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ÎN ACEST NUMĂR:

           
VASILE PÂRVAN, OMUL ŞI SAVANTUL (1882 - 1927) 
Conf. univ. dr. Marius loan Grec Universitatea de Vest „ Vasile Goldiş " Arad 
  
Viaţa lui Vasile Pârvan a fost nedrept de scurtă, dar plină de 

realizări remarcabile, care vor face din el cel mai important 
deschizător de drumuri în arheologia naţională.  Viitorul mare arheolog 
român vedea lumina zilei într-o aşezare din jud. Bacău, cătunul Perchiu 
din comuna Huruieşti. Părinţii săi s-au preocupat de pregătirea vi-
itorului savant cu foarte mare atenţie, tatăl său fiindu-i de altfel şi 
primul pedagog. Acesta l-a supravegheat cu atenţie, pregătind terenul 
fertil pe care se va clădi viitoarea carieră fulminantă a celui care va 
rămâne veşnic tânăr, atât prin operă cât şi prin vârstă. Anul 1909 (la 
vârsta de 27 de ani)  îi aduce titlul de doctor în istorie, cu o lucrare 
de excepţie „Naţionalitatea magistraţilor din Imperiul Roman" (în limba 
germană), sub îndrumarea vestitului om de cultură C. Cichorius. în 
acelaşi an este numit, la întoarcerea în ţară, membru corespondent al 
Academiei Române, Profesor de istoria antică la Universitatea 
Bucureşti şi Director al Muzeului Naţional de Antichităţi, trei poziţii 
care aveau să-l împingă în vârful piramidei cercetării ştiinţifice şi 
să-l epuizeze prematur.
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*S-au scurs  deja nouă ani de când 
părintele Iustin Pârvu slujeşte Sfânta 
Liturghie sus, în Ceruri, în Împărăţia lui 
Dumnezeu, şi spre norocul lui auzul îi este 
scutit să asculte continua gâlceavă în 
legătură cu două dintre cele mai 
răutăcioase şi nepatriotice năzbâtii: 
scoaterea istoriei naţionale din şcoli, pre-
cum şi a lui Hristos din inima românilor. 
Celor care au astfel de rele gânduri le ofer, 
spre lectură şi luare aminte, doar câteva 
dintre cuvintele rostite şi scrise de acest 
mare duhovnic al neamului românesc: 
„Cel care luptă, chiar singur, pentru Dum-
nezeu şi neamul său, nu va fi învins 
niciodată! În momentul acela ei sunt  Nea-
mul. Ei vorbesc în numele lui. Cu ei sunt 
toate milioanele de morţi şi de martiri ai 
trecutului şi viaţa de mâine a neamului. Nu 
părerile majorităţii determină această linie 
de viaţă a neamului. Ele,  majorităţile, se 
pot numai apropia sau îndepărta de ea, 
după starea lor de conştiinţă şi virtute  sau 
de inconştienţă şi decădere(...); Neamul 
nostru n-a trăit prin robie, nepunându-și 

gâtul în jugul străinilor. Ci prin Horia, prin 
Avram Iancu, prin Tudor, prin  Iancu Jianu, 
prin toţi haiducii care în faţa jugului străin 
nu s-au supus, ci şi-au pus flinta-n spate 
şi s-au ridicat pe potecile munţilor, ducând 
cu ei onoarea şi scânteia libertăţii. Prin ei 
a vorbit atunci neamul nostru, iar nu prin 
„majorităţile” laşe şi cuminţi (...); Ei înving 
sau mor, indiferent, pentru că atunci când 
mor, neamul trăieşte întreg din moartea lor 
şi se onorează din onoarea lor. Ei 
strălucesc în istorie ca nişte chipuri de aur 
care, fiind pe înălţimi, sunt bătute în amurg 
de lumina soarelui, în timp ce peste întin-
derile  trădătorilor de jos se aşterne în-
tunericul uitării şi al morţii (...);  Ţelul final 
nu este viaţa, ci Învierea! Învierea nea-
murilor în numele Mântuitorului Iisus  Hris-
tos! Va veni o vreme când toate neamurile 
pământului vor învia, cu toţi morţii şi cu toţi 
regii şi împăraţii lor, având fiecare neam 
locul său înaintea tronului lui Dumnezeu. 
Acest moment final, Învierea din morţi, 
este ţelul cel mai înalt şi mai sublim către 
care se poate înălţa un neam”. 

 
 NOTĂ: Considerat unul dintre 

reprezentanţii de frunte ai ortodoxiei 
româneşti, părintele Iustin Pârvu (n.10 
feb.1919, Poiana Largului-d.16 iunie 2013, 
Piatra Neamț) a fost duhovnic şi stareţ la 
Mănăstirea „Petru Vodă”, unde se află şi 
mormântul său, devenit loc de pelerinaj, 
asemeni altor morminte, precum cele ale 
teologilor-preoţi Ilie Cleopa (1912-1998), 
Arsenie Boca (1910-1989), Ioanichie 
Bălan (1930-2007), Dumitru Stăniloaie 
(1903- 1993) şi Arsenie Papacioc (1914-
2011). 

 
*Revenind la nevremurile de acum, 

voi spune că văzând, citind şi auzind câte  
grozăvii se petrec în lumea asta mare, am 

dat în „prostescul” obicei de a redacta 
manuscrisul intitulat „Jurnal de Război, în 
vremuri  de  aparentă  Pace”. Cea mai 
recentă consemnare încercând să pre- 
zinte două mult prea triste şi 
înspăimântătoare posibile întâmplări, pe 
care iresponsabilii conducători ai ţării mele 
mereu le iau în derâdere, transfomându-
le într-un fel de glumă. Iată despre ce este 
vorba: liderii de la Răsărit ne tot ameninţă 
că într-un eventual conflict militar mai întâi 
bombardează baza militară NATO de la 
Deveselu, după care ne scufundă flota de 
război din Marea Neagră. Stau şi mă în-
treb: să nu fi aflat ei că nu mai avem nici 

măcar flotă comercială şi de pescuit, 
darămite de război?! Iar de nu mă cred că-
i aşa precum spun, le dau eu un nume şi 
o adresă precisă, de fost președinte de 
țară, să întrebe acolo cu glas răstit unde-i 
tot ce am avut şi acum nu mai avem! Era 
pe atunci când pe valurile mărilor şi 
oceanelor România „plutea” pe locul 7 în 
lume! Și o făcea cu mare folos. Pentru că 

ce sunt ceea ce avem acum, dacă nu o 
nimica toată?! Două - trei fregate „second 
hand” şi un cochet vaporaş decorativ, 
echipat cu catarge şi pânze, frumos şi res-
pectuos botezat „Bricul Mircea”... 

 
*Târziu, acum, la anii bătrâneţii 

mele, am avut bucuria să primesc răspuns 
la copilăreasca mea veche întrebare, 
adresată bănuitului auz și înțeles al 
păsărilor călătoare ale Cerului: „De ce şi 
pentru ce, an de an, în miez de toamnă, 
voi zburaţi spre ţările calde?!”. Şi dintre 
toate păsările câte plutesc în văzduh şi 
cuibăresc pe acest pământ, doar o 
preacuminte rândunea mi-a răspuns cam 
aşa: ”Precum ai văzut și tu, niciodată nu 
uităm să ne reîntoarcem de unde plecăm! 

Şi vei vedea că de va fi Pace și nu 
Război între voi, oamenii, atunci negreşit 
revenim pe la vechile cuiburi, „zidite” din 
lut și paie de ciocurile noastre sub 
streşinile caselor voastre și grajdurilor 
vitelor. Fi-va, atunci, blândul şi cumintele 
anotimp religios al cântărilor clopotelor bis-
ericilor credincioşilor români”. 

 
Epilog: Sincer să fiu, nu mă mai 

satur să mă mir că am apucat chiar și 
aceste  timpuri mult prea triste pentru 
Omenire şi România mea! Mulţumesc 
bunului Dumnezeu, familiei mele, rudelor 
şi prietenilor pentru fiecare zi senină din 
viaţa mea de atunci și de acuma! Să fie, 
oare, acestea singurele motive că mi-am 
readus aminte de spusa înțeleaptă a unui 
bătrân țăran-oier, tare frumos și plăcut 
îmbătrânit, fie-iertatul ”Badea Ștef al 
Ciobanului”, din Gura Râului Mărginimii  
Sibiului: ”Omul ar trebui să fie cât mai pri-
etenos nu numai cu semenii lui, ci și cu 
rândunelele şi cu celelalte păsări călătoare 
ale cerului...” 
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Motto 
„Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă 
slujească de hrană: toate acestea vi le 
dau, ca şi iarba verde. Numai carne cu 
viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi”  

(Geneza 9:3-4) 
 
Nimic nou sub soare.   Și dacă e să 

parafrazăm celebrul enunț al savantului 
francez Lavoisier (după unii),  ori/și al 
omului de știință rus Lomonosov (după 
alții), privind legea conservării masei,  în 
natură nimic nu se pierde, nimic nu se 
câștigă, ci totul se află într-o continuă 
transformare. Zice-se, spre folosul, evi-
dent, al speciei umane, care evoluează 
neabătut spre orizonturile definirii sale 
(i)raționale. La rândul său, celebrul scriitor 
polonez Sinkievic se întreba, în umă cu 
câteva decenii, încă din titlul best-sellerului 
QUO VADIS: încotro omenirea? Se pare 
că răspunsurile încep să dea năvală peste 
noi, cu puterile și agresivitatea unor 
avalanșe cărora abia reușim să le ținem 
piept. Deocamdată.   

Semnalele ne vin, de astă-dată,  
clare și cuprinzătoare, de la a-tot-câr-
muitorii noștri de la Bruxelles, care instalați 
în jilțurile  domnești  ale împărăției numită 
uniunea europeană, țin să-și asigure 
supușii: nu vă îngrijorați pentru viitorul nos-

tru (e, poate, vreo îndoială?), al vostru,  
căci suntem pregătiți să vă bine-cuvântăm 
cu belșug  de roade ale pământului și ale 
văzduhului, altele decât până acum:  adio 
foamete, adio crize alimentare, adio 
molime și boli, natura lucrează gratis pen-
tru noi și nu avem decât a ne întinde 
mâinile spre a-i culege roadele. Având de 
făcut un  singur lucru, anume – de a ne 
schimba radical trebuințele, obiceiurile și 
apetențele hrănirii ce ne-au însoțit încă din 
zorii viețuirilor umane. Și dacă oamenii 
cavernelor  se delectau cu tot ceea ce le 
oferea mediul înconjurător, deosebit  de 
generos cu specia umană, de ce nu am 
face-o și noi? Doar s-a demonstrat de 
nenumărate ori  că evoluția societății, cu 
tot ceea ce înseamnă ea, se desfășoară  
în  cercuri concentrice (cei mai în vârstă 
dintre noi își pot aduce aminte de teoria lui 
Valev, lansată la începutul deceniului VII 
al secolului trecut), cu evoluții pozitive 
neîntrerupte de la punctul Zero spre cel 
median, pentru ca apoi să înregistreze val-
ori negative până la maximul său și, im-
placabil, să o reia de la capăt. Se pare că, 
acum, suntem într-un astfel de moment. 
Așa că, dragi  co-trăitori pe meleagurile 
mereu tinere ale continentului, pregătiți-vă 
de marea resetare (fiindcă o altă șansă nu 
văd a ni se oferi).  

Încercând să dezleg aceste rostiri 
de dragoste prefabricată dătătoare de 
speranțe și certitudini, dar mai ales de iluzii 
(deșarte) mi-am amintit de o foarte veche 
vorbă a noastră, a românilor: nu tot ce 
zboară, se mănâncă! Permițându-mi, 
totuși, să o completez: și nici ce tot se 
târăște, ori își duce mizera viață prin cot-
loane ascunse sub pământ.  Ori, delice-
urile cu care se tot încearcă a ni se umple 
farfuriile tocmai de aici – din capitala mare-
lui imperiu european - au început să vină. 
Lista menuu-rilor fiindu-ne  întocmită de 
politicieni/nutriționiști  amatori cărora le 
bâzâie și le chițăie prin mințile rătăcite  
numai  zburătoare și târâtoare  ridicate ad-
hoc la rangul de susbstitut miraculos al 
proteinei  găsită în alimentația animală. Să 
fie, acestea, răspunsul, dar și rezolvarea, 
la marile întrebări ale prezentului? E fără 

de tăgadă că suntem îndemnați, pe tonuri 
sugestiv- imperative, ori prin edicte de 
ordin științific (?!)să credem în ceea ce ni 
se pune dinainte, cât și să le aceptăm pe 
nemestecate. Iată, între multe altele, 
susținerile unui cercetător occidental, care 
pledează în favoarea consumării acelor 
vietăți care nu de puține ori ne agresează 
confortul personal: „Insectele uscate, 
greierii, lăcustele sau viermii sunt cel mai 
simplu mod de a îmbunătăți în mod sem-
nificativ calitatea și durabilitatea dietei 
noastre. De aceea acest aliment este 
numit alimentul viitorului. De exemplu, un 
greier are de aproximativ 18 ori mai mult 
fier decât un filet prăjit de porc, în timp ce, 
de exemplu, un gândac conține de aprox-
imativ 11 ori mai puțină grăsime decât o 
friptură de vită. Coaja insectelor conține 
chitină, care are un efect pozitiv asupra 
apărării organismului”. Dar mai puțin se 
face vorbire  despre obiceiurile culinare  
ale altor nații decât cele europene vizate 
acum direct, precum cele asiatice și chiar 
africane, care includ în menuu-rile lor, de 
multe ori ca delicatese, animale precum 
câinii, pisicile, maimuțele, șoarecii-
șobolanii, șerpii, liliecii, nefiind exclus ca 
năravurile acestea să treacă granițele și 

spre noi în tentativa – cu șanse reale de 
reușită - de a ne îmbogăți conținutul di-
etelor cu care ne-am întreținut viața. Și să 
nu uităm de ingredientele ve-getale care 
pot asezona,  sub forme de fierturi ori 

salate, toate aceste oportunități naturale, 
precum iarba, frunzele, scoarța de copaci. 
Scăpăm, astfel, de încă o foarte mare 
grijă, aceea de a ne produce, ptrin trudă, 
mâncarea, eliberând pământul și brațele 
decazna facerii hranei celei de toate zilele 
și nemaifiind nevoie de a-l implora pe 
Marele Creator cu ruga ”Dă-ne, Doamne, 
pâinea noastră cea de toate zilele...”. În-
trucât ne va pica din cer sub formă de 
mesageri înaripați... 

