și tu ai? 
- Nu, dar am un elefant. 
- Ce să fac cu el? 
- Să-l vinzi! 
- Cui? 
- Mie! 
- Și ce-mi dai pe el? 
- Timp. 
- Care timp? 
- Tot timpul! (p. 90-94). 
În schița Lădoiul cu orz, ironia 

transpare din naivitatea băiatului: „Mi-
nodora veni și-mi spuse râzând că o 
doare un ochi, apoi burtica, apoi piep-
tul. I-am ridicat rochița mai sus de 
umeri, dezbrăcând-o, dând s-o sărut. 
Dar m-am oprit… Pe pieptul ei, două 
umflături mai mari decât două prune al-
toite, de-alea goldane, stăteau înfipte 
acolo, sub piele, uluindu-mă… Am în-
trebat-o dacă într-adevăr o doare și de 
ce s-au umflat, la care ea îmi spune: 

<<Prostule… acolo-s tâțele și toate 
muierile bune, care fac plozi, au așa 
ceva…>> (…) M-am uitat la țâțele 
mele și degeaba… nu se umflaseră. 
Deci nu eram bun.” (p. 96-97). 

În Lămâiul lui Alexe, ironia e 
subtilă. Alexe își „cumpără” scaunul de 
primar, cu fructe exotice. El ajunge în-
tâiul dregător al localității, prin 
bunăvoința mai marilor de la județ, 
care după ce s-au înfruptat din „fructul 
magic”, îl ajută să-și vadă visul cu 
ochii: „…lumea îl făcuse să creadă că 
anumite favoruri i se cuveneau. De 
aceea, nu mai surprinse pe nimeni 
când își propuse să candideze la 
primărie. De la județ nu au putut să-l 
refuze. Se înfruptaseră cu toții din 
lămâiul omului (…) Vechiul primar 
aproape că se retrăsese din viața 
comunității. Iar când Alexe a fost de-
clarat învingător, nu le-a mai rămas 
altceva decât să se bucure.” (p. 101-
112).  Toate aceste aspecte legate de 
modalitățile de manifestare a ironiei, de 
la cea caustică, la cea subtilă, continuă 
maniera din volumul Oul de zăpadă 
(Editura StudiS, Iași, 2019). 

Să mai spunem că în volumul de 
față găsim pasaje de un lirism diafan, 
în care descriptivul și picturalul fac din 
scriitorul vrâncean un iubitor al naturii, 
în toată splendoarea ei coloristică. 
Elocvente, în acest sens, sunt pasajele 
de la începutul a două creații: Lămâiul 
lui Alexe și Accidentul.
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ASPECTE ALE IRONIEI ESTETICA  
TĂCERII 

 
 
Silvana Andrada 

Tcancenco este poeta 
ce singură și-a construit 
climaxul ideatic  prin pro-
pria reflecție și printr-o 
sinteză a tăcerilor, a 

ascultărilor, a nedeslușirilor, a adierilor, a ecourilor ce 
se întorc uneori în cuvinte, prin metafore dar mai ales 
prin revelații. Unele poeme prin detaliile figurative, 
prin dialogul dintre strigăt și tăcere sau prin termenii 
antonimici pot clasifica viziunea sa poetică ca îndrep-
tîndu-se spre o estetică a tăcerii. 

La Blaga există o estetică a tăcerii prin conceptul 
său blagian al antinomiilor transfigurate într-un cadru 
expresionist, între strigăt și tăcere. 

Asemănări ce există prin contrast, în oglindă, cu 
expresionismul lui George Bacovia. 

Și totuși zgomotele, bătăile altor inimi transcend 
și ajung să urce treptele tăcerii scrisă pe hîrtie.  

Și totuși antonimiile sînt universul viziunii sale po-
etice. Anticlimaxul, cel dezamăgitor, cel care rupe 
tăcerea cu străgăte, zgomote, clopote și tăceri, altfel 
de tăceri, o face să se întoarcă în turnul său  de fildeș, 
în pădurea sau castelul Silvanei.  

Silvana are o frenezie în fața frumuseților lumii, 
uneori se transcrie, iar dacă într-o zi ar începe să 
picteze și-ar realiza portretul cu tușe sigure, clare, 
translucide. Senzația mea, devenită convingere pe 
măsură ce i-am citit poemele, este că poeta al cărui 
nume pădurea însăși i l-a împrumutat este și se lasă 
cotropită, invadată de freamătul pădurii, al universului, 
fără a face analize, clasificări arhitecturale, tipologice, 
conceptuale. Crede în iubire, în frumusețe, în ne-
murirea lor, în adevăr, în supremația binelui. 

Retorica nu e doar arta de a vorbi frumos ci și de 
a convinge prin argumentație dar mai ales prin 
măiestrie. Silvana Andrada Tcancenco are o 
inteligență sagace, gîndește repede, chiar în timp ce 
creează privind din mai multe unghiuri, are inteligență 
artitiscă, candoare, înțelegere dar mai ales iubire, iu-
bire pentru oameni, pentru tot ce o înconjoară.... 

O temă recurentă este cea a iubirii, iubirea care 
trece prin timp și spațu, dincolo de nemărginiri, de 
neuitări, de moarte: 

"E universul meu zdrobit de universuri, 
Precum o rimă calmă e prinsă între versuri, 
Cu șansa ei infimă de-a se elibera, 
De-a picura în suflet apoi a vindeca. 
Pe gândul meu de tină mai suprapun o clipă, 
Pană cu pană stărui spre-a-mi construi aripă, 
Să-nlocuiesc căderea cu un albastru zbor, 
Să mă înalț la ceruri, deplin, fără să mor 
Căci am murit atâta în timpuri suprapuse, 
De-atâtea ori, murit-am fără de chin, Iisuse" 
Freamătă pădurea, căpițele de fîn par învelite în 

foiță de aur, Silvana Andrada Tcacenco creează ima-
gini plastice nu cu penelul, cu gîndul și pana sa, ca o 
păsăre măiastră ce vede totul de sus și mai coboară 
uneori printre oameni, printre copaci,: 

"Încremenită în timp, 
Douăzeci de ani în urma viitorului" 
Nu știu dacă Silvana Andrada Tcancenco are un 

sumum de întrebări la care își tot răspunde, dar po-
emele ei curg, unele cu lumină eseistică, pentru că 
se simte poetul căutător al sensurilor existențiale, as-
cunse sau misterioase, dar și al neprevăzutului. 

În vortexul realului dar și al visului în care se 
rotește pare cea care știe că visul nu moare și că 
această convingere vine dintr-o credință de demult 
pe care a aflat-o cu luciditate, într-o conciliere a 
senzorialității cu regimul meditativ pe care se repliază, 
redefinindu-se ca ființă înconjurată de oameni sau de 
himere: 

"La început a fost cuvântul, 
Un singur verb, probabil ca povață, 
Ce dăruit s-a risipit în cântul 
Rostirii lui Adam, în prima-i, muritoare, zi de viață, 
Și trebuie să i-l fi spus și Evei, 
În noaptea dăruirii, sub o stea, 
Când îi șoptea din tainele iubirii, 
Acel unic cuvânt pe care el îl cunoștea" 
Silvana Andrada Tcancenco are o frenezie în 

fața frumuseților lumii, de la senzualitate și candoare 
la interogații și reflexii parcurge distanțe într-o trăire 
empatică, profundă a lumii. 

Poemele curg, unele cu lumină eseistică, se 
simte poetul căutător al sensurilor existențiale, as-
cunse sau misterioase, dar și al neprevăzutului, 
neprevăzut ce ne însoțește la fiecare pas....
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Tensiunile etnice, religioase, ine-

rente pe un teritoriu cu astfel de 
componență etnică, fac să existe o 
aproape permanentă competiție, adesea 
nedeclarată, dar evidentă, prin care 
fiecare caută să-și afirme superioritatea, 
în orice privință (lingvistică, religioasă, 
economică, socială, culinară chiar...). Spre 
exemplu, crudul Mohammed Abdalla, în 
ajunul plecării caravanei (de organizarea 
căreia a fost însărcinat să se ocupe) dintr-
un orășel unde a făcut popas, când se 
pornește o furtună violentă, care îi sperie 
pe hamalii aflați sub conducerea lui (oa-
meni foarte simpli și legați puternic de 
tradițiile străvechi), făcându-i să se roage 
și să implore îndurarea divină, îi 
apostrofează, ironizându-i concomitent: 
„De ce trebuie să fie milostiv Dumnezeu 
cu niște animale neștiutoare ca voi? (...) E 
numai o furtună! De ce vă purtați așa? Vai 
de mine, un șarpe a mâncat soarele (...) 
Vai ce ghinion! Un semn al dezastrului. 
Vai, ne așteaptă o mulțime de demoni pe 
drum! De ce nu cântați un cântec ca să 
alungați farmecele rele? De ce nu mâncați 
un praf scârbos făcut de cine știe ce 
vrăjitor? De ce nu omorâți o capră ca să-i 
citiți în mațe? Aveți o obsesie pentru de-
moni și semne prevestitoare! Și vă ziceți 
oameni vrednici de cinste și vă dați așa 
niște aere!” De altfel, Abdalla consideră că 
„Sălbaticii cred orice balivernă dacă e 
destul de gogonată”. Totuși, când Simba 
Mwene, un ins care, prin brutalitate, se 
aseamănă cu el, îi ironizează pe aceiași 
sălbatici, Mohammed Abdalla le ia 
apărarea: „Nu huli (...) Sunt numai niște 
sălbatici neștiutori care-și iau drept bune 
coșmarurile copilărești”. 

Altădată, tot Mohammed Abdalla, 
cu privire la oameni care nu sunt de 
aceeași etnie cu el, cu felul lor de a fi, de 
a se comporta, de pildă, indienii, din pers-
pectiva unor posible experiențe, conchide: 
„Niciodată să n-ai încredere într-un indian! 
(...) Și-ar vinde-o și pe maică-sa dacă ar 
putea scoate un câștig din asta. Setea lor 
de bani n-are limită. Când te uiți la ei, par 
lași și nevolnici, dar ar merge oriunde și ar 
face orice pentru bani”.   

Și totuși, chiar dacă, în lumea 
descrisă în roman, între etniile con-
locuitoare pe pământul african, există și 
inevitabile momente de tensiune, 
neînțelegeri, de orice fel, prezența factoru-
lui alogen, colonizatorul european, care a 
venit cu scopul de a civiliza, îi determină 
adeseori pe localnici, în cea mai mare 
parte a lor, măcar temporar, să se soli-
darizeze împotriva pericolului comun, 
fiindcă, „Acum, pretutindeni unde se 
duceau, descopereau că europenii 
ajunseseră acolo înaintea lor și instalaseră 
soldați și funcționari care le spuneau oa-
menilor că veniseră să-i salveze de 
dușmanii care voiau să-i vândă ca sclavi”.  

Dar băștinașii, în general, sunt 
surprinși de felul de a fi, de a se comporta 
al străinilor, iar între ei, poate fiindcă 
avuseseră prilejul să-i întâlnească mai 
des, prin activitatea pe care o desfășurau, 

„Comercianții vorbeau despre europeni cu 
uimire, impresionați de ferocitatea și 
neînduplecarea acestora”. Se spunea, de 
exemplu, că „Iau cele mai bune pământuri, 
fără să plătească o mărgea, îi silesc pe oa-
meni să muncească pentru ei, păcălindu-
i într-un fel sau altul, mănâncă orice, oricât 
ar fi de greu de mestecat și de putred. 
Pofta lor nu are margini și nici bună-
cuviință, parcă ar fi un stol de lăcuste. Im-
pozite pentru asta, impozite pentru ailaltă, 
dacă nu, pușcăria sau biciul sau chiar 
spânzurătoarea”, pentru că, așa cum au 
văzut cu uimire africanii, atunci când con-
struiesc o așezare, „Primul lucru pe care-
l clădesc este arestul, apoi o biserică, apoi 
o piață acoperită, ca să poată suprave-
ghea negoțul și să-l dijmuiască. Toate 
astea înainte să-și ridice o casă pentru ei.” 
Unor asemenea informații li se adaugă 
cele prin care europenii sunt văzuți ca 
niște ființe fabuloase: „Poartă haine făcute 
din metal, care totuși nu le rod pielea și o 
pot duce zile întregi fără somn și fără apă. 
Scuipatul lor e otrăvitor. Wallahi, zău. Îți 
arde carnea dacă te împroașcă. Singura 
cale de a-l omorî pe unul e să-l înjunghii 
la subsuoara stângă, 
în altă parte nu 
merge, dar e 
aproape cu neputință 
pentru că își 
protejează bine locul 
acela”. Și alte multe 
grozăvii își spun 
localnicii despre eu-
ropeni, spre exem-
plu, „Unul dintre 
negustori jură că 
văzuse odată un eu-
ropean prăbușindu-
se mort, iar un alt 
european venise și-i 
suflase viața la loc în 
trup”... 

Cât privește 
înfățișarea străinilor 
care se năpustesc 
peste lumea lor, nici 
despre aceasta 
africanii nu au deloc 
o părere bună, 
fiindcă îi văd ca pe 
ființe uimitoare, dar repulsive: „arată ca 
niște târâtoare jupuite și au părul auriu, ca 
femeile sau ca și când și-ar fi bătut cineva 
joc de ei”... 

Acțiunea romanului începe în gara 
dintr-un orășel african, Kawa, în care 
Yusuf, copil de doisprezece ani, la în-
ceputul cărții, vine, ori de câte ori poate 
pleca de acasă –  unde îi mai dă câte o 
mână de ajutor mamei la treburile 
gospodăriei –, ca să vadă trenurile și rarii 
călători ce sosesc, mai ales europeni, 
formă de divertisment pentru el, într-o 
viață care se anunță – prin titlul primei părți 
a cărții – anostă, monotonă, care ar urma 
să se deruleze ca într-o „grădină închisă”, 
fără vreo perspectivă deosebită, aseme-
nea anotimpului secetos traversat, „când 
fiecare zi era leită celei de dinainte”. 

Rutina vieții copilului și a familiei 
sale – mama, care se ocupă de treburile 
casei, și tatăl, care a încercat, fără mari 
izbânzi, diverse afaceri, ca administrator 
de hotel, transportator de rezervoare de 
apă, dar a lucrat și la un depozit de fildeș... 
–, asemănătoare, până la un punct cu a 
vieții oricăror oameni, de oriunde, se între-
rupe, aproape ritualic, pentru scurt timp, la 
un anumit interval, prin vizitele făcute lor 
de „unchiul Aziz” și, ca un punct culminant 
al acestora, prin mesele pregătite regește 
pentru el, alt prilej pentru copil să vadă și 
să tezaurizeze imagini prin care universul 
lui lăuntric se încarcă și-i oferă informații 
despre existența într-o societate în care 

urmează să ajungă om matur.  
Familia lui Yusuf aparține unei clase 

mijlocii a societății africane (în care se 
situează majoritatea personajelor din 
carte), cu un nivel de trai modest, dar nu 
sărac, drept care reprezentanții ei se simt 
superiori „sălbaticilor” (pe care-i 
disprețuiesc), dar inferiori celor bogați, din 
categoria cărora face parte și „unchiul 
Aziz”.  

Personaj de seamă, reper pentru 
toate mediile prin care trece, „unchiului 
Aziz”, „un negustor bogat și renumit –tajiri 
mkubwa”, se instalează, de fiecare dată 
când sosește în orașul lor, la hotel, dar 
mănâncă la familia lui Yusuf, unde i se 
așază masa (la care stau doar cei doi 
bărbați, oaspetele și gazda) „pe cea mai 
bună carpetă din camera de oaspeți”, în 
timp ce copilul, primind însărcinări 
mărunte din partea mamei, „profită de 
ocazie ca să cerceteze meniul”: „Două 
tipuri diferite de curry, cu pui și cu carne 
tocată de oaie. Cel mai bun orez din Pe-
shawar, strălucind de atâta unt topit și 
presărat cu stafide și cu migdale. Chiflele 
dolofane și condimentate, maandazi și 

mahamri, dădeau pe 
dinafară din coșul 
acoperit cu un 
ștergar. Spanac în 
sos de cocos. Un 
platou cu fasole 
boabe. Fâșii de 
pește uscat fripte în 
jăraticul aproape 
stins pe care 
fuseseră gătite cele-
lalte feluri”...  

Obiceiuri și 
mentalități specifice 
acestei lumi sunt 
pomenite firesc, fără 
ca vocea naratorului 
să dea impresia că 
ar căuta să-i inițieze 
pe cititorii străini de 
spațiul unde se 
desfășoară acțiunea 
în înțelegerea aces-
tui univers. De pildă, 
resturile unui aseme-
nea festin, cum este 

cel pregătit pentru oaspetele de seamă, 
deși sunt așteptate cu nerăbdare de copil, 
sunt, în cea mai mare parte, oferite 
cerșetorilor (o tagmă atent reprezentată 
în lumea romanului și de care ceilalți oa-
meni din comunitate se ocupă cu grijă), 
fiindcă mama este o ființă profund 
religioasă, prin educație și prin felul ei de 
a fi și, în consecință, „spunea că e mai 
bine să le dăruiești mâncarea vecinilor și 
nevoiașilor decât să te dedai lăcomiei”. Un 
asemenea comportament atent față de 
ceilalți îi sporește omului virtutea, după 
cum tot mama îl învață, mai ales „că vir-
tutea e propria-i răsplată”. 

Perspectiva de ansamblu asupra 
lumii africane se realizează privind-o atât 
la nivelul familiei, cât și la cel al comunității 
din care face parte. În contextul familiei, 
de exemplu, printr-o formă insolită de 
flashback – certurile ocazionale dintre 
părinți –, naratorul găsește încă un prilej 
pentru a scoate la iveală alte informații 
despre această lume, care, în mod firesc, 
sintetizează în sine trăsături general-
umane și trăsături proprii, dincolo de care 
personajele păstrează mândria și / sau 
rușinea legată de originile lor, oricare ar fi 
fost acestea. Spre exemplu, tatăl își 
amintește de prima lui soție („o arăboaică 
dintr-o veche familie din Kilwa, nu chiar o 
prințesă, dar de neam bun”, așa cum află 
copilul chiar de la mama sa) și de copiii 
dăruiți de ea, prin prisma nobleții cărora se 
simte îndreptățit, în momente de tensiune, 

să-i vorbească mamei lui Yusuf cu dispreț, 
fie și temporar, amintindu-i că ea nu este 
decât „fiica unui amărât din tribul Taita care 
trăia într-o colibă afumată și purta piei de 
capră puturoase și căruia i se părea că 
cinci capre și doi saci de fasole erau un 
preț bun pentru orice femeie”, ceea ce-l 
determină pe soț să o amenințe și, în 
același timp, să o ironizeze: „Dacă tu 
pățești ceva, o să-mi vândă pe alta ca tine 
din țarcurile lor”. Dar nici originea tatălui 
nu este mai de soi, așa cum află copilul de 
la mama sa, care are grijă să-i spună că, 
„deși avea un nume respectabil, oricine 
avea ochi putea să vadă că mama lui tre-
buie să fi fost o sălbatică, iar el însuși nu 
fusese binecuvântat cu prosperitate. Și, cu 
toate că numele nu poate fi dezonorat de 
sângele matern, lumea în care trăiau ei im-
punea unele necesități practice”. 

Pe de altă parte, societate, în care 
trăiește  familia lui Yusuf, este complexă, 
multiculturală, oarecum cosmopolită, 
adunând laolaltă o mulțime de credințe, 
superstiții, convingeri, fără însă ca 
apartenența la un grup etnic să fie 
vreodată neglijată, chiar dacă teama 
atavică în fața răului proteic îi determină 
adeseori pe oameni să accepte și 
credințele altora, cu toate că, verbal, 
continuă să le respingă. Cei mai receptivi 
la diversitate sunt copiii, iar comportamen-
tul și atitudinile lui Yusuf sunt relevante în 
această privință.  

El trăiește, la începutul romanului, 
într-un tărâm aproape paradiziac, fiindcă 
se bucură de ocrotirea părinților, care, 
între altele, în dorința de a-l proteja, caută 
să-i înfrâneze tendințele de a se apropia 
de alții, de a le asculta poveștile, care, în 
concepția lor, ar putea fi un pericol pentru 
viața lui: „Tatăl lui nu-i dădea voie să se 
joace prea departe de casă. «Suntem 
înconjurați de sălbatici», îi spunea. 
«Washenzi, care nu cred în Dumnezeu, ci 
venerează duhuri și demoni ce trăiesc în 
copaci și în pietre. Nimic nu le place mai 
mult decât să răpească plozi și să-i 
folosească după bunul-plac. Sau o să te 
duci cu ceilalți, cărora nu le pasă, trântori 
și copii de trântori, iar aceia n-o să aibă 
grijă de tine și-o să te lase la îndemâna 
câinilor sălbatici.»” 

Din acest paradis natal, copilul este 
smuls, fără să conștientizeze, la momentul 
respectiv, catastrofa existențială, tocmai 
cu acordul părinților, atât de grijulii până 
atunci. Ba chiar tatăl este cel care îl 
anunță intempestiv, cu ocazia unei vizite a 
„unchiului Aziz”, că urmează să plece într-
o „excursie” împreună cu acesta, fără să-
și imagineze probabil niciunul dintre ei – 
nici copilul și nici părinții – că excursia și 
viața lui urmau să se îngemăneze, ca în 
basme, în timp ce copilul urma să nu mai 
facă niciodată drumul înapoi spre casa din 
care pleacă, luând trenul (pe care mer-
sese de atâtea ori să-l vadă trecând și 
uneori oprindu-se în gara din orășelul lor), 
pentru a ajunge în locuri străine, în care 
să se transforme, treptat în om matur, în 
stare să-și decidă singur, până la un punct, 
viitorul. Se poate spune, prin urmare, că 
drumul ireversibil pe care pornește Yusuf 
este o realitate, dar și o metaforă a desti-
nului său.               

 (Continuare în nr. 187) 

  Abdulrazak Gurnah: În căutarea libertății – „Paradis” (Partea a II-a)
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Pentru Magda Cârneci 

confesiunea se naște dintr-o 
vibrație-ardere interioară, pe 
care o intuim atât în romanul 
FEM („POLIROM”, 2014), cât 
și în Jurnalul spiritual care se 
derulează în prezent, sub formă 
de serial, în revista „Convorbiri 
literare”. 

Să ne întrebăm de unde 
vine această nevoie de confe-
siune? Modelul sapă-n adâncul 
literaturii universale sau, mai 
curând în dorința de refulare, de 
descătușare de balastul exterior 
al fiecărei ființe inteligente, pen-
tru a fi „mai liber în mișcările su-
fletului” decât în „putreziciunea 
gloatei corupte” (Antoine de 
Saint-Exupéry – Citadela).  

Colții singurătății rod 
tainițele cuvântului lăuntric, al 
cuvântului învăluit în marama 
visului. Vocea feminină se luptă 
cu spasme generate din neiu-
bire. Asocierea cu gestul diplo-
matic al Șeherazadei este doar 
un pretext.  

Utilizând tehnica mono-
logului adresat, autoarea își 
modelează magistral condeiul 
oferindu-ne imaginea unei 
tipologii feminine contempo-
rane, o „Șeherazadă” modernă, 
cultivate și experimentată, care 
nu mai dorește să se lase 
cucerită oricum.  E drept, „inima 
își are propriile-i rațiuni, pe care 
rațiunea nu le cunoaște” (Blaise 
Pascal), dar vraja cuvântului nu 
mai are efect asupră-i. 

 Câtă dreptate are Max 
Picard. „Omul se naște mereu”, 
prin cuvânt.  Astfel ne explicăm 
de ce eroina, Fem(inista) 
Magdei Cârneci, crede că e mo-
mentul prielnic de a-și revizui 

propriul trecut – din propria-i 
pruncie și până în clipa când 
bărbatul iubit, imortalizat într-un 
„pachiderm monstruos”, „umbra 
întunecată deșirată până la 
stele” este „pe cale să o 
părăsească”. 

Recunoaștem în paginile 
romanului o suprapunere, 
crescândă, a multor teme ma-
jore ale literaturii universale: îm-
plinirea erotică, gelozia, 
dezamăg i rea ,  l uc ida  ș i  
inevitabila despărțire. Și nici nu 
ne vom mira de ce cuplul 
(bărbat – femeie) ar putea fi 

vizualizat, precum două figurile 
pe „tabla cea mare a lumii”, 
piese vii, ancorate într-un „joc 
fabulos”, în care se află 
antrenată confruntarea cu 
sinele, dar și cu lumea, într-
acest univers. 

Ochiul auctorial stră-
punge dintr-o privire, arcul pro-
priului eu: imaginea „omulețului” 
– „scânteie de foc zburătoare”, 
„bob luminos și neliniștit, care 
vrea să zboare în lume” – până 
la înflorirea cea deplină, 
„înălțată până la crugul cerului, 
la zenit”. Îndrăzneț traiect! 

Frapează esența visului 
declanșator de subtile mesaje. 

Pentru Magda Cârneci, 
visul devine o formă de re-
dresare a echilibrului mental. 
Așa se naște povestea în 
veșmânt epistolar (reținând for-
mula de adresare, „dragule”), 
așa percepem luciditatea 
gândirii feminine în clipe de 
restriște („paradisul și iadul îmi 
pictează continuu catedrala 
interioară”). 

Visul dă glas și mișcare 
imaginarului care înflorește, 
revărsându-se asupra lectoru-
lui, posibil, „enigmatic ca o 
înaintare bâjbâită printr-un 
labirint”. Poate astfel am putea 
să ne explicăm și sensurile în-
cifrate într-un vers cunoscut: „în 
mine însămi am și naștere, am 
și eternitate și moarte”! 

Din multitudinea de vise 
derulate in crescendo, surprin-
dem pasaje descriptive privind 
chiar anatomia corpului uman, 
firește, într-o clasificare și 
prezentare personală. Intere-
santă relația dintre corpul „aro-
mal” matern și cel „hormonal” – 
„cocon de mătase trans-
parentă”; dintre corpul 
„prezenței”, cel al „iubirii” și cel 
al „lucidității” (gândind, posibil, 
și la declanșările fiziologice 
care transformă, la un moment 
dat trupul, într-o „grenadă 
declanșată”). În acest caz, s-ar 
putea vorbi și despre prezența 
unui corp al prezentului și, în 
perspectivă, unul, al viitorului. 
Firește, ar putea exista și cor-
puri „cocon”, corpuri „larvă”, 
corpuri sophisticate sau corpuri 
astrale. Fiecare cu o evoluție și 
cu o poveste coborâtoare dintr-
o conversiune onirică a 
realității.  