O tentativă de a fi puși în temă  cu 
astfel de practici și năravuri culinare ar 
putea fi considerată și seria de filme doc-
umentare inaugurată în urmă cu exact 60 
de ani (1962) de un grup de scenariști și 
regizori italieni difuzate și pe la noi sub 
genericul MONDO CANE sau A Dogs Life. 
Iată părerile, rezumate, ale unor spectatori 
despre scenele horror care le-au tulburat 
retinele: ...Am văzut filmele cu ani in urmă, 
iar una dintre scenele care ne-au șocat a 
fost aceea în care se consumau gândaci 
vii pe pâine de parcă erau o delicatesă.  

   
Scena era filmată în Mexic. În timp 

ce un individ mânca sendviciul cu gândaci 
vii, unii gândaci reușeau să iasă din send-
vics și plecau pe obrajii,  dar el ii lua cu 
mâna și îi băga din nou în gură”.   

Sigur, despre deliciile culinare ce ne 
așteaptă chiar din viitorul apropiat și care 
străbat continentul de la o mărginime la 
alta, se poate veni cu multe teze și  
ipoteze. Iar pentru a fi pregătiți pentru o 
asemenea resetare de cuprindere 
continentală însoțită, încă, de multe ne-
cunoscute , cred că n-ar fi deloc rău să ne 
procurăm ceva antivomitive care încă se 
mai găsesc prin  farmacii. Luând aminte și  
la povața marelui poet antic iranian Omar 
Khayyam, care ne îndeamnă: ”Este mai 
bine să nu mănânci nimic decât să 
mănânci orice”, cât și la constatarea filo-
zofului german Ludwig Feuerbach, con-
form căreia ”Omul este ceea ce mănâncă”. 
Și n-aș vede pe nimeni doritor să se trans-
forme în zburătoare ori târâtoare spre a le 
face pe plac celor metamorfozați ”...în 
zmintiți și în mișei”, vorba poetului nostru 
național. 
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Cartea despre care vom scrie mai 

jos este o surpriză pentru noi, dar nu din 
perspectivă evenimenţială, ci pentru că n-
am mai întâlnit un roman – așa e 
subintitulată, pe un subiect care este încă 
în derulare. Doamna doctor E.P.B. practică 
nobila profesie la Târgoviște, evocând un 
lanț de episoade în care reporterii, comen-
tatorii și politicienii acum sunt cu privirile 
îndreptate către Ucraina și Rusia, încer-
când să anticipeze dacă vor mai fi și alți 
actori pe frontul deschis de un lider dicta-
torial, originar din Sanct-Petersburg, dacă 
pacea se va așterne peste uriașele întin-
deri ale fostei URSS, câte distrugeri vor 
mai provoca modernele arsenale militare, 
câți luptători vor mai muri pe frontul, fie din 
unitățile rusești, ori din cele ucrainene. 

  În cele vreo două sute de pagini, 
autoarea apelează la o varietate de mi-
jloace literare pentru a transmite, în transă, 
emoții, revoltă, indignare și surpriză pentru 
ceea ce trăiește populația din vastele te-
ritorii pomenite mai sus, populație care 
s-a revărsat și peste țările vecine, inclusiv 
România, iar unele ființe au devenit și 
pacienți ai spitalelor românești. Îngrijo-
rarea este şi în sufletul românilor, pentru 
că în deceniile anterioare, evocate și de 
autoarea noastră, românii, ucrainenii și 
rușii au avut interferențe numeroase, 
multe dintre ele dureroase, ori nedorite. 
Pentru a cuprinde, ori pentru a comunica 
marea complexitate a evenimentelor de la 
răsărit, autoarea cultivă povestirea, po-
emul în proză, viziunea onirică, chiar și di-
alogul și confesiunea, iar neologismele 
medicale, ori mulțimea naratorilor se 
prăvălesc asupra cititorului, încât ficțiunea 
își restrânge spațiul. Copii, figuri de 
pacienți în suferință, bătrâni în imigrație, 
ori colegi abia cunoscuți se perindă pe o 
scenă istorică a prezentului actual total in-
stabil, sau absurd, fapt care conferă 
compoziției literare forme multiple, pe care 
E.P.B. le așază cu încredere în contextele 
expresive potrivite. Astfel registrul limba-
jului și cel imagistic surprind pe cititorul 
comun, iar componentele viziunii sunt pe 
măsură. Dacă vom lansa un avertisment 
pentru cititorii care l-au cultivat doar pe 
Balzac, Rebreanu ori Dickens, îi voi 
sfătui să își deschidă spațiile lecturii și 
pentru zecile de naratori, fără a ignora nici 
pe cel omniscient care nu a dispărut com-
plet, dar nici nu mai e titular, convențiile li-
terare fiind depășite. 

 Cartea semnată de E.P.B. nu mai 
are o sursă centrală de comunicare și 
evaluare, căci documentul, istoria, politolo-
gia și globalizarea întrerup mereu fluxul 
narativ și coerența narativă a fost 
pulverizată. Nu vom ignora nici con-
statarea că polisemantismul și aglomerația 
motivelor narative sunt de remarcat. Teoria 
literară clasică vorbea cândva despre 
funcția de selectare a romanului, despre 
rotunjimea și acumulările în tensiune, ori 
despre puterea autorului de a cultiva sur-
priza în narațiune. În saltul auctorial prac-
ticat de autoarea noastră, cu greu poți 
discerne în care plan te situezi: ficțional, 
documentar, confesiv, în derulare, sau ju-
rnalistic. Marcarea acestora cu anume 
repere pe text poate ar fi necesară; asta 
la altă ediție. Tânăra doamnă doctor va 
înțelege mai bine că puterile sale creative 

și intelectuale le-am putut detecta, atât în 
tema iubirii, cât și în cea etică, precum și 
în cea sacră, ori jurnalistică: scenele ero-
tice nu lipsesc într-o carte despre război; 
nici paginile de psihologie infantilă, căci 
apar copiii ca pacienți la chirurgie.  

Un  incipit frumos-poematic, notat 
în februarie 2022, este despre un băiețel 
ucrainean, căruia îi explică mama lui să nu 
mai confunde bombele cu artificiile. Un 
tablou frumos se deschide în așteptarea 
albinelor, salcâmilor înfloriți și a florilor de 
primăvară. Este un oximoron, căci înce-
pea chiar atunci războiul. Doi căței 
viețuiesc în preajma familiei. La televizor 
plânge un soldat care e pus să ucidă de 
către superiori. O fetiță târăște păpușa de 
pluș pe drum și plânge. Sunt detalii care 
îți destramă sufletul. O voce auctorială 
privește cerul albastru. Un personaj din 
preajmă, pe care îl cheamă Azar, roagă 
să-i facă cineva morfina. Suntem într-un 
salon medical. Clădirea spitalului aflăm că 
a fost ca o școală militară. Acum infir-
mierele plimbă pacienții în scaune cu 
rotile. Unui pacient îi îmbracă o soră 
mâinile cu perfuzii. Textul curge mai apoi 
cu secvențe ca un mozaic, de cronică sau 
jurnal. Apar și aprecieri de sinteză; cineva 
începe să gândească la un alt Est şi o altă 

Europa, căci ideea de națiune începe a fi 
ignorată.Vocea se prezintă drept „Ana din 
România”, declarând că are 46 de ani. Se 
intercalează un poem vibrant, în vers alb, 
cu un imaginar memorabil și adecvat unei 
atmosfere de război. Din ceruri, Domnul 
supraveghează tot, dar se vede că nu mai 
poate face nimic. Totul este însă atempo-
ral. Se intercalează sintagme despre 
„cizme negre și bine lustruite”, „straie 
albe”, „strachină cu leurdă” și „grumazul 
zimbrilor”. Un tânăr student ar voi să se 
confrunte cu o încercare – „să mori când 
îți cere țara ta”. O incursiune într-un 
„adânc întunecos” se deapănă în sinele 
propriu al unei voci: „roibii sinaptici”, 
„pădurile neuronale”, „hormonii” şi „medi-
atorii chimiei” sunt din albia medicală, 
adică de dincolo de psihologie și de com-
portamentul omului simplu, și nu de 
„vrednică Ariadnă”. 

 O secvență biografică este pe p. 
38, cu un tablou basarabean. La un mo-
ment dat, Azar e confundat cu Iisus. Apoi 
aflăm de proiectul unei călătorii la Paris. 
Glo-balizarea își arată efectele. Reținem o 
secvență lirică de dragoste care ne pare 
splendidă (p. 49); o preluăm:  

„-... sunt o inimă revărsată 
 Ca să răsar din propriul meu pântec, 
 o reîncarnare a străbunilor noștri… 
-Chiar vrei? 
-Chiar vreau! 
- Acum tu … 

 
… Zboară-mă, iubito, 
Şi hai să ne îmbrățișăm în avânt, 
Să ne fie zborul în noi înșine, 

flacără de lumină, 
vatră albă de coacere a noastră în vase 
de lut, 
pentru a le umple cu suflete noi, 
Cu suflete noi, cu noi, cu suflete noi, 
Cu care se urcăm iar panta… 
Zboară-mă, iubito, şi hai să ne 
îmbrățișăm… 

Am urcat improvizând cuvinte și 
cântând până la cabană. Aici ne-am fo-
tografiat în balansoarul proaspeților 
logodiți, o împletitură albă, din corzi de 
mesteacăn, plecate direct din copacul aflat 
pe cel mai înalt pisc; m-am ţinut de promi-
siune şi am făcut cinste cu două porții de 
înghețată, dar iubitul meu un pic a trișat 
căci, pofticios din fire, mi-a mâncat pe furiș 
și jumătate din porția mea [...]. Pe tărâmul 
ăsta fermecat, vreau să aud de la tine o 
poveste, una din multele pe care o să le 
spui copilului nostru când va veni pe 
lume… Copilul, și multe povești, ar putea 
fi Edenul meu…” 

Apare un episod antologic în care 
voce auctorială plonjează, prin mit și 
fabulă, cu o arătare ce vine din senin, pre-
figurând „Viața și Moartea”, având „degete 
noduroase ca rădăcinile uscate de copaci” 
și cu „sudori râncede”; mogâldeață se 
așază pe o cocoașă, iar femeile își fac 
cruce când o văd, ori scot țipete pițigăiate; 
grotescul generează simboluri. Mai apoi 
dăm de o Ludmilă și ceva imagini din 
Turgheniev, ori Tolstoi, la care apare și 
Dostoievski, încât autoarea se lasă prinsă 
într-un mic croșeu. Are lecturi de calitate 
și bogate E.P.B., încât face risipă căzând 
în spațiul pe care îl putem numi „roman în 
roman”. 

Revine fiica micuță, numită Mira, 
căci instinctul matern și parental nu 
doarme; un micro-portret infantil reînvie 
imaginarul cu „ochi înguști, umezi, 
alunecări de rășină și sclipiri de chihlim-
bar”. Peste câteva pagini, iar intrăm în is-
torie, sprijinită de cărți și arhive. Autoarea 
știe probabil că școala noastră nu și-a 
făcut totdeauna datoria, mai ales în anii 
sovietizării. 

Granița e subțire și nesigură; apar 
mereu refugiați – femei și copii, iar unii 
bătrâni, rămaşi singuri, își caută feciorii. 
Totodată revine episodul din marea secetă 
când agenții lui Stalin au jefuit gospodarii 
din Ucraina (în 1947), au ucis românii din 
Bucovina. Atunci Moldova sovietică a 
cunoscut, pentru mâncare, turte din iarbă 
și pământ.  

Apar pagini de cronică tragică. 
Cărțile de istorie revin cu episodul „Fân-
tâna albă”, dar paginile de istorie literară 
cuprind vibrații eseistice pentru cititorii 
care n-au aflat cum a căzut Kievul atacat 
în 882, cum a înflorit Rusia Kieveană, ori  
cum s-a comportat Vladimir cel Mare; 
cuceririle mongolilor din secolul XIII sunt 
interesante, însă departe de tema unui 
roman ca acesta, în care, mai apoi, Maya 
trebuie să meargă la creșă, iar copiii 
ucraineni își caută locuri la școli și spitale 
românești. 

 Un rezumat de istorie ocupă un 
fascicul de pagini, dar această ocolire cu 
destinele unor popoare din jur sunt doar 
un fundal îndepărtat și parazitar. 