Durerea se declanșează 
atunci când între corpurile 
(trupurile) unui el („pachidermul 
monstruos”, „umbra întunecată 
deșirată până la stele”) și al 
unei ea (luciditatea, însăși) se 
produce ruptura.  

Distanțarea și tăcerea 
vor săpa gol imens și dureros. 
Atunci, „monitorul lăuntric al 
minții” va înregistra mult mai 
vizibil dulcele-amarul realității: 
„Suntem ca două jumătăți de 
monedă ruptă la mijloc, simet-
rice și totuși opuse”, ca doi 
magneți, „sfere de metal lucitor” 
care se atrag și se resping cu 
forță egală, „două coloane 
paralele de lumină proiectate în 
sus, căutându-și un cer comun 
fără să-l găsească vreodată”. 

Concluzionând, FEM 
este un roman interesant, cu o 
abordare specială. Pasionantă 
subtila incursiune prin „subte-
ranele” ființei umane.

 Fem(inism)

Li
vi
a 

Ci
up

er
că  

 
 
 
 
 
 
 

 
Literatura pentru copii 

rămâne, probabil pentru perioade 
nedefinite, temă încurcată pentru 
mulți. În mod paradoxal, ceea ce 
pare facil  sau relativ facil ridică 
întrebări cu răspunsuri rămase 
doar pe jumătate. Ele pornesc atât 
de la statutul creatorului unui gen 
de literatură cumva minoritară, 
deoarece ea  pare a fi plasată din-
colo de marile probleme 
existențiale copios dezbătute de 
operele destinate publicului avizat 
adult, preferând, cel mai adesea, 
să exploateze copios teme acce-
sibile, generalizate și mediate prin 
ludic și limbaj specific. Cu toate 
acestea, cum o mai știm unii dintre 
noi, lucrurile sunt, de fapt, mai 
complicate. A scrie pentru cititorul 
tânăr și foarte tânăr este (în afara 
acelor experiențe ce țin de diletan-
tism) e, mai degrabă, o sarcină ex-
trem de serioasă și care 
generează riscuri pe măsură. De 
aici și numărul relativ mic al scri-
itorilor profilați pe acest tip de 
literatură, care evită astfel o de-
plasare incorectă a „accesibilității 
mesajului” către valoarea artistică 
în sine, care trebuie căutată în alte 
zone, cu siguranță. 

Am făcut aceste trimiteri 
având în față cele trei volume 
semnate de Maria Radu, o 
învățătoare care scrie poezii pen-
tru copii de o viață, cu siguranță, 
îmbinând bunul mers al peda-
gogiei cu jocul, ca și înțelepciunea 
adultului cu candoarea vârstei din-
tâi, în versuri în care, dincolo de 
naturalețe și vioiciune discursivă, 
trebuie descoperit un adevărat lab-
orator poetic, desigur altfel decât 
cele care generează poezia pentru 
alte orizonturi de așteptare. 

Astfel, în  Anotimpuri pen-
tru mici și mari, autoarea 
imaginează un dialog sensibil pur-
tat între vocea poetului și un posi-
bil copil (școlar), aflat în fața 
primelor sale descoperiri legate de 
un aspect crucial în viața omului, 
temporalitatea.  

E vorba despre structura 
anului și despre modul în care 
derularea celor  patru anotimpuri 

înseamnă, pentru cel mic, cu totul 
altceva decât semnifică cele patru 

părți ale anului pentru părinții 
(tradiționali) prinși în propria lor 
înțelegere a naturii și a semnelor 
ei calendaristice, legate, inevitabil, 
de muncă și de respectare a unor 
canoane. Pentru copil însă, cum 
spunea marele poet interbelic, 
tainele înțelepciunii și ale iubirii se 
lasă doar sugerate de activitatea 
specifică minunatei vârste inițiale, 
adică jocul. Din acest motiv, și au-
toarea recurge la un fel de joc, 
jocul adultului care scrie poezii ad 
usum delphini. Primul poem e un 
fel de argument dezvoltat ca o în-
trebare retorică, după care 
urmează trei texte ce oferă 
răspunsuri concentrate liric. De 
aici încolo, tot volumul înseamnă 
o paradă de imagini, de descrieri 
sensibile, sprințare, uneori 
presărate cu note comice din care 
transpar preocupările copilăriei 
surprinse de-a lungul derulării 
anotimpurilor.  

Merită citită cu atenție 
asemenea poezie, în care imagi-
narul poetic este modelat după 
înțelesul celui mic, nefăcând însă 
rabat de la ceea ce înseamnă 
percepția unui anume tip de es-
tetic. Simbol al primăverii, rân-
dunica e descrisă într-o imagine 
de reținut ușor dar care lasă și loc 
de a imagina mai departe: 
„Ochișorii, puncte vii,/ Negre ari-
pioare.../ Unde zbori, unde-ai să 
fii?/ Sus, lângă izvoare!”; în 
replică, vara cea mult dorită (pen-
tru vacanță) oferă și imaginea 

plastică, puternică la nivel de plas-
ticitate, a furtunii: „Și bice de foc 
pe cer desenează,/ Urmate de 
tunet, care vibrează,/ Furtuna e 
mare, frunzari se rotesc/ iar stropii 
de apă, de-acuma băltesc.” 

Într-un alt volum, Jocul 
meseriilor, imaginația autoarei se 
îndreaptă spre o idee pragmatică, 
frumos îmbrăcată în ludic și în 
frumusețea rostirii. Acum putem să 
admirăm strategia autoarei care 
știe, printre altele, că poeziile pen-
tru cei mici vizează, de regulă, un 
public de două vârste, deoarece 
părinții/ bunicii/ frații mai mari, 
cadrele didactice  devin cea de-a 
doua categorie de cititori, având 
rolul de a filtra, de a selecta, de a 
interpreta mesajele poetice. Tex-
tele din această carte o prezintă 
pe autoare în aceeași notă de bun 
pedagog care știe să se lase 
dublat de creator.  

Poeta copiilor gândește 
echivalări sensibile din care nu 
lipsesc note necesare de suges-
tionare subtilă. Astfel, imaginea 
idilică a păstorului, mioritică, 

devine mai jovială și intră într-un 
imaginar mai vesel: „Cu el un 
dulău roșcat/ Ar vrea și el 
fluieraș.../ Iar măgaru-baritonul/ Îi 
dă fluierul...cu tonul!”. O adevărată 
educație financiară (că tot e la 
modă) o descoperim în textul apli-
cat Vânzătoarea: „Oaia prin oraș 
colindă/ Ca să-și cumpere oglindă/ 
Oul o oprește-n cale/ Și-o 
întreabă:/ - Ai parale?/ Oaia zice.? 
– Stai puțin, am un ol cu lapte plin!/ 
Laptele din ol de-l vinzi/ Poți să 
cumperi ...opt oglinzi!” 

Cât privește volumul intitu-
lat Suflet deschis în versuri, aici 
putem descoperim o altă ipostază 
a poetei. De această dată, vocea 
lirică se identifică cu glasul copilu-
lui de altădată (prea repede uităm 
că și noi am fost cândva copii) și 
plăsmuiești alcătuiri pline de 
emoție și de nostalgie, deoarece 
este vorba de re-proiectarea a 
două imagini arhetipale, desigur, 
traduse în limitele cunoașterii din-
tâi: mama, respectiv satul natal. 
Sacralizate, cele două macro-
imagini se conjugă și descriu un 
univers în sine: icoana mamei, 
casa copilăriei, grădina, ulițele sa-
tului, lacul, pădurea, oamenii. Față 
de celelalte volume, nuanța de 
nostalgie e predominantă, au-
toarea lăsând să transpară o gra-
vitate mascată discret, deoarece 
nu sunt uitați primii cititori ai săi, 
adică școlarii.  

Așa că ușoara tonalitate 
metafizică este discret filtrată po-
etic, ideea de depărtare 
imposibilă, de pierdere a universu-
lui dintâi este prezentată în 
aceleași registre  ce încorporează 
elemente specifice vârstei jocului 
și bucuriilor, neuitând să introducă, 
pentru atenuare, poezii ale 
jocurilor și percepțiilor strict 
copilărești.  

Dar multe poezii sunt fru-
moase și grave, arătând și o altă 
fațetă lirică a autoarei: „Cinci 
frasini sunt pe lângă casă/ Și de la 
an tot cresc/ De casa mică-i tot 
mai mică/ Atât de mult, că mă 
uimesc!” sau „Dar casa asta parcă 
se topește/ An după an, încetul în 
pământ:/ Nu e o casă oarecare, 
dragul mamei,/ E casa 
părintească, suflet sfânt!//  De te-
ai uita la ea, cu ochi uimiți/ Ca în 
copilăria-ți cea pierdută,/ Poate-i 
vedea cum cată să vorbească.../ 
Dar fără dor, vorbirea ei e mută!” 

Într-un peisaj editorial în 
care apariția unei cărți de calitate 
pentru copii poate fi o bucurie 
reală, volumele semnate de Maria 
Radu trebuie prețuite și înțelese 
ca atare. Și nu e puțin lucru. 

 

PORTRET DE AUTOR: MARIA RADU
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   HIPNOTICE 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele poetului Octavian Mihalcea-
înscris pe coperta  noului volum  intitulat 
HIPNOTICE (Editura Anconeum&Analepsie, 
2022) trimite la scrierile anterioare în care so-
brietatea versului, voit văduvit de podoabe, 
tăiate într-un conținut spiritual dur, constituie 
o provocare; nici în volumul de față nu se 
dezminte. 

Materia este dătătoarea forței spiritu-
lui. „Puterea/numai a noastră/trebuie/să ne 
salveze//pentru că am plutit/în preajma nisi-
pului liber/pentru că mările erau mult mai tan-
dre/ dar acum cioburile/alungă liniștea/ 
strălucirea colțului/ amintește ceva.” 
(Cioburile). Desigur, cioburile  reprezintă în-
totdeauna fragmente ale unui întreg, iar 
strălucirea colțului nu poate aminti decât o 
parte păstrătoare a echilibrului  unui întreg 
care existase cândva. Din câteva mișcări de 
redusă amploare, poetul schițează un univers 
al unei lumi abstracte, în care noțiuni diferite 
se alătură fără a fi tangente dar care astfel 
conduc la ”...a expune sentimentele/dintr-o 
fotografie cu pete” (Decorativă) -fotografia 
cu pete-replica unei realități de o certitudine 
relativă. 

Această economie de metafore face 
să sporească fiorul dramatic, evidențiind, 
printre altele, drama limitelor în ceea ce 
privește cunoașterea: ”...pământul e 
închis/mai rămân/doar icoane fluide” (Dacă 
sapi)- ”icoane fluide” sugerând  realități de 
forță aproximativă. 

În acest univers dur, surprinde ima-
ginea unei inimi care domină o existență 
dintr-un spațiu exterior trupului: ”Deasupra lui 
/ Nu era decât  inima blândă/ minune învelită 
frumos//” (Am crezut), spațiu care ține de-
parte universul astral (”cine știe când/ne va 
ajunge/bătaia lunii?”) 

Poezia lui Octavian Mihalcea  este una 
aspră, aproape inhibantă și tocmai prin asta, 
provocatoare. Ideea insului ca exponent al 

tainei greu de penetrat, apare inclusiv în 
”Subpământuri”: ”continent tăcut/ locuitor al 
unuia / dintre subpământuri”. 

Chiar dacă pare că fiecare poem preia  
ideea celui precedent, monotonia este evitată 
prin  finalurile, întotdeauna surprinzătoare, 
care, de fapt, dau ”cheia” poeziei și care, prin 
ele însele, desprinse de context, ar putea 
constitui un poem de sine stătător: „vreau să 
știi/ arde aripa/ prin labirint„ (Aripa) sau: ”încă 
mai sunt comori/ întoarceri la pânze/ oricum 
credința/ unei treziri/ neobișnuite” (Încă sunt 
comori). 

Poezia lui Octavian Mihalcea este, ca 
întotdeauna, o provocare de a pătrunde  într-
o lume stranie, cu puteri magice care, așa 
cum arată și Simona Trifu, prefațatoarea  
prezentului volum: ”HIPNOTICELE au pu-
terea de a dezamorsa temporar orice conflict”. 
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Îmi revine plăcerea și privilegiul 

să semnalez apariția în librării a unei noi 
cărți elaborată de eminentul profesor și 
scriitor Grigore Codrescu, care în ultimii 
20 de ani a publicat 15 cărți și un volum 
impresionant de publicistică. Această 
carte reprezintă a doua ediție după două 
decenii, fiind destinată elevilor de liceu 
care se află în preajma bacalaureatului. 
Are numeroase calități care o aduc la zi, 
fiind dezvoltată în comparație cu prima 
ediție. Această lucrare științifică le va în-
lesni tinerilor studioși români să treacă cu 
ușurință examenul de bacalaureat dar și 
să rămână pentru viață cu un volum de 
informații consistent. Deși venerabilul 
autor s-a distins în peisajul cultural printr-
un demers hermeneutic admirabil, nu a 
uitat profesia de bază pe care a onorat-o 
toată viața oferind tinerilor elevi din faza 
terminală a liceului un manual excelent. 
Dar și profesorilor de filologie le-a pus la 
îndemână un ghid foarte util în predarea 
limbii române în licee. Cartea  are o ținută 
grafică estetică, încărcată de simboluri 
privind originea poporului român. 
Observăm o secțiune din Columna lui Tra-
ian flancată de portretele lui Traian și De-
cebal. Se face astfel sugestiv trimiterea la 
începutul poporului român. Aruncând o 
privire pe coperta a patra îl vedem pe 
Eminescu la maturitate iar sub fotografie 
autorul a selectat o strofă din poezia 
Rugăciunea unui dac. Și aici s-a 
intenționat amintirea pentru cititori a ori-

ginii noastre daco-romane. 
Textele ce alcătuiesc lucrarea 

filologică se grupează în trei părți. În 
prima parte, limbă și comunicare cu trei 
capitole: 

-originea și dezvoltarea limbii 
române 

-stilurile limbii române 
-norme și exerciții pentru cultivarea 

limbii române literare 
În această primă parte, se fac 

unele considerații privind lexicul, acordul 
gramatical și corectarea unor greșeli de 
exprimare. 

În partea a doua literatura română 
cuprinde sinteze, analize literare, repere 
analitice și planuri tematice privind opere 
literare și teme de orientare culturală 
cerute în programa de examen. 

În partea a treia se abordează con-
cepte operaționale incluse în aceeași 
programă școlară. 

De asemeni în prima parte este 
creionată originea și dezvoltarea limbii 
române pe parcursul secolelor. Este luat 
în studiu procesul de formare a limbii 
române, romanizarea, teritorii ce 
formează Dacia, impunerea limbii latine 
din rațiuni administrative și de comunicare 
cu populația autohtonă. 

Cartea afirmă că în primele șapte 
secole s-a închegat limba română. Se 
asimilează treptat termeni proveniți din 
vorbirea triburilor migratoare. Vocabularul 
fundamental conține peste 60% termeni 
latini. Limba română s-a format lent, 
asimilând o serie de expresii care s-au 
cristalizat în concepte estetice, științifice 
și religioase.  

Se amintește că religia creștină a 
pătruns în Dacia odată cu cucerirea teri-
toriului de către romani. Până la 1860 
limba română modernă s-a maturizat așa 
că au început să apară scrieri îndeosebi 
în mediul bisericesc și negustoresc. Au-
torul subliniază că stilurile artistic, științific 

și administrativ s-au răspândit în cultura 
scrisă prin intermediul revistelor literare 
ale vremii și în comunicarea la nivel ofi-
cial.  

Este luată în atenție Școala 
Ardeleană care a implementat în Ardeal 
cultura latină, folosind limba română ca 
argument în polemica cu maghiarii.  

Aportul Școlii Ardelene la dez-
voltarea limbii române este considerabil 
în epocă. Limba română literară este 
formată, trăgându-și seva din limba 
populară. 

O analiză riguroasă face  autorul 
revistelor literare Dacia literară și Con-
vorbiri literare în care s-au impus 
personalități de prim rang ale vieții cultu-
rale românești. 

Nu sunt ignorate nici dialectele 
care au apărut în preajma limbii culte. 
Este subliniat și locul limbii române în 
contextul limbilor romanice. 

Capitolul care tratează chestiuni de 
gramatică are rolul să formeze de-
prinderea de exprimare corectă a 
absolvenților de liceu. 

Este acordat un rost major baladei 
Miorița, ca mit al existenței pastorale. În 
treacăt este pomenit mitul etnogenezei 
românilor intitulat Traian și Dochia. Des-
pre mitul creației prin jertfă, Meșterul 
Manole, se spune că reflectă o mentali-
tate neolitică, cu ecouri tardive, potrivit 
căreia la baza unei construcții trebuie să 
fie jertfit un om sau un animal.  

Sacrificiile erau consacrate 
îmbunării unor forțe obscure, inchipuite, 
care de obicei erau ostile. 

În final autorul cărții analizează cu 
maximă concizie și claritate texte ale cla-
sicilor români incluși în manuale. Demer-
sul se încheie cu texte extrase din opera 
lui Marin Sorescu, el fiind ultimul scriitor 
admis în paginile manualului pentru liceu. 
În total sunt 24 de scriitori români 
comentați cu subtilitate și multă pasiune 

  Grigore CodrescuGrigore Codrescu: Limba și literatura română 
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N. 29 septembrie 1872, în Bacău - 

m. 22 ianuarie 1917, la Iaşi. Profesoară, 
inspectoare, soră de caritate. Este 
primul copil al Ralucăi (n. Stanciu), 
casnică, şi al funcţionarului Theodor Can-
cicov, soră cu Vasile, viitorul avocat şi 
deputat, şi cu Mircea, cel ce avea să 
ajungă magistrat şi ministru de finanţe. 
Primii ani îi petrece în oraşul natal, unde 
îşi începe studiile, urmând cursurile Şcolii 
Primare şi Externatul de Fete, după care, 
primind o subvenţie din partea Academiei 
Române, se înscrie la Facultatea de 
Ştiinţe a Universităţii din Iaşi. Pe parcursul 
celor trei ani de studii (1894-1897) îşi 
onorează cu brio încrederea acordată prin 
atribuirea Bursei Adamachi, fiind numită, 
la absolvire, inspectoare pentru şcolile pri-
vate de fete aferente Ministerului 
Instrucţiunii Publice. În această calitate se 
implică, sub ministeriatul reformatorului 
învăţământului românesc, Spiru Haret, în 
autorizarea celor dintâi „grădini de copii“, 
sprijinind apariţia Institutului Rang (1904-
1905), prima unitate de acest fel înfiinţată 
în Bacău. A desfăşurat, de asemenea, o 
muncă susţinută pentru implementarea 
prevederilor Legii învăţământului primar, 
apărută la sfârşitul lunii aprilie 1896, în-
drumând conducătorii instituţiilor 

preşcolare abia create să se integreze în 
normele stipulate de aceasta. Pentru zelul 
şi sârguinţa sa a fost decorată, în 1902, 
cu Medalia „Răsplata Muncii pentru 
Învăţământ Primar“, clasa a II-a, calităţi 
ce aveau să fie probate şi în anii următori, 
când alege să profeseze la catedră, 
predând ştiinţele naturale şi fizica mai 
întâi la Craiova (1905-1910) şi apoi, cu 
grad definitiv, la Externatul de Fete Nr. 1 
din Capitală (1910-1916). În 1906, pentru 
„rezultatele obţinute de-a lungul multor ani 
pe linia îndeplinirii sarcinilor de serviciu, 
cât şi a celor din domeniul social-
obştesc“, este din nou decorată, de data 
aceasta cu Medalia jubiliară „Carol I“. La 
1 septembrie 1916 a fost transferată ca 
profesoară şi numită directoare la Azilul 
„Elena Doamna“, însă intrarea României 
în război avea să-i deturneze traiectul 
profesional. Ca membră a Societăţii 
Naţionale de Cruce Roşie, nu a putut 
rămâne indiferentă la nevoile ţării şi, din 
proprie iniţiativă, se înrolează ca soră de 
caritate la Spitalul Militar Nr. 360 din 
Bucureşti, unde avea să trăiască pe viu 
toată grozăvia primei mari conflagraţii 
mondiale. Necruţând nicio clipă, se ocupă 
cu dragoste şi dăruire de îngrijirea sutelor 
de răniţi cantonaţi în paturile de campanie 
ale spitalului, însoţindu-i apoi în cruntul 
refugiu din Moldova, început la 15 noiem-
brie 1916, după ce camarazii lor valizi 
pierduseră bătăliile pentru Argeş şi 
Capitală. Pătrunsă de suferinţele răniţilor, 
muncea cu râvnă, fără odihnă suficientă, 
devenind „o excepţie printre celelalte în 
ceea ce priveşte abnegaţia şi sacrificiul 
ei“. Considerând că „locul ei era la paturile 
bolnavilor, îngrijindu-le rănile şi aducând 
alinare bietelor suflete chinuite ale muri-
bunzilor“, nu s-a gândit niciun moment că 

e la rândul ei expusă tifosului şi febrei re-
curente, care începuseră să secere mii de 
vieţi nu doar din rândul soldaţilor. Istovită 
de lungul drum şi de efortul continuu, la 
Tecuci a contactat o formă mai gravă de 
febră recurentă, care, în condiţiile 
năpraznicei ierni ce a urmat, avea să-i fie 
fatală. Ajunsă la Iaşi, cu o temperatură de 
40 de grade, nu mai poate fi salvată, 
stingându-se în dimineaţa zilei de 22 ia-
nuarie. Recunoscându-i-se faptele şi sa-
crificiul, „strălucita profesoară şi 
neînfricata eroină“ a fost decorată, post-

mortem, cu Ordinul „Coroana României“, 
iar concetăţenii i-au dat numele Grupului 
Şcolar Primar Nr. 4 din Bacău, păstrat 
însă doar o anumită perioadă. Reparând 
într-un fel injustiția comuniștilor, actualii 
edili i-au acordat, post-mortem, titlul de 
Cetățean de Onoare al municipiului 
Bacău, iar profesoara Elena Ungureanu 
i-a consacrat monografia Eroina Elena 
Cancicov și genealogia neamului său. 

 Remember Elena Cancicov
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data naşterii: 02.09.1950 
– localitate: Galaţi 
– anul primirii în USR: 2009 
A publicat:  
Semnificaţia perenă a omului 

arhaic eseuri, edit. Scorpion, 2003; 
Delicvenţa juvenilă (în colaborare cu Ion 
Manea), edit. Scoala gălățeană, 
2005; Mircea Eliade, între profeţie şi 
adevăr; Reînvierea lumii; veritabile 
proze de idei. 

„Într-o vreme / – / când naivităţi de 
tinereţe sunt considerate capitole, când 
memoria marelui cărturar, gânditor şi scri-
itor –Mircea Eliade – pe care România l-a 
dat Universalităţii este aproape batjocorită, 
Traian Drăgănescu încearcă și chiar 
reuşeşte să punălucrurile în făgaşul firesc”  

 
(Emilian Marcu)
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născut la14 septembrie 1949, satul 
Sofrocești, comuna Trifești,  

județul Neamț); 
trăiește la Focșani, jud. Vrancea; 

membru al USR din 1999 
– volume publicate:  
Templul iubirii , roman, edit. Porto 

franco 1992; Arme și lopeți, roman, edit. 
Zedax, 1995; Moartea șobolanului, nu-
vele, ed. Zedax, 1997;Tarantula, roman    
Războiul muștelor, proză scurtă,       
Nunta neagră, baladă; Aesopice, nuvele-
pamflet, Purtătorul de cruce, proză, ed. 
Transilvania, 2009, Lacrima iubirii, 
poezii, Poemele din templu, poeme 
2012, Așezământul, roman, ed. StudiS 
Iași, 2018; Măgarul din fântână, roman, 
ed. StudiS Iași, 2020; Oul de zăpadă, 
roman, ed. StudiS Iași, 2018, Explozia, 
roman, ed. StudiS 2021. 

„Lumea redată de autor este atât de 
diversificată încât a-l încadra într-o grilă 
anume e cu neputinţă. Toate astea ne duc 
cu gândul la acei scriitori care au gândit 
mai întâi o lume şi apoi au redat-o în 
scrierile lor, însă originalitatea scrierii lui 
Gheorghe Andrei Neagu ne conduce la 
faptul că, mai curând lumea reală a câm-
pului arat şi iscodit cu mintea îşi revarsă 
în urmă înţelesurile acelei lumi mirifice şi 
la intersecţia lor cititorul va trăi şi el ceea 
ce l-a înzestrat Ce de Sus pe autor cu 
darul privirilor.” 

(Tudor Cicu) 
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-născut la data de 17 septembrie 
1952, loc. Bordeasca Veche, jud. Bacău; 

-trăiește la Onești, jud. Bacău; 
-membru USR din 2021. 
- volume publicate:  
O fată cu eșarfă verde, roman, ed. 

Magic Print Onești, 2016; Epigrama pen-
tru unii, unele și altele, proză, ed. 
Rovimed Publisher Bacau, 2018; Iubire, 
flacără celestă, poezie, ed. Ateneul Scri-
itorilor,2019; Meandrele destinului, 
roman, ed. Magic Print, 2020; Povestiri 
din vremea petlițelor roșii, proză, ed. 
Ateneul Scriitorilor, 2021.  

„Nevoia de a intelege lumea, apoi 
de a se intelege pe sine, de multe ori intr-
o simultaneitate operatorie, face ca lite-
ratura sa fie cel mai complex document al 
imaginarului, asimandu-si functia martu-
risitoare de la inceputurile ei, indiferent de 
cota de subiectivitate ce o însoțeste con-
stant.Autarhia romanului, rotunjită in isto-
rie, e o consecință logica.”  