 Unele pagini sunt coșmarești, căci 
vocea auctorială se plânge că, în fața tele-
vizorului, nu mai știe de care parte a 
ecranului se găsește. Concurența mij-
loacelor electronice de informare se vede 
că nu e totdeauna benefică. Aşa au fost 
cotropiți și copiii și tinerii noștri care, 
seduşi de jocuri, tablete și alte aparate nu 
mai citesc. Este un fenomen pe care mulți 
l-au observat, care are păcatele lui. 
Asemenea pagini de istorie culturală, ori 
de istorie și arhivistică vom abandona 
ușor, căci literatura beletristică are alte 
funcții; ținem la ele, iar romanul face parte, 
totuşi, din ea. Devenim, sau am devenit 

deja victime ale unei seducții de care nu 
putem scăpa. Cei vechi au scăpat de 
asemenea forțe și poate că au a fost mai 
fericiţi, mai liniștiți în anumite perioade. 

S-a sperat, probabil, că glo-
balizarea va îndepărta pericolele 
naționaliste ce au făcut rău în veacul tre-
cut. Acum, vedem că se strigă tare slo-
ganul păstrării identității. Într-o vreme am 
crezut că efectele nocive vin dinspre 
confruntările ideologice. Dar nu e numai 
asta. 

 Ce rămâne din cartea doamnei dr. 
E.P.B.? Cred că limbajul este elegant, 
translucid, metafora și simbolul se așază 
frumos, iar cultura și puterea de informație 
intelectuală apar ca indiscutabile; chiar 
interferențele vizibile dintre arta narativă, 
eseu și poezie lirică trebuie recunoscute. 
Acestea sunt și mijloace terapeutice – iar 
un termen medical. Mai reținem niște 
strofe energice pe tipar prozodic clasic de 
la pag. 102: 

 
„Mototolit, cuvântul întoarce fața-n umbră 
Când rănile din pleoape încearcă  
                                        să adoarmă, 
Din mare, valul fuge să prindă-n 
                                  brațe-o armă, 
Dar dincolo de vamă, e-o măreție sumbră. 
Se năruie o lume, pecete spartă a țării, 
Râuri de sânge, cnezi și visuri în ruină 
Se rupe țeava-n carne și pruncu-i  
                                       mort în tină 
Sar lanțuri vechi din cuie 
                               pe crucea-ntunecării”. 

Dacă se va decide să se dedice 
literaturii, doamna dr. Ecaterina Petrescu-
Botoncea dispune de o zestre bogată pen-
tru a crea cărţi de raftul întâi; inteligența, 
puterea imagistică și sensibilitatea îi sunt 
la îndemână.  

Numai că literatura, dar altfel decât 
medicina, presupune o cale lungă de 
dăruire pe care o știu bine cei aleşi.  

                                                                   
************************* 
* Ecaterina Petrescu-Botoncea, 

De dincolo de dimineţi, Floreşti, 
Editura Limes, 2022. 

 Romanul actualității în viziunea Ecaterinei Petrescu-Botoncea 
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Dacă noi ne unim sufletele 
 
dacă noi ne unim sufletele 
timpul ne va fi acelaș 
orele ne vor fi oră 
secundele secundă 
și-am trăi în acelaș timp de două ori 
jumătatea mea cu jumătatea ta 
până ne separăm  
sufletele să rodim 
ca apoi să ne unim sufletele 
timpul ne va fi acelaș 
orele ne vor fi oră 
secundele secundă... 
 
Se întâmplă să nu-ți văd ochii 
 
Se întâmplă să nu-ți văd ochii 
când marea pătrunde-n privirea 
încețoșată de alge, 
dau fuga-n adânc să clătesc fericirea, 
așezând-o pe culmea speranței. 
Îmi pari de aproape că vii  
din departele ochilor închiși, 
visători, ce se zbat în galopul brațelor. 
Tresar imaginând hățurile clipelor 
depășind trupul,  
principalul vinovat că nu s-a dăruit 
                                                    inimii. 
Până și ea trimite mesaje, bâlbâind 
ceva în neînțelesul meu. 
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CALISTRAT COSTIN

„Domnul Gheorghiță Mocanu se 
întreabă într-un articol pe care l-a trimis la 
România literară: unde sunt cărțile proaste 
în revistele noastre literare? Întrebare 
legitimă. Am observat și noi, nu o dată, că 
foarte multe din cronicile și recenziile la cărți 
nou apărute sunt, de obicei, favorabile, elo-
gioase sau chiar encomiastice, ca și cum n-
ar exista și cărți proaste. Mai mult, nu sunt 
puțini criticii care confundă cea mai mică 
observație cu o judecată negativă. Și se fer-
esc să facă astfel de observații, cu siguranță 
și din cauză că așa gândesc autorii pe care-
i comentează. Mai în glumă, mai în serios, 
am sugerat alcătuirea unui, cum să-i zic, 
dicționar de „cuvinte potrivite”: de exemplu, 
când scriem despre un debutant, să nu 
folosim aceleași adjective sau adverbe, în 
general, calificative, la care recurgem când 
scriem despre scriitori consacrați. Dacă pe 
X îl apreciem ca „excepțional” de la prima 
carte, ce adjectiv i s-ar potrivi lui Eminescu 
sau lui Arghezi? Astfel de excese nu există 
doar în critica literară. În jurnalism nu trece 
drept „maestru” un gazetar cândva meritoriu 
ca Ion Cristoiu? Mulțumim pentru sem-
nalarea acestui lucru demn de atenție! 
(N.M.) 

 
Readăm integral articolul semnat de 

Gheorghe Mocanu, trimis către revista 
„România literară” 

 
Unde sunt cărțile proaste în  
revistele noastre literare? 
 
Am tot respectul pentru critica literară, 

pentru critici în general, care fac tot efortul 
din lume să citească vrute și nevrute, tot ce 
iese din mintea oamenilor care sunt declarați 
sau se declară a fi scriitori. Nu am chiar tot 
respectul, mai am și rezerve pe care le țin 
bine în frâu. 

Ca orice om care scrie, citesc croni-
cile literare din reviste și nu de puține ori gus-
tul care îmi rămâne este unul amărui. Bine, 
gustul amărui este savuros, dar în această 
situație este amar de-a binelea. Citesc 
cronici care se văd de la o poștă că sunt 
născute din "obligație", din curtoazie sau din 
dorința de a mai adăuga o filă activității sale 
literare îndreptată preponderent spre 
această îndeletnicire - critica. Mă refer la 
acele cronici semnate de unele nume con-
siderate "grele" în sfera "judecătorilor literari" 
unde, în loc de critică, găsim coloane întregi 
inundate de bara care separă versurile "îm-
pricinatului". Adică peste 60-70% din cronică 
este ocupată cu versuri copiate din carte. Ar 
fi de înțeles dacă acele versuri citate ar 
curge după o constatare critică, ele venind 
ca un exemplu care să întărească ideea 
criticului. Nici vorbă de așa ceva! Cronica în-
cepe cu o analiză generală a poeziei  "de 
dragoste" în general, pentru că poeții sunt 
loviți metastazic de această temă universală 
și inepuizabilă, fără vreo legătură cu "împri-

cinatul". După această doxă expunere care 
are menirea de atrage atenția asupra 
erudiției de care "suferă" autorul cronicii, se 
amintește, pe scurt, că ne aflăm în analiza 
volumului semnat de cutare autor, după 
care, elegant, fără vreo minimă constatare 
despre stilul, tehnica sau valoarea sa, se 
trece la citarea versurilor. Elegant, pentru ca 
cititorul să nu bage de seamă, alunecă iarăși 
spre cunoștințele sale filozofice de natură a 
impresiona orice cititor, avizat sau neavizat.  

Încă nimic despre "împricinat", deși 
am ajuns la ultima parte a cronicii. Ca să nu 
fie în continuare "secetă" de analiză critică, 
se atinge ușor, dar chibzuit și minimal și 
cartea despre care ar trebui să se 
vorbească. Dacă este proză, se limitează la 
a povesti conținutul, de parcă cititorul asta 
ar aștepta, să recitească romanul prin tran-
scrierea subiectului de către critic. Dacă mai 
e loc - verificând permanent numărul de 
semne impus de revista care va publica ma-
terialul - va mai adăuga ceva laudativ despre 
"împricinat", dar cu mare atenție, să nu fie 
apostrofat de confrați pentru laude nefon-
date, iar „împricinatul" să fie și el mulțumit și 
să aibă cu ce se lăuda în cercul său de pri-
eteni sau pe rețelele de socializare.  

Laudele despre valoarea literară nu 
contenesc prin revistele noastre literare. Rar 
găsești câte o referire mai "înțepată" despre 
vreo carte sau, mai bine zis, aspectele ne-
gative "lipsesc cu desăvârșire". Unde sunt 
cărțile proaste menționate prin revistele 
noastre?  Sau nu există cărți proaste? Toate 
sunt de "inestimabilă valoare" așa cum sunt 
prezentate în reviste? De ce nu spun criticii 
noștri adevărul? Pentru că le este teamă! 
Teamă de repercusiuni! Pentru că autorii de 
astăzi sunt plini de ei! Fiind mereu umflați cu 
pompa de cronicile despre care am amintit 
mai sus, se cred "vulturii literaturii" care au 
atins înălțimile creației. După prima carte 
editată se denumesc impardonabil "maeștri" 
locali ai literaturii.  

Sunt chemați pe la televi-ziuni și 
publicați prin presa locală, doar cu superla-
tive. Iar dacă cineva, undeva, are 
îndrăzneala să-l critice, pe bune, imediat se 
apără cu aceste cronici de care am vorbit.  
Piedestalul pe care a fost urcat este din 
scândură, care putrezește într-o zi, fără voia 
lui, timpul fiind judecătorul exigent al valorii. 
El cerne și discerne grâul de neghină în 
literatură. 

Nu sunt licențiat în litere, așadar, fără 
pretenții de critic literar. Nefiind înzestrat 
pentru a fi critic literar, m-am dedat totuși la 
a critica pe unii - deci nu pe toți - care sunt 
critici în adevărata lor alcătuire, să mai 
umble puțin la cutiuța cu sinceritate și să 
apese mai hotărât frâna pe partea laudelor 
nefondate, să accelereze în limita vitezei 
permise cealaltă parte care se referă la non-
valori si impostură în literatură. 

 
Gheorghe MOCANU 

Membru U.S.R. din 2009 

NICOLAE MANOLESCU ÎI RĂSPUNDE LUI  
GHEORGHE MOCANU, ÎNTR-UN NUMĂR DIN AUGUST-

2022 AL REVISTEI  „ROMÂNIA LITERARĂ” 
LA ÎNTREBAREA: „UNDE SUNT CĂRȚILE 
PROASTE ÎN REVISTELE NOASTRE  

LITERARE?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
După ce Vlad-vodă dă țiganilor 

„slobozie,/ Arme ș-o laturi de moșie“, 
aceștia se strâng și poartă discuții înfo-
cate în privința formei lor de 
guvernământ. Asemenea dispute nu 
sunt departe de cele din CPUN-ul din 
1990, când „oamenii politici“ de atunci, 
ca și cei din epopeea lui  Budai-De-
leanu, își descoperă vocația oratorică. 
În Țiganiada, un mucalit este de părere 
că „rânduiala“ asupra căreia vor să se 
hotărască țiganii contravine vieții lor de 
nomazi, în sensul că și-ar pierde liber-
tatea: „Unul zicea că nu-i trebuință/ De-
a face vreo rânduială în țară,/ Căci, după 
dreapta socotință,/ Toată rânduiala-i o 
povară/ Și nu s-ar cădea să se supună/ 
Ei la nimene de voie bună.“  

„Parlamentarii“ din Țiganiada se 
grupează în două tabere: una, avându-l 
în frunte pe Baroreu, susține monarhia, 
cealaltă, cu Slobozan la timonă, este 
adepta republicii. Rând pe rând, 
purtătorul de cuvânt al fiecărei tabere 
face apologia formei de guvernământ 
preferate, arătând totodată și dezavan-
tajele celei pe care nu o agreează. 
Bunăoară, dând exemple din istorie pre-
cum și din Sfânta Scriptură și consi-
derând că monarhul este unsul lui 
Dumnezeu pe pământ, Baroreu 
consiliază adunarea să se orienteze 
spre monarhie: „Un monarh vă 

sfătuiesc,/ Ori sub ce numire și poreclă,/ 
Să puneți pe tronul țigănesc“. Spre a fi 
mai convingător, apologetul monarhiei 
dezvăluie ce-i va aștepta pe cetățeni 
dacă se vor orienta spre republică. O 
atare formă de guvernământ nu poate 
asigura drepturile și libertățile 
cetățenești, pentru că cei rapace vor 
spolia fără jenă, la adăpostul legilor: 
„Republica-i țarină pustie;/ (…) Cel pu-
ternic răpește în tărie,/ Că nu-l 
contenește nici o lege;/ Așa venitul 
deobște piere/ Între mei multe răpace 
ghiere.“  Ca un parlamentar al zilelor 
noastre, Slobozan își începe discursul 