    
(Constantin Dram) 
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data naşterii: 15.09.1949, Soloneț, 
Todirești, jud. Suceava,  

– trăiește în localitatea: Timişoara 
– anul primirii în USR: 2009 
–  volume publicate:  
Orizontul lecturii (Eseuri de Soci-

ologie literară), Ed. Facla, Timişoara, 
1983; Vocaţia sintezei, (Eseuri despre 
spiritualitatea românească), Ed. Facla, 
Timişoara, 1985; Pe urmele lui Liviu Re-
breanu, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 
1986; Cele două Românii? Ed. Helicon, 
Timişoara, 1993; Poeţi din Bucovina, Ed. 
Helicon, Timişoara, 1996; Marin Preda – 
Omul utopic, Ed. Eminescu, Bucureşti, 
1996; Elitism şi Postmodernism (Post-
modernismul românesc şi circulaţia 
elitelor), Junimea, Iaşi, 1999; ediţia a II-a, 
Ed. Garuda-art (Chişinău), 2000; Bătălia 
pentru Basarabia, Ed. Augusta, 2000; 
ediţia a II-a, Ed. Augusta, 2002; Legea 
conservării scaunului (roman), vol I și II 
Ed. Eubeea, Timişoara, 2002; Nichita – Un 
idol fals?, Ed. Princeps Edit, Iaşi, 2006; 
McLumea şi cultura publicitară (Zece 
eseuri despre psihosociologia publicităţii), 
Ed. Augusta-Artpress, Timişoara, 2008; 
Eminescu după Eminescu, Editura Au-
gusta, Timişoara, 2009;

Poeţi din Basarabia, editura Academiei 
editura Ştiinţa, Bucureşti-Chişinău, 2010, 
Politică și canon literar, edit. Eikon; 
Generația orfelină, edit, Eikon; Voci din 
exil, edit Eikon, ș.a. 
          „Adrian Dinu Rachieru îşi iubeşte 
„personajele” şi le radiografiază corect, 
convingător şi chiar patetic destinele. Nu 
ezită însă să le amendeze conjuncturalul, 
să le scuze lipsa de exigenţă sau chiar 
oportunismul, să ţi exprime dezacordul 
faţă de lipsa de valoare a unor opere” 
 

(Lucian Strochi) 

-născut pe 22 septembrie 1954, 
 în comuna Carpen, judeţul Dolj;  
-locuiește în Bacau, jud.Bacău; 

 -anul primirii în USR: 2006. 
 -volume publicate: 

Turnir cu Demostene, versuri, Ed. 
Eminescu, 1991; Viaţă în pielea goală, 
versuri, Ed. Plumb, 1993; Lancea lui 
Ahile, antologie, Ed. Amphion, 2002; Cel 
de pe urmă Laocoon, versuri, Ed. Am-
phion, 2003; antologie; Ultimele rubaiate 
ale lui Omar Khayyãm în traducere 
imaginară de Ştefan Dincescu, Ed. Am-
phion, 2004; Ieşirea din cetate, antologie, 
Ed. Amphion, 2005; Decesul trompetei, 
versuri, Ed. Amphion, 2005; Fiu al Maicii 
Lot, Ed. Amphion, 2005; Pandaliile feri-
citului Iov, Ed. Amphion, 2006; antologie; 
Se spânzură condeiul!, Ed. Amphion, 
2007; Clóţele Şeherezadei, Ed. Amphion, 
2009; antologie; Fiii alambicului, Ed. Am-
phion, 2009; Jelind mălinii viscoliţi   
Serghei Esenin,   traducere imaginară de 
Ştefan Dincescu, Ed. Amphion, 2010; 
Adio, Mister Bashô!, versuri, Ed. Am-
phion, 2010; Metaforă tăiată la gât,  an-
tologie Ed. Amphion, 201; Licuricii din 
infern, versuri, Ed. Amphion, 2013; Ul-
timul asalt, Ed. Amphion, 2015; antologie; 
Cele din urmă elegii ale lui R.M. Rilke în 
traducere imaginară de Ştefan Dincescu, 
versuri, Ed. Amphion, 2018; Mâţe pe 
soclu, versuri, Ed. Amphion, 2021. 

„Iubitor al metaforei – pe care o 
scenarizează în maniera şaptezeciştilor – 
dar şi comentator iconoclast al realităţii 
imediate – în stilul direct al generaţiei pier-
dute, cu adaos de colocvialitate în felul 
optzeciştilor, Ştefan Dincescu se arată a fi 
un poet interesant tocmai prin abilitatea 
contopirii celor două direcţii într-o dicţiune 
personală.” 

(Laurențiu Ulici) 
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 -data naşterii: 28.09.1950,  
comuna Heleşteni,  judeţul Iaşi; 

– trăiește în localitatea Iaşi; 
– anul primirii în USR: 1996. 

-volume publicate: 
Nunta în sâmbure, versuri, ed. Ju-

nimea, Iaşi,1974; Amiaza câmpiei, ed. 
Junimea, Iaşi,1977; Sigiliul toamnei, ed. 
Junimea, Iaşi, 1982; Neliniştea 
singurătăţii, ed. Junimea, Iaşi,1987; 
Îngândurat ca muntele de sare, ed. He-
licon,Timişoara,1996; La porţile   
singurătăţii, ed. Junimea, Iaşi, 1998; 
Flori pentru Augusta, ed. Augusta, 
Timişoara, 1999; Umbra şi îngerul, ed. 
Augusta, Timişoara, 2000; Ţăranul zidit, 
ed. Miremis, Iaşi, 2000; Muzeu de sate, 
ed. Junimea Iaşi, 2001; Coroanele 
împărăteşti, ed. Junimea, Iaşi, 2003; 
Atlet moldav, ed. Augusta, Timişoara,  
2004; Privilegiul giulgiului, ed. Alfa, Iaşi, 
2005; Zăpada timpurie, ed. PIM, 2010; 
Sfera de apă,  antologie, ed. Princeps 
Edit, Iaşi, 2012; Fețele insomniei, ed. a-
II-a, ed. Premier, Ploiești 2013; Priveghe-
rile vulturului orb, ed. Rafet, Râmnicu 
Sărat, 2014; Supliciul norilor, ed. Prin-
ceps Multimedia, Iași, 2016; Sfera de 
pământ, ed. Detectiv literar, 2017, 
Bucureşti; Sfera de aer, ed. Junimea, 
2019; Muzeu de sate ed.II, ed. Doxologia, 
2019; Plâns de clopot, ed. Doxologia, 
Iași, 2020; Vine o vreme, ed. Detectiv li-
terar, București, 2021; Sfera de foc, ed. 
Cartea românească, 2022; Iadul de lux, 
roman, ed. Junimea, Iaşi, 2004; Suburbii 
municipale, roman, vol. I, vol. II, vol.lII, ed. 
Augusta, Timişoara, 2005, 2007, 2008; 
Suburbii municipale vol. IV; Ultima cină 
a palatinului, Editura Pim. 2010, Tobele 
mute, Editura PIM, Iași, 2014; Tărâmul 
inocenților, ed. Princeps Multimedia, Iaşi, 
2017; Condurul cenusăresei, ed. 
U.Z.P.R., București, 2019. 

 „Ascultând  foşnetul nisipului din 
manuscrise împresurat misteric de um-
brele lăptoase, cercând a afla – sub 
lăcrimarea hipnotică a clipei – tainiţa lu-
minii, poetul Emilian Marcu contemplă din 
biblice timpuri, beatitudinea şi deşer-
tăciunea deopotrivă.”  

 
(Adrian Dinu Rachieru) 

 
„Emilian Marcu scrie o proză 

modernă fabulosul şi realul se substituie 
şi se optimizează prin recursul la deodo-
rantul poetic, care matlasează, întreaga 
structură narativă. Poetul Emilian Marcu 
nu se dezminte nici atunci când se 
refugiază în registrul epic”  

(Ionel Necula) 

 
PLÂNGE BUCOVINA…  

Poetului Vasile Tărâţeanu,  
în ziua intrării în Eternitate  

Plânge Bucovina, Ţara-ntreagă plânge –  
S-a mai dus la Ceruri un Plăieş viteaz 
Care-avea durerea Neamului în sânge  
Şi pentru aceasta era veşnic treaz.  
 
Ţara-ntreagă plânge, plânge Bucovina, 
Clopotele Putnei sună a pustiu, 
Printre brazii falnici tremură lumina 
Soarelui ce parcă nu mai este viu. 

 
 
Plânge Cernăuţiul, miez de Bucovină, 
Chişinăul şi al Iaşului meleag,  
Tricolorul însuşi faldul şi-l înclină  
În semn de Omagiu Poetului drag. 
 
Plânge Bucovina, Ţara-ntreagă plânge – 
S-a mai dus la Ceruri un Plăieş viteaz  
Care-avea durerea Neamului în sânge 
Şi pentru aceasta era veşnic treaz.  
                               

Vasile Fluture
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Trăiri şi visări 
 
Din gânduri, trăiri şi visări... jinduiri, deziluzii 

şi nostalgii... întristări, dragoste şi rugi se compune 
poezia Tincăi Tamaş Pavel din noul ei volum de 
versuri „Vis împlinit” (Rovimed Publishers, 2020). 
Tinca Tamaş Pavel scrie o poezie vibrantă, formal 
eminesciană, cu rimă şi ritm, în conţinut ex-
primându-şi cele mai profunde sentimente. În 
căutarea propriei identităţi, poeta se defineşte de 
la bun început în poezia „Cine sunt eu?”. „Tristeţi 
nu mă doboară, nici boala nu mă frânge,/ Căci mi-
am clădit în minte pe omul care-nvinge”. Aşadar, 
în ciuda „ţepilor de trandafir” pe care a călcat în 
viaţă lăsând în urmă picăturile de sânge ale 
dorurilor neîmplinire, ale iubirilor pierdute, ale des-
tinului trădat, eul liric vorbeşte despre o 
învingătoare, despre o femeie sensibilă dar 
puternică, triumfătoare în faţa tuturor încercărilor, 
ferită de căderea în pesimism. Sunt multe teme 
abordate în poeziile poetei, dar în substrat, ceea 
ce se înţelege este că poezia este pentru ea o 
forţă taumaturgică, capabilă să vindece bolile 
inimii. Astfel că sensibilitatea poetică îşi află în 
poezie salvarea, iar omul mântuirea.    

Dacă ar părea că există unele accente emi-
nesciene în poeziile Tincăi Tamaş Pavel, ele sunt 
inversate. Dacă Eminescu vorbea de femeie ca 
de-o „marmură caldă” având „chip de ceară” ca 
semn al indiferenţei, poeta spune: „Oricum, în 
viaţa asta, mă simt o piatră rece”, însă într-un con-
text cu totul diferit, cel al sensibilităţii de atâtea ori 
rănite, încât trupul i s-a pietrificat.   

Cel care prefaţează volumul, poetul şi criticul 
literar Daniel Nicolescu aprecia că „lirica filozofică 
e prezentă... prin cele trei specii ale sale 
(meditaţia, arta poetică şi elegia)”. Într-adevăr, 
poeta meditează permanent la viaţa ei şi una din-
tre temele ce se desprind, este cea a durităţii se-
menilor: „Mă strecor printre pietrele reci şi suflet 
îmi rănesc”. Visările în schimb produc miracolul 
eliberării, al fericirii jinduite: „Şi perna mi se umple 
de mici mărgăritare”. Însă o stare a neîmplinirii 
planează peste toate versurile: „N-am primit nimic 
din toate pe care le-am invocat”.  

Dacă în pro-
zopoemele din alt 
volum al poetei bi-
nomul gândire – 
simţire înclina spre 
simţire, în poezie, 
cum bine observa 
Daniel Nicolescu, 
gândirea este pre-
c u m p ă n i t o a r e , 
adică „filozofia”, 
poeziile aducând 
lumea uneori cal-
melor, alteori pa-
sionatelor cugetări. 
Un lamento înso-
ţeşte versurile ca 

un acompaniament în surdină, oferind acea muz-
ica-litate mocnită, aflată dincolo de muzicalitatea 
versurilor.  Deşi acest volum ar putea fi caracteri-
zat ca eminescian, Tinca Tamaş Pavel este o 
poetă în căutarea unor formule poetice noi, aşa 
cum a dovedit în alte cărţi. Formule noi, care să o 
exprime cât mai bine, să-i scoată la iveală visele, 
dragostea, neîmplinirile şi împlinirile. Poeziile sale 
sunt, de fapt, confesiuni în versuri, nevoia de con-
fesiune, de exprimare a sufletului fiind irepresibilă. 
O nevoie de comunicare, iar în aceasta, cea mai 
profundă comunicare între oameni este pentru 
poetă dragostea. Dragostea mereu neîmplinită, 
singura compensaţie descoperită fiind versurile 
scrise, ele având atribut de panaceu universal. 
Versurile acoperă şi vindecă rănile. Comunicarea 
lirică înlocuieşte şi compensează iubirea 
neîmplinită. O spuneam de la bun început, ver-
surile au pentru poetă un rol vindecător.  

În ultima secţiune a volumului, Tinca Tamaş 
adună un grupaj de scurte proze poetice, având 
ca personaj un alter-ego, Ana. Ana poate fi Ana lui 
Manole sau o altă versiune a hotărâtei Vitoria 
Lipan. Aflată în căutarea bucuriei, a fericirii, Ana 
conştientizează că jinduirile ei „Sunt visele unei 
femei romantice ce nu pot deveni nicidecum trăiri, 
dacă nu încearcă a le şi construi”. Dorinţele au fost 
înlocuite cu amintirile, ceea ce înseamnă „o 
răvăşitoare deziluzie”. Totuşi, sigură pe senti-
mentele ei şi pe izbânda lor, „Ana nu renunţă la 
visul ei!”. 

Dan Perşa 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivit pe lume la 3 septembrie 
1942, în satul Larga, din nordul Basara-
biei, Mihai Cimpoi a ajuns, iată, la fron-
tiera vârstei octogenare. Autor al unei 
opere de redutabilă anvergură 
exegetică, concretizată în peste 3.000 
de articole, studii, cronici și recenzii etc., 
apărute în periodicele vremii, dar și al 
unui număr de circa 80 de scrieri publi-
cate în volum, Mihai Cimpoi este, ac-
tualmente, fără doar și poate, cel mai de 
seamă critic și istoric literar din spațiul 
spiritual românesc. „Figură emble-
matică a culturii române” – cum bine 
spune acad. Valeriu Matei în titlul unui 
studiu monografic dedicat ilustrului său 
prieten și camarad pe frontul renașterii 
românismului în Basarabia –, Mihai 
Cimpoi este astăzi, cu siguranță, unul 
dintre pilonii culturii naționale…  

În mod cât se poate de firesc, în-
ceputurile sale scriitoricești i-au fost 
dominante de modelul Călinescu, de la 
care va fi înțeles că, la noi, performanța 
în critica literară nu se poate obține 
decât prin abordarea creației emine-
sciene. Aşa se face că, în 1979, 
editează volumul Narcis și Hyperion, 
urmat de alte vreo 15 cărți consacrate 
biografiei și operei Poetului Național, 
între care Dicționarul enciclopedic 
Eminescu (ajuns la a doua ediție) 
reprezintă o realizare insolită în cultura 
noastră, indispensabilă astăzi oricărui 
eminescolog. 

 Dacă Narcis și Hyperion marca 
momentul sincronizării criticii literare și 
a eminescologiei din Basarabia cu cele 
mai importante realizări în domeniu din 
România, volumele următoare cu 
tematică eminesciană au făcut din Mihai 
Cimpoi cel mai de seamă eminescolog 
de la confluența secolelor XX și XXI. 

 În același timp însă, un loc dis-
tinct în biografia operelor lui Mihai Cim-
poi îl ocupă studiul monografic Modelul 
de existență Eugen Simion, titlu inspi-
rat de cel al volumului Modelul onto-
logic eminescian, semnat de Theodor 
Codreanu în 1992… 

 Multe s-ar putea spune acum, la 
ceas aniversar, despre personalitatea 
covârșitoare, proteică și polivalentă, a 
academicianului Mihai Cimpoi. Dar, de 

fapt, ele s-au și spus deja, atât de către 
cei care i-au adresat mesaje de feli-
citare, în zilele de 31 august și 1 sep-
tembrie, de la microfonul Congresului 
mondial al eminescologilor, cât și de cei 
– nu  puțini! – care au semnat articolele 
omagiale din paginile hebdomadarului 
Uniunii Scriitorilor din Republica 
Moldova (Literatura şi Arta din 1 sept. 
2022), grupate sub genericul „Academi-
cianul Mihai Cimpoi – spiritul viguros al 
românilor”... 

Printr-o fericită coincidență, exact 
în dimineața zilei de 1 septembrie, se 
deschidea, la București, sesiunea Par-
lamentului României. Aşa încât, am 
cerut atunci permisiunea academicia-
nului Mihai Cimpoi (președinte al Con-
gresului  eminescologilor) de a da citire 
unei Declarații politice a doamnei de-
putat de Bacău Elena Hărătău, intitulată 
”Mihai Cimpoi - 80 de ani. Sub semnul 
lui Eminescu și al Reîntregirii”, 
prezentată ulterior în Parlament.  

 
Iată textul Declarației politice: 
 
”Se cuvine să îl omagiem, în Par-

lamentul României, la împlinirea a 80 de 

ani, pe Mihai Cimpoi, una dintre figurile 
emblematice ale românismului de mai 
bine de jumătate de secol încoace.  

Academician, luptător pentru 
Limba Română și pentru Reunire, critic 
și istoric literar, eminescolog, redactor 
literar, eseist, președinte al Uniunii Scri-
itorilor din Basarabia, Mihai Cimpoi vine 
în cultura română din descendența 
enciclopediștilor Hasdeu și Iorga. 

Născut în România Mare, în 
1942, din tată căruia sătenii îi spuneau 
Ilie Românul, Mihai Cimpoi avea să 
deschidă cu adevărat ochii în lume în 
satul său din Basarabia aflată sub 
ocupație sovietică. Împotriva terorii 
regimului, a înțeles devreme că este 
român și s-a purtat ca atare, de multe 

ori suferind consecințele faptelor sale. 
În anii din urmă, Mihai Cimpoi a 

primit Ordinul Național „Steaua 
României”, în grad de Comandor, dar a 
refuzat ”Ordinul Republicii”, cea mai 
înaltă distincție de stat a Republicii 
Moldova, în semn de protest împotriva 
decorării cu același ordin a unui fost 
prim-secretar bolșevic. 

Aceasta i-a fost de fapt conduita 
de-a lungul întregii activități. Autoritățile 
comuniste ale RSS Moldovenească din 
anii 60 considerau clubul și cenaclul li-
terar înființate sau conduse de fiul lui Ilie 
Românul ca fiind ”cuibare de 
naționalism”, firește românesc. Apoi, la 
începutul anilor 70, semnătura lui a fost 
interzisă în presa literară, ”din cauza” 
(de fapt ”datorită”!) atitudinii sale ce nu 
se plia deloc ideologiei ocupanților. 

Anii 86 - 87 l-au avut pe Mihai 
Cimpoi în prima linie a mișcării de 
renaștere națională în Basarabia. A 
făcut parte din acea inegalabilă 
generație de oameni de cultură și 
luptători pentru românism și pentru Re-
unire ce i-a cuprins și pe Grigore Vieru, 
Nicolae Dabija, Ion Ungureanu, Ion 
Hadârcă, Dumitru Matcovschi, Valeriu 
Matei, Ion Aldea Teodorovici și mulți 
alții. 

Născut, cum spuneam, în Româ-
nia Mare, fiul lui Ilie Românul este un 
luptător pentru România Mare. La Cen-
tenarul Unirii, aflat în mijlocul oamenilor, 
în istorica Piață a Marii Adunări 
Naționale din Chișinău, Mihai Cimpoi își 
spunea încă o dată crezul: ”La 27 martie 
1918 s-a produs un act juridic care nu a 
fost anulat de nimeni, de nicio țară, de 
niciun guvern, de nicio reuniune. Deci, 
în virtutea dreptului internațional, acel 
act istoric rămâne un act valid juridic și 
noi trebuie să facem în virtutea acelui 
act Reunire, acesta e cuvântul. Nu 
Unire, Unirea a fost, să facem Reunire 
cu Țara, Reîntregire”. 

”Procesul redobândirii românis-
mului cultural s-a desfășurat sub sem-
nul călăuzitor al lui Eminescu” - avea să 
sintetizeze mai târziu Mihai Cimpoi. 

Sub acest semn a creat o operă 
impresionantă atât ca întindere, cât mai 
ales ca valoare. Lista lucrărilor sale este 
lungă, mult prea lungă pentru a încăpea 
într-o declarație politică. Și mă refer 
doar la titlurile operelor sale. Trebuie 
amintite totuși măcar două opere funda-
mentale: „O istorie deschisă a literaturii 
române din Basarabia“ și "Mihai Emi-
nescu. Dicționar Enciclopedic" - o lu-
crare monumentală unică.  

Dincolo de operă, Mihai Cimpoi 
este autorul și însuflețitorul Congresului 
Mondial al Eminescologilor, lansat în 
2012 și devenit o tradiție. În septembrie 
2022, Congresul l-a omagiat pe Mihai 
Cimpoi la Chișinău. Parlamentul 
României îl omagiază pe Mihai Cimpoi 
la București. La mulți ani, Mihai Cimpoi!” 

 Mihai Cimpoi – 80 
 Modelul de existență Mihai Cimpoi
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Mihai Cimpoi

  Alexandru Piru şi compania sa comemorativă
           După ce prima ediție din 22 au-
gust 2021 a Proiectului educațional 
„Constelaţii băcăuane augustine: 
Alexandru Piru (22 aug. 1917, 
Mărgineni, jud. Bacău – 6 nov. 1993, 
Bucureşti) – Vasile Alecsandri (14 iun. 
1818, Bacău – 22 aug. 1890, Mirceşti, 
jud. Iaşi)” a înregistrat un mare succes, 
iată că ne reîntâlnim în anul 2022 la cea 
de-a doua ediție cu aceeași energie 
pozitivă. Cu o zi înainte – 21 august –, 
în timpul liturghiei duminicale de la Bis-
erica ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 
Mărgineni, a avut loc comemorarea a 
patru personalități augustine sau preau-
gustine: Alexandru Piru (n. 22 aug. 
1917, Mărgineni), Vasile Alecsandri (d. 
22 aug. 1890, Mirceşti), Vasile 
Tărâţeanu (d. 8 aug. 2022, Cernăuţi) și 
Constantin Zavati (d. 23 iul. 2022, 
Bacău).  

Lansez o 
invitație deschisă către 
dumneavoastră, cititorii 
Revistei „Plumb”, să 
descoperiți câte puțin 
din viața acestor oa-
meni de mare valoare. 
Pentru început, vă fac 
cunoștință cu Alexan-
dru Piru, critic și istoric 
literar, unul dintre 
asistenții lui George 
Călinescu, fost profesor 
de literatură în cadrul 
Facultății de Litere a 
Universității din Bucu-
rești și senator. 
Următorul pe listă este Vasile Alecsan-
dri: poet, dramaturg, folclorist, om 
politic, ministru, diplomat, membru 
fondator al Academiei Române, creator 

al teatrului românesc. 
Din nefericire, Casa 
„Alecsandri”, de pe 
strada George Apostu, 
nr. 9 din Bacău, 
continuă să se de-
gradeze, deși este 
recunoscută ca monu-
ment istoric de tip A. 
Vasile Tărâţeanu un 
mare poet român din 
Ucraina, a fondat în anul 
1989, alături de alți scri-
itori români din 
Cernăuți, Societatea 
pentru Cultură Româ-
nească „Mihai Emi-

nescu”, iar din anul 2000 a fost 
președinte al Fundației Culturale „Casa 
Limbii Române” din Cernăuți.  
                          (Continuare în pag.13) 
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 Cimitir pe zare  
                         

        În  vara anului 2007, după ce am 
revenit din scurta ședere în Burdusacii na-
tali, ca de obicei, îi comunic regretatului 
meu consătean,  C.D. Zeletin,  impresiile 
legate de ultima vizită în satul nostru. 
Imaginea bisericii de la cimitir, pustietatea 
locurilor  de  veci, pline de bălării, mi-au 
dat fiori și m-au inspirat a scrie o poezie: 
Cimitir pe zare.  
          Dorind eu să mă laud domnului C.D. 
Zeletin cu versurile mele, toată bucuria 
laudelor, pe care speram a le primi de la 
marele OM, s-a transformat într-o ambiție. 
O ambiție care se datora tot regretatului 
de astăzi: C.D. Zeletin, cel care, în 
scrisoarea datată vineri 22 iunie 2007 – 
București, avea să-mi scrie: 
 
                                Dragă Elena, 
 
            Răspund sensibilei tale scrisori, pe 
care am primit-o la 11 iunie a.c. Mă întrebi 
cum m-am simțit la Burdusaci? Ca între 
ruine… Singură, apropierea de sfântul 
mormânt al părinților a compensat toate 
mizeriile, y compris, cele legate de 
primărie… 
            Amenajarea muzeului rămâne încă 
o problemă amânată, dar îl vom face. 
          Corectura n-am terminat-o, deoarece 
fiecare capitol al cărții îl dau calculatorului 
de vreo 4-5 ori. „Cos și descos,/ Lucru 
sănătos” – cum spunea Mama. 

        Cele două poezii ale tale? Frumoase, 
dar trebuie să mai lucrezi la ele. În ,,Nu mă 
lasă amintirea” mi-au plăcut, în special, 
strofele 1 și 4. Excelezi în asonanțe, mai 
mult decât în rimele perfecte, ceea ce eu 
apreciez, deoarece asonanța implică un 
efort estetic de aproximație, în timp ce 
rima perfectă e obținută mai puțin activ. 
Atenție! Rimele interioare, aliterațiile sunt 
un fel de dulceață excesivă care încleiază 
versul.  
Apoi, ferește-te de rima cea mai ieftină cu 
putință, care constă în împerecherea a 
două verbe la indicativul prezent, per-
soana a III-a singular.  
       Varietatea formelor morfologice ale 
rimelor trezește în cititor o plăcere secretă, 
satisfacția unui estetism intuit, pe care le 
trăiește fără să-și pună problema de a și 
le explica. Exemplul cel mai bun îl găsim 
în „Stelele-n cer”, una din cele mai fru-
moase poezii ale lui Eminescu și ale liricii 
universale: 
            Nu e păcat - substantiv 
           Ca să se lepede - verb 
           Clipa repede - adverb 
           Ce ni s-a dat? - participiu 
sau în poezia populară: 
          „Cine-n dragoste nu crede 
          N-ar mai călca iarbă verde” etc.  
sau moldovenescul: 
           „Bun îi vinul ghiurghiuliu, 
           Cules toamna mai târziu, 
           Mai pe brumă, mai pe-omăt, 
           Mult mai beau și nu mă-mbăt!,    
 adjectiv, adverb, substantiv, verb. 

             Ceea ce spun eu sunt numai su-
gestii, nu critici. Când ne vom vedea și 
vom lucra cu textul în față, remarcile mele 
orale vor fi mai bogate, mai nuanțate și de 
o mai agreabilă vivacitate; a le scrie îmi 
vine peste mână. Sunt un scriitor cu silă 
de scris și un orator fără plăcerea vorbirii. 
E un paradox. Lucrul pe manuscris trebuie 
să ne rămână tuturor primul coman-
dament. 
 
              La revedere, dragă Elena. Scuză 
întârzierea răspunsului.  
 
Cu adâncă simpatie burdusăceană, 
                                C.D. Zeletin 
       
      Din nefericire, timpul n-a mai avut 
răbdare cu noi, nu ne-a permis să ne mai 
vedem și să lucrăm „cu textul în față”.  
Aceste sugestii le primeam cu prilejul 
scrierii poeziei mele, refăcută și iar 
refăcută, sub titlul „Cimitir pe zare”, poezie 
care, în final, sub denumirea „Când sosi-
va al meu ceas”, a fost publicată în revista 
„Cadran cultural” (Bacău). 
      Ne-am revăzut, pe fugă, în anul 2010, 
în cadrul Academiei Bârlădene. Eu 
venisem cu trenul de la Iași; dumnealui, 
de la București. Editura „Sfera” editase 
cartea C.D. ZELETIN 75,  un omagiu adus 
președintelui ei de onoare, prin grija doam-
nei profesoare dr. în istorie Elena Monu, 
în calitate de președinte al Academiei 
Bârlădene. Nu pot descrie în cuvinte at-
mosfera acelei întâlniri cu zâmbete, flori, 

îmbrățișări, felicitări... La 13 aprilie 2010 
scriitorul C.D. Zeletin împlinea 75 de ani. 
      Am revenit la Iași mai bogată 
sufletește, purtând cu mine dedicația 
sărbătoritului: Iubitei mele consătence, 
scriitoarea Elena Petriman-Țarălungă, 
C.D. Zeletin, Bârlad, 10 aprilie 2010. 
           Devenisem scriitoare? Da, în noiem-
brie 2009 avusese loc, la Bârlad, lansarea 
cărții mele „Întâlnirea din tren”, prezentată, 
în cadrul Academiei Bârlădene, de iubitul 
și regretatul meu consătean, om de știință, 
medic, scriitor, traducător și nu numai. 
       Mare mi-a fost mirarea să descopăr, 
la pagina 287 din volum, poezia lui C.D. 
Zeletin intitulată „Cimitir pe zare”, pe care 
o redau mai jos: 
           
          „Viețile pier, viața rămâne, 
           câtă absență, câtă prezență! 
           Lespezi naive, oarbe bătrâne, 
           toate  acopăr o transparență. 
 
           Cântă o fată – clocot prin grâne, 
           scapără holda-n sacră demență, 
           viețile pier, viața rămâne, 
           câtă  absență, câtă prezență! 
 
           Treier  prin  snopii minții stăpâne, 
           pleavă aștern pe marea esență. 
           Morții  prin mine  trec să îngâne 
           pururi  totala  indiferență… 
 
           Viețile  pier, viața rămâne”. 
             
  Elena Petriman-Țarălungă  

Memorialist ieșean harnic,  autor al câ-
torva volume ce descriu istoria Iașiului: 
“Ziua în care mi s-a sfârșit copilăria”, 
„Roua furului de iarbă”, „Clepsidra Destin-
ului”, „De vorbă cu Iașul meu iubit” etc,   
Corneliu Carp, pe lângă literatura 
subiectivă își asumă  o convenție narativă 
de tradiție. De obicei, în cărțile sale locul 
de întâlnire are loc pe băncile de sub bus-
tul Veronici Micle, însă acum totul se 
schimbă. Corneliu Carp împărțindu-și spi-
ritul prin mai multe locuri ale Iașiului. 

Apariția recentă a acestei cărți, 
„Casele de odinioară ale Iașilor”, răspunde 
unor cerințe mai vechi a publicului, 
simțindu-se  nevoia  de  ceva deosebit de-
spre orașul nostru iubit. Și iată că autorul 
Corneliu Carp trezește  interesul ieșenilor, 
parcurgând un drum lung pe străzile întor-
tocheate ale târgului de odinoară, odată 
capitală a Moldovei, pentru a-i scoate la 
iveală o parte din istorie. De fapt, acest 
volum este un studiu minuțios, o cercetare 
conștiincioasă a lucrurilor vechi din Iași și 
anume a caselor ce au îmbătrânit,  dar 
totuși mai există încă, suportând greutatea 
timpului. Pe prima pagină a volumului 
“Casele de odinioară ale Iașilor” autorul 
înserează actul de naștere al Iașiului, 
prima atestare documentară a acestui 
oraș, “Privilegiul Comercial” dat de dom-
nitorul Alexandru cel Bun negustorilor li-
oveni la 8 octombrie 1408, rezultând în 
anul 2022 vârsta de 614 ani. Corneliu 
Carp începe a scrie plin de tandrețe de-
scriind orașul în care s-a născut, plin de 
romantism, refugiindu-se tot timpul în 
cuibul copilăriei sale: “Bătrânii plopi din 
fața ogrăzii se pleșuviseră când am plecat, 
dar îi văd și îi simt. Nu de puține ori, at-
ingându-mi obrazul de scoarța lor, 
șimțeam ceva umed. Și nu știam cine 
plângea, eu sau plopii! Și-așa mi-au răma 
doar amintirile. Totul este trecător. Acolo în 
strada Aurora, sunt rădăcinile mele, acasă 
și oriunde ajung, cât de departe aș fi, într-
o clipă pe calea iluziilor, într-o clipă mă 
refugiez în cuibul copilăriei”. 

Înainte de toate hotărâse să înceapă 
de pe o stradă de undeva și unde putea fi 
acel undeva decât în apropierea Cate-
dralei Mitropolitane și chiar de acolo a în-
ceput a scoate din bobina timpului casele 
vechi ale Iașiului, vorbind cu oamenii.  

Prima casă „cartografiată” este cea de 
la numărul 4 de pe strada Săulescu. Este 
vorba despre clădirea ce aparține Institu-

tului de Medicină și Farmacie Grigore T. 
Popa, în care funcționează Centrul cultural 
“I.I. Mironescu”: “un mic palat pe al cărui 
perete exterior se  găsește o placă de 
marmură – după cum am menționat mai 
sus – pe care stă scris că a aparținut fam-
iliei Mavrocordat și că în această clădire 
ar fi  cântat Frantz Listz împreună cu 
Barbu Lăutarul”. Drumul caselor a fost 
creionat din strada Săulescu, pe un traseu 
sub formă ovală, care să cuprindă mai 
multe străzi ale Iașiului: Arh. Cantacuzino, 
Negruzzi Gându, Petru Rareș, Gavril Mu-
zicescu, Vasile Conta. Independenței, 
Theodor Burada, Brătianu, Stroescu, Vo-
videniei, Vasile Alecsandri, 14 Decembrie 
1989, Cuza Vodă, Ștefan cel Mare și 
Sfânt, Agatha Bârsescu, Armeană. 
Nelămuririle de pe traseu sunt numeroase, 
însă autorul a reușit, prin strădanie să des-
cifreze o mare parte dintre acestea. 
Cercetând, descoperă că Disița Soția lui  
“Când mă gândesc ce ar fi fost ca Iașiul 
să fi rămas capitala Principatelor Unite, a 
Regatului României și, apoi a României 
Mari?”, se întreabă melancolic Corneliu 
Carp. Tot pe strada Săulescu se găsește 
și Universitatea de Arte “George Enescu”, 
clădire în care funcționase odată Soci-

etatea Femeilor Române sau Școala „Re-
uniunea Femeilor Române”. 

Despre fiecare clădire vorbește în 
amănunt, combinând istoria construcției 
cu istoria familiilor care le-au locuit de-a 
lungul timpului, limbajul și exprimarea fiind 
foarte clară, fără interpretări. Autorul nu se 
pierde în dialoguri inutile, în narațiuni de 

suprafață, reușind să analizeze în paginile 
volumului Casele de odinioară ale Iașilor, 
un sentiment de iubire față de Iași, un mo-
ment de euforie și uneori un moment de 
euforie în sufletul cititorilor. Corneliu Carp 
emană nostalgie: Dragii mei prieteni, am 
început a colinda pe străzile Iașiului meu 
iubit, pentru a-i readuce la viață clădirile 
vechi ce mai dăinuie și astăzi, în anul 
2022, după atâta amar de vreme. Am par-
curs multe străzi timp de un an și opt luni, 
mergând din casă în casă și am trăit cu 
bucuriile și necazurile lor. Uneori le 
vedeam ca pe niște ființe umane, 
întinzând mâinile spre mine și cerându-mi 
ajutorul. Altele, mândre de trecutul istoric 
și mai nou înfrumusețate îmi surâdeau. 
Din aceste motive vă voi spune că toate 
clădirile mi-au oferit sufletele lor. 

Fiecare casă are o poveste, pe care 
autorul Corneliu Carp o așează ca o piatră 
la temelia unei zidiri. Exemple sunt multe 
dar aș menționa despre vizita la casa fa-
miliei Mihăiță Vasile de la nr. 11 de pe 
strada Săulescu. Modul cum a fost găsită 
familia Mihăiță, primirea în casă a lui Cor-
neliu Carp, de niște oameni de cultură ai 
Iașiului este descrisă de autor într-un mod 
remarcabil: L-am apelat telefonic din fața 
porții, iar profesorul Vasile Mihăiță mi-a zis: 
Numai puțin, să-mi pun ceva pe mine. 
Între timp, profesorul a ieșit  aranjat la 
patru ace și m-a invitat în casă. După 
conversația despre clădirea în care locuia, 
profesorul Mihăiță m-a delectat cu aminti-
rile sale despre Conservatorul ieșean 
înființat în anul 1960 și despre maestrul 
Achim Stoia. Toate casele au un istoric de 
neuitat, iar Corneliu Carp îl amprentează 
în acest prim volum cu multă măiestrie și 
artă, ca un adevărat cronicar al Iașiului. 

Ajungând pe strada Vasile Alecsandri 
pomenește cu migală despre Casa Can-
tacuzino-Pașcanu, actuala Stare Civilă, 
despre Casa revistei „Viața Românească” 
și de fosta casă a lui Vasile Alecsandri, 
amintind de anii de copilărie ai poetului și 
punctând pe premiul luat de Vasile Alec-
sandri  în anul 1878 la Montpellier pentru 
“Cântecul Gintei Latine”. Tot pe aceeași 
stradă, dar într-o zonă mai retrasă, acolo 
unde se găsește Biblioteca Institutului de 
Medicină și Farmacie Grigore T. Popa, de-
scrie că în acea construcție a existat fosta 
Școală de Arte și Meserii, având director 
pe Ștefan Micle, soțul Veroncăi Micle, 
prezentând semnele trecerii acestor per-
sonaje ale istoriei. 

Pe Cuza Vodă descrie  clădirea de la 

nr. 1, în care a funcționat Tipografia 
Societății Literare “Junimea, apoi Casa 
Balș (Institutul de Arte „George Enescu”) 
și Filarmonica („Notre Dame de Sion”). 
Ajungând la casa Ghica, recuperează din 
nelămuririle cu privire la locul în care a 
cântat Frantz Listz și Barbu Lăutarul, 
aflând din scrierile lui Sorin Iftimi și a altor 
memorialiști că, Didița, soția lui Mavrocor-
dat ar fi locuit în  casele Lepădatu (casa 
Ghica) și acolo ar fi cântat cei doi maeștri. 

Tot umblând și fermecând cu povesti-
rile sale pe toți cei care îi ieșeau în cale, 
Corneliu Carp a ajuns la o clădire din str. 
Stroescu unde se găsește o placă de 
marmură inscripționată cu o informație că  
în acea casă ar fi funcționat Cenaclul “Va-
porul”. Cercetând meticulos prin ziarele 
vechi și pe internet află dintr-un text al lui 
Mircea Radu Iacoban publicat în gazeta 
“Monitorul de Suceava” ce a fost acel ce-
naclu, cine l-a înființat, cine au fost 
participanții și între ce ani. Informații a 
primit și de confesorul său, profesorul 
Petru Zugun care făcuse parte și el din 
acel cenaclu, înființat în anul 1955 cu nu-
mele de cenaclul “Junimea” la ordinul pro-
fesorului Gavril Istrati și rectorului Ion 
Creangă. La început a funcționat în 
clădirea Centrului Cultural Francez de 
astăzi, apoi în casa familiei Rusu din 
strada Stroescu, fostă 11 Iunie.  

Volumul descrie spre final trei obiec-
tive de cultură ale Iașiului: fosta Casă 
Cananău, Casa Universitarilor și Fostul 
Muzeu de antichități al lui Oreste Tafrali, 
încheindu-se cu Statuia lui Miron Costin. 

Autorul  este un cultivator de  cărți 
cristalizate de chintesența spiritului și nu 
este singurul din acest domeniu. Așteptăm 
și următoarele volume, deoarece  Corneliu 
Carp are spirit. 

Versurile lui Topârceanu introduse la 
începutul cărții dau un farmec  aparte 
acestui prim volum: 

“Te salut oraș arhac, plin de suveniruri 
sfinte! Te salut cu toată stima, te salut și... 
n-am cuvinte!” 

„Da, fiecare piatră are povestea ei. 
Există la Iași lucruri foarte vechi, dar și lu-
cruri noi, chiar proaspete. Încă există 
“Casele de odinioară ale Iașilor” și locuri 
ce aparțin trecutului, cu resturi de blazon, 
anume parcă spre a nu ne uita istoria nea-
mului.” Acestea au fost cuvintele autorului 
acestui prim volum, „Casele de odinioară 
ale Iașilor”. 

                        Emilian Marcu

UN ACT DE NAȘTERE AL IAȘIULUI
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Cuvinte minunate,  
uneori misterios 

părăsite, ca  
imperiu al îndoielii  
despre momentele  

istorice 
 

Noemi Bomher 
                                                                                                                                                               

Doamna Ionica I. Stavarache a 
publicat pe lângă lucrări pentru 
învăţământ - o Culegere de Limba 
și Literatura engleză pentru exa-
menul de bacalaureat, Filiera 
tehnologică, editura Sedcom Li-
bris, un Ghid medical în limba 
franceză, editura Meridiane, pen-
tru cadrele medicale care doresc 
să lucreze în statele francofone, ar-
ticole în limba engleză în Interna-
tional Journal of Communication 
Research al Universităţii Apollonia,  
editate la Cartea Românească 
Educațional dar și traduceri de 
poezie în Oglinda literară, Focșani, 
Coloana infinitului, Timișoara. 

Unele analize sunt publicate 
în monografii, reviste și publicații 
de proiecte pe teme de cultură și 
ecologia mediului din Iaşi şi împre-
jurimi, în parteneriat cu Centrul 
Carpato-Danubian de Geoecologie 
şi revista DECESFERA din 
Bucureşti. TEXTE despre figuri 
emblematice cu amprentă în istoria 
și cultura Iașului, din vremuri 
străvechi, mai puțin cunoscute de 
generațiile de azi: 

-Gheorghe Asachi, omul de 
cultură, care a marcat istoria 
Iaşului 

-Familia istorică Sturdza din 
Moldova, care a dat doi mari dom-
nitori. 

-Filantropul ieșean, ing. 
Vasile Adamachi, un susţinător al 
învăţământului tehnic şi agricol. 
Ceea ce o caracterizează pe au-
toare este cunoaşterea simbolului, 
adică o încărcare de sens, care de-
pinde foarte mult de capacitatea 
analistului de a condensa, de a de-
plasa, de a transforma imaginea de 
bază, prin dinamism: cartea 
COMPUSĂ despre personalităţile 
ieșene, originare din Moldova, pre-
cum un ciocan, un echer, un 
creion, este o UNEALTĂ, o gândire 
simbolică a doamnei Ionica I. 
Stavarache. Marii noştri scriitori din 
vechime au rămas nişte simboluri. 
Imaginea pe care Europa şi-o 
făcea despre Imperiul Otoman, de-
spre trecutul şi instituţiile lui, este 
datorată lui Dimitrie Cantemir. Prin 
Descriptio Moldaviae, Europa 
face cunoştinţă cu Principatul 
Moldovei, cu prima hartă a 
Moldovei alcătuită de Cantemir. 
Gheorghe Asachi făcea cunoscută 
Moldova la Viena şi în marile oraşe 
ale Italiei. Kogălniceanu, prin 
lucrările proiectate la numai 20 de 
ani şi publicate la Berlin în 1838 - 
Romänische oder wallachische 
Sprache und Literatur în 1835, 
Schiţă asupra istoriei, obiceiurilor 
şi limbii ţiganilor, cunoscuţi în 
Franţa sub numele de boemieni în 
1837 şi Histoire de la Valachie, 
de la Moldavie et des valaques 
transdanubiens - avea să fie con-
sacrat în lumea ştiinţifică a Europei 
şi situat printre spiritele cele mai 
nobile, cele mai viguroase şi mai 
înaintate ale poporului român. 
Nicolae Iorga, prin magistrala 
operă, avea să fie numit Titanul, 
Vrăjitorul, Magistrul, Gigantul, căci 
Nicolae Iorga n-a fost numai un 
om, a fost un fenomen al naturii, 
spunea academicianul Iorgu 
Iordan. 

Autoarea îi descoperă prin 
mister, printr-o analiză apro-
fundată; ei au fie o funcţie de 
creare a lumii, fie o modalitate de 
distrugere a lumii, ce răspunde 
unei funcţii de mediator al puterii 
Cărturarului Dimitrie Cantemir, 
Magistrului Gheorghe Asachi, 
Oratorului Mihail Kogălniceanu, Is-
toricului Nicolae Iorga, care o 
utilizează; ei au fost adevăraţii Cre-
atori, care au avut funcţia de creare 
a lumii, a unei literaturi. Ei sunt un 
Simbol. De la cosmic se trece la re-
ligios, social şi apoi la nivelul psi-
hic: cartea are rolul de identificare 
cu limbajul puterii, în rezonanţele 
sociologice ale interpretării (ajută la 
formarea unor opinii referitoare la 
succesul estetic al vieţii).  

Imaginarul despre viața scri-
itorilor, a marilor scriitori, este o 
problemă a cunoaşterii / gno-
seologică; raportul dintre subiect şi 
obiect pune problema reprezentării 
omului, din perspectiva conste-
laţiilor de convingeri, valori, metode 
împărtăşite de membrii unei 
comunităţi date într-un moment al 
istoriei.   

Puterile din umbră sunt 
oferite de roata timpului, întrucât 
tainele depind de performanţele or-
donatoare ale imaginarului, în care 
arhetipul ar fi un prototip, mitul 
(poveste despre origini cu funcţie 
tripartită, sacră, regală şi nutritiv-
productivă), în care fiinţele 
supranaturale distorsionează struc-
turile religioase, autonome, fiind 
supuse unor legi, care vin din exte-
rior, despre creatorii culturali 
rămâne un sistem autonom alături 
de un mecanism istoric, de-
scoperind dominantele sim-
bolurilor, regrupate economic, 
psihologic, social, în secrete, de-
venite discrete; noţiunile de timp, 
spaţiu şi cauză nu pot să fie sepa-
rate definitiv, adeseori apar reluate 
în spirală, mereu mai deschisă, 
clasificarea din logica imaginarului 
rămâne relativă; aşa se încearcă a 
deveni constantă prin intermediul 
legăturilor oferite în notele de la 
sfârşit, în bibliografie şi în 
clasificările de sistematizare, care 
conduc spre uşa tainelor; vrem să 
aflăm lucruri noi despre noi înşine, 
cine am fost, cine suntem, sau să 
ni se confirme ceea ce ştiam deja. 
Acest fapt linişteşte, ne face o 
clipă, poate, fericiţi. Calea poate să 
explice prezenţa gândurilor, a 
voinţei de a acţiona, de a depăşi 
probe, experienţe trăite, succese, 
acţiuni bune sau rele. Lectura 
acestor enigme are drept efect 
dezvoltarea personalităţii (crearea 
capacităţilor de existenţă, dez-
voltarea spiritualităţii, a conştiinţei 
morale, a înţelepciunii, creşterea 
entuziasmului) dar şi dezvoltarea 
culturii noastre. Poate că se exa-
gerează, dar se naşte o FRĂŢIE 
intelectuală, cu acei care au existat 
prin elemente de florilegiu din studii 
şi opere alese despre mistere. Se 
accentuează, nu atât pe bibli-
ografie, notată în final, cât pe ideea 
de uvraj neobişnuit, pe care îl 
dorim ca pe o spirală cu latura 
mereu mai largă, o mişcare de ur-
care fără sfârşit, cu trimiteri spre 
taine, ce pot fi studiate selectiv. 
Dumneavoastră deschideţi acest 
vorbar, ori glosar şi vă întoarceţi la 
fascicula, care vă interesează. 
Tainele  sunt spicilegii, adică 
selecţii din informaţii, care trimit la 
bestiar, la embleme, la semne 
grafice; lumea contemporană fiind 
obsedată de obscuritate şi, în 
acelaşi timp, de dorinţa de a 
înţelege semnele ascunse.                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Când îţi trec prin mâini şi pe sub ochi fel de 

fel de cărţi, multe semnate de autori prea puţin 
sau chiar deloc cunoscuţi, cu greu te apleci 
asupra uneia dintre ele şi le citeşti cu atenţie. Este 
aci, desigur, o prejudecată de care eu unul scap 
rareori, fiindcă de puţine ori îmi este dat să 
descopăr acel/acele texte care să mă facă să ex-
clam: Evrika! Iată un scriitor care merită toată 
atenţia şi care promite un destin literar demn de 
întreaga admiraţie a colegilor. 

Dl. George Ioan Canache (nume fără 
sonoritate literară, vor spune mulţi) face parte din 
Gruparea literară de bun şi frumos prestigiu 
intitulată „Şcoala de la Târgovişte“, care a dat lit-
eraturii scriitori precum Mircea Horia Simionescu, 
Costache Olăreanu, Tudor Ţopa, Alexandru 
George, Petru Creţia şi Şerban Cioculescu. O gru-
pare care, la ora actuală, are continuatori (Corin 
Bianu, Ioan Mărculescu, Toma George Veseliu, 
Ioan Vişan şi alţii) ale căror cărţi s-au bucurat/se 
bucură de bune aprecieri ale criticii. 

Se spune (şi se ştie!) îndeobşte că un ro-
mancier capabil să ofere opere memorabile, de 
certă valoare trebuie să aibă o experienţă (de 
viaţă, dar şi literară!) şi să fie trecut de patruzeci-
cincizeci de ani. 

Cu volumul Şah-mat (Editura Bibliotheca, 
Târgovişte, 2022) dl. George Ioan Canache vine 
să demonstreze (nu ştiu dacă intenţionat sau nu) 
că se poate scrie literatură interesantă şi cu texte 
de mai mici dimensiuni întrucât şi acestea pot 
avea acelaşi impact ca naraţiunile de largi dimen-
siuni. 

Cea dintâi impresie pe care ţi-o lasă volumul 
amintit mai sus (al doilea de proză în bibliografia 
autorului, după încă două de versuri) este aceea 
de frusteţe, de creaţie trăită – de aici şi o anume 
puritate a scrierii, lipsită de zorzoane ori cine ştie 
ce alte adjuvante. 

Schiţele şi povestirile (unsprezece la număr) 
pun în faţa cititorului câteva modalităţi, dacă nu 
întru totul noi în orice caz conţinând o evidentă 
notă de originalitate. 

Casa de la nr. 66, schiţa cu care se de-
schide cartea cuprinde mica istorie a unui 
funcţionar ambiţionându-se să caute o comoară 
legendară, pe care domnitorul Constantin Brân-
coveanu ar fi ascuns-o în subsolul unei clădiri, iar 
pentru asta recurge la fel de fel de mijloace pentru 
a putea ajunge la râvnitul tezaur. Întreprinderea 
lui este, însă sortită eşecului. Tema nu e nouă şi 
am mai întâlnit-o, între alţii şi la V. Voiculescu. 
Nouă este cursivitatea, ca de roman poliţist în 
care sunt redate faptele. Încărcată de mister este 

Şoapta din stâncă, unde personajul, pe firul am-
intirii, se întoarce la ritmul şi mişcările naturii, în 
vâltoarea cărora s-a aflat cândva. Textul are în el 
ceva poetic, trădându-l, astfel pe autorul care mai 
înainte, a scris şi a publicat şi versuri. 

Cu teme omniprezente după 1989 nu numai 
în literatură, ci şi în viaţă, două povestiri (Conacul 
şi Botolanii) autorul pare a fi familiar, lăsând im-
presia că ar fi participat el însuşi la întâmplări. 

În prima povestire este vorba de un ins 
doldora de bani, care se întoarce în satul natal şi 
reconstruieşte un conac, etalându-şi în acest chip 
omnipotenţa economică, iar în cea de a doua de 
doi ţărani care înţeleg şi nu prea înţeleg cum 
devine cazul cu „arborele genealogic“, invocat, de 
asemenea, de un intrus cu pretenţii uriaşe de pro-
prietar, acela justificându-şi demersurile prin invo-
carea unor drepturi avute de strămoşii lui cu mulţi 
ani în urmă. În curat spirit de umor ţărănesc 
sănătos, doi locuitori ai satului se hotărăsc să 
purceadă şi ei la aflarea „arborelui genealogic“, 
întrucât onomastica le-ar argumenta cât se poate 
de sigur vechimea în localitate. 

O direcţie în care dl. George Ioan Canache 
pare a fi mai înzestrat decât în altele este cea a 
umorului. Aşa, bunăoară, Vânzătorul de cuvinte, 
este o povestire care trimite cu gândul la Urmuz 
şi probează atât o ingeniozitate remarcabilă cât şi 
un spirit aluziv, în strânsă conexiune cu realităţi 
de după 1989. 