pe un ton vădit negativist. El pune la 
îndoială monarhia ereditară. Rar s-a în-
tâmplat ca un monarh luminat să aibă 
urmași demni: „Dar cum vor fi a lui fii și 
nepoți?/ Oare fi-vor ca și-al lor părinte/ 
Așa buni, drepți, așa cu minte?“. Peri-
colul cel mai mare este acela că 
monarhia poate degenera în despotism: 
„Din monarhia cea mai deplină/ Despoția 
în urmă fu născută.“ Republicanii – 
precizează Slobozan – indiferent de 
avere se bucură de aceleași drepturi și 
libertăți: „În republică omul să ridică/ La 
vrednicia sa cea deplină,/ Fie de viță 
mare sau mică,/ Aibă avuție multă sau 
puțină,/ Totuși asemenea drepturi are.“ 
Dacă într-o republică toți cetățenii sunt 
egali în fața legii (un articol din 
Constituția votată în 1992 stipulează că 
„Nimeni nu-i mai presus de lege!“), în 
monarhia lăudată de Baroreu „Cetățenii 
acolo-s gloată/(…) Ce-i hotărâtă numai 
să se șerbeze,/ Pre dregătorii săi să îm-
buibeze.“ Observațiile sunt valabile și 
astăzi. La un moment dat, discursul lui 
Slobozan schimbă accentele polemice 
(perfect îndreptățite pentru un bun ora-
tor) în ironie și chiar batjocură. Em-
blemele monarhiei sunt turma și 
păstorul: „Împărăția monarhicească/ Să 
poate asemănare cu o turmă/ De oi care 
într-un imaș să pască,/ Iar monarhul ca 
un păcurariu“. Însă un asemenea 
„păcurariu“ nu se sfiește să-și mulgă 
oile: „Păcurariul mulge oile sale/ În toate 
zilele și cea mai bună/ Hrană a mieilor 
ia…“ Asemenea vorbe parcă ar fi rostite 
cu mânie proletară de către fostul lider 
PRM, dezlănțuit împotriva „păcurarilor“ 
(baronilor) din PSD.  Pozând în raison-
neur, Janalău își declină neutralitatea 
(într-o notă subpaginală): „…eu nu voi 
lăuda nice pe o stăpânie, nice o voi 
defăima, ci numai voi arăta cele bune și 
rele ce să află în stăpânia 
monarhicească și democraticească.“ 
Remarcăm conservatorismul personaju-
lui – un Zaharia Trahanache avant la let-
tre. Ideile lui Janalău sunt formulate în 
spiritul ideologiei iluministe, al cărei 
adept era însuși Budai-Deleanu. Spre 
pildă, el cere ca reforma instituțiilor sta-
tului, indiferent de forma de 
guvernământ, să înceapă mai întâi cu 
instrucția tinerilor: „…unul care va să 
așeze vreo stăpânie în norod trebuie 
mai întâi să aducă întru norodul acela 
obiceiuri bune, adică (…) să înceapă de 
la creșterea tinerilor, să rânduiască 
școale și învățători de norod…“ Parcă 
vorbește întâistătătorul chiriaș de la 
Cotroceni, din zilele noastre despre 
proiectul România educată. Adept al 
teoriei dreptului natural, Janalău optează 
pentru „legi bune și drepte“, iar dregătorii 
să nu-și mai cumpere funcțiile și să fie 
aleși pe un termen limitat, spre a se 
împiedica abuzul de putere: „…prin 
alegerea deobște să fac/ Toți dregătorii 
și pân’ la vreme/ Hotărâtă, apoi iar să 
desfac“. Să ne amintim disputele din 
Parlamentul postdecembrist, care mai 
de care mai înfierbântate, referitoare la 
limitarea mandatului președintelui doar 
la două legislaturi, după ce mai înainte 
toată lumea cunoscuse circul realegerii 
„celui mai iubit fiu al poporului“.  

Iată că politichia surprinsă de au-
torul Țiganiadei  își găsește destule 
corespondențe în cea din zilele noastre. 

 
„Dispute parlamentare“ în Țiganiada
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Volumul Doar iubire (Ed. 
Grinta, Cluj-Napoca, 2021) semnat 
de Gabriela Solomon  face parte 
dintr-o serie mai aparte de cărți de 
poezie, deoarece autoare înțelege 
să își asume explicit o gamă de 
sentimente/ emoții/ trăiri/ reviri-
mente pe care le exteriorizează prin 
intermediul unui discurs liric sui-
generis, asumat ca formă specifică 
de traducere textuală a unui prea 
plin sufletesc. De altminteri, un ele-
ment paratextual este elocvent: 
„transfigurarea iubirii de-a lungul 
călătoriei în această viață”. E un 
volum însoțit și de alte foarte multe 
elemente paratextuale, reprezen-
tând gânduri ce însoțesc volumul 
de față, din partea autoarei, precum 
și din partea unor cititori/ei înșiși 
scriitori, aflați în situația de primi 
lectori ale poeziilor din carte. 

Poezia e percepută de 
Gabriela Solomon drept o formă 
spiritualizată și transpusă ritualic 
pentru a se adresa și a mulțumi tu-
turor: Tatălui Creator, strămoșilor, 
prietenilor, copiilor, celor apropiați, 
cititorilor în sens larg, cărora li se 
adresează această interesantă 
alcătuire poetică, în care vibrații 
aproape mistice se întâlnesc, armo-
nios, cu stihuiri ce trimit spre senti-
mente pur omenești, deoarece 
poeta reușește să îmbine două 
coarde distincte într-un singur tip de 
discurs liric, impetuos și original 
totodată. Primul text din volum este 
edificator: „Mă închin în fața ta, Tată 
creator,/ pentru viața pe care mi-ai 
oferit-o/ prin bătaia inimii, prin 
căldura trupului, prin ceea ce văd 
ochii cu admirație, pentru fiecare 
creație,/ pentru pământ și plante,/ 
pentru părinți și frate, / pentru oa-
meni minunați,/ pentru soț și 
copilași,/ pentru fiecare zi/ în care-
ți pot mulțumi/ că-i pot vedea/ căm 
pot respira,/ că pot crea,/ că pot ad-
mira, /că mă pot juca,/ cu mintea 
pot modifica/ întregul viitor/ întreaga 
viață/ să o privesc cu speranță,/ să 
cred în mine și în oameni/ că se 
poate!” 

Într-un univers plasat sub 
semnul iubirii și al recunoștinței in-
finite, principalele forme de căutare 
și revelare sunt amintirea, visul, 
speranța, interogația, confesiunea, 
declarația încărcată de sinceritate 
și de mulțumire în fața beatitudinii 
care însoțește Ființarea: „Și tot 
căutând în lada cu vise,/ găsesc o 
cutie micuță, dar vie,/ ascunse în ea 
stau amintiri depozitate,/ păstrate 
cu sfințenie, îmbălsămate” sau „N-
am ascultate de Tine atunci/ când 
ne-ai chemat pe fiecare/ și-acum 
plângem amar, pe brânci.../ o clipă, 
Doamne, o clipă de răbdare!” sau 
„Un loc abandonat ce m-aștepta să 
vin/ la care visez de ani să mă 
închin/ dar n-am putut, căci era plin 
de schelete,/ poarta inimii tale fer-

ecate cu mii de lăcate...” sau „Dacă 
mă iubești/ dă-mi aripi să zbor...” 
Fragmentele de mai sus, preluate 
din poezii diverse ale Gabrielei 
Solomon, se pot constitui într-un fel 
de manifest, un act de credință 
explicită, prin care scriitoarea tri-
mite spre ceea ce o inspiră, spre re-
sorturile intime ale actului de 
creație, plasat, așa cum 
mărturisește din titlu, sub semnul 
atot-stăpânitor al iubirii infinite. 

Și despre ce scrie autoarea 
volumului de față? Despre mira-
colul unirii cu Christos și despre 
unicitatea îngerească a trăirii în trup 
de copil; despre frumusețea 
nesfârșită a Creației divine și des-
pre micimea omului în fața măreției 
Proniei cerești; despre darurile fără 
egal cu care a fost înzestrată fe-
meia, în dubla ei ipostază de copilă 
și de mamă iubitoare; despre ma-
ternitate ca simbol, copilărie și iu-
birea de părinți; despre sine și 
nevoia continuă de auto-des-
coperire, despre ipostaze 
neașteptate ale erosului văzut în fi-
ligranul decupat de imaginarul 
vârstei pure, despre visul împlinit pe 
care viața îl rezervă doar celor buni 
și cu credință adevărată, despre 
iluzii și deșertăciuni, imagini ine-
rente atunci când viața e marcată 
de sincope, despre despărțiri, 
aniversări, bucurii, despre tot ce 
înseamnă o trecere prin viață 
așezată sub mantia protectoare a 
iubirii. 

Dincolo de fiorul credinței ce 
însoțește mereu discursul liric, de-
scoperim un plus de ingenuitate, de 
candoare și de emoție mai greu de 
decelat atunci când este vorba de-
spre anii de început ai omului și de-
spre sentimentele unei iubiri unice: 
„Îmi tremura trupul plăpând/ la gân-
dul c-o s-o văd în prag...”, respectiv: 
„Îmi simt buzele arse și uscate/ iar 
sufletul secătuit de vlagă./ Doar tu 
ești apa vie și curată/ ce-mi poate 
învia ființa toată,/ să redevin ceea 
ce-am fost odată”. 

Mizând pe cartea sincerității 
debordante și pe dezvăluirea visului 
dintâi, Gabriela Solomon reușește 
un volum în care fiecare poezie 
poate fi văzută ca un veritabil act de 
credință și de recunoștință față de 
tot ce i s-a dat voie să aibă pe acest 
Pământ: dragoste față de Creator, 
de sine, de cei dragi, de viață, de 
frumusețea și curățenia senti-
mentelor nealterate, textul poetic 
devenind astfel o frumoasă 
interfață a unui prea plin sufletesc 
evident. 

 

POEZIA CA ACT DE  
CELEBRARE A RECUNOȘTINȚEI
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Cântec de prieten 
 Purtătorului de călimară  Ioan Prăjișteanu 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Aniversară... 

           
          Să fie, oare?... Parcă mai ieri... Când se 
muta făptura anilor neînțărcați și tineri tot mai spre 
înnoptare, tot înspre mahalaua pântecoasă a 
vremilor cu fără de numire, ce n-au făcut zăbavă 
multă, lăsându-ne și nouă, trecuților de baricada 
milenară trei,  potop de amintiri mărețe, înscrise, 
mai adesea, cu-nmiresmări de poame ghiberești 
și de grădini crescute-n poala Maicii Domnului, 
fără de sens și fără de istov… În vremurile-ace-
lea, noi, trăitorii lingavi ai unui ev aprins, tot 
măsuram lungimea drumului european de la 
Onești pân’ la Bacău, cu pași famelici și-mpleticiți 
de visuri și-n visări,  aproape mistic încălțați în 
pantofiori de-o sută treișpe și scurtă că făceam la 
mână de-atâta ia-mă, nene! Orice, numai să fie: 
Rata, Irta, vreo Dacie pompos antifonată sau 
IMS-ul ștabilor de colectivă… Era să uit: cam tot 
pe-atunci (precis, mileniul doi!),  eram cu mult mai 
tineri și nu ne prea credeam  așa de cetățeni 
europeni,  cum ne-amăgim acum, când ne 
machim, pesemne, prin cele iluzorii crâșme… Și 
mie îmi plăcea, vezi bine, să spun, de-a scriselea, 
în dòdii: “Înjur pe vodă/ azi și mâine…/ Ferecătură 
de nămiezi;/ Mai dau trei zloți/ În lăbi ce spurcă  
țara/... ... Un lătunoi de-a gata./ Mă prind raitașii 
spre ziori/ Muțind cuvântul ce mă-nvinge,/ 
Purtând cocoși la subțiori,/ Prădăluind cu spata...” 
(Plăteam, la greu, taxa pe celibat!). …Sau, la în-
demnul  tacit al Maestrului  C. Th. Ciobanu,  
“mărturiseam” cam așa: “Oame!/ N-am prohodi 
cu zâmbete cuvânt,/ Nici geana ce fărâmă 
noaptea,/ De n-am purta la subsuori  zminteală...”  
… Nu, CETEHAȘUL  și cu mine (că altfel nu se 
putea!) purtam la subsuori manuscrise. Uneori, 
chiar  “subversive”… Toate și periodic acestea for-
mau conținutul inconfundabil al revistei de mare 
prestigiu intitulate Jurnalul  literar, publicație 
(“foaie”) ce apărea, când putea, sub oblăduirea 
Societății Culturale “G. Călinescu” din orașul de 
pe Trotuș. Mergeam, așadar, cu bucurie  clătinată 
în suspiciuni și îndoieli, spre capitalia județului. 
Vorbeam de una, de alta, ne făceam singuri curaj, 
speram, mereu, în minuni. Prima baricadă – So-
vietul  sine-qua-non, cu ploconeli de rigoare, (din 
parte-ne!), deceuri și curiozități…profesionale…
(dinspre ei!)… Aceleași formalități, atenționări și 
avertismente de big brother. Dinspre noi - 
aceleași asigurări de băieți cuminți și cu mintea 
acasă, recunoscători partidului că ni se permite, 
încă, să mai respirăm cu ambele nări … 
Dădăceală, sfaturi de bună credință și … lecții de 
estetică! Ne luam angajamentul aproape mie-
unând și… supraviețuiam! Adică, scoteam re-
vista! Puteai să publici, măcar două rânduri, fără 
să dai, pe prima pagină,  câte-un citat din ilustris-
sima gândire a genialissimului carpatin?... Urmau, 
așijderea,  alte baricade, mai puțin scorțoase -  
scări în sus și scări în jos, (Doamne, cât sunt de 
soios! – în vremea aceea se mânca multă soia 
pe post de… pește oceanic!), “negocieri” febrile 
ca la spartu’ târgului dat în strechea Kentului, 
amânări și apostile, fel de fel. … Scăpam din 
râșnița  inevitabilă și coboram în sala mașinilor, 
pentru detalii tehnice. Abia acolo ne lua în primire 
omul cu care ne-am împrietenit din prima: 
“meșterul”  Ioan Prăjișteanu! La început, ne-am 
cam speriat degeaba. Nu! El nu purta salopetă 
unsuroasă, nu avea, trasă pe ochi, bască moțată 
sau șapcă profund muncitorească, nu fuma 
chiștoace ascunse în pumn, nu ne privea cu sus-
piciune proletară. Așadar, am nimerit Omul 
potrivit! Ne-am minunat mult! Poet, Profesionist, 
Caracter, Confesor. Ne ajuta dezinteresat! Sub-
jugat ideii de cultură! Au trecut anii și noi am tot 
prietenit, închinători acelorași idealuri… Nici în 
glumă n-ai fi spus, vreodată, cu scuzele de 
rigoare, tipograf printre poeți și poet printre ti-