La fel în Anul porcului, un fel de mică an-
tologie de ziceri şi întâmplări din lumea satului 
postdecembrist în care fiecare are câte o părere 
însă fără s-o poată argumenta până la capăt. 

Fulg de nea ni s-a părut a fi cea mai reuşită 
povestire din întreg volumul. Autorul valorifică aci 
ecourile unei istorii din trecut, mai exact spus din 
vremea războiului. Personajul ei nu este, cum ne-
am fi aşteptat, un soldat, ci un cal alb, de o 
frumuseţe şi de o zvelteţe nemaiîntâlnite. 

Jumătate real şi jumătate imaginar, acel 
animal dă culoare şi ritmicitate întregului text. Fas-
cinat de acea arătare cu trup de cal, autorul însuşi 
se lasă prins în vârtejul evenimentelor şi în 
atmosferă. Poate de aci şi un subînţeles senti-
ment de empatie cu animalul care în final se 
pierde, dimpreună cu călăreţul, în câmpia 
nemărginită sau poate chiar în legenda din care 
a venit. Aflăm aci ceva din proza aceluiaşi V. 
Voiculescu, de care am amintit mai sus, dar şi din 
Mircea Eliade. Nu încape îndoială că dacă ar fi 
revizuită şi poate încă puţin lucrată, naraţiunea cu 
pricina ar putea deveni antologică şi s-ar preta şi 
la ecranizare cinematografică. 

Mai puţin realizată este Şah-mat, nuvelă 
construită din secvenţe nu totdeauna bine juxta-
puse, în care intriga îl conduce pe cititor către un 
final previzibil. 

Cu o mai atentă privire asupra limbajului şi 
a construcţiei literare propriu-zise, dl. George Ioan 
Canache s-ar putea impune ca autor de proză nu 
numai demn de luat în seamă ci şi apreciat elo-
gios de către critica literară. 

Oricum am judeca lucrurile, volumul de faţă 
rămâne o promisiune pe care sperăm că autorul 
o va onora în viitor cu succes, pe măsura 
aşteptărilor noastre. 

      Note de lectură 
 Rememorarea şi actualitatea ca opţiune auctorială
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          (Continuare din pag.11)  
 

             Colonelul în retragere Constantin Zavati 
a fost veteran de război, profesor, memorialist și 
traducător tehnic băcăuan.       

Evenimentul s-a desfășurat sub atenta 
îndrumare a domnului conf. univ. dr. Ioan Dănilă, 
preşedintele Societăţii Cultural-Ştiinţifice „Vasile 
Alecsandri” Bacău, iar în calitate de invitați au luat 
cuvântul Cristina Ştefan (vicepreşedinta filialei 
Bacău a Uniunii Scriitorilor din România), Cecilia 
Moldovan (membră a filialei Bacău a Uniunii Scri-
itorilor din România) și Andrei-Ionuţ Dârlea, rea-
lizatorul emisiunii „Labirint literar”, de la Euro TV 
Bacău. Aceștia au amintit operele și contribuțiile 
acestor personalități în fața publicului format din 
localnicii prezenți la slujba de duminică, susținută 
de preotul Nicolae Bucovineanu. 

Mulțumim inițiatorilor acestui proiect pen-
tru experiența culturală remarcabilă: 
prof. Bogdana-Mihaela Burlăciuc, directoarea 

Şcolii Gimnaziale „Alexandru Piru” Mărgineni, 
prof. Maria-Ramona Neagu, consilier educativ,  
prof. Otilia-Maria Ţăranu, prof. Elena Ghiuş, de la 
Şcoala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni, 
precum şi dr. Dumitru Brăneanu, preşedintele 
filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România.   
                                 Surse: 

https://uniuneascriitorilorfilialaiasi.ro/ 
https://www.desteptarea.ro/, https://www.bzbc.ro/ 

  Alexandru Piru şi compania sa comemorativă
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Lara,  
femeia 
ideală 

 
Poeții, dintotdeauna, 

caută femeia ideală, adeseori 
însă rămân dezamăgiți și se 
declară înfrânți.  

Dacă nu reușesc să o 
întâlnească în realitate, atunci 
se mulțumesc să o întrupeze 
în gând ori în vis, în propria lor 
imaginație, până într-acolo 
încât realiatea și imaginarul 
ajung să se confunde. 

În Poeme pentru Lara 
(Editura Pontos, Chișinău, 
2022), Gabriel Gherbăluță își 
îndreaptă atenția asupra unei 
femei neîntâlnite vreodată, 
însă a cărei existență nu o 
pune nicio clipă sub semnul 
întrebării.  

Aceasta există fie și 
numai pentru că poetul o poate 
atinge, cu cuvântul. 

Totuși, Lara, deși ideală, 
are însușirile unei femei 
obișnuite, fiind extrem de 
capricioasă, așa încât trădarea 
nu îi este străină („unde ești 
acum? // nu-mi răspunde / știu 
/ ești în ultima silabă / din po-
emul scris de altcineva” – 
treizeci și șase). 

Poetul are convingerea 
că poeziile (scrisorile) lui vor 

ajunge în cele din urmă la 
destinație, tocmai de aceea ia 
măsuri de precauție („nu știu 
dacă sunt poeme / sau scrisori 
/ sau doar cuvinte / fluturi / mări 
/ amintiri / un monolog al am-
intirilor mele / despre un per-
sonaj / in absentia // le voi 
închide într-o sticlă / și pentru 
că oceanul în care le-aș 
arunca / e la mii de kilometri 
distanță / le voi arunca în mine 
// vei da de ele / când te vei în-
toarce” – întâiul). 

Poeziile vor ajunge 
negreșit la destinație, cuvintele 
știind să aștepte, să treacă prin 
timp și anotimp fără stricăciuni, 
deși pentru cel care le scrie 

așteptarea este cruntă („acum 
e noapte / și noiembrie / cuvin-
tele vor hiberna / până la 
primăvară // eu îngheț într-o 
antarctică / a disperării” – al 
cincilea). 

Cu atât mai mult cu cât 
viața amoroasă a poeților e 
foarte complicată și nu 
seamănă deloc cu a celorlalți 
oameni, chiar dacă sen-
timenetele lor sunt extrem de 
puternice; ori poate tocmai de 
aceea („viața amoroasă a 
poeților / se petrece între rân-
durile cărților / între două cu-
vinte / sau chiar într-o silabă / 
aaaai, Lara, / ce viață și asta a 
noastră!” – al șaptelea). 

Până și viața este 
percepută altfel, între extreme, 
între lumină și întuneric („e un 
tunel viața asta, Lara, / un 
tunel al naibii de strâmt / cu 
pereții lipiți de noi / luându-ne 
bruma de aer / necesară 
respirației”; „e un tunel viața 
asta / și la capetele lui / noi” – 
al unsprezecelea).  

Așadar, tunelul nu e 
decât drumul spre celălalt, unul 
periculos, dar pe care poetul 
se încumetă să-l parcurgă, 
viața fără dragoste fiind doar 
moarte; desigur, iubirea 
înseamnă durere și nimeni nu 
garantează că aduce fericirea 
(„dragostea înseamnă și 
durere / mai ales durere / doar 
că ea nu mai presupune reci-
procitate / ci un sens unic // 
dragostea înseamnă fericire? 
// nu știu” – al cincisprezece-
lea). 

Lumea aceasta, a iubirii, 
e o lume închisă, ermetică, 
unde doar două persoane vor 
putea părtrunde („fiecare dintre 
noi / trăiește într-o lume / în 
care nimeni / dar nimeni în 
afara noastră / nu are acces” - 
șaizeci și unu). 

Pe de alttă parte, cuvin-
tele, oricât de fierbinți ar fi, nu 
pot ține de cald („te văd 
înfofolită în cuvinte / știu că ești 
friguroasă / și că nu iubești 
frigul, burnița / și gemul de 
caise / îți trimit cuvintele mele 
/ să te încălzească // nu vor 
reuși” – treizeci). 

Nu trebuie să uităm nici 
originea noastră divină, 
deoarece și iubirea are 
aceeași origine („avem nevoie 
de o asumare / a apartenenței 
/ la divinitate / suntem fiii Lui / 
iar uneori / fii ai cuvântului, / 
Lara!” – treizeci și trei). Și 
totuși, cine e Lara? O fărâmă 
din Lara se află în fiecare fată 
ori femeie din viața noastră, 
așa încât nu trebuie căutată 
atât de departe pe cât s-ar 
părea („ştiu că te-au mirat po-
emele / le-ai primit pe 
neaşteptate / aşa cum au fost 
scrise / dintr-o suflare / trebuia 
să îţi scriu / ţie, femeia ideală 
a vieţii / indiferent care ţi-e nu-
mele real / pentru mine eşti 
Lara / colega de bancă din 
grădiniţă / iubirea dintâi din 
liceu / mama copiilor mei / sau 
doamna în negru / care mă va 
însoţi / spre dincolo” - șaizeci 
și șase + trei). 

Gabriel Gherbăluță nu 
se dezminte, știind să își 
apropie cititorul, de această 
dată prin îndemnul de a re-
descoperi femeia, iubirea.

D
an

ie
l 
Lu

ca

 

 
„Ramuri de ceară” (Ed. 

Singur, Târgoviște, 2020) este cel 
mai recent volum de versuri (din 
peste douăzeci) al craioveanului 
Viorel Birtu Pîrăianu, devenit do-
brogean după ce destinul l-a adus 
la țărm de mare pentru a practica 
medicina, o profesie care s-a 
potrivit mănușă multor poeți. Titlul 
ales este unul incitant, cele două 
substantive componente având, 
fiecare, o simbolistică puternică. 
Termenul „ramuri” duce cu gândul 
la copacul vieții, unul dintre cele 
mai populare simboluri din lume, la 
creanga de măslin adusă de po-
rumbel dreptului Noe pentru a-i 
vesti salvarea dintre apele potopu-
lui biblic etc.  

Al doilea termen, „ceară”, 
trimite la imaginea lumânării 
aprinse, care îi însoțește omului 
rugăciunile către divinitate, dar și 
la slaba fiabilitate/durata scurtă de 
ardere a acesteia. Poetul are 
inspirația să atribuie unor elemente 
vii, ramurilor, o însușire ne-
specifică, bizară (ceara fiind ma-
terie anorganică). Atributul 
substantival prepozițional „de 
ceară” are ingratul rol de a mini-
maliza forța vieții, de a evidenția 
drumul ineluctabil către biruința 
morții. Cei doi termeni contradictorii 
servesc, de fapt, temei principale a 
cărții: condiția de ființă trecătoare 
a omului pe pământ.  

Din înțelegerea acestei 
efemerități a ființei umane decurge 
marea tristețe a poetului, care se 
autodefinește un „străin”, un „suflet 
ce bate în poartă/ drumeț necunos-
cut cu chipul de ceară” (Drumețul). 
Tristețea se transformă adesea în 
pusee de durere, momente în care 
discursul liric, într-o acustică puțin 
mai înaltă, devine tânguirea unui 
om sapient, capabil de reprezentări 
și visuri elevate, dar nevoit să 
trăiască viața adevărată în niște ti-
pare și între niște margini de 
spațiu/timp. „Am obosit să mor în 
fiecare zi” mărturisește el, 
adăugând, de pe un fel de culme a 
suferinței, de unde Dumnezeu ar 
putea să-l vadă și să-l audă mai 
bine: „când nu scriu, țip,/ când nu 
țip, plâng/ când nu plâng, mă rog” 
(Lumânarea). 

Poezia care deschide volu-
mul, „Poem”, este un autoportret 
conceput în retorica discursului liric 
al întregii cărți.  

Poetul se regăsește prea 
puțin în lumea noastră, consid-
erându-se doar „manuscrisul unui 
vers rătăcit pe pământ”. 

 Pare plămădit din esențe și 
tocmai în virtutea acestei constituții 
„ce reflectă lumina” ni se dezvăluie 
a fi un căutător – de sine, de iubire 
și de Dumnezeu –, cu aspirația 
nemărturisită direct aici ca „poemul 
nescris”, cel al sublimului vieții, să 
capete concretețe.  

De altfel, multe poezii conțin 
elemente de autoportret, rezultatul 
final fiind o imagine cu o varietate 
de tonuri, cu tușe apăsate și cu tre-

ceri subtile de la o nuanță la alta: 
„sunt străinul aprig rătăcit în vers” 
(Poetul); „dar eu/ vârtej de gânduri 
ireale/ călătoresc în stranii aurore/ 
corabie ce trece către lumea 
preacurată” (Pași printre gânduri); 
„sunt coajă a vieții trecătoare/ mă 
ard pereții lumii/ sunt foc de aripi 
peste ape” (Pânze în noapte); 
„Doamne, sunt tot mai bătrân/ 
număr anii când râdeam, când vor-
beam, când visam/ a rămas 
lacrima, o picătură roșie în simfo-
nia albului/ înmuguresc bătrân/ 
sprijinind fruntea de o lume 
nenăscută” (Rugă); „mi-e chipul 
ros de gânduri” (Lacrimi de ceară); 
„sunt pom ce plânge pe drum/ sunt 
fructul oprit aruncat pe pământ/ 
sunt tristețea și disperarea adunate 
într-un pumn/ sunt pumnul ridicat 
către cer/ sunt cerul căzut pe 
pământ/ sunt pământul adunat într-
un gând/ mă întreb mai sunt/ sau 
poate sunt acel ce nu mai sunt” 
(Ultimul poem) etc.  

Deși are atributele unui 
„străin în ceață/ îmbătat de 
tristețe”, ale unui „suflet rătăcit, efe-
mer”, poetul nu se comportă ca un 
martor, dispus doar să noteze, ci 
se dovedește a fi un actor implicat 
în propria poveste și în aceea a 
lumii, metamorfozat „în o mie de 
ochi”, imaginea hiperbolică având 
rolul de a accentua o stare de 
vigilență necesară trăirii depline a 
clipei și înțelegerii modului trist în 
care timpul omului este sortit să 
curgă: „mă voi deschide în o mie 
de ochi/ să ascult ziua cum plânge 
în noapte” (Lacrima nopții).  

Aflăm din poezia ce închide 
cartea că trecerea prin viață a po-
etului e făcută cu „pasul încovoiat 
de gânduri”, într-un spațiu prea 
strâmt pentru dimensiunea ființei 
sale interioare: „sunt un țărm închis 
într-o colivie”.  

Spațiul neprietenos e 
conectat cu un prezent care nu 
există cu adevărat: „o nouă-veche 
zi”. În aceste condiții, viitorul 
rămâne ipotetic: „de va fi într-o zi” 
(De va fi o zi într-o zi). 

Amarul, disperarea, re-
semnarea necondiționată consti-
tuie în poezia lui Viorel Birtu 
Pîrăianu trepte obișnuite ale 

experienței umane în drumul către 
dincolo. Pe de o parte, poetul e 
persuasiv în a susține că „suntem 
aici pentru a zidi iubire”, iar pe de 
alta, din meditațiile asupra vieții 
triste și asupra morții inevitabile 
transpare obsesia că oamenii sunt 
pe pământ doar niște „ramuri de 
ceară”, lumânări care ard repede și 
fără să facă prea multă lumină: 

„cine știe unde plecăm/ de ce 
plecăm/ lăsând în urmă doar 
lacrima și dorul/ […]/ străbatem 
timpuri, gânduri, ape/ opriri provi-
zorii în drumul către cer/ închizând 
o ușă/ o durere nestinsă/ înnop-
tând firesc în palma sufletului/ o 
liniște oarbă în cercul cuvântului/ o 
bătaie ușoară de înger în templul 
luminii/ pășind pe câmpia/ unde 
Dumnezeu își mângâie pruncii” 
(Surâsul îngerilor). În poezia 
Drumețul descoperim însă un 
poet-zeitate, un Hyperion care și-a 
înțeles lumea și locul, un interme-
diar între om și lumina divină: „ne-
muritor mă întorc între astre/ să fiu 
lumină pentru sufletele plecate/ un-
eori înalț catarge pe boltă/ și din 
adâncul nopții renasc între ape/ mi-
e sete să beau orizontul”. Aspirația 
de a fi un intermediar între semeni 
și Dumnezeu continuă și în poezia 
Lacrima de ceară, dar aici releul 
care asigură comunicarea nu mai 
depinde de simpla voință a poetu-
lui, ci de însăși credința lui: 
„apropie-Te, dă-mi iubirea/ […]/ mi-
e dor să cad în calda țărână/ la pi-
cioarele Tale/ purtat de valul etern/ 
să învăț să cunosc necuprinsul, să 
fac din lut o candelă a lumii/, să 
șterg din ochi tristețea milenară/ cu 
raza pură a credinței”. 

Dragostea este o temă mai 
puțin prezentă în acest volum de 
versuri, dar nu și nesemnificativă. 
Erosul e nutrit aici  cu dor și 
tristețe, cu visuri de iubire, cu o 
eflorescentă așternere a 
simțămintelor în versuri cu verbe 
ce alternează între diferite forme 
de trecut ale indicativului și prezen-
tul condiționalului-optativ, ceea ce 
trădează profunzimea trăirii, tulbu-
rare, dorință, zbucium, nădejdea 
împlinirii, precum în poezia pe care 
o redau întreagă datorită 
ingenuității și directității confesiunii: 
„te-am așteptat o viață, femeie/ 
scrijelind orizontul cu pana/ scriam 
poem după poem/ căutând 
veșnicia chemării/ striveam um-
brele serii/ visam să zbor cu aripi 
de soare/ aș vrea să fiu în noapte 
un sărut/ cu buzele de foc/ m-ai 
învățat să zbor spre necuprins/ aș 
vrea să scriu pe trupul tău cu 
spuma mării/ în zori, să te îmbrac 
în valuri nesfârșite/ atingeam taina 
cu buzele/ căutând adâncimea 
unui vis/ visam să fiu o liră a iubirii/ 
să cânt, să-ți cânt/ împletind amur-
gul cu oceanul de gânduri/ m-am 
oprit pe sânul tău mângâind 
neștiutul/ te dezbrăcam de păcate 
până la limita cărnii/ așteptând zorii 
de apă/ țeseam din valuri o 
îmbrățișare/ femeie, fluture în 
noapte” (Fluturi). 

Expresivă prin metafora 
meșteșugită, dar și prin sinceritate 
și limpezime, caracterizată prin 
constanța dimensiunii tragice, 
consubstanțială de altfel poeziei 
autentice, pătrunsă de sentimentul 
acut al inevitabilului ori, și mai mult, 
de cel al spleen-ului, atinsă de 
aripa dragostei, dar și de aceea a 
minimei revolte împotriva condiției 
umane, străbătută adesea de un 
puternic fior religios, dobândind din 
când în când sonorități de doină, 
bocet ori descântec, poezia lui 
Viorel Birtu Pîrăianu se citește cu 
plăcere până la capăt.  

Aceasta ni se relevă și ca un 
act de exorcizare a suferinței. În 
urma lecturii, cititorul va fi mai 
împăcat cu sine, cu semenii și cu 
Dumnezeu care ne-a făcut aseme-
nea unor „ramuri de ceară”.                                         

 Poezia, un act de exorcizare a suferinței
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 Medicul  

Ștefan Alexandru- 
Sebastian Botezatu, 

vocația transmisă prin harul 
divin 

 
      La doar 36 de ani devine primul 
medic militar de radiologie 
intervențională de la Spitalul Militar 
Central din București, iar peste doi 
ani, coordonatorul Compartimentu-
lui Angiografie și Cateterism Car-
diac. A fost distins cu Ordinul 
,,Meritul Sanitar” în grad de ,,Ca-
valer” și cu Titlul onorific de ,,Am-
basador Emerit al Spiritualității 
Românești Contemporane” 
 
      Scriu cu aceeași bucurie și frenezie despre 
oamenii de lângă noi, despre semenii noștri, mai 
ales atunci când se dedică trup și suflet meseriei 
pe care au îmbrățișat-o, pasiunii creatoare, 
vocației care le-a fost hărăzită. Iar unii dintre ei 
ajung oameni mari, care fac fapte și lucruri 
mărețe, iar asta se întâmplă atunci când au 

revelația lui Dumnezeu, când sfinții și îngerii se 
așează de-a dreapta și de-a stânga lor. Și ce 
poate fi mai frumos, mai înălțător, decât să te afli 
sub aureola unor sfinți precum Ștefan, Alexandru 
și Sebastian, și când, tu, cel ales, te pui la rându-
ți în slujba aproapelui, oferindu-i, cu smerenie și 
nu cu semeție, toată protecția, ajutorul, pri-
ceperea și bunătatea ta. Înainte de orice și de 
oricine s-ar înfățișa în fața ta, de prejudecăți, de 
greutăți, de orice alte obstacole care te-ar face 
să dai înapoi, să eziți, să abandonezi, să nărui 
speranțe...  
      E greu să-mi stăpânesc emoția, dar mă 
revigorează bucuria de a-l fi întâlnit pe cel căruia 
îi adresez aceste umile cuvinte, dar care cred că 
îi vor produce mulțumirea sufletească de care și 
oamenii în halate albe au nevoie de multe ori: 
medicul slănicean, actualmente bucureștean, 
dar mereu el, așa cum l-am cunoscut: Dr. 
Alexandru-Sebastian Botezatu*, de la Spitalul 
Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol 
Davila”, din București (SUUMC). 
Și așa cum se arată pe site-ul oficial al renumi-
tului spital bucureștean, ,,primul medic militar de 
radiologie intervențională - dr. Botezatu Alexan-
dru Sebastian, medic primar radiologie și 
imagistică medicală, medic rezident cardiologie, 
competență ecografie generală, competență ra-
diologie intervențională și-a început activitatea 
în anul 2014 și a fost numit coordonator al com-
partimentului doi ani mai târziu”, adică în 2016, 
la doar 36 de ani! 
      Activitatea sa profesională constă într-o gamă 
largă de intervenții minim invazive, angiografice, 
de radiologie și cardiologie intervențională, în 
special angioplastii carotidiene sau intracere-
brale, embolizări anevrisme și malformații vas-
culare cerebrale sau spinale.  

(Continuare în pag. 17)
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În luna august a trecut în eterni-

tate un alt mare patriot român, după ce 
în 2021 ne-a părăsit Nicolae Dabija.  

L-am numit aici pe scriitorul, jur-
nalistul și omul cu un suflet mare cât în-
treaga Bucovină, Basarabia și toată 
limba română la un loc: Vasile 
Tărâțeanu. Plăieș de-al Măriei Sale 
Ștefan cel Mare, mic de stat, dar mare 
la sfat, vorba cronicarului, ,,un poet-Sisif 
cărând stânca speranței reîntregirii 
României”, cum bine afirma Ion Pachia 
Tatomirescu, luptător pentru cauza 
românismului într-o țară belicoasă și 
plină de venin împotriva a tot ce mișcă 
și este românesc, a trăit mereu cu du-
rerea în suflet că frații de peste graniță 
i-au uitat și i-au vândut pe un tratat fari-
seic încheiat de un fost președinte Con-
stantinescu, mai rău și mai dăunător 
decât pactul Ribentrop – Molotov, mi-
nistrul ucrainian de externe al URSS, în 
timpul diavolului-dictator și criminal 
Stalin. Vasile Tărâțeanu scria într-un 
poem că pentru el dragostea de neam și 
țară, „e ca și dulceața de cireașa amară”. 
Bolnav de România, bolnav de cultura 
română și istoria neamului poetul, a pășit 
în veșnicie, în lumea logosului și al 
liniștii.A luptat pentru identitatea 
lingvistică și culturală a românilor din 
Ucraina. A avut un suflet uriaș, o inimă 
blândă și calități de luptăror pentru 
adevărul istoric. 

 Vasile Tărâțeanu s-a născut la 
27 septembrie 1945, în satul Sinăuții de 
Jos, raionul Adâncata, regiunea 
Cernăuți, şi este cunoscut ca un poet 
român din Ucraina. Apreciat pentru în-
treaga activitate culturală şi literară 
marcată de dragostea pentru Neam, 
Adevăr şi Credinţă, Vasile Tărâțeanu și-
a luat adio de la această lume luni, 8 au-

gust 2022, la  Cernăuți. Era membru 
corespondent al Academiei Americano-
Române de Ştiinţe şi Arte, membru al 
Uniunii Scriitorilor din Republica 
Moldova şi al Uniunii Scriitorilor din 
România – filiala Iaşi, dar şi membru de 
onoare al Academiei Române şi director 
al Centrului Cultural „Eudoxiu Hur-
muzachi” din Cernăuţi. A fost redactor la 
ziarul Zorile Bucovinei (1969-1981), apoi 
la Postul de Radio Kiev (1981-1991). În 
1989, alături de alți scriitori români din 

Cernăuți, a fondat Societatea pentru 
Cultură Românească „Mihai Eminescu“. 
Din anul 2000 este președinte al 
Fundației Culturale „Casa Limbii 
Române” din Cernăuți. Este redactor-șef 
(sau director-fondator și editor) al 
gazetelor românești din Ucraina, 
Cernăuți: Plai românesc (1990–1994), 
Arcașul, Curierul de Cernăuți, Junimea 
etc. 

A debutat editorial, în 1981, cu 
Harpele ploii, în corola interesantei sale 
opere poetice ivindu-se apoi: Dreptul la 
neliniște (Ujgorod, 1984), Linia vieții 
(Ujgorod, 1988), Teama de înstrăinare 
(Chișinău, 1990), Litanii din Țara de 
Sus (Timișoara, Ed. „Augusta”, 1995), 
Litanii (Iași, 1996), Pământ în re-
tragere (Timișoara, Editura „Augusta”, 
1999), Și ne izbăvește pre noi 
(Timișoara, Editura Helicon, 1999), 
Dinafară (Timișoara, Editura „Augusta”, 
2003), Ochean cu cioburi sângerânde 

(Cluj-Napoca, Editura „Dacia”, 2005), In-
fern personal, ediție bilingvă: în română 
și în franceză (Iași, Editura 
„Danaster”,2005), Crucificat pe harta 
țării. Vasile Tărâțeanu – 60, volum 
omagial (București, Editura „Semne”, 
2005), Aruncarea zarurilor, în colecția 
Biblioteca Revistei „Convorbiri literare” 
(Iași, Editura „Timpul”,2005), Orizonturi 
decapitate (Timișoara, Editura „Au-
gusta”, 2005), Degețelul salvator, ver-
suri pentru copii, în colecția „Biblioteca 
revistei Făgurel” (Cernăuți, Editura 
„Zoloti Lytavry”, 2006), Cimitir ambu-
lant (Râmnicu Sărat, Editura „RaFet”, 
2008). Volumelor de versuri li se adaugă 
două volume de publicistică: Iluzii și 

lanțuri (Craiova, Editura „Scrisul Româ-
nesc”, 2001) și Stâlpul de foc (Craiova, 
Editura „Scrisul Românesc”, 2007). 