pografi!  Meșteșugar desăvârșit! Cap limpede, 
factotum!  
      ...Și tot pe-atunci, li se năzărea  celor din 
grădiștea lui Bacovia (și chiar așa era!) că Maître 
Ioan Prăjișteanu își încropea, cu modestie, o bi-
ografie deloc apocrifă, după modelul sfinților 
părinți, cu pagini  logografe găsite/gătite atent în 
spațiul mirific al tăblițelor de la Tărtăria. Numai 
așa putea el da cu flit gravorului de Gutenberg, 
conturând cu poleiala slovei străbune `aripi și 
nimburi de îngeri înalți, tocmiți sub forma statuilor 
de împrumut, curtate, cel mai adesea, de fericiri 
neghicite, incerte ca zborul anilor, toamna. Și tot 
cam pe-atunci li s-a mai nălucit celor ce nu 
pregetă să-ți spună că ți-ai găsit Bacăul cu ei de 
te-i crede “Sfârșit de tristețe” ((în marile lor bucurii 
da Capo al Fine), că Nelu al nostru, desigur, lite-
ratul cu argumente scriitoricești incontestabile, 
îmblânzește de ani și decenii colb de cronici 
bătrâne, nășite, adesea, cu plumb de cristelniți 
boiere, anume tocmite-n pronaos de vechi 
monasteri. Atenți să fim, așadar, la ostenelile sale 
născute sub semnul tiparului – herb, atent 
măiestrit și-asmuțit asupra cărții  încă nescrise, 
purtătoare de semn princiar, prin cancelarii 
domnești mai mult bănuite. Acea carte nelămurită 
la chip, care dă pe răscoale, nescrisă pentru 
novici și care poartă contur de icoană deghizată 
în halourile luării-aminte... Pentru că ea nu mai 
vine când vrem și cum vrem și pentru că însăși 
“memoria ei se șterge/ pe picioare/ la fiecare ușă”,  
se-așterne, cuminte, în șaua celor șaptezeci de 
toamne-aurii, trecute prin  vrednicul  galop cu care 
l-a sorocit Pronia, în truda Timpului –(uneori) 
gâde, gândit cu-nfățișare de măr domnesc sau 
copită de aur, purtată totemic la gât de Pegàs cili-
biu,  grăbindu-și, “găsindu-și locul/ într-o ramă 
vopsită/ cu aer alb”... Și chiar celor din fosta 
hălăduire a bâcăilor de altădată, precum și nouă, 
celor de mai amu, zicem adânc, cumpănit: Iacătă-
l pe el, pe Neluțu, zis și puitorul de semne mobile, 
sculptate-n agat și-n onix, cu numele biblic săpat 
cu tesacul irodian și venit, mai așa, înspre noi, cu 
nesaț, din blânda-ncărunțire-a amintirilor cu prea 
fățarnicul a fost odată.. E cel din veacul trecut, ivit 
printre prieteni ca o „fărâmă de stea”, hărăzită să 
ne promită și nouă, uimiților lumii, un nume-al ur-
sitei,  clar încăpute, firesc și profund,  în toposul  
magic al unei orfevrării  lexicale  deslușite numai 
de bravi  inițiați: gravuri și matrițe, pictograme și 
ideograme, peceți și sigilii, scriptòrii și palimpsest, 
pergament și chirilice-n slavă, incunabul vândut 
la un preț cât de-un munte! Ba, și mai mult: tipar 
multicrom, sângerat în lemn de cireș și offset 
modern, corectura în șpalt plus, bașca,  
hârtie/hardughie, condei și cerneală, zețari și 
legătorii manual (apără, Doamne!), logograme  și 
papirus școlit, xilografii și tiparnițe rare...Dar cine 
să-l creadă pe Poetul Umbrelor și al Luminii, mân-
jit tot cu zeamă de agat și cu poftă de scris, când 
însuși nu se recunoaște niciunde, nici în băsmitul, 
“Blestemul singurătății”, nici în “Coșmarul alb”, cel 
trăitor cu mânuri de aur deandreapta și 
deanstânga pașilor ambigui valsați pe claritatea 
unei modestii îngerești?: “Sunt așa de slab/ Încât 
pot să-mi sărut umbra/ Și-i să-i spun/ Bună ziua!”  
… Doar părerea-ntomnată a unui  Amurg  viscolit 
în surdină, propus nouă, mitarnicii la versuri 
zălude, atent recrutați sub steagul aceleiași zodii: 
“Îmi mușc inima făcând-o/ Să tacă ucisă parcă/ 
De un glonț rătăcit”... Desigur, tot inima sa 
pătrunsă-n adâncul păcătoșeniei aproape  
cerești, mutate-n argintul din tâmplele dalbe, 
când, sincer, Poetul nu mai încearcă să-nșele 
oglinda, să-și dea la reformă, (înțelepțit), 
cenepeul să-și (singur) semneze lăsarea la 
vatră...: “Nu vă pierdeți cu firea/ Singuri construim 
cercul/ Singuri/ singuri ziduri – singuri”… Adică, 
recunoașterea-nfrângerii  cu care toți suntem da-
tori (odată și-odată!), plânsetul orb, ca fără de 
sine, Tragismul ce ne (s)curtează-ntomnarea, 
(Dincolo și dincoace de zid), tăcerea zilei de 
mâine, așteptată ca o inevitabilă și dulce izbavă: 
“Nu pot să-i spun mamei/ Că vine  seara...”…
Cutremurător! Pentru că fiecare dintre noi, atunci, 
ca și acum, tânjeam, inexorabil, să fim Prizonierul 
cercului, sublimul mitului manolic crucificat sisific                                            
 pe ruja verbului a face. Inimitabil, inconfundabil, 
dintr-o proiecție a spectrului destinic, incomensu-
rabil cât “O zi în Olimp”, vecină și ea (de voie, de 
nevoie!) cu “Blestemul singurătății”:                                                                                              

“Să alergi/ în fiecare dimineață/  
spre gardul/ de sârmă ghimpată/  

 
(continuare în pag. 8)
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Scriitorul Adrian Lungu are 

deja câteva cărți și, ca orice prozator care 
se respectă, a pornit la drum cu o carte 
de proză scurtă cu un incitant titlu – 
Armistițiu cu anii copilăriei –, un con-
cordat ca punct de plecare pentru 
următoarele scrieri de anvergură. În 
2022, autorul a scos romanul Labirintul 
(Ed. Limes, Florești-Cluj), așezând înain-
tea textului propriu-zis un scurt cuvânt 
lămuritor adresat cititorului, în care se 
simte obligat să recunoască faptul că 
M-am lăsat doar mânat de imaginația 
perfidă și, abuzând de profunzimi oare-
cum freudiene, am urmărit zbaterea unor 
personaje contemporane în vâltoarea 
nevoilor, dorințelor și viselor de împlinit. 

Labirintul rămâne în conștiința 
omenirii ca o construcție spăimoasă, 
imaginată și realizată de Dedal pentru 
adăpostirea fiorosului Minotaur. Lăsat, 
prin hotărârea regelui Minos, între zidurile 
fioroase, geniul a știut să anihileze or-
goliul puterii, salvându-se, împreună cu 
fiul său Icar, prin zbor. O situație aproxi-
mativ asemănătoare, privind raportul din-
tre cel ce poruncește și împlinitorul 
poruncii, s-a petrecut pe pământ româ-
nesc, doar că aici Meșterul Manole 
realizează o operă de artă de o 
inestimabilă valoare întru izbăvirea nea-
mului, regăsindu-și, în finalul baladei, pe 
aceleași coordonate existențiale soția. 

Romanul lui A. Lungu poartă o 
„povară” metaforică, având în vedere că 
labirintul este extins la proporțiile 
societății, unde personajele se mișcă, de 
obicei, într-adevăr, freudian, asemenea 
unor „suflete moarte”. Prozatorul nu face 
altceva decât să leviteze la o oarecare 
înălțime și să observe spectacolul brow-
nian de jos, având grijă să ne avertizeze 
că orice asemănare cu realitatea este ab-
solut întâmplătoare. Mă uit pe imaginea 
de pe coperta a patra și constat la autor 
surâsul unui fapt împlinit și, poate, 
satisfacția că romanul a reușit să 
surprindă în toată splendoarea haosmo-
sul postmodernist în plină desfășurare. 
De aici, rezultă un prea învechit conflict 
dintre generații, în mijlocul căruia părinții, 
încălcând cu dezinvoltură normele 
morale ale conviețuirii în familie, încearcă 
să-și impună punctul de vedere privind vi-
itorul vlăstarului prin închinare la ma-
mona.  Tânărul Alin se voia împlinit prin 
propriile înclinații, calități și forțe, nu 
împins ostentativ în față de vigilența și 
ambițiile părinților. Nu mai rezista să fie 

îndrumat și mai ales controlat ca pe o 
eprubetă de laborator. În altă parte, un 
tată vitreg incestuos abuzează de ambele 
fiice, lăsând în urmă traume de nevinde-
cat, bălăcindu-se într-o mocirlă 
pestilențială, fără să-i pese de vreo 
normă morală. Suntem martorii unui 
vârtej amețitor, fie în țară, fie dincolo de 
hotare, unde valorile fundamentale ale 
omenirii au luat-o razna și de unde sufle-
tul a fost fugărit într-o zonă deșertificată, 
ori suprimat de pofta nesățioasă a trupu-
lui: Nenorocitul naibii!... Ageamiu cu 
pretenții ce ești!... Un bleg. Să știi că nici 
un bărbat nu-mi rezistă, băi! Nici unul! 
Auzi!... 

Trama romanului are o bogată 
componentă sexuală, de la un chirurg 
matur priapic ce profită, fără nici o 
reținere, după fiecare operație, de câte o 
asistentă (n-o va cruța nici pe iubita fiului 
venită la un consult ginecologic), până la 
tineretul în vrie morală ahtiat după 
plăcerea clipei, Minotaurul devorator de 
personalitate: Știi ce le fac fetelor care nu 
mai au ce da, le lasă la margine de drum, 
inconștiente și drogate, «medicamentele» 
astea te tâmpesc, vag își aduc aminte de 
câte ceva, rămân niște biete trupuri 
scheletice ce abia dacă fac umbră. Nici 
vorbă să-și aducă aminte cineva că trupul 
e adus la viață de Dumnezeu. Minotaurul 
devorează tot ce-i iese în cale, iar turma 
se lasă în voia monstrului cu o plăcere 
ofensatoare a simțurilor dezlănțuite: 
Slipul roșu aprins, mulat perfect peste ro-
tunjimea ușor denivelată pe mijloc al sex-
ului mă excitase rapid. Mijloc suplu, mai 
sus… corsaj elegant, cu mărginuțe albe 
în pliuri dese, păzeau sâni fermi, rotunzi, 
strălucind în soare. Da, era Mirela, îi 
văzusem o dată fără să vreau, când se 
mozolea într-o cameră cu unul Vlad la un 
bairam prin anul trei de liceu. 

Așteptam să apară un cât de ane-
mic fir al Ariadnei. Și l-am descoperit. Alin 
și Tania, care mai păstrează ceva din 
inocența iubirii, încearcă să se salveze 
printr-un efort supraomenesc. Reîntâl-
nirea lor în momentul dramatic al finalului 
pare să fie de bun augur. Rămâne ca citi-
torul, mai mult sau mai puțin experimen-
tat, să înnoade firul abia rupt, să-și 
imagineze o soluție agreabilă, având în 
vedere că leșinul Taniei reprezintă punc-
tul obscur, de unde se pot ramifica un 
număr de căi. Mi-a atras aici atenția 
această frază a naratorului: De o parte și 
de alta a drumeagului pe care fugea 
Tania, au rămas cele două cadavre des-
figurate, om și animal, fără ca vreun 
Dumnezeu să intervină. Respect dreptul 
scriitorului de a folosi lexicul în formă pro-
prie, atâta vreme cât acesta e ziditor, în 
același timp, am datoria să-mi exprim 
părerea, precizând că prezența adjectivu-
lui pronominal vreun pe lângă substan-
tivul propriu Dumnezeu este 
inacceptabilă. Apoi, analizând logica 
evenimentelor, Dumnezeu deja inter-
venise cu asupra de măsură. 

Construcția romanului se mulează 
pe semnificația labirintului, un moment de 
referință reprezentându-l demonstrația 
din capitală a stranierilor și reacția 
necontrolată a forțelor de ordine. Sunt 
câteva pagini de mare forță epică, impre-
sia fiind aceea că autorul se află chiar în 
mijlocul demonstranților. Remarc, de 
asemenea, impresionante virtuți descrip-
tive ale acestuia, ca în prezentarea celor 
două râuri, Bistrița și Siretul, un fragment 
de un profund lirism ce m-a trimis cu gân-
dul la paginile lui Geo Bogza din Cartea 
Oltului: Astfel, înlănțuiți într-o focoasă 
sărutare, se rostogolesc agale fericiți 
printre câmpii, răcorind totul în jur până 
la Dunăre, pentru ca mai apoi să se 
împrăștie în Marea cea Mare într-o dulce 
tihnă, povestind lumii despre dragostea 
lor legendară. Se adaugă numaidecât o 
impetuozitate narativă pe care am obser-
vat-o și în scrierile anterioare.                                                                                                                               

«Labirintul» lui Adrian Lungu
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DE LA UN GÂND, LA  ALTUL  
  La o aniversare  

Unii poate se vor întreba: 
sărbătoresc globaliștii succesul conflictului 
militar din Ucraina, în care Putin a fost deja 
înlocuit și închis la balamuc, trupele rusești 
decimate, iar armata ucraineană, deși nu a 
trecut Rubiconul, deja bombardează 
Moscova și Sainkt Petersburgul? Ca să 
vezi minune, cum fake news-urile occiden-
tale rezolvă toate problemele lumii contem-
porane dintr-o  trăsătură de condei. Nici din 
partea cealaltă știrile nu sunt mai clare. 
Rușii bombardează tot ce le iese în cale 
până la munții Carpați!!! Totul învăluit în 
ceața minciunii și a dezinformării, prin care 
se vede uneori o frântură îngustă de 
adevăr cât muchia unui cuțit. Prizonieri ai 
imaginilor trucate și ai știrilor fabricate, 
aceasta e lumea în care ne mișcăm ane-
mici, plini de angoase și teamă! Fiecare e 
liber să creadă ce dorește și să se 
poziționeze după propria pregătire 
informațională. Departe de noi gândul de a 
face o dizertație pro domo. Sărbătoarea 
despre care amintim în titlu este una 
domestică și locală. Anul acesta se îm-
plinesc 20 de ani de la înființarea la Bacău 
a filialei Uniunii Scriitorilor din România. 
Evenimentul a avut loc acum douăzeci de 
ani în luna decembrie, când Consiliul 
Național al U.S.R. a aprobat înființarea 
acestei filiale. Președinte în acea vreme 
era Eugen Uricaru, care nu și-a uitat locul 
de baștină. Mai rar oameni care să poarte 
în suflet nostalgia locurilor unde au făcut 
primii pași, au rostit primele cuvinte și au 
visat la un viitor de vis.  Este meritul acestui 
scriitor valoros, alături de peste 30 de scri-
itori afiliați și neafiliați, care prin demersul 
lor au asigurat succesul acestei inițiative. 
Trecut-au anii și ale lor zile nimeni nu poate 
să le-ntoarcă. Gândul mă duce mai departe 
la „Glossa” lui Eminescu: Vreme trece, 
vreme vine,/ Toate-s vechi și nouă toate;/ 
Ce e rău și ce e bine/ Tu te-ntreabă și so-
coate. Au trecut anii și între timp filiala s-a 
dovedit a fi un brand care dă valoare 

culturală Moldovei de Mijloc. Prin realizarea 
filialei scriitorilor la Bacău s-a dat cezarului 
ce este al cezarului, înnobilând cu o 
instituție așteptată în urbea lui Bacovia, 
aducându-se un nou suflu după anii 
nouăzeci, alături de alte noi instituții cultu-
rale, într-un județ anchilozat în propriile 
neputințe culturale și sociale. Să nu ne 
închipuim că la început lucrurile au fost 
roze! Unii scriitori plecând de la filiala 
ieșeană și aderând la filiala cea nouă a 
atras numeroase critici ale celor din capi-
tala culturii moldovenești. Ideea însăși a 
fost blamată și considerată un eșec! Să 
recunoaștem că lumea creatorilor de orie 
fel este una a orgoliilor! Unii – e drept, 
puțini – s-au răzgândit și și-au  retras 
cererile de aderare. Erau și dintre aceia 
care nu credeau în reușita demersului.  

S-au jucat de-a alba-neagra, ca 
până la urmă să accepte compromisul. 
Intervenția autorității județene din acea 
vreme, prin președintele său Nicolae Lupu, 
a dat greutate acțiunii, iar cei care încă mai 
ezitau au devenit susținători. Trebuie 
adăugate abilitatea și tenacitatea scriitoru-
lui Viorel Savin, secondat de prozatorul 
Petru Cimpoeșu și de un activ grup de… 
„gherilă literară”, format din Ioan Enache, 

Cornel Galben, Doru Kalmuski, George 
Chiţimuş, Nicolae Mihai ş.a., alături de care 
şi-au exprimat în scris acordul de a se 
transfera la filiala băcăuană Radu Cârneci, 
Bucur Chiriac, Ion Rotaru, Sorin Preda, 
Dan Lungu, Dan Verona, Emilian Marcu 
ș.a., de a nu renunța la această nobilă 
idee, atât de necesară pentru mediul cul-
tural din Moldova de Mijloc. În cele din 
urmă s-au adunat cu mult peste minimul 
necesar pentru înființarea unei filiale.  

Amintim și pe scriitorii din judeţele 
Vrancea și Neamț, care au dat o mână de 
ajutor. A fost acea inițiativă doar entuzi-
asm!? Sau a fost și altceva!? Parafrazând 
pe Eminescu: De-a fost rău sau a fost 
bine,/ Te întreabă și socoate! Să amintim 
că prezența printre membrii noii filiale a 
unor scriitori valoroși a atras de-a lungul a 
douăzeci de ani creatori din toate me-
leagurile mioritice, din Banat și  Bucovina, 
din Satu Mare până la Buzău, din Galați, 
Vaslui, Iași și București. Maximul de mem-
bri a fost de 94 în anii 2016-2017, sub 
președinția regretatului Calistrat Costin, 
după care situația s-a stabilizat la cca 90 
de membri. Din păcate, în toată această 
perioadă, un număr de peste 18 membri 
valoroși au trecut în lumea celor drepți, în 
raiul scriitorilor. O pierdere greu de recupe-
rat, dar nu imposibilă! Amintim printre cei 
care ne-au părăsit, convinși fiind că ne-au 
lăsat nouă celor de astăzi și generațiilor vi-
itoare o moștenire literară și culturală 
valoroasă și necesară: Octavian Voicu, 
Sergiu Adam, Doru Kalmuski, Radu 
Cârneci, Vasile Sporici, Petre Scutelnicu, 
Mircea Bostan, Aurel Pop, Ion Cosmei ș.a. 
Filiala Bacău a devenit una importantă și 
puternică în arealul creației literare 
românești și prin faptul că membrii noștri 
au câștigat numeroase premii la 
manifestări de prestigiu naționale. Dar cele 
mai importante sunt cele ale Uniunii Scri-
itorilor și ale Academiei Române. Astfel de 
premii ale USR au câștigat: Doru Kalmuski, 
Petru Cimpoeșu, Ovidiu Genaru, Radu 
Cârneci, Ovidiu Genaru ș.a. și ale Acade-
miei Române: Ștefan Munteanu, Adrian-
Dinu Rachieru, Costantin Călin, Emilian 

Marcu, Ion Fercu și un premiu Opera 
Omnia „Eminescu” – Ovidiu Genaru. Ana-
lizând retrospectiv, filiala de la Bacău a Uni-
unii Scriitorilor a fost o construcție necesară 
pentru a dinamiza și valoriza un spațiu cul-
tural și mioritic de excepție, pornind de la 
tripticul simbolic: Alecsandri, Bacovia, Tris-
tan Tzara. Parafrazând pe luptătorul de la 
Marathon, putem spune și noi generațiilor 
viitoare: Am luptat din greu, am crezut într-
un vis, l-am transformat în realitate și am 
învins… E de datoria noastră, a celor de 
astăzi, să ducem mai departe flacăra aces-
tui crez și să dăruim ștafeta generațiilor vi-
itoare de scriitori. „La mulți ani!” Filialei 
Bacău, „La mulți ani!” tuturor membrilor 
actuali și viitori.                  

 

Președinții filialei din Bacău 

VIOREL SAVIN CALISTRAT COSTIN DUMITRU BRĂNEANU
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 „ Abdulrazak Gurnah: În căutarea libertatății – „Paradis” 
 (Partea a III-a)

 
 
 
 
 
 

În casa „unchiului”, evoluția person-
ajului se accelerează, cu toate că, în 
pofida maturizării, el păstrează, până la 
sfârșitul acțiunii, un soi de inocență 
structurală. 

Oameni străini, obiceiuri neștiute, 
interdicții, amenințări (reale sau ima-
ginare), violență, spaime generatoare de 
coșmaruri, sarcini noi, locuri 
surprinzătoare, descoperiri neașteptate, 
de toate se abat în cascadă asupra 
plăpândului adolescent care, cu naivitate, 
o vreme, crede că „unchiul” său îl poate 
ocroti, în absența părinților, numai că, 
ajunși la casa bogată a acestuia, negus-
torul îl dă în grija unui tânăr arab, Khalil, 
slujitor al lui, care se ocupă de prăvălie, 
dar are și alte atribuții, despre care Yusuf 
nu află în totalitate niciodată.  

Khalil, cu puțin mai în vârstă decât 
Yusuf, îl adoptă, într-un fel, și-l asumă ca 
frate, simbolic, fiindcă, în mare parte, des-
tinele lor se aseamănă, aspect de care el, 
cu experiența de viață pe care a dobândit-
o deja, este conștient. De aceea, o primă 
lecție pe care se străduiește cu greu și cu 
tenacitate să-l facă pe Yusuf s-o înțeleagă 
este că „unchiul Aziz” nu-i este unchi, ci 
seyyid  („stăpân”), insistând asupra 
necesității de a nu-l mai numi ca până 
atunci. Și-i motivează această necesitate, 
revelându-i un adevăr crunt: se află în 
casa negustorului ca zălog, pentru datori-
ile tatălui față de el: „Ești aici pentru că 
taică-tău îi datorează bani lui seyyid. Eu 
sunt aici pentru că taică-meu îi datorează 
bani (...)”. 

 „Taică-tău îi datorează o grămadă 
de bani, altfel n-ai fi aici”. Cuvintele lui 
Khalil sunt singura versiune cu privire la 
situația sa reală, pe care Yusuf nu are cum 
să o verifice, fiindcă „unchiul Aziz” nu-i dă 
niciodată vreo explicație pentru prezența 
lui acolo și nici cu părinții săi nu se mai 
întâlnește vreodată ca să afle de la ei 
adevărul. Singurul lucru care-i rămâne de 
făcut, cel puțin pentru un timp, este să-l 
asculte pe Khalil, să-și accepte situația, cu 
atât mai mult cu cât, spre a-l ajuta să se 
resemneze, acesta îi atrage atenția că 
„Seyyid e un om bun. Nu te bate, nu face 
chestii din astea. Dacă-i arăți respect, o să 
aibă grijă de tine și o să se asigure că n-o 
apuci pe căi greșite. Toată viața ta.” Cu-
vintele lui Khalil, liniștitoare, pe de o parte, 
dar și cu o inevitabilă notă de ironie amară, 
în contextul în care se află amândoi, 
exprimă, pe de altă parte, tragismul privării 
de libertate la care sunt supuși, în schim-
bul unei iluzorii protecții, fără speranța ca 
situația să li se schimbe vreodată: „Toată 
viața ta”. 

Și tot Khalil îl inițiază pe Yusuf, ali-
mentat de propriile neliniști, într-un tărâm 
al imaginației, care le satisface amân-
durora nevoia de eresuri salutare, în atât 
de multele lor momente de cumpănă. 
Poveștile acestuia îi hrănesc închipuirea, 
dar, totodată, îi sporesc și vulnerabilitatea, 
cu care este conștient că trebuie să se 
lupte pentru a se salva, într-o lume stranie, 
traversată de credințe despre oameni-lupi, 
duhuri, îngeri, djinni, unde granița fragilă 
dintre aceste făpturi, dar și versatilitatea 
lor, în mintea unui om simplu, le creează 
proporții uriașe, sporindu-i spaimele și lim-
itându-i acestuia libertatea. Khalil îi 
vorbește despre „Dhul Qurnain”, care 
înseamnă „cel cu două coarne” adică 
„Iskander Cuceritorul, care a învins pe 
toată lumea în bătălie”, sau despre „zidul 
care păzește marginea lumii”, fiindcă „Din-
colo de el trăiesc barbari și demoni”. Și, tot 

la fel, printre povestirile înfricoșătoare pe 
care i le spune, seara sau noapte, după o 
zi de trudă în prăvălie, când din vânzători 
devin paznici ai casei, sub amenințarea 
haitei de câini flămânzi (mai mult în 
imaginația lui Yusuf) și plini de bube, care 
se apropie amenințători de locul unde se 
odihnesc, Khalil caută să-l învețe, să-l 
ocrotească de răul pe care-l simte ca om-
niprezent, dar cu care consideră că trebuie 
să se obișnuiască pentru a putea 
supraviețui. Grija față de Yusuf, fratele de 
suflet, ca și cea față de sora de același fel, 
Amina, sunt, de fapt, pentru Khalil, un 
surogat, lui însuși lipsindu-i familia care l-
a sacrificat, tot în schimbul unei fantasme 
a libertății .   

Dar, împreună cu Khalil, Yusuf 
descoperă și orașul în care locuiește la 
„unchiul” său: cei doi merg la moschee, 
asistă la jocuri ale tinerilor, merg pe țărm, 
contemplă „casele uriașe și tăcute, încon-
jurate de ziduri albe, în care locuiau bo-
gatele familii omaneze”, află informații 
stranii despre acestea, de pildă că „Nu-și 
mărită fetele decât cu băieții fraților lor” și, 
în consecință, „în unele din fortărețele ace-
lea sunt încuiați copiii nevolnici de care nu 
se vorbește niciodată”, după cum le spus-
ese la prăvălie un client...   