Doamne, nu pot să împart/ Trupu-
acesta în trei părți,/ Că e unul și-i prea 
slab/ Pentru-asemenea-ncercări (Vasile 
Tărâțeanu, Spovedanie) 

Tristă, groaznică constatare! Nu 
știu ce socoteală are Dumnezeu de-i ia 
în Împărăția Sa pe cei mai curați români; 
poate că acolo, în Cer, este nevoie de o 
țară a românilor adevărați care să-i în-

drume pe cei de pe Pământ. Satul în 
care s-a născut a fost împărțit în două 
de o pace injustă și ticăloasă, printr-o 
frontieră de sârmă ghimpată. Iată cum 
se face uneori istoria, mărturisește 
Vasile Tărâțeanu. De aici și repulsia mea 
față de frontiere în general. Cea din 
Sinăuți a trecut prin inimile sătenilor de 
acolo, deci și prin inima mea. Câte 
drame omenești a generat această 
frontieră! Pe frontispiciul ziarului său din 
Cernăuți, „Plai românesc”, Vasile 
Tărâțeanu a inscripționat sârma 
ghimpată; autoritățile ucrainene i-au in-
tentat proces și l-au obligat să scoată 
sârma ghimpată, dar el a refuzat și a 
plătit scump: în 1994, fiul său, Marcel, 
de 24 de ani, student la Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, a murit 
în condiții suspecte, neelucidate nici 
până azi. 

Câți dintre bravii noștri guvernanți 
(trădători de frați) știu că în 2018, la Cen-
tenarul Unirii, Vasile Tărâțeanu a adus 
din Țară, ca un Badea Cârțan, reviste, 
pliante, cărți etc., referitoare la acest 
măreț eveniment? Autoritățile iarăși l-au 
tratat într-un stil barbar, acuzându-l că 
vrea să destrame Ucraina. Unde erau 
guvernanții noștri să-l apere? Lingeau 
condorii stăpânilor de la Bruxelles, 
Washington și Kiev. De atunci, Vasile 
Tărâțeanu nu și-a mai revenit. A fost in-
ternat în spital la Iași, s-a procopsit și cu 
misteriosul COVID și în cele din urmă a 
cedat. Așa ne mor românii de peste 
granițe, patrioții, care se mai luptă încă 
cu caracatița asimilării forțate, în statele 
în care i-a aruncat istoria, uitați de frații 
lor nemernici și pupincuriști ai celor care 
îi stăpânesc și-i tratează ca pe niște 
paria. 

Frate Vasile, noi prietenii tăi cei de 
la Bacău cu care ai stat la taifas de 
atâtea ori în nopți de bucurie literară și 
spiritualitate  românească, împărtășindu-
ne de patimile pe care le sufereai, de la 
autoritățile ucrainene, mai ceva decât 
Patimile după Bacovia, îți vom păstra  
vie memoria curată și nealterată, te  vom 
purta în suflete și inimi ca un erou fără 
armură și sabie, dar cu spada scrisului 
și a dreptății, ținând în mâinile de plăieși 
flacăra iubirii de neam și limbă! 

 
SPOVEDANIE 
 

Doamne, nu pot să împart 
Trupu-acesta în trei ţări, 
că e mult prea mic şi slab 
pentru-asemenea-ncercări 
 
Cum să-mpart, Doamne, strămoşii 
şi copiii ce îi am, 
cum să-mpart o ţară-n trei 
şi în două – acelaşi neam? 
 
Cum să-mpart, Doamne, Moldova 
și prea dulcea Bucovină 
lăsând crengile de-oparte 
de străbuna lor tulpină? 
Cum să-mpart pe Ştefan vodă 
ca pe-un lan tivit cu maci 
când e unic ca şi munţii 
în străbunii noştri daci? 
 
Cum să-mpart pe Eminescu 
ca pe-un râu ce curge lin 
când e unic ca izvorul 
ce se dăruie din plin? 
 
Iartă-mă, deci, Doamne sfinte 
că nu pot să mă-mpărţesc 
cum ai împărţi o pâine 
cu acei ce-o jinduiesc 
Și-apoi nici nu vreau, Stăpâne, 
să mă-mpart în două părţi… 
răstignit pot fi chiar mâine 
numai nu pe două hărţi 

. 
Numai nu pe două hărţi! 

 Vasile Tărâțeanu, un român pentru eternitate
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În rândul de jos Vasile Tărâțeanu alături de Radu Cârneci, Viorica Petrovici, Valeria 
Manta Tăicuțu, Marieta Rădoi-Mihăiță, Lucia Nenati, Liviu Popescu, Florentin 
Popescu, Nicolae Tăicuțu, Carmen Steiciuc, Mioara Bahna, Neculai Pogonaru, 
Constantin Severin etc.
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La poalele Rarăului, învăluită în mis-
terele legendelor Pietrelor Doamnei, se 
află, la îndemâna privirilor şi paşilor noştri, 
una din minunile naturii originare. Salvată 
pentru a ne fi dăruită nouă, oamenilor de 
azi, prin pasiunea şi consecvenţa unor 
vrednici înaintaşi, între care se 
evidenţează figura profesorului Mihai 
Guşuleac. 

 Decretul Consiliului de Miniştri din 
anul 1941 prin care Codrul secular 
Slătioara a fost declarat rezervaţie 
naturală, a fost actul care a încununat o 
luptă, dusă timp de decenii cu ignoranţa, 
indiferenţa şi obstrucţiile datorate mai ma-
rilor vremii. Această victorie este cu atât 
mai preţioasă cu cât, în epocă, natura, 
sănătoasă, încă nu înfăţişa semnele pre-
vestitoare ale propriei agonii. Întemeierea 
evidenţia astfel o remarcabilă capacitate 
de a gândi şi înfăptui pentru viitor. 

 Abia azi, când pădurea, câtă a mai 
scăpat de lăcomia omului, se usucă în 
jurul nostru, începem să înţelegem că 
darul oferit de înaintaşii noştri este unic şi 
inestimabil. 

 Păşim în acest straniu tărâm cu 
senzaţia că ne prăbuşim în tunelul timpu-
lui. E o altă eră, trecută, a vegetalului, cea 
care se înfăţişează omului descins din uni-
versul de beton şi fum, trezindu-i senti-
mente puternice, amestec de uimire şi 
încântare, ca şi o emoţie ciudată şi 
nedefinită. Misterul, puterea acestui 
univers inedit, stârnesc din straturile as-
cunse ale memoriei speciei, ecourile 
acelei senzaţii ancestrale pe care le 
încerca -în întunericul codrilor primordiali- 
omul, fiinţă vulnerabilă ce-şi căuta, 
şovăielnic, verticalitatea. 

 Iată, în cele ce urmează, câteva gân-
duri şi impresii, fragmentarium prilejuit de 
pelerinajele unui orăşean în acest sanc-
tuar al Naturii-Mame, care este Codrul 
secular de la Slătioara. 

 Abia facem câţiva paşi în interiorul 
rezervaţiei şi realizăm brusc, aproape ca 
o atingere materială, că aerul e tare, mult 
mai tare decât în alte păduri. Îl simt, in-
spirându-l, rece, de o consistenţă aproape 
lichidă. Să fie o simplă impresie, o 
prejudecată, o iluzie născută prin con-
trastul cu aerul înmiresmat şi uşor al 
fâneţei alintate din soare din care venim? 

 Prin ramuri se alintă o uşoară adiere 
şi ai crede că această puternică uzină de 
oxigen, acest uriaş plămân sănătos, ale 
cărui alveole nu sunt atinse de acizi ori în-
negrite de fum, respiră ritmic. 

 Gardul gospodăresc, poarta de in-
trare în stil rustic, tradiţional, tăbliţa pe care 
sunt înscrise datele şi harta rezervaţiei îmi 
sugerează un gând utopic, gând de om 

tânjind după un paradis pierdut pe 
veşnicie: cât de bine ar fi fost dacă starea 
generală, obişnuită ar fi o natură 
sănătoasă, întreagă, nemodificată, 
păstrând tiparele originare, un peisaj nea-
fectat de activitatea umană, iar în 
rezervaţii să fie înconjurate cu gard şi 
evidenţiate cu indicatoare, spre studiu şi 
meditaţie, acţiunile omeneşti modificatoare 
de natură. Să putem considera stare 
firească şi nu excepţională o natură... 
naturală, neschimbată, ori cât mai 
apropiată de starea ei de început, o natură 
care să lucreze, imensă industrie, la 
maximă capacitate, în trei schimburi, in-
toxicându-ne, astfel, cu excesul său de 
poluant, indispensabilul oxigen. 

 Simplă reverie? Da, dacă ne 
raportăm la realitate; nu, dacă ne gândim 
la ceea ce ar fi fost posibil, dacă dreapta 
măsură şi chibzuinţa ne-ar fi guvernat 
evoluţia. 

 Desigur, aceste idei ar putea fi uşor 
catalogate drept vise de adolescent, 
aducându-se argumente demografice, 
nevoile mari şi diverse ale oamenilor ce 
trăiesc în societăţi ale căror motoare sunt 
industriile. 

 În replică, s-ar putea aduce însă 
constatări din domeniul evidenţei: omul a 
exploatat abuziv, nu a prelucrat eficient tot 
ce a extras din natură, a distrus, uneori, 
fără folos, ori cu minime câştiguri. A con-
fundat, adesea, altfel spus, două noţiuni: 
regenerabil şi inepuizabil, acţionând mai 
ales sub asigurarea falsă a celei din urmă. 

 Există însă, între utopie şi impera-
tivele realităţii, o cale 
de urmat, de fapt 
unica, o linie de mi-
jloc -numită "de aur" 
de către antici- pen-
tru orice, inclusiv 
activităţile umane 
privite la scara 
evoluţiei civilizaţiilor.  

"Conservarea" 
şi "dezvoltarea" 
încetează să mai 
constituie două 
soluţii, două politici 
situate la capătul di-
ametrului. Clasicul 
antagonism s-a di-

zolvat. 
 Altfel, ocrotitorii naturii ar deveni, mai 

mult ca oricând, candizi luptători cu morile 
de vânt. 

 Altfel, promotorii tehnicii ar construi 
în deşert. 

Mult trâmbiţata luptă a omului cu 
natura a încetat. Natura este cuminţită şi 
domesticită, natura este grădina din 
spatele casei omului. Omul-stăpân, ca şi 
în cazul grădinii, trebuie să nu-i ceară mai 
mult decât poate da, să păstreze seminţe 
pentru cultura anului viitor, să o apere de 
atacurile pe care -sistem artificializat- nu 
le poate respinge singură. 

 Preţul orgoliului de a fi luat în mână, 
chiar înainte de a le cunoaşte bine 
funcţionarea, pârghiile ce ţin în echilibru 
zidirea naturii, preţul acestei dominaţii este 
atenţia, discernământul, grija şi calculul 
consecinţelor fiecărui pas, gândul la 
marea importanţă a picăturii ce stă să 
cadă în paharul plin. 

 Chiar pentru silvicultor -poate ar tre-
bui spus "cu atât mai mult pentru el"- 
obişnuit să lucreze în păduri "înge-
nuncheate", "îmblânzite", prima vizită în 
acest codru întreg, pe deplin natural -
observăm că şi cuvântul "natural " poate 
căpăta grade de comparaţie- surprinde, 
are datele ineditului. Prin comparaţie cu 
pădurile întemeiate de om, cu cele simplifi-
cate, disciplinate de acesta, care îţi 
sugerează, privindu-le, imaginea unei 
grupe de soldaţi aflaţi în poziţia de drepţi, 
codrul Slătioara este o grăitoare carte de 
vizită a Naturii, aşa cum a fost, aşa cum e 

bine să redevină, fără răni, fără riduri, fără 
farduri, partener (şi nu adversar) al omului 
în drumul spre împlinirea condiţiei sale. 

 Aşadar, eventuale subiecte de 
meditaţie: naturalul ca o curiozitate, fires-
cul ca excepţie. 

 Impresionează convieţuirea, într-o 
doar aparentă învălmăşeală, a arborilor şi 
ierburilor, de la promisiunea reprezentată 
de plantula abia ieşită din sămânţă, până 
la certitudinea întruchipată de giganticii 
molizi. 

 Mai mult, parcă, decât vârstele viului, 
ale arborelui, sunt evidente la o simplă 
rotire a privirii şi tulbură adânc vârstele 
lemnului-materie, de la tulpina ierboasă, 
în care nu s-au clădit încă structurile 
rezistenţei şi verticalităţii, celulele tari ce 
vor susţine aspiraţia spre cer, la trunchiul 
gros din care poţi tăia scândură pentru o 
sală de bal şi, mai departe, la tulpinile 
prăbuşite ce putrezesc încet, sub un strat 
adânc de muşchi, reintegrându-se în solul 
atât de generos al pădurii. 

 Cât de curată şi liniştită este transfor-
marea trupului arborelui, evoluţia sa în 
cursul vieţii, dar mai ales după ce ascen-
siunea sevelor a încetat... cât de discretă, 
continuă şi totală e integrarea sa în eternul 
circuit al elementelor... 

 Nicăieri, probabil, nu ţi se înfăţişează 
mai clar şi sub atâtea chipuri lanţul naşterii 
viului, creşterea, moartea şi întoarcerea în 
mineral, într-o neîntreruptă curgere. 

 Bogăţia lumii vegetale, reprezentată 
aici, te seduce şi copleşeşte. Specii care 
au dispărut de mult, din alte sisteme de 
acelşi tip, îşi aşteaptă aici pasionaţii 
cercetători şi... admiratori. Lista 
"originalităţilor" vegetale de la Slătioara 
este atât de cuprinzătoare încât cochetezi 
cu ideea că, din întreaga regiune, printr-o 
secretă înţelegere, fiinţele ameninţate 
s-au refugiat cu paşi năvăzuţi în azilul 
primitor al bătrânei păduri. 

 Te aştepţi să zăreşti, printre trunchiu-
ri, mişcarea lentă a bourului coborât de pe 
steme. 

 Această netulburată şi străveche co-
munitate biologică se constituie în surpriză 
şi are, paradoxal pentru omul modern, 
atributele noutăţii. 

 După primele momente, o senzaţie 
de bine, de "acasă" ne copleşeşte. 

 În folclorul nostru, dominat de sem-
nele solare ale speranţei şi optimismului, 
pădurea nu apare niciodată ca un mister 
întunecat, ameninţător, din care ochi răi de 
fiară pândesc pe cel ce-i trece hotarul. 
Pădurea e înfăţişată ca o fiinţă apropiată 
şi dragă, aliată în luptă, prietenă în vreme 
de pace. Noi, românii, ne simţim în largul 
nostru în pădure. Probabil că nu doar din 
aceste motive, ci şi pentru că rămânem, în 
tainiţele sufletului, copii, lumea pădurii ne 
este dragă. Piciorul se afundă plăcut în 
covorul vegetal gros şi afânat, nişte gâze 
se joacă într-o rază de soare... N-ar fi de 
mirare să vedem apărând în această 
feerie pitici din basmele copilăriei, ori o 
frumoasă zână cu pas uşor. Fără să vrei, 
îţi vin în minte versurile Poetului: 

 "Acolo lângă izvoare iarba pare de 
omăt/Flori albastre tremur ude în văzduhul 
tămâiet/ Pare că şi trunchii vecinici poartă 
suflete sub coajă/Ce suspină printre ra-
muri cu a glasului lor vrajă". 

 Paradisul vegetal de la Slătioara, 
proiectat pe harta pădurilor ţării, nu e mai 
mare decât o frunză căzută pe o pajişte. 
El oferă însă un exemplu de urmat, o lecţie 
de descifrat, o carte vie în mâna specia-
listului. 

 Marile probleme ale pădurilor de 
răşinoase: doborâturile şi rupturile de vânt 
şi zăpadă, rosăturile de vânat, puternicile 
atacuri de insecte nu afectează codrul 
secular. 

 Netulburat în ritmurile sale, organis-
mul puternic şi sănătos al pădurii îşi 
secretă anticorpii, având sistemul imuno-

logic eficient. 
 După ce vreme îndelungată a cules 

şi exploatat fără grija reconstrucţiei, omul 
se întoarce spre începuturi, căutând să 
refacă, atât cât mai e posibil, învăţând din 
propriile greşeli că orice simplificare, chiar 
dacă este benefică astăzi, devine pe ter-
men lung păgubitoare. 

 Aşa-numitul tratament al "codrului 
grădinărit" -probă de virtuozitate pentru 
specialist- nu este altceva decât o "copie" 
ce se vrea cât mai fidelă a structurilor na-
turale, deoarece s-a constatat că acestea 
sunt garanţia stabilităţii şi productivităţii. 

 Succesul acţiunii de reconstrucţie 
ecologică a pădurilor, ce conţine unica 
strategie viabilă, nu depinde însă doar de 
priceperea silvicultorilor, ci şi de atitudinea 
societăţii faţă de pădure, de înţelepciunea 
de a aşeza interesele de viitor, cel puţin la 
acelaşi nivel cu cele ale momentului. O 
politică pe termen scurt în acest domeniu 
ar avea efectul unei bine ţintite lovituri de 
bumerang. Cât este însă de dificilă 
regăsirea firescului, a naturalului!  

 Asemenea tânărului ce depăşeşte 
stadiul egocentrismului şi criza firească de 
creştere, omul trebuie să reconsidere cu 
maturitate raporturile sale cu natura, 
deoarece -vrea ori nu- este condamnat să 
supravieţuiască ori să moară împreună cu 
aceasta. 

 Netulburat în ritmurile sale, codrul 
multisecular învinge timpul, boala, derizo-
riul. Spre deosebire de noi, oamenii, el nu 
este sub vreme şi nici sub vremuri. 
Sinonim al eternităţii, le sfidează tăcut şi 
superb.(10 decembrie 1990) 

UN  PARADIS  LA  ÎNDEMÂNĂ:  SLĂTIOARASLĂTIOARA  
(Din cartea mea ”Cârcotaș de serviciu”-1994)
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Semne și clipe  
 

Pentru ca ziua să te dea afară  
din rutina ei  
e nevoie de o dereglare  
de spațiu  
sau de sațiu,  
dacă pofta inimii  
atrage aglomerări  
de petarde. 
Ca nisipul răvășit  
de zbaterea unei lebede 
sunt gândurile fără temei, 
nu le poți ține laolaltă  
cum nu poți împiedica  
vântul să nu scuture 
calmul cireșilor.  
Ora veghează minutul 
și strecoară pe ici și pe colo 
semne predestinate.  
Bucură-te!Ia cu împrumut culori 
din fiecare vârstă și  
laudă perseverența fiecărei clipe 
de rodire! 
 
        Natura umană 
 
Oamenii sunt atrași 
de păreri viu colorate, 
care mai de care mai 
dominante 
în arealul monden. 
Mulți nu știu că 
fala de sine dispare 
la prima spălare verbală 
a numelui și prenumelui 
împroșcat amniotic. 
Cei care știu au lăsat 
natura umană 
să limpezească straturile  
de îngăduință  
dintre ei. 
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Muzica 
zilelor 

noastre 

„Mașinăria Mandeal”  
 

 Am dat iar de ea la Ateneu în vara 
abia sfârșită. Acolo desfășurându-se anual 
un festival tradițional demn de apreciere 
neîndoios. ”Vară Magică” se cheamă și-a 
ajuns, bravo lui, la a douăsprezecea ediție. 
Deschisă, cum sugerai metaforic în titlu, 
de Orchestra Română de Tineret. Cel mai 
bun ansamblu simfonic din a noastră țară 
de un timp încoa`. Pentru că entuziasmu`, 
vioiciunea, acuratețea și pregătirea etalate 

vădit de-ai săi membri juni și dornici de 
cânt sunt remarcabile. Și cu mare folos în 
domeniu. În cultura națională actuală. Ce 
luptă și ea, după puteri, cu inerția, lipsa de 
interes, de educație a celor mulți și goi la 
minte tot mai accentuat... 

 Rezultatul de care cutez a vorbi cu 
plăcere se datorează, în egală măsură,  
muzicianului Cristian Mandeal. Pianist și 
dirijor cu largă experiență. Cu vocație și 
pasiune în utilizarea baghetei ”magice”. 
De care dă dovadă și-acu, septuagenar. 
Forța și precizia cu care folosește unealta 
aiasta de bază sunt pregnante și azi. Rod-
nice nespus și de profunzime. Transfor-
mând tuttiștii într-un monolit impecabil. Ce 
răspunde comenzilor firesc și profesionist 
la nivel de vârf. Obținând pretutindeni suc-
cese peste succese. Spre mândria lui și-a 
celorlalți de-aceeași nație, cu drag real de 
arta magică a sunetelor nemuritoare... 

 S-au cântat ”Tablourile dintr-o 
expoziție” (coautori, să zicem, Musorgski, 
Ravel), câteva bis-uri incandescente, la 
final, da  și celebrul concert de vioară în re 

major. Semnat, pentru eternitate, de 
Marele Surd. Solist fiind un ceteraș ceh de 
înalt calibru. Josef Špaček, pe nume. Ex-
traordinar, viguros, nuanțat, echilibrat. Vir-
tuoz indiscutabil. Posesor îndreptățit al 
unei ”Guarneri del Gesu” ce-a sunat 
magic, magic, magic. Dând viață bi-
nevenit, mânuită iscusit, reputatei creații 
beethoveniene. Încât nu pot să nu mă în-
treb: oi mai avea ocazia s-o reaud? Și pe 
Josef să-l mai văd la treabă? Oare filar-
monicile autohtone fi-vor în stare să aibă 
alături acest supertandem concertistic în 
viitor? Greu de răspuns pe loc, da` 
speranța moare ultima, nu?                                                                                              
 
 
S-a dus și Capriel... 
 

Da, iată că, după Garbis, plecă la 
Ceruri și Capriel. Frații Dedeian, adică. 
Amândoi, instrumentiști autohtoni de jazz. 
Primul, saxofonist, secundu`, chitarist. Ar-
meni de etnie, pasionați de ritm, armonie 
și melodie. Improvizatori, de asemeni. În-

deosebi, Garbis. Capriel excelând, în 
opinia mea, ca acompaniator și pedagog 
pe instrumentu` cu șase corzi. Ședeam 
adesea de vorbă-mpreună și-mi povestea 
despre munca sa. 

 Cânta mult afară, invitat fiind la varii 
evenimente. Urca pe scene cu-atâția 
confrați și m-ajuta, la nevoie, cu informații 
utile-n domeniu... 

 L-am văzut, auzit în concerte și-i 
apreciam prestația. Chiar și-n Pitești a 
ajuns în anii din urmă.  

Din păcate, ”atotștiutorii” de la 
filarmonică nu l-au invitat niciodat`, oricât 
am insistat. Ca și pe alții pieriți între timp. 
Doar Araxi Negoșanu, pe când conducea 
interimar la Teatrul ”Davila”, i-a găzduit, 
ferice, in seară de toamnă. Cu ei în echipă 
atunci, un alt răposat din breaslă, Pedro 
Negrescu, bun contrabasist de jazz-rock. 
Ca atare, spun, în loc de adio, că rândurile 
astea, puține desigur, au izvorât din suflet. 
Întru prietenie și neuitare.  

Ce, grație muzicii tale, vor dăinui, 
Capriel... 
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Portative 

 
Deasupra șirului de cuvinte pe care 

abia l-am început, și pe care sper să-l duc, 
ușor-ușor, până la cele trei puncte din 
final, cred că ar fi fost mai potrivit titlul 
,,Urechiști și notiști", așa m-am gândit 
aseară, când m-am prăpădit de râs auzind 
ce i-a trecut prin cap unui patron de 
restaurant în care, pe lângă mâncare, era 
servită muzică lăutarească, dar cu toate 
acestea i se subțiase clientela, din cauză 
că muzicanții cântă după ureche, și-a zis, 
așa că le-a dat liber urechiștilor și a adus 
în locul lor orchestră titrată, cu stative pen-
tru portativele pieselor pe care le inter-
preta, seară de seară noii artiști își dădeau 
interesul, dar clientela tot nu creștea, 
așadar nu orchestra era de vină, dar avea 
cel puțin mulțumirea că în local survenise 
o schimbare, una e să duci arcușul după 
cum îți amintești melodia, alta-i să-l 
unduiești după note, era mai cool așa, se 
consola patronul și s-a tot consolat până 
într-o seară, o pană de curent a făcut ca 

întunericul să umple sala, dar muzica a 
continuat să curgă în lumina ei diafană, 
când s-au reaprins becurile patronul a avut 
o străfulgerare, cum, tot după ureche, da, 
au recunoscut, fi-va-r portativele să vă fie, 
asta a fost demult, nu mai știu cum 
funcționează acum respectivul local, dacă 
e cu muzică sau nu mai e deloc, povestea 
mi-a adus aminte de taragotistul din 
Cărăpcești, cânta de răsunau dealurile și 
văile iar duminicile, dacă era vreme bună, 
se încingeau jocuri de se cutremura 
pământul, și se cutremura  și după ce în-
ceta cântecul uneori, că Tache mai făcea 
pauză să-și răsucească, la umbra nucului, 
vreo mahorcă în ziar, iar flăcăii și fetele 
continuau să frământe pământul cu năduf 
de se înălța praful pe portativul unei veselii 
ce strălucea în ochii lui Tache, care își pu-
sese taragotul alături și privea jocul admi-
rativ, printre rotocoalele de fum ce le 
trimitea în sus tacticos până când, cine 
știe cum, dansatorii își dădeau seama că 
se mișcă după ureche, dar Tache nu-i 
lăsa, punea din nou taragotul la gură și 
făcea să freamăte totul în jur, pe portativul 
simțurilor sale părea că râde universul, ca 
în ziua în care, mai târziu, ca editor, aveam 
de lansat o carte în care nu prea credeam 
și, ca să-i sporesc credibilitatea, l-am invi-
tat pe poetul Liviu Vișan să mă ajute, 
șarmul lui deosebit face bine publicului, și 
m-a ajutat, a lăudat autorul și cartea iar la 
sfârșit, ca să argumenteze ce afirmase, a 
deschis volumul de versuri la nimereală și 
a citit o poezie, aplauzele au acoperit fi-
nalul, toate cărțile s-au vândut, după care 
am mers să ne bucurăm la o cafea și ce-
o mai fi fost, și cum ne relaxam așa, în bu-

curia noastră, de Liviu Vișan s-a apropiat 
o domnișoară, nu vă supărați, i-a zis timid, 
la ce pagină e poezia pe care ați citit-o, 
păi, cum să vă spun, i-a răspuns tot timid, 
nu este, cum nu este, să vă explic, am 
uitat ochelarii acasă și nu văd, am recitat 
o poezie de-a mea, fata n-a mai zis nimic, 
dar pe portativul uimirii am auzit 
alunecând tăcerea unui zâmbet... 
 