În noua lui lume, Yusuf se ocupă, 
împreună cu acest atât de priceput și 
înțelept (din necesitate, datorită 
experienței...), în pofida vârstei tinere, 
Khalil, de prăvălie, de unele comisioane, 
de curățenia curții, însă, dincolo de toate, 
descoperă grădina casei care lui i se pare 
de-a dreptul paradiziacă, pe care o 
îngrijește un grădinar bătrân, tăcut, retras, 
misterios, căruia îi place doar să 
muncească în singurătate și să cânte frag-
mente religioase. Este un personaj al cărui 
comportament îl așază în zona situată la 
confluența realității cu mitul: „bătrânul 
grădinar Hamdani venea să se îngrijească 
de copaci și de arbuști și să curețe bazinul 
și canalele. Nu vorbea cu nimeni și lucra 
fără să zâmbească, fredonând versete și 
quaside. La prânz, își făcea abluțiunea și-
și rostea rugăciunile în grădină, după care 
pleca tăcut. Clienții îl descriau drept un 
sfânt care avea cunoștințe secrete de 
medicină și se pricepea la leacuri”.  

Reticent și față de el, la început, 
când Yusuf caută să se apropie, după ce-
și termină îndatoririle din prăvălie și din 
curte, bătrânul, fără a deveni totuși mai co-
municativ, începe să-i permită treptat să 
muncească în grădină, într-un anumit in-
terval de timp.  

Văzută prin ochii băiatului, grădina, 

la care el are acces atât de puțin față de 
cât și-ar fi dorit, „era complet închisă, cu 
excepția porții largi dinspre terasa din fața 
casei. Liniștea și răcoarea grădinii, evi-
dente chiar și de la depărtare, îl vrăjiseră 
pe Yusuf încă de când sosise. Când trecu 
dincolo de zid, descoperi că era împărțită 
în sferturi, cu un bazin în mijloc și canale 
ce duceau de acolo în cele patru direcții. 
Pe fiecare sfert erau tufe, copaci și arbuști, 
unii înfloriți: levănțică, henna, rozmarin și 
aloe. Pe terenul deschis dintre arbori, erau 
diverse ierburi și trifoi, și, ici-colo, tufe de 
crini și stânjenei. Dincolo de bazin, spre 
capătul grădinii, era un strat cu maci, 

trandafiri galbeni și iasomie, toate 
răspândite în așa fel încât să pară cres-
cute natural. În acea noapte, Yusuf visă că 
parfumul se înălța în aer și-l amețea. În 
acel moment de extaz se gândi că aude 
muzică. 

În diverse părți ale grădinii erau por-
tocali și rodii.” 

Dar, dacă Yusuf este personajul 
urmărit în evoluție, spiritul tutelar al celor 
mai multe personaje din roman este Aziz, 
inițiat în cele lumești, dar și în taine a căror 
existență poate fi doar bănuită de cei mai 
mulți, care face speculă, contrabandă, 
călătorește peste tot, este respectat, as-
cultat, misterios, arborând mereu un surâs 
intraductibil, pe un chip aspru, intransi-
gent: „Zâmbetul calm și distrat al unchiului 
Aziz și chipul lui aspru, impasibil, le im-
punea tuturor să se poarte demn”. Despre 
el, unii spun că „are de la Dumnezeu darul 
de a face afaceri”.  

Așa cum îl receptează Yusuf, ne-
gustorul, seyyid, este mereu „stăpân pe 
sine și netulburat, cu un zâmbet de 
amuzament mărinimos în colțul gurii” și 
„chiar și în momentele cele mai grele din 
orașul lui Chatu, emanase o siguranță de 
neînvins, care îi cuprinsese pe toți într-o 
aură protectoare”. 

Înconjurat mereu de un mare număr 
de servitori, de profitori, de oameni loiali 
sau doar interesați să capete măcar puțin 
din imensa lui avere, „unchiul Aziz” este în 
centrul interesului celor ce îl cunosc și, în 
același timp, cel ce dă sens vieții atâtora, 
„în jurul lui se învârtea totul”, întreprinde 
călătorii de afaceri, este prosper, și, între 
altele, continuă să păstreze tăcerea 
asupra motivului pentru care Yusuf se află 
în casa lui, dar nici tânărul nu are curajul 
și chiar interesul începe să-i slăbească în 
această privință, mai ales că este prevenit 
de Khalil: „Nu-i treaba ta și nu trebuie să 
pui întrebări fără noimă. O să aduci... kisir-
ani... ghinion. Vrei să atragi răul asupra 
noastră.” Dar Yusuf nu vrea, firește, să 
atragă ghinionul... 

În consecință, asumându-și 
situațiua incertă, în care se află, și nevoia 
de a nu-și periclita relația, așa cum este, 
cu seyyid, personajul pornește în „prima 
lui călătorie în interior”, cu imensa 
caravană a „unchiului Aziz”, care este și 
ultima organizată de acesta, ca „să facă 
negoț cu sălbaticii”. 

Expediția are un impact uriaș 
asupra vieții eroului, așa cum îl asigură, 
de la început, Mohammed Abdalla, omul 
plătit de Aziz să-i organizeze și de această 
dată complicata călătorie: „Vii cu noi. 

Seyyid vrea să 
fii gata mâine 
dimineață. Vii și 
faci negoț 
împreună cu 
noi, și-o să 
înveți deose-
birea dintre obi-
ceiurile lumii 
civilizate și cele 
ale sălbaticilor. 
A sosit vremea 
să crești și să 

vezi cum e lumea... în loc să te joci prin 
prăvălii murdare”. 

În același timp, expediția este și 
ocazia pentru narator de a descrie 
excepționalul locurilor pe care le străbate 
caravana, cu aportul semnificativ al per-
spectivei lui Yusuf, novicele, și, la polul 
opus, al lui Aziz, inițiatul, care, în pofida 
experienței lui, nu pregetă să se mire de 
ceea ce vede: „Când te uiți la ținutul ăsta, 
spuse negustorul, desprinzându-și fără 
tragere de inimă privirea de pe peisaj, te 
năpădește dorul. Atât de curat și de lumi-
nos! Ai crede că locuitorii lui nu cunosc nici 
boala, nici îmbătrânirea. Și că zilele lor 

sunt pline de mulțumire, că nu fac altceva 
decât să caute înțelepciunea.” Dar 
„peisajul se schimbă în fiecare zi de 
coborâre spre poalele muntelui”, așa că, 
altădată, Yusuf își exprimă uimirea, între-
bându-se „cum putea supraviețui vreo 
creatură într-un loc de o asemenea bruta-
litate”.  

Înainte de a porni la drum, cu senti-
mente amestecate, de grijă, tristețe, bu-
curie, Khalil, ironic, în același timp, îi 
prefigurează lui Yusuf viața pe care ar 
urma să o aibă după o asemenea 
călătorie: „În curând o să fii un negustor 
bogat, și-o să porți mătăsuri și parfumuri 
ca seyyid, și-o să ai săculețe cu bani la 
cingătoare și un șirag de mătănii la 
încheietură”. 

Pe tot parcursul lungii expediții, 
naratorul descrie locuri, oameni, relatează 
întâmplări ieșite din comun prin care trec 
negustorul și cei pe care i-a plătit să-l 
însoțească și care îl surprind mai ales pe 
Yusuf, singurul care se afla pentru prima 
dată într-o asemenea călătorie, în care 
viața și moartea au între ele un hotar 
foarte fragil. 

Plecați la drum cu trenul, prima 
oprire o fac într-un „orășel de la poalele 
unui munte cu vârful acoperit de zăpadă”, 
iar conducătorul caravanei îi avertizează 
pe membrii acesteia: „Suntem în ținutul 
sălbaticilor. Nu-s făcuți din același aluat cu 
voi, lașilor”. Și chiar au o primă întâlnire cu 
niște reprezentanți ai acestora, însă una 
pașnică: „Orășelul părea pustiu și 
sărăcăcios, dar muntele uriaș care-l dom-
ina îi conferea un aer de mister sumbru, 
ca și când ar fi fost scena unor tragedii. La 
un moment dat, întâlniră doi războinici 
împodobiți cu mărgele, cu trupurile zvelte 
vopsite în ocru. Sandalele de piele 
plesneau drumul în ritm cu legănatul 
sulițelor, iar corpurile lor înaintau neabătut, 
ușor aplecate în față. Se uitau drept în 
față, iar în ochii lor se citeau o siguranță și 
o hotărâre absolute. Părul le era împletit 
în codițe strânse și vopsite în roșul 
pământului din ținut; de aceeași culoare 
erau și veșmintele de piele moale care-i 
acopereau în diagonală de la umăr la 
coapsă și până la genunchi”. Dar dacă 
Mohammed Abdalla îi privește cu un soi 
de admirație, oamenii lui, în schimb, sunt 
de altă părere: „Parc-ar fi roade ale 
păcatului, zise un hamal” și „Arată mai 
curând ca niște fiare”, fiindcă „Asta fac tot 
timpul, atacă alți oameni și vânează”. 

Pentru personajul principal, 
expediția se oprește, pentru un timp, în 
orășelul de la poalele muntelui, unde 
„aerul era răcoros”, iar „lumina avea o 
nuanță purpurie pe care Yusuf n-o mai 
văzuse niciodată”. Inițierea lui se continuă, 
totuși, în acestă vreme, în familia unui mic 
negustor, Hamid Suleiman, „jovial și cum-
secade”, care-l „trata pe Yusuf ca pe o 
rudă”, în grija căruia este lăsat de „unchiul 
Aziz”, astfel că tânărul are condiții să se 
adapteze foarte repede, hărnicia și 
calitățile lui, în general, fiind apreciate de 
negustor, de soția lui Maimuna și de copiii, 
pe care, de asemenea, îi are în grijă, până 
când atașamentul dintre el și fetiță, riscând 
să devină altceva, îl determină pe Hamid 
să-i ceară „unchiului Aziz”, la întoarcerea 
caravanei, să-l ia înapoi, pretextând că 
„era un puști cu nervii întinși și dificil, care 
avea nevoie să cunoască realitățile vieții”. 

Șederea la acest negustor îi 
prilejuiește însă lui Yusuf posibilitatea de 
a-și lărgi cunoștințele, de a vedea și as-
culta oameni cu opinii diferite despre rase, 
despre religii, pe care și le cu tărie să și le 
impună, deși sunt conștienți că fiecare ține 
prea mult la propria părere, încât să o 
poată abandona.  

(Continuare în nr.188)
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TRĂIND ȘI 
RETRĂIND  O 
SUTĂ DE ZILE...        

 
O  VIAȚĂ-astfel se 

numește straniul volum al  
cunoscutului poet și prozator 
Gabriel  Chifu, volum a cărui 
amprentă distinctă este 
marcată de alternanța paginilor 
de proză cu cele de poezie, 
completându-se reciproc și 
alcătuind o atmosferă propice 
investigațiilor unui spirit con-
templativ, analitic, efervescent... 
Întregul portret spiritual este 
proiectat pe fondul unei epoci 
pe care o creionează direct, 
așa cum este percepută la di-
verse vârste. Prezentul, în care 
naratorul călătorește cu un tren 
care ”pare un bătrân în baston, 
neputincios, suferind” stră-
bătând țara care seamănă”... cu 
o lacrimă căzută din ochii  unei 
mame care și-a pierdut fiul”, 
este un pretext de întoarcere în 
timp, la vârsta pantalonilor 
scurți, cu inima stăpânită de ”o 
nemărginită speranță, o 

nemărginită inocență (Călă-
torie cu trenul spre orășelul 
natal). „Starea de bucurie 
transcede o epocă în care 
blocul comunist”sa ridicat ușor 
de la pământ” ca semn al 
participării elementelor con-
venționale, la intensitatea 
trăirilor tinereții (Poveste). Ade-
sea, poemele în proză transpun 
în metaforă maniera de gândire 
colectivă -”Dumnezeu,în mințile 
atâtora din jur, este o mare cu 
valuri încremenite, cu ape ce 
scad necontenit.” (Decembrie 
în orașul B. O viziune). 

Reflecțiile despre viață și 
moarte se raportează la 
amintirea celor dragi, ”...visând 
la ei/ca la un ținut aurifer,ca la 
o patrie înrourată/din care am 
fost izgonit” (Doar  eu  aici), 
conștient de valoarea „comorii 
fără pereche”-emoțiile, care”... 
cum stau pe pereții  bisericuței 
/ icoanele,/ așa stau în inima 
mea, toate aceste emoții, miri-
ade” (Emoțiile). 

În final, autorul mențio-
nează: ”Poemele din această 
carte au fost scrise în 100 de 
zile, între 11 decembrie 2019-
19 martie 2020”- perioadă în 
care și-a retrăit existența sub 
semnul maturității, traversându-
și vârstele, reinterpretându-și 
stările, momentele care, sub 
aparenta banalitate, ascundeau 
semnificații de rezonanță  
Apărut la Editura Junimea, în 
2020, dar, din cauza restricțiilor 
pandemiei, dezavantajat  în 
privința  popularizării, volumul  
nu este dintre acelea care spun 
totul de la prima lectură, 
dimpotrivă, reprezintă,de la 
prima până la ultima filă, o 
provocare. 

 
Carmen Focșa 

O MEDALIE 
 PENTRU CĂLĂTORII 
ÎN PESTE 100 DE ȚĂRI 

Doru Ciucescu 
 

  Pe 5 septembrie 2022 am primit o 
medalie din partea unei persoane fizice, 
care a apreciat parcursul meu de scriitor-
călător. Totul a pornit de la călătoria mea în 
Lituania, Letonia, Estonia și Finlanda, din 
perioada 16 – 26 iunie 2022.  Atunci, dom-
nul Mărgărit Filip, participant al grupului de 
turiști români, mi-a spus că îmi va oferi o 
medalie, care să reflecte realizările mele de 
scriitor-călător. Aversul medaliei cuprinde  
bustul meu și următoarele trei inscripții: 1. 
"Doru Ciucescu, cel mai prolific scriitor-
călător în șapte continente, din literatura 
universală"; 2. "30 de cărți de călătorie"; 3. 
"Călătorii în 100 de țări". Reversul medaliei 
cuprinde sigla colecției de cărți "Călătorii în 
șapte continente" și următoarele două texte: 
1. "Colecția «Călătorii în șapte continente»"; 
2. "Rovimed Publishers". Caracteristicile 
medaliei sunt următoarele: diametrul:  50 de 
milimetri; greutatea: 65,7 grame; material: 
tombac acoperit cu argint de puritate 925 
o/oo; ediție: 50 de bucăți; emisă de: 
Rombeerfil S.R.L. Ploiești. 
             Astfel. pe 5 septembrie 2022 am 
devenit primul scriitor român în viață  căruia 

i s-a dedicat o medalie inscripționată pe am-
bele fețe. 