 

Naidin   
 
Mi se întâmplă rar, dar mi se 

întâmplă totuși câteodată ca, după șuvoiul 
unor emoții ce mă copleșesc, să rămân 
fără cuvinte zile în șir. Aceste intervale în 
care mă simt, oarecum, văduvit de capa-
citatea de a spune exact ce trăiesc, se pe-
trec, de regulă, în clipele în care prezența 
dumnezeirii este atât de evidentă, încât 
doar sfiala, acea politețe subconștientă 
sub oblăduirea căreia ne ascundem unele 
neputințe, mă oprește să întind mâna spre 
atingere și confirmare.  

Până să-i ascult vocea acompani-
ind acordurile diafane ale violoncelului, cu 
care tinde a se îngemăna într-o contopire 
divină, nu am știut ce înseamnă Naidin. 
Nici măcar nu mi-am imaginat că mă voi 
întreba vreodată ce exprimă numele 
acesta, urmând în cadența unei sonorități 
celeste prenumele Adrian. 

Cred că l-am ascultat în direct doar 
de trei ori, însă de fiecare dată am conti-
nuat să-i simt reverberațiile unice 
urmărindu-mă, precum duhul îngerului 
păzitor, dincolo de interpretarea care mă 
țintuise locului, în plasa unei uimiri 

neverosimile. Arcușul mânuit de el, în atin-
geri ale corzilor care par a tăia timpul în 
felii de lumină, hipnotizează auditoriul. Și 
taie astfel trecerea, când suspinând în 
susurul celor mai cristaline izvoare, când 
creând impresia că cheamă la galop 
sălbatic, spre a-i mulțumi, armăsarul din 
coada căruia se vor fi cules firele de păr 
vrăjitorești. Dus-întorsul acesta sonor, de 
parcă ar vrea să se joace de-a v-ați ascun-
selea cu tăcerile, generează stări aidoma 
unor visări în afara oricărui timp. Degetele 
mâinii stângi dansează pe gâtul zvelt, 
corzile se supun mirându-se dimpreună cu 
aerul ce vibrează înalt în adâncimea unei 
minuni. Căci minune este această infuzie 
de veșnicie în care broanca, aducând un 
dedemult indefinibil pe portativele prezen-
tului, ne dă senzația nemuririi. Închizând 
uneori ochii, poate pentru a-și cuprinde 
mai bine înlăuntrul, artistul murmură cu-
vintele, ori le rostește grav, iar ele își 
multiplică înțelesurile în clopotul alcătuit de 
alchimia sunetelor învăluitoare. Să fie aie-
vea ce se întâmplă?! Pentru că vedeam 
cum trece, pe poteca îngustă dintre 
închipuire și concret, alaiul regal al 
împărătesei artelor, muzica.  

Cotropit de invazia simfoniei, mi-am 
lăsat simțurile să se lăfăie în voie într-un 
fotoliu din acelea destinate favorizaților 
sorții.  

Acum știu prea bine ce înseamnă 
Naidin. E un însuflețitor de sublim, care 
face din violoncel ființă vie. Ori poate e 
chiar un înger trimis de Divinitate să ne bu-
cure, cu inefabilul creației sale, ca o 
recompensă a credinței noastre că sub-
limul există. 
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  Medicul  
Ștefan Alexandru- 

Sebastian Botezatu 
(Continuare din pag. 15) 

  
   Alte intervenții speciale pe care le 
efectuează frecvent sunt cele de im-
plantare transcateter de valvă aortică 
(TAVI) pentru stenoza aortică strânsă, ca 
și cele de implantare endoproteze aortice 
abdominale și toracice pentru anevrisme/ 
rupturi/ disecții arteră aortă (EVAR, 
TEVAR). 
      La începutul lunii iunie 2020, împreună 
cu o echipă de medici de la SUUMC 
București, dr. Alexandru-Sebastian 
Botezatu a operat în premieră pentru sis-
temul medical militar, o pacientă cu 
anevrism cerebral gigant, salvată printr-o 
intervenție minim invazivă pe creier. 
      O altă premieră la care a participat di-
rect, în calitate de coordonator al unei 
echipe multidisciplinare a avut loc în luna 
noiembrie a aceluiași an și a constat într-
o ,,intervenție de implantare de stent aortic 
la un pacient diagnosticat cu Coarctație de 
aortă - stenozare (îngustare) a lumenului 

aortic, localizată de obicei la nivel istmic, 
imediat sub originea arterei subclaviei 
stângi, care poate fi localizată oriunde in-
tratoracic sau abdominal și se poate aso-
cia cu sindromul Turner sau Shone”. 
      Și încă o premieră pentru spitalul mili-
tar bucureștean la care a participat dr. Se-
bastian Botezatu, ca și component al 
echipei medicale, a avut loc în aprilie 2021 
și a constat într-o ,,intervenție de im-
plantare de valvă transcateter într-o 
proteză biologică în poziție mitrală, prin 
același abord transapical”.  
      O premieră, ceva mai specială, de data 
aceasta pentru comunitatea din Slănic-
Moldova, a fost chiar prezența mea pe 
,,masa de lucru” a medicului Sebastian 
Botezatu, atunci când am fost supus unei 
intervenții minim invazive, într-un laborator 
de factură spațială, dotat cu o tehnologie 
de ultimă oră și cu posibilitatea de a urmări 
în direct, pe un mare monitor, toate 
mișcările din interiorul și exteriorul corpului 
meu, totul, doar cu o anestezie locală. 
După mai puțin de două ore, m-am ridicat 
și am plecat deosebit de satisfăcut de 
starea în care mă aflam, de parcă aș fi 
vizionat o producție SF de înaltă ținută. Ca 
și activitățile de zi cu zi ale doctorului 

Botezatu și echipei pe care o 
coordonează, în fața cărora, mă înclin, cu 
respect și aleasă considerație! 
   Și pentru că pe 30 august a fost 
sărbătoarea Sfântului Alexandru, să-i 
dorim medicului Alexandru-Sebastian 
Botezatu, La Mulți Ani, cu sănătate și 
spor în toate! 
 
      * Lt. col. medic dr. Ștefan Alexandru-
Sebastian Botezatu este originar din 
stațiunea Slănic-Moldova, dar întrucât în 
stațiune nu a existat niciodată o materni-
tate, s-a născut la Târgu-Ocna, la 25. 02. 
1980 (mama lui, învățătoarea Viorica 
Botezatu locuiește în stațiune); a absolvit 
Școala Gimnazială Nr.1 din Slănic-
Moldova (1994), Colegiul Național Militar 
„Dimitrie Cantemir” din orașul Breaza 
(1999), Facultatea de Medicină Generală 
din cadrul Universității de Medicină și Far-
macie „Carol Davila” din București (2005); 
pe lângă coordonarea Compartimentului 
Angiografie și Cateterism cardiac din 
cadrul SUUMC București, face parte și din 
„Heart Team”, echipa de specialiști în boli 
cardiovasculare de la același spital;  
activează și la Centru Medical „Provita” din 
București, unde realizează intervenții 

minim invazive pentru terapia durerii de 
cauză spinală lombară: infiltrații forami-
nale, nucleoplastii, verterbroplastii; este 
membru al Societății de Radiologie și 
Imagistică Medicală din România (SRIM), 
membru al Societății de Neuroradiologie 
și Radiologie Intervențională din România 
(SNRIR), membru Cardiovascular and In-
terventional Radiological Society of 
Europe (CIRSE), membru European So-
ciety of Radiology (ESR); a fost inclus în 
„Dicționarul personalităților din România - 
Biografii contemporane - Ediția 2014”; în 
1. 12. 2020 i s-a conferit de către Eco-Eu-
ropa, Titlul onorific de ,,Ambasador Emerit 
al Spiritualității Românești Contempo-
rane”, pentru promovarea valorilor 
tradiționale, responsabilitate socială și vir-
tute civică; în 25. 11. 2021 a fost distins de 
către Președintele României, cu Ordinul 
,,Meritul Sanitar” în grad de ,,Cavaler”, cu 
însemn pentru militari, cu prilejul Zilei 
Naționale a României, ,,în semn de 
apreciere pentru implicarea și profesional-
ismul de care a dat dovadă, pentru efortul 
important depus în contextul măsurilor de 
combatere a pandemiei Covid 19”. 
 
Sursa foto: SUUMC București
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LINIŞTE GALBENĂ  

(Din volumul cu același nume, aflat în curs 
de apariție) 

  
Era înainte de sărbătoarea 

creştinească Constantin şi Elena. 
Primăvara timpurie, peste aşteptări de 
caldă, a grăbit cireşele, acum erau coapte 
binişor şi numai bune de mâncat. Tocmai 

de aceea „naşul’’ Grigoraş le făcu o 
invitaţie nepoţilor de la Dorohoi. Bogdan 
avea 8 ani şi Marius 11. Erau nerăbdători 
să ajungă la cireşele gustoase din copacul 
bunicului. Dorinţa lor depindea însă de 
hotărârea părinţilor. Aceştia, Mircea şi 
Viorica Holeiciuc aveau o obligaţie la un 
prieten, la Botoşani. Prietenul îşi serba 
ziua numelui. Ca să-i liniştească pe copii 
le-a promis că a doua zi vor  merge şi la 
ţară. 

Ei, dar petrecerea e petrecere şi 
Mirciulică a făcut-o lată. 

Dimineaţa nu mai avea chef de con-
dus maşina. Soţia a hotărât să meargă 
numai ea cu băieţii şi cu vărul Dăruţă Vel-
niceru. 

Cireşele roşii le-au astâmpărat 
pofta copiilor. Acum se jucau într-o 
băltoacă, un ochi lăsat de Prut să 
amintească de furia lui.  

Bunicul, Darie şi Todiriţă Axinte 
pregăteau grătarul. Fetele s-au ascuns pe 
după nişte răchiţi, mai departe, să-şi 

stoarcă hainele. Profesorul era îngropat în 
nisip. Băieţii mai mari s-au adunat în jurul 
lui făcând glume care mai de care mai 
deşucheate. Puştii erau pe la bălţi, 
mâzgâliţi cât erau ei de „mari’’, de nu li se 
vedeau nici ochii prea bine.  

„Mingea, mingea’’ se auzi un glas 
disperat de fată. Toţi şi-au îndreptat privir-
ile spre apă. Uşoara minge, lăsată uitată 
într - o băltiţă de lângă mal, plutea acum 
pe râu, la început foarte lent, apoi curentul 
o prinse mai curajos şi o ducea la vale. 
Fetiţa cu părul blond şi ochii ca cerul senin 
începu a plânge cu lacrimi mari ca stropii 
unei ploi de vară. „Ce va zice mama?’’. 
Tocmai i-o cumpărase de la oraş. Se uită 
în jur cerând ajutor, dar nimeni nu se 
încumetă. Fără să-şi dea seama ce face, 
profesorul îşi scutură repede „mormântul’’ 
şi fugi spre apă. Rămase însă 
descumpănit. Obiectul plutitor se apropia 
de mijlocul apei şi tot mergea spre 
pierzanie. Dintr-o dată începu să se 
rotească. Dăduse de un vârtecuş  din ace-

lea care te trag la fund. Nu ştia ce să facă. 
Intră în apă, timp în care de pe mal toţi stri-
gau să se oprească. 

 Nu putea să facă asta, ar fi fost 
ruşinos. Inima îi ajunse în gât, dar înaintă 
către pâlnie. Simţi că picioarele îi sunt 
luate de curenţi. Făcu o sforţare şi împinse 
mingea.  

Desprinsă din capcană, plutea încet 
pe spinarea vălurindă. Profesorul se re-
trase uşurel mai spre mal uitându-se 
neputincios. Şi totuşi norocul fu de partea 
lui. Mingea se opri. 

El înaintă cu precauţie. O creangă 
de răchită, căzută în apă, avea nişte 
rămurele mai spre suprafaţă. Ele au salvat 
mingea dar şi onoarea profesorului.  

Un oftat de uşurare se auzi de pe 
mal, chiar şi ceva aplauze. Fetiţa ţinea în 
braţe mingea albastră ca ochii ei, cu un 
zâmbet de fericire pe chip.  

Prutul a încercat, aşa cum s-a mai 
întâmplat şi în alte dăţi, să-şi ia tributul, fie 
el şi o bucurie de copil.

             Omu meu... 
 
Așa cum v-am mai spus sunt recen-

zor. Eu am ales asta. Din dorința de-a 
cunoaște oameni. Eu am ales și cartierul, 
(Izvoare) chiar dacă mi s-a spus că ”e plin 
de țigani”. Nu e chiar plin, au rămas și 
mulți români, din aceia autentici, care chiar 
daca locuiesc la 15 minute (de mers pe 
jos) de centrul orașului, au păstrat obi-
ceiuri străvechi cu parfum de sat 
tradițional. ”Așa ne-am pomenit”, mi-a 
zâmbit blând un moșneguț de 79 de ani, 
cu mersul drept și cu fața albă ca laptele. 
Mâna caprele spre casă când eu băteam 
la poarta lui și cu o bunăvoință plină de 
respect, mi-a spus: Eu șed aicea, așteptați 
oleacă să bag caprele in țarc si apoi vă 
deschid poarta. Am văzut curioasă cum a 
îndemnat cele 4 capre spre o portiță mică, 
îngustă, si mi-am amintit de spusele Mân-
tuitorului despre ușa cea strâmtă… 
Câteva case mai departe am întâlnit o 
bătrână de 90 de ani. M-a poftit repejor în 
casă că are ceva pe foc și nu poate sta la 
poartă… În casă, o curățenie exemplară. 
Pe aragazul cu butelie, o crăticioară saltă 
capacul dând de veste că ceva fierbe de 
zor… 

- Mă iertați văd că faceți mâncare, nu 

vă rețin mult…doar câteva întrebări… 
- Șezi colea pe un scăunel, c-ai fi 

obosită, nu, nu fac mâncare, fierb niște 
cartofi, de 20 de ani fierb cartofi… aproape 
în fiecare zi 

- Ah, vă plac cartofii, spun eu 
stingherită de simplitatea bătrânei 

- D-apăi cum, cum să nu-mi placă, de 
20 de ani îmi plac … Îi fac pireu, știi mata, 
pentru mine nu există mâncare mai bună 
ca pireul de cartofi, sau dacă există, eu n-
am descoperit-o încă…Hai, întreabă-mă 
că eu îți răspund ce poftești mata! 

Îi pun întrebările despre locuință iar 
când ajung la cele legate de stare civilă 
îmi răspunde cu nostalgie că e văduvă, de 
20 de ani, ”o plecat barbatu meu înaintea 
mea, cu mâna-n mâna mea o plecat, 
liniștit și împăcat, cerându-și iertare de la 
mine…venise de la câmp, o apucat să se 
spele, și-apoi s-o pus oleacă să se 
hodinească. L-am întrebat dacă nu vrea 
să mănânce ceva, că am făcut pireu de 
acela bun, amestecat cu lapte și cu unt 
cum fac fimeile de la oraș, unde mâncase 
el odată… Mi-a spus că nu-i e foame , că 
simte un junghi de dimineață la inimă, dar 
ca să nu mă supere, o să mănânce un pic 
dacă stau și eu lângă el la masă…Am 
văzut eu că era schimbat la față, dar mi-
am zis în sinea mea că o fi de la câmp… 
Spre seară s-a dus… o suflat odată mai 
adânc și gata! Ce-i omu ! …de atunci fierb 
cartofi, parc-aș tot fi cu el, ca în ziua aceea 
… Nu mai pot mânca mâncăruri grele, nu 
intră pe gât… eu să mă-ndulcesc cu bu-
cate alese și omu meu în pământ??. Nu 
se cade!  

Mi se umezesc ochii, fac un efort să-
mi revin. Răspunde apoi la toate 
întrebările. Ajung și la ultima întrebare: 

- Cât de mult v-a afectat pandemia 
de Covid? 

- Ce-i așeia? A! Covidu… ducă-s-ar 
pe pustii! …Auzi? Da mata nu vrei vo două 

linguri de pireu? Că ți-o fi foame… de-
atâta umblătură…hai dă-te-n coace că-i 
pireu din acela bun, făcut cu unt si cu lapte 
de capră... 

Nu mi-era foame, dar mi-a fost așa 
de dragă mămăica asta că am mâncat cu 
ea ”pireu de cela bun”… Bun era și sufletul 
său hrănit de 20 de ani cu amintirea celui 
ce i-o luase înainte în Împărăția cerurilor. 
M-a condus apoi până la poartă în timp ce 
clopotul bisericii de peste drum a început 
să bată cu putere.  

- Iar s-o dus cineva la Domnul…. 
Numai pe mine nu vrea să mă ia, mă lasă 
să-mi ostoiesc aicea doru după omu 
meu…. Mi se usucă sufletu de doru lui , 
vreau să fiu cu el, acolo unde-o fi el. De s-
ar întâmpla să fie-n iad, acolo vreau să 
stau și eu cu el, iar de-a socoti Dumnezeu 
că locul meu e în iad și-al lui în rai…. Mă 
rog să primească Dumnezeu singura jertfă 
care-o mai am…. Că nici lacrimi nu mai 
am să-l plâng, mi s-au uscat ochii de 
plâns… și eu nu mai am vigoarea tinereții, 
să mai fac faptele cele bune cum făceam 
odată… eu tot ce pot să fac este să nu 
mă-ndulcesc cu mâncăruri alese, să fierb 
in fiecare zi cartofi și să oftez… Și-așa îl 
simt eu aproape pe omul meu, când duc 
lingura de lemn la gură și mănânc cartofi 
fierți….De s-a întâmpla să mai trăiesc o 
singură zi de fericire pe pământu aista, eu 
mă rog la Dumnezeu să o ia și să i-o dea 

lui, acolo unde s-o afla…. 
Își prinde capul în mâini si plânge, iar 

eu o iau în brațe cu toată dragostea sufle-
tului meu. Rămânem așa câteva clipe care 
parcă se dilată spre infinit, către lumea 
aceea cerească de unde ea așteaptă în 
fiecare zi să simtă mireasma cerească de 
la viață spre moarte trimisă smerit de omu 
ei… Mă simt înconjurată de lumină și 
bunătate, și-mi vine brusc să nu mai plec 
nicăieri, ” Doamne, bine este să stau aici, 
să facem trei colibe, una pentru mamaia, 
una pentru mine și una pentru omu ei… ” 

Dau să plec iar ea îmi urează de 
sănătate. După primii pași mai întorc 
odată capul spre ea, suficient cât să văd 
că mamaia își adâncise ochii spre biserica 
de peste drum de unde se auzeau bătând 
clopotele. Sufletul său pulsa acum în 
dangătul care chema la vecernie, atingând 
parcă cu o parte cerul și cu alta pământul. 
Fața sa era icoana vie a dorului sfâșietor 
care-o măcina. Își face semnul crucii 
aplecându-și trupul în metanie adâncă 
apoi își împreunează mâinile pe piept 
lăsând Cuvântul lui Dumnezeu să 
îmblânzească înfrigurata-i așteptare !  

P.S. 
Da, pireul mămăicii era cel mai bun 

din câte mâncasem vreodată, căci fiecare 
bucătură era impregnată cu așteptare 
cerească și nu știu de ce am simțit puter-
nic în inima mea că Însuși Iisus Hristos de-
ar fi gustat din pireul acela ar fi spus: 
„Adevărat, adevărat vă spun, că în tot Is-
raelul n-am găsit pireu mai bun ca al femeii 
acesteia!” Iar ziua aceea de fericire pe 
care voia să o ia Dumnezeu de la ea si să 
i-o dea omului ei, le-o va da Dumnezeu, 
amândurora in Ziua Venirii Sale, trăind o 
veșnicie iubirea lor curată, alături de darul 
de nuntă a lui Dumnezeu: tinerețe fără 
bătrânețe și viață fără de moarte! Amin! 

Am scris această povestire spre 
slava lui Dumnezeu și bucuria oamenilor! 
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Tiganul,  
      bucatar la boier 
 

A fost demult, înainte ca Vasile Alec-
sandri să-i dezrobească pe țigani. Aceștia 
erau robi pe la curțile și moșiile boierilor. 
Se mai găsea și câte un boier cu suflet 
bun și milos, nu-i bătea pe țigani, căci 
avea și el la conac câțiva robi. Unul dintre 
aceștia era la bucătărie, gătea și servea 
pentru boier și familia acestuia, tot ce i se 
comanda. 

Boierul avea o familie frumoasă, el și 
cucoana, aveau 4 copii, doi băieți și două 

fete. Timpul trecea discret, copiii au cres-
cut. Ca un ritual al familiei, era ca duminica 
să fie cu toții acasă și să servească masa 
împreună. Îi spuneau țiganului bucătar ce 
meniu să pregătească pentru duminică la 
prânz. 

Boierul avea avere mare, printre fel 
de fel de animale de curte, avea și sute de 
păsări: găini, rațe, gâște, pichiri. 

În una din sâmbete, după ce s-o 
sfătuit cu copiii și cucoana, cam ce-or vrea 
să servească duminică, sună clopoțelul 
într-o clipită s-a prezentat țiganul bucătar. 

-Sărut mâna conașule, de ce m-ați 
chemat? 

-Mai Parpanghel, vreu ca pentru 
mâine, la masa de prânz, o găina 
rumenită, dar întreaga și, când vii cu ea pe 
tavă, adă și un cuțit, ca s-o împarți în fața 
noastră. Vezi câți suntem, toată familia – 
eu, cucoana, cei doi băieți și cele două 
fete. Deasemenea, pentru că ești slugă 
credincioasă și harnică, îți vei face și ție o 
parte. 

-Să trăiești, conașule, voi face întoc-
mai cum dorești ! 

Țiganul, a doua zi, încă de dimineață, 
s-a apucat de treabă.  

O mers în ograda plină de păsăret, 
ochește pe cea mai voinică găină, o 
drămăluiește să fie și greoaie, o taie, o 
opărește, jumulește și pârlește, să fie 
curată, să n-aibă cotoare de pene, o 
curață de măruntaie și o pune la ceaun în 
cuptor. Pe la ceasurile 11, deja o fost gata, 

rumenită, numai s-o ducă pe tavă în sa-
lonul unde servea masa boierul cu familia 
lui. Pe tavă, lângă găină, n-o uitat să pună 
și un cuțit, cum i-a spus stăpânul. 

-Sărut mâna conașule, găina este 
gata pregătită și rumenită, cum ai spus 

neatale! 
-Hai adă s-o pui pe masă și nu uita să 

iei și-un cuțit, după cum ți-am zis ca s-o 
cintruiești! 

Și țiganul bucătar o și adus tava cu 
găina friptă și cuțitul. 

-Măi Parpanghel, împarte-o tu ca știi 
și ai experiență și țiganul a început să 
cintruiască găina și să dea fiecărui 
mesean porția. Prima oară i-a tăiat capul, 
l-a pus pe-o farfurie și i-o așează în fața 
boierului zicând: 

-Matale conasule ești capul familiei și 
ți se cuvine să mănânci capul; băieților 
pentru că au de mers în viață le dau pi-
cioarele găinii; fetelor, pentru ca o să-și ia 
zborul, le revin aripile găinii, fiecare câte 
una, iar matale, cucoana, pentru ca stai 
acasă, îți revine târtița. 

Boierul, mirat, dar și mâhnit de 
împărțeala țiganului, îi spune acestuia cu 
lehamite: 

-Bine, măi țigane, dar ție ți-ai făcut 
parte, pentru că ai muncit? 

-Da, conașule, eu rămân cu trunchiul 
ista urat ca și așa nu mai are nici picioare, 
nici aripi și, de nevoie, am să-l mănânc eu. 

(Va continua)
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—(…) Bogdane, cântă!  Acesta nu mai 

așteptă încă un semn și începu să fredoneze 
un cântec deocheat.Toți preluară refrenul și 
începură să cânte din tot sufletul. Se 
descărcau de tensiunea acumulată în ultima 
vreme.  

Au intrat în imensa tabără, călărind pe 
lângă corturi, căruțe și printre rândurile de 
răzeși și oșteni care se trezeau și plecau către 
îndeplinirea datoriilor. Ușor, oamenii îi 
recunoscură și zvonul sosirii în tabără a 
căpitanului și a oamenilor săi se răspândi ca 
fulgerul. Bucuria lor era molipsitoare, iar noto-
rietatea căpitanului făcu ca această stare să 
fie transmisă întregii tabere. La urma urmei, 
câștigaseră o bătălie care avea să facă valuri 
de-a lungul lumii și de-a lungul timpului. În în-
tâmpinarea steagului sosiră trei călăreți. 

—Salut, frate! Îmi pare bine să te văd 
sănătos! Tânărul spătar Mihai apăsă cuvântul 
„sănătos” și-i aruncă o privire scurtă lui Olea. 
Acesta aplecă ușor capul, dând de înțeles că 
totul e în ordine. 

—Noroc! răspunse scurt Andrei la salutul 
fratelui mai mare. Te-a trimis Piticu’ să vezi 
dacă mă țin în șa și să nu-l fac de rușine în 
fața sfatului? 

—Într-o zi ai să plătești pentru porecla 
dată lui Vodă. Și nu vei plăti doar tu! Așa că 
termină! Ce-a fost nu mai poți îndrepta! 

—Mult vă mai place să lingeți orgoliul pi-
ticaniei! 

—După întâlnirea cu Vodă, ne așteaptă 
tata în cort la el! Mai discutăm de lins acolo! 
Vezi că mama ne așteaptă peste trei zile 
acasă. Stăpânește-te până atunci. Nici ea nu 
mai are răbdare cu tine. 

—Ea și surorile noastre sunt singurele 
persoane de pe fața pământului cărora le dau 
socoteală! (…) 

 
*** 
(…) Andrei veni și o luă în brațe, iar ea 

se cuibări la pieptul lui și izbucni într-un plâns 
liniștitor. Smaranda îi lăsă singuri și plecă să 
pregătească toate cele cuvenite pentru 
oaspeți. Andrei o luă în brațe pe Sofia și se 
așezară pe divan, în fața focului. Plânse și 
plânse până nu a mai avut lacrimi. Andrei a 
lăsat-o să se descarce, curgându-i și lui 
câteva lacrimi, fără ca Sofia să le observe. 
Când se liniști, se uită în ochii fratelui său și 
încă descoperi acolo furie.  

—Andrei, mulțumesc! Aveam nevoie de 
această descătușare!  

—Să știi că am văzut cum a căzut! Nu a 
suferit! N-am avut cum să-l ajut!  

Capul se aplecă spre piept și închise 
ochii. Nu știa cum se va obișnui cu pierderea 
sa.  

—Știu că dacă ai fi putut, o făceai! Așa a 
fost să fie! Nu te încărca și cu alte griji! Tu cum 
ești? 

—Nu știu! Încă nu pot să trec peste tot ce 
s-a întâmplat. Nu știu ce să fac! Și mai greu e 
că nu pot să mă adun! Nu mai pot să văd 
privirea mamei și a Smarandei. Am început să 
văd teamă în ochii mamei. Nu mai pot suporta 
reproșurile tatei. Cel puțin Mihai mă lasă în 
pace, dar simt că atunci când mă vede, mai 
degrabă m-ar lua la bătaie. La el nu mai văd 
niciun sentiment legat de mine. Și asta m-a 
speriat. El mă abandonează. Nu vreau să o 
faceți și voi!  

 
*** 
(…) Când se întoarse, îl văzu pe domnul 

țării pregătind un nou bulgăre de zăpadă. O 
căldură plăcută o cuprinse și râse. 

—De mult nu v-am mai văzut râzând, 
doamnă! 

—De mult nu mi-ați mai dat motive să 
râd, domnul meu! 

— Știu, doamnă! Dar cred că știți că, în 
ciuda tuturor grijilor, gândul nostru e alături de 
Domnia Ta! 

— Sper! Nu știu ce să mai cred! Totul în 
jurul meu acum se ridică, acum se prăbușește! 
Când e pace, toată ziua ori ești în cancelarie, 
ori în sala sfatului, ori în tabără antrenându-
te! Abia apucăm să ne vedem seara! Când ești 
plecat în campanii, nu pot să nu mă gândesc 
ce se întâmplă cu mine dacă nu te întorci! 
Sunt cinci ani de când sunt aici, sunt 
respectată, dar nu știu dacă sunt iubită! (…) 

 
***  
— (…) Nu crezi sau ești sigur, Vizire? 
— Nu cred. Informațiile noastre asta 

spun. 
— Da, o să vedem cum ne bazăm pe 

certitudini și nu pe credințe. Singurul adevăr 
este Allah! Toți se închinară și strigară „Allah 
Akbar!”(…) 

 
*** 
(…) Calul negru al căpitanului înghiți 

rapid distanța până la ai lui. „Uite o zi pe care 
nu o voi putea uita”, își zise Andrei. „Și-a găsit 
mama noră pe măsură”. Îi venea să râdă în 
hohote, dar ar fi stricat momentul. De altfel, 
soră-sa i-a transmis: 

— Ștergeți rânjetul de pe față! 
— Încerc! Așa cum bănuiau, grupul pe 

care îl zăriseră era cel așteptat, iar surpriza 
era pe măsură: și Casandra era tot călare. 

— Astea-s suflete-pereche! șopti Andrei 
la urechea Smarandei. 

— Taci! Și soră-sa plecă de lângă el pen-
tru a nu strica secunda de fericire a fratelui ei.  
De cum s-au zărit, cei doi tineri au alergat unul 
spre altul, au descălecat și s-au contopit într-
o sărutare pătimașă, spre surprinderea 
părinților acestora. Așa i-au găsit cele două 
familii când au ajuns una lângă cealaltă. 
Jupâneasa Catinca, mama Casandrei, aflată 
într-o trăsură alături de încă o tânără, era foc 
și pară și nu-și găsea cuvintele să o pună la 
punct pe fiică-sa pentru purtarea 
necuviincioasă. Unde s-a mai văzut așa ceva, 
un sărut pasional în public, ce impresie își vor 
face viitorii socri despre educația norei lor. 
Postelnicul stătea încruntat și nu știa ce să 
facă. El nu era foarte vorbăreț din fire, iar orice 
ar fi făcut și spus era oricum cam târziu și fără 
folos. Jupâneasa Stanca își cam înmuiase 
postura. Pe cât stătea de dreaptă până atunci, 
în momentul în care o văzu pe tânăra femeie 
tot călare, ceva din ținuta mândră pierise, atât 
datorită oboselii, cât și faptului că nu reușise 
să impresioneze decât pe viitoarea cuscră, 
care-i aruncă o privire de foc. Se pare că vi-
itoarei nurori nu-i păsa deloc de cei din jur, 
doar de Mihai, iar prima bătălie o câștigase 
nora. Doar spătarul cel bătrân mustăcea. Își 
aduse aminte de soția sa când erau tineri. La 
fel, nu ținea cont de nimeni când venea vorba 
de ce credea și simțea ea. Andrei chiui și 
strigă: 

—Trăiască mirii!(…) 
 
***  
   Hotărât lucru, se afla într-un iad. De 

aproape un an, nu vedea în fața ochilor decât 
munți. Amărâtul de sat unde-și avea tabăra 
părea prăfuit și șters. Toate acestea îl făcură 
să fie din ce în ce mai violent. Râse în sinea 
lui. Războinic care să nu fie violent? Oricum, 
ori de câte ori intra în luptă, i se părea că fe-
rocitatea lui crește. Citea asta în ochii speriați 
ai inamicilor și, mai nou, în ochii oamenilor săi. 
A văzut asta și azi, când l-a pedepsit pe 
Yazim.(...) 

 
*** 
—(…) Dacă suntem aici savurând un 

ceai, înseamnă că totul s-a întâmplat bine 
pentru noi. Așa că nu mă interesează și mai 
bine hai să trecem la motivul pentru care te-a 
trimis tocmai pe tine în capătul împărăției. 
Pare să fie destul de neplăcută situația! 

—Bine. Tot trebuia să ajungem aici. Însă 
înainte de a-ți prezenta situația, am o între-
bare. Ai omorât prinși? 

—Da! Răspunsul veni foarte prompt și 
sec. Pe de o parte, nu dorea să audă confir-
marea poveștilor, pentru că făceau din prote-
jatul său un criminal. Însă era convins că a 
făcut-o din considerente dictate de situațiile în 
care se afla. Pe de altă parte, erar ăspunsul 
pe care-l aștepta, pentru că se pare că tânărul 

Dindar era o armă perfectă. Nu mai avea 
scrupule, nu mai avea sentimente. Când 
întinse mâna după o baclava, nu putu să nu 
observe un nou tatuaj, de data asta la vedere. 

—Văd că încalci toate regulile Coranului! 
Nu mai dai dovadă de milostenie, am văzut că 
nu te-ai dezvățat de obiceiul vinului, acum văd 
că nu-ți mai ascunzi nici desenele de pe corp! 

—Știi bine că eu nu am decât o lege! 
Legea mea! Mie nici Allah, nici Dumnezeu nu 
mi-au acordat în viața asta niciun fel de milă. 
De când mă știu, lupt să supraviețuiesc. Viața 
pentru mine nu include cuvinte ca familie, milă, 
dragoste, căldură, credință. Doar luptă și ca-
maraderie. Hai să revenim la discuție! (…) 

 
*** 
(…)Văzând că mai are mușterii, strigă 

scurt: 
—Am închis, bețivanilor! Nu mai vând 

nicio vadră de vin! Ieșiți sau chem garda de 
noapte! Cei trei se îndreptară spre el. Abia 
atunci observă că zdrahonii care sosiră nu 
aveau mersul legănat al mateloților, ci ferm ca 
al celor care știu ce au de făcut oricând. În mo-
mentul în care apărură în lumina lămpilor, re-
cunoscu chipul agăi Dindar. Din trei mișcări îi 
scoaseră împreună pe cei șase mateloți afară, 
iar Codrin închise ușa și se așeză lângă ea. 
Olea blocă ieșirea din spate, iar Andrei se 
așeză: 

—Ia loc, prietene, și spune-le oamenilor 
tăi să pregătească o gustare pentru oamenii 
mei! 

—Ați auzit, leneșilor! Ce mai stați! Dacă 
vă făceați treaba, acum eram liniștit în pat 
lângă nevastă-mea! 

—Las-o baltă, frumosule! Nu te mai 
văicări! Nu dădeai tu mușteriii afară, iara cum 
nu erai lângă curu’ nevesti-tii, ciripeai tot ce 
aflaseși peste noapte! Așa că m-am gândit ca 
azi să te scutesc de un drum și să-mi spui mie 
tot ce știi! Dar absolut tot! Vreau un raport al 
ultimei săptămâni!    Adonis realiză că la acea 
oră când noaptea se stinge în zi nu va putea 
primi un ajutor miraculos de nicăieri. În plus, 
mai avusese de-a face cu Dindar, ultima 
socoteală cu el nu se terminase prea bine 
pentru el, iar pe agă era să-l coste bărbăția. 
Știa oare că el fusese cel care dăduse indicii 
despre relația cu fiica sultanului? După-
amiază când l-a văzut, i-a înghețat sângele în 
vene. L-a văzut schimbat și s-a liniștit. Nu-l 
văzuse nici pe sârbul ăla spurcat, umbra lui. 
Asta însemna că padișahul îl iertase. Mai 
însemna și că zvonurile venite de la nord de 
Dunăre erau în parte adevărate. O pățiseră 
rău dacă Mahomed apela la toți decăzuții și la 
foștii veterani. Se mai uită o dată cu coada 
ochiului la cele două  ieșiri și se resemnă. Și 
acești însoțitori ai agăi nu păreau bieți merce-
nari. Cârciumarii aduseră gustări pentru cei 
trei și câte o cană de vin, iar Andrei le făcu 
semn să se ducă într-un colț. 

—Îmi pierd răbdarea, chiparosule! iar An-
drei își așeză pe masă stiletul. Grecul gândi 
rapid: „Dacă știa ceva despre implicarea mea 
în pedeapsa lui eram mort demult, dacă-i din 
nou pe aici înseamnă că am fost iertat și se 
află într-o anumită misiune”.(…) 

 
*** 
(…) Marele trofeu se apropia de ei. 

Brusc, Mihai fu străbătut de un fior. Un al 
șaptelea simț îl avertiza că nu e în regulă 
ceva. Privi la câini. Cuțit mârâia înfundat din 

gâtlej, iar Mura își dădu urechile peste cap. Îi 
mângâie pe creștet, iar câinii se liniștiră. Apoi 
lucrurile se precipitară. Cerbul apăru pășind 
rar, cu capul ridicat adulmecând în jur, simțind 
pericolul. Undeva, oamenii lui Sbierea 
încercuiră ușor cerbul, tăindu-i acestuia calea. 
Gicu Vână și Bogdan blocară cărarea pe care 
cerbul veni în calea lor. Mândrul animal nu mai 
avea nicio șansă. De după un copac, Vodă ieși 
și-și încordă arcul. Săgeata zbură și se înfipse 
adânc în pieptul lui. Cerbul se cabră, iar când 

picioarele din față atinseră pământul, o a doua 
săgeată zbură și-i dădu lovitura fatală. Însă 
odată cu această a doua săgeată, de undeva, 
alte două săgeți fuseseră trase înspre Vodă. 
Imediat, un oștean din gardă îl avertiză pe 
Vodă. Acesta, cu un reflex uluitor, se trânti la 
pământ, fiind acoperit imediat de trupul celui 
care strigase, însă o săgeată îl nimeri în frunte 
pe unul din hăitașii din spate. Cu coada ochiu-
lui, Mihai zări direcția din care veniseră 
săgețile. Trase două săgeți la rândul lui în 
acea direcție. În curând, mai mulți oșteni își 
scoaseră săbiile, sărind în jurul domnului, în 
timp ce alții săriră în pădure să înlăture 
amenințarea. În jur începu să plouă cu săgeți. 
Mihai dădu drumul la câini și le luă urma. 
Vânătoarea de cerbi se transformă în 
vânătoare de oameni. (…) 

 
*** 
 (…)_ Frumos armăsar! Pot să-l văd mai 

de aproape? 
—Cu mare drag!Iar cei doi tineri se 

ridicară și se îndreptară spre cai. „Hm! Îi 
merge mintea. S-a prins că nu am venit eu 
așa, de vântură-lume”. Dori să spună ceva, 
dar tânăra i-o luă înainte: 

—Ce-i, căpitane? Te-ai ofilit în pustie și 
nu mai ai răbdare până la curțile lui boier 
Albu? „Uite că are limba ascuțită”. Nu apucă 
să spună nimic, pentru că Ilinca continuă: 

—Auzi, Andrei! Ai bătut degeaba cărarea 
până aici, că eu nu am de gând să mă mărit. 
Nu acum. Și nici nu sunt ca toate porumbițele 
de prin jur care le-apucă tremuratul numai 
când aud de tine! Nu-mi plac oamenii de teapa 
ta!   Andrei deschise iar gura să spună ceva, 
dar ea vorbi mai departe: 

—Măcar la cai te pricepi! Pot să-l în-
calec? 

—Da! Se pregătea să o adune de pe jos, 
pentru că armăsarul său nu accepta înșa pe 
altcineva. Însă, minune. Ilinca îl mângâie, se 
aplecă și-i spuse ceva la ureche, iar calul o luă 
la trap ușor prin curte. Când ajunse din nou în 
dreptul lui se opri, iar Ilinca dădu să descalece. 
Ardea să pună mâna pe ea. Când încălecase, 
cămașa i se sumețise, scoțând la iveală, mai 
mult decât se cuvenea, o pulpă la fel de arsă 
de soare ca și fața. Tânăra observă intenția și 
descălecă pe partea cealaltă. 

—Pune-ți pofta în cui! Pur și simplu îi în-
toarse spatele și plecă.(…) 

 
*** 
(…) Îl văzură cum se întoarce și strânge 

din maxilar, încercând să-și stăpânească 
emoțiile. Mihai o luă înainte, iar Lamă îi 
însoțea din spate. Ajunseră în fața unei uși, se 
întoarse către ei, apoi intră. Se dădu deoparte 
și le făcu semn să intre. În încăpere erau 
așteptați de un cuplu mai în vârstă și de două 
femei tinere și frumoase. Dindar dădu să 
spună ceva, însă observă cu stupoare reacțiile 
celor din jur, dar și mai adânc în minte l-au lovit 
vorbele:  

—Nu se poate așa ceva!   
—Dumnezeule!Dar cel mai mult: 
—Uțule!!! Strigătul femeii mai în vârstă i 

se înfipse în creier. De undeva din adâncul 
ființei lui, din locuri neștiute nici de el, 
chemarea sună de parcă fusese ieri.„Uțule!”. 
Undeva, cândva, poate în altă viață, mai 
auzise strigătul. Dar suna cald, protector. 
Acum, a izbăvire. Spre surprinderea lui, Drago 
începu să tremure. Pe buze îi ieși un cuvânt 
pe care nu știa că-l rostise vreodată:  

—Mamă?!   
Femeia leșină.  Andrei stătea alături de 

Olea și Casandra în camera alăturată. Auzi 
strigătul mamei lui, dar și vorbele prinsului. 
Acum nu se mai îndoia că era fratele său. Nu 
dorise să-l privească atunci când l-au prins, 
tocmai pentru a nu-i da de gândit acestuia. 
Acum ușa se deschise și Mihai le făcu semn 
să intre.  Prima intră Casandra, care-și duse 
mâna la gură când îl zări. Se uita când la An-
drei, când la Dindar. Se strânse la pieptul lui 
Mihai și începu să plângă. Smaranda și Sofia 
o răcoreau pe mama lor. Ion Coman o ajuta 
să se ridice și strigă: 

—Intră, Andrei!  
Prima dată se uită la mama sa. Aceasta 

stătea plângând la pieptul soțului său.(...) Pen-
tru prima oară, copiii săi îl vedeau plângând 
pe neînduplecatul spătar. Se uită apoi către 
fratele său. Își dădu jos masca. Era rândul lui 
Drago să strige: 

—Imposibil! (…)           
                                           (Va continua)
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SCARĂ, ȘI ALTCEVA 
 
Am ajuns la treapta singură întreagă, era ultima de sus, 
iar prima pe care talpa picorului meu a mângăiat-o 
mai întâi ca pe un obraz de iarbă proaspătă crescută 
printre pietre și mărăcini, ea mă primea spre 
 singura direcție a ei, de luptă, câștigată în pace. 
 
Trupul meu ținea corpul întreg al scării, între prima 
și ultima speranță dintre lemne, dintre mâini, 
trupul meu era împărțit egal de urcat, de coborât, 
după ce vedeam ce este dincolo,  
                                                în vârful apăsat de forță. 
 
Și-am îndrăznit, am urcat cu melodii lovite  
                                              de beția victoriei, 
și am ajuns numai după multe nopți să fiu orbit de  
o lumină ce mă împedica să văd dacă e pom, 
                                              dacă e apă, 
dacă e frumos, dar mai ales dacă e zi,  
                                             urcată și coborâtă 
scară pentru toată viața mâncată de viermii  
                                             neodihnei căutări. 
 
ADUNARE ZADARNICĂ 
 
În mijlocul pădurii, pe masa de ciment, am adus pâine 
și vin, imagini cu veselie, muzică, dans,  
                                                  scandal și iubire. 
 
Mă rătăceam printre ele, îmi turnam vin și mâncam pâine, 

deveneam un fel de corb la masa aceasta unde 
stăpâneau alte forțe , iar eu, supraveghetorul,  
ce le-am picurat la toți din sângele meu, i-am rugat, 
ca toți invitații creați de mine, să nu fugă speriați 
de forța ce creștea cu sălbăticie în ei, ca o grenadă. 
 
I-am implorat să rămână la masa de ciment 
din mijlocul pădurii, unde credeam că înțelepciunea  
va înflori așa cum scaieții au cele mai seducătoare 
nuanțe de flori, dar speriați nu înțelegeau că în urma 
lor, le citeam un text ce fusese scris pe întuneric 
de un orb într-o peșteră creată de mine, și totul era 
un întreg, unde tăcerea țipa și striga odată cu 
vorbele mele citite în vremea lor, 
                                            în vremea mea solitară, 
și ei fugeau, turmă speriată de fulger, 
                                           de cântec strangulat.. 
 
JOCUL LOR, PLÂNSUL LOR 
 
Printre prunii plantați de mine în jurul casei, 
noaptea și ziua se joacă pe o claie de fân cât cerul, 
iar eu le privesc cum din ochii lor curge miere 
de secunde peste părul meu, și tac,  
                    
Mă înterpun în jocul lor, uneori hazliu, aruncându-și 
și vorbe frumoase de a fi și de a nu fi niciodată 
de nimeni prinse în năvodul răscolit de întoarcere  
                                                  și teamă. 
 
Doar eu am dreptul să le privesc jocul  
                                                  ce reduce spațiul, 
deși nu înțeleg cât va dura, câte din nopțile,  
                                                 câte din zilele 
mele au parte de râsul lor, de plâsul lor, pentru că 
râd și plâng, eu nu înțeleg de ce plâng, când plânsul 
apropie distanțe, și eu intervin și sunt alungat, 
este jocul lor, nu al meu, răsturnarea casei  
                                            cu flori în pereți, 
este jocul lor de a duce treptat plânsul de copil, 
în plânsul de tânăr, în plânsul de tăitor de capete  
de miel pe un câmp înflorit. 
 
DIN GENUNCHI, ÎN PICIOARE 
 
Copacii nu vor îngenunchea niciodată, 

oamenii cunosc această gimnastică,uneori știu 
să aleagă, alteori nu știu și nu le pasă dacă vor 
strivi iarba cu flori, vor murdări apa izvorului  
                                                            unde a băut 
cerbul dimineața și la apus de soare, privindu-și  
coarnele răsturnate în cer cu diamante de ochi. 
Rugăciune în genunchi, străpunge cu privirea ecranul, 
rugăciune în genunchi, jocul razelor în jur, 
rugăciune în genunchi, gând în explozie  
                                                       și dulcele-amar 
al răpirii și decăderii, întregire între cel mult   
îndepărtatul trecut, lipit de prezent și lunecat ca pe o 
sanie spre zăpezile cele înalte  
                                      de unde plânge copilul. 
Copacii vor muri, pe rând, în picoare cu brațe uscate 
ținute de trupuri scăldate în ultima sevă de sânge. 
 
Oamenii mor cu importanța creierului sau fără, 
ca niște furnici strivite de o talpă, de o copită, 
                                                pulverizate mor. 
Pot înainta în genunchi, greu ca printr-o lovitură  
                                                      de negru. 
Din genunchi, brațele primesc liana cântecului ce-a 
invadat pământul, iar eu mă ridic în ploaia ce curge 
peste pământ, peste copaci,  
                              cu o floare din cuie înroșite. 
 
LACRIMA DIN STÂNCĂ 
 
Am ajuns, în sfertul ceas cadaveric, 
ținut în aparență în viață, să vă măsor lungimea 
existenței în note muzicale, să urmăresc tânguirea  
                                           și saltul de iepure 
în gura planetei ca iezii ce nu știu când vor fi tăiați. 
 
Candoarea  vă plânge în trup, vă privesc cu mila celui 
ce culege ultimii trandafiri din grădini luxuriante ale 
miilor de mâini ridicate din pământ, nu pentru 
a mângâia, ci pentru a strânge de gât scribul nebun 
ce privește și tace, aducând, la interval de timp, 
o cană cu apă pentru însetații eșuați de morgane. 
 
Ce prețuit cu pietre este, lăudat pentru declin  
                                                            între raze, 
lovit atunci când privește prin limpedea lacrimă  
                                              din stâncă. 
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Cercuri grave şi adânci de fum 
 
Se-ntorc în ochii tăi copaci de fum  
Cresc, mari, în ei, adâncuri tremurate 
Pătrunşi de seară şi singurătate 
Se-ntorc în ochii tăi copaci de fum 
 
Şi străzi de fum abia se mai zăresc –  
O schiţă-a unor alte avatare –  
Se prăbuşesc în gol, se pierd în zare 
Şi străzi de fum abia se mai zăresc  
 
Trebuie să-nvăţ să mă întorc din cercuri 
Din cercuri grave şi adânci de fum  

Dar ochii tăi nu-mi spun pe care drum  
Trebuie să-nvăţ să mă întorc din cercuri 
 
Rămâi 
 
Degrabă, maică, degrabă 
Anii tăi încep să fiarbă 
Într-un lung apus de soare 
Unde steaua ta tresare 
Ai schimbat ziua din geam 
Ca-ntr-un basm te așteptam 
Și-n cadrane tremuram 
 
Spațiul-timp cum te pierdea 
Într-un corn verzui de stea, 
Îngeri se stingeau în geamuri 
Steaua ta se-ascunde-n ramuri 
Și în fum de jertfă-amară 
Te cobori ca pe o scară 
Răsărită în pridvor 
Din povestea unui nor. 
 
Degrabă, maică, degrabă 
Anii tăi au prins să fiarbă 
Și cu-arome de lămâi 
Vin ecouri străvezii 
Ce te cheamă ca să vii 
Iar eu vreau să mai rămâi... 
 
Cât aș vrea să mai rămâi! 

Ecou  ireversibil 
 
Stau singur între flacără şi frig 
În catedrala nopţii-ntunecată; 
Degeaba peste lună-am să te strig; 
Ecoul nu se-ntoarce niciodată. 
 
Ca o meduză peste valuri treci, 
Purtând o trenă verde înspumată; 
Te chem să vii plutind prin ape reci; 
Ecoul nu se-ntoarce niciodată. 
 
Te-ai rătăcit demult printre oglinzi 
Şi nu mai ştiu de eşti adevărată; 
Ecoul vieţii n-ai să poţi să-l prinzi; 
Ecoul nu se-ntoarce niciodată!... 
 
Francesca  da  Rimini 
 
Cum ne strigau pe nume toţi copacii ! 
O, Paolo, prin veacuri n-am uitat 
Sărutul tău de moarte-nfiorat,  
Cum ne strigau pe nume toţi copacii ! 
 
În carnavalul verii-nflăcărat 
Se-nvălmăşeau şi sfinţii toţi şi dracii 
Noi singuri ne credeam… 
                               că ne-au uitat… 
Cum ne strigau pe nume toţi copacii ! 
Şi-au năvălit o droaie în palat 

Şi judele şi gâzii şi ciracii, 
Pumnale de oţel au scânteiat, 
Cum ne strigau pe nume toţi copacii ! 
 
Şi azi arzând în focul necurmat 
Noi suntem mai bogaţi ca toţi săracii; 
O, Paolo, prin veacuri n-am uitat 
Cum ne strigau pe nume toţi copacii ! 
 
Traiectorii paralele 
 
La toamnă când frumuseţea ta va fi-n delir 
Şi frunze de pelin vor curge-n seară 
Mă va răpi mireasma lor amară 
Spre-un depărtat şi ne-nţeles Ophir 
 
Voi căuta într-un tărâm mai cald  
Urmele Marelui Drum în Spirală 
Cetatea de-orichalc şi de smarald 
Pierdută într-o mare de-ndoială 
 
Iar tu, înfiorată-n aşteptări, 
Purtând sămânţa primei mele vorbe  
Vei naviga, în gând, spre alte mări 
În sunet de lăute şi theorbe 
 
Dar poate frumuseţea ta va împietri  
Sub cerul nemilos al altor stele. 
Ne-om căuta dar nu ne vom găsi 
Ca două traiectorii paralele.
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