 Pe 30 septembrie 2022  numărul 
țărilor a ajuns la 104 și repartizarea lor pe 
continente și oceane a fost următoarea: A. 
din Europa (38): 1. Albania; 2. Andorra; 3. 
Austria; 4. Belgia; 5. Bosnia-Herțegovina; 6. 
Bulgaria; 7. Cehia; 8. Croația; 9. Dane-
marca; 10. Elveția; 11. Estonia; 12. Fin-
landa; 13. Franța; 14. Germania; 15. 
Grecia; 16. Italia; 17. Lichtenstein; 18. Leto-
nia; 19. Lituania; 20. Luxemburg; 21. Mace-
donia de Nord; 22. Monaco; 23. 
Muntenegru; 24. Republica Moldova; 25. 
Norvegia; 26. Olanda; 27. Polonia; 28. Por-
tugalia; 29. Regatul Unit; 30. Rusia; 31. San 
Marino; 32. Slovacia; 33. Slovenia; 34. 
Spania; 35. Suedia; 36. Turcia; 37. Ucraina; 
38. Ungaria;  B. din afara Europei (66): B.1. 
Africa (17): 1. Algeria; 2. Africa de Sud; 3. 
Botswana; 4. Coasta de Fildeș; 5. Egipt; 6. 
Gabon; 7. Ghana; 8. Kenya; 9. Mali; 10. 
Maroc; 11. Namibia; 12. Senegal; 13. Tan-
zania; 14. Tunisia; 15. Uganda; 16. Zambia; 
17. Zimbabwe; B.2. America de Nord (5): 
18. Canada; 19. Costa Rica; 20. Mexic; 21. 
Panama; 22. Statele Unite ale Americii;  
B.3. America de Sud (7): 23. Argentina; 24. 
Brazilia; 25. Chile; 26. Columbia; 27. 
Ecuador; 28. Peru; 29. Uruguay; B.4. 
Antarctica: Argentina (Baza Brown); B.5. 
Asia (14): 30. Arabia Saudită; 31. Cambod-
gia; 32. China, inclusiv Hong Kong și 
Macao; 33. Emiratele Arabe Unite; 34. 
India; 35. Iordania; 36. Iran; 37. Israel; 38. 
Malaezia; 39. Oman; 40. Qatar; 41. Singa-
pore; 42. Uzbekistan; 43. Vietnam; B.6. 
Australia (1): 44. Australia; B.7. Oceanul At-
lantic, inclusiv Marea Caraibelor și Marea 
Mediterană (8): 45. Capul Verde; 46. Cuba; 
47. Islanda; 48. Jamaica; 49. Republica 
Dominicană; 50. Republica Cipru; 51. 
Malta; 52. São Tome și Principe; B.8. 
Oceanul Indian (6): 53. Indonezia; 54. 
Madagascar; 55.  Maldive; 56. Mauritius; 
57. Seychelles; 58. Sri Lanka; B.9. Oceanul 
Pacific (8): 59. Filipine; 60. Fiji; 61. Insulele 
Solomon; 62. Papua Noua Guinee; 63. 
Noua Zeelandă; 64. Taiwan; 65. Tonga: 66. 
Vanuatu. 

/să-ți intre roua în sânge/ să-ți aburească 
ochii/ suflarea zilei ce vine/ să-ți împrăștie 
umbra/ rochiei tale de mireasă/ doar tu să-i 
simți albul/ … și tu mereu să alergi/ spre gar-
dul de sârmă/ ghimpată./… Niciodată alături/ 
umbra altuia/ lângă umărul umbrei tale.” 
Sublim, care va să zică!  Și uite de ce mi se 
pare că pe creștetul Domnului  Prăjișteanu, 
azi ninge alb-diamantin, din pură plăcere, iar 
eu, zâmbind a râde,  îl tot tachinez, cătând 
înspre dânsul și cu mirare de frate-l privesc, 
iar el  întoarce spre mine oglinda buhoasă 
și-mi spune-n cuvinte tocmite numai din 
ochi: “nu mă supăr nici cât bobu’ de 
ienupăr!”...Și eu, adică minciuna oglindei  ce 
suntem, mă rup în figuri, ca pe timpuri, și-i 
întorc spusa/prepusa: “murim de bătrâni, dar 
tot frumoși am rămas!... Și încă ne mai 
facem, dacă nu sunteți cuminți!”… Pentru că 
forța de Anteu a cărturarului robit  bancului 
de lucru în plumb nu se măsoară decât în 
pustiiri de pustiu: 

“… cu umeri  aplecați și cenușii 
stau singur în bibliotecă 
și curg în marea cea neagră. 
mă fură somnul, 
iar venele pulsează de litere 
căutând căldura foii 
albe de hârtie.” 
 
Și eu atuncia-mi zic, iarăși, cu luare 

aminte: Iată damnatul din semne căzut la 
vama suspinei….! Iată și inima sa de tot 
donquijotească mutată la cer, umblândă cu 
față de om, când Domnul îi înăsprește 
răbojul!  Și-mi tot vine a-i mai spune, încă și 
încă: 

 
Frate Ioane, 
 „Închis în carnea mea preferată 
 mai mint o zi mai 
ucid o noapte 
mă și mir cât merge minciuna 
ar trebui o reformă 
nu-i așa că nu mă auzi 
Doamne?”

   
Cântec de prieten 
 Purtătorului de călimară ... 
(Continuare din pag. 5)                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Termenul de „entropie” a fost introdus în 

1865 de fizicianul prusac Rudolf Clausius și este 
o mărime folosită în termodinamică pentru a 
caracteriza „gradul de dezorganizare sau imprevi-
zibilitatea a conținutului informațional al unui sis-
tem”. Deși destul de rar folosit termenul în poezie 
(avem însă în literatura română, fulminantul debut 
al lui Daniel Turcea, cu un volum intitulat chiar „En-
tropia”), atunci când el apare sugerează mai ales 
o dizolvare, o descompunere a vieții, o pierdere a 
sensurilor existenței. În poezia Paulei Bârsan din 
volumul „Entropia” (Snagov, Ed. „Letras”, 2021) 
este acut sentimentul apăsător al trecerii timpului, 
ceea ce justifică titlul.  

Poezia autoarei se intersectează pe undeva 
cu enigmatica poezie a lui Daniel Turcea, căci este 
ermetică. Dar volumul din 1970 al lui Daniel 
Turcea era unul oniric, iar cel din 2021 al Paulei 
Bârsan, deși nu e străin de iluzii și visătorii, este 
realist.  

Autoarea preferă teme ca: iubirea, 
pierderea unor persoane dragi, suferința, nostalgia 
copilăriei, relația omului cu Dumnezeu, problemele 
feminității, natura, timpul etc. Așadar multe teme 
grave, dar în mod sensibil mesajele transmise nu 
sunt angoasante, speranța se strecoară și mereu 
există ceva luminos, căci umbrele nu se pot naște 
decât în prezența unei surse de lumină. De altfel, 
așa cum observa deja și prefațatoarea cărții, Elena 
Netcu, lumina este un laitmotiv în volumul „En-
tropia” (2021): „Curge din hăuri umbroase./ 
Țâșnește lumină,/ Înoată spre o tânjire de rouă 
curbată./ Emoția,/ lacrimă deznodată/ din robia de 
oglinzi trucate./ Mai departe,/ Coborâm un lift,/ Din 
augmentată noapte”.  

Deși am vorbit despre entropie ca mărime 
fizică, apoi am amintit de volumul lui Daniel Turcea 
(în care entropia este echivalentă cu „haosul 
informațional”, cf. Tatiana Petrache), poezia 
entropică a Paulei Bârsan mi se pare că se 
potrivește mai mult cu un fragment din „Cartea 
neliniștirii”, a lui Fernando Pessoa: „În visurile mele 
am învățat să încoronez cu imagini fruntea cotidi-
anului, să rostesc banalitatea într-un fel straniu și 
simplitatea cu 
tot felul de 
ocolișuri, am 
învățat să 
răspândesc au-
riul unui soare 
artificial prin 
unghere în-
tunecoase și 
peste mobile 
moarte și să le 
dau muzicali-
tate, atunci 
când scriu, ca 
și cum m-aș 
legăna, acelor 
fraze fluide prin 
care mă de-
scriu”. Deși sunt abstracte, poeziile Paulei Bârsan, 
prin spontaneitate și ritmul sacadat, câștigă muz-
icalitate.  

Prin contemplarea naturii, poeta are capac-
itatea de a transforma melancoliile solitudinii în 
stări diafane. Exemplificăm citând integral poemul 
„Fără să vreau”: 

 „Am chemat ploaia și a venit/ Peste căldură 
și timp./ Oasele-mi cereau atâta soare,/ Că îl 
căram în spinare,/ Îl simțeam sfredelindu-mi pielea 
și carnea,/ Topindu-mi împotrivirea,/ Dezgolindu-
mi scheletul solitudinii./ Mă pătrundeau razele 
până la calcificare/ Și mă aruncau în mrejele tale./ 
Apoi, ceream să mă ude până-n pământul din 
nori,/ Nu mai mult./ Picurii noștri porniți,/ Fiori de 
curcubeu peste torențiale făclii”.  
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Coboară din cer sau ieși  
                           din pământ afară! 
 
Vino cu neastâmpărul fluturilor  
Ce aveau rochii de mătase cerească, 
Prinde în zbor o învârtită a dorului  
                                     după cele înalte, 
Și oprește pentru o clipă hora albinelor  
                                          din petunii, 
Ca să le mângâi, ca pe niște mirese  
                                ale plaiurilor, 
Să le preschimb viața într-o serenadă  
                              cu greieri și licurici, 
Sub strălucirea regească a lunii. 
 
Lacrimi 
 
(mărturisitorilor  
            din închisorile comuniste ) 
 
Lacrimi, lacrimi, lacrimi, 
Sărută în şoaptă ştergarul, 
Lacrimi coboară în barbă, 
Pe-obraji stafidiţi de prigoană, 
Sub lupă. 
Lacrimi curg în potire, din ruguri, 
Spre învieri, din neam în neam, 
Într-un ocean cu suspinuri, 
Cu voci de ciocârlii şi rândunele, 
De la robii încătuşaţi de ieri şi de azi, 
Spre Înălţare. 
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                                                     Motto:
„Interpretați totul fals, până și tăcerea”

                   (Kafka)            
Cu s-au fără intenționalitate 

estetică, scriitorul-matematician, Emil Ari-
ton, din poeticul municipiu Piatra Neamț, 
transfigurează exilul ca fenomen ca dilemă 
existențială, ca dereglare și disoluție a 
unor funcții misterioase, dintr-un univers 
divino-demonic, în care individul poartă fe-
cund și predestinat – tragic paradox -, si-
multan, geniul eșecului, geniul morții și 
vina tragică. Nu poți să nu vezi cum 
spaima primară îl pândește pe omul con-
temporan la tot pasul și-l închide într-o 
lume a incomunicabilității și a fricii 
dominată de imaginea confuză a haosului 
planetar/ cosmic. Nu poți să nu remarci 
pluralitatea formelor de exil care coexistă 
și confirmă etern teza că nu există exil, 
există doar exilați: exilul ca fugă, ca destin, 
ca salvare, ca revoltă, inadaptare, opțiune, 
refuz, revanșă, terapie, regăsire, frică, 
sărăcie, lehamite, întâmplare, dor de ducă, 
dilemă etc.       
În acest sens, scriitura melancolico-
reflexivă a volumului comunică ideea 
kafkiană că poetul Emil Ariton - au mai 
scris despre volumele lui: Marius Chelaru, 
Calistrat Costin, N. Sava, Stan V. Cristea, 
Lucian Strochi, Grigore Codrescu, Con-
stantin Tomșa, Nicolae Scurtu, Mircea 
Dinutz, Ioan Holban, Cristian Livescu, Cor-
nel Galben etc. - este  un exilat în sine 
însuși, romantico-creștin, mai curând în 

război cu sine, decât cu lumea. Un exilat 
atipic, pentru care această farsă comico-
tragică și kafkian-absurdă în eseța ei nu ia 
forma unei execuții capitale - ca pe vre-
mea lui Socrate, ci se sublimează „într-o 
poezie imitând priveliști/ ce-nglobează-n 
sine vagul, presupusul”. Iată viziunea „po-
etului-spion, spirit fractalic”, iubitor de fru-
mos, ce transfigurează într-un nostalgic și 
romantic transplant de sinceritate mitul 
însingurării, al senectuții și al morții inte-
rioare: 

„A-mbătrâni într-un exil cu îngeri,/ 
unde vagabondez și păstoresc,/ pe țărm 
mediteranian ce-mi pare/ înfloritor tărâm 
muntegrenesc,/ se poate spune că-i o în-
tâmplare/ de care umoriștii se crucesc.// 
Sperând că nu-s anoste vorbe-n vânt/ un 
vraf de acrostihuri și sonete,/ ce în refugiul 
meu le scriu oftând,/ mi-e teamă să nu 
pară desuete,/ când lângă teiul liric 
fremătând,/ o mierlă-i urmărită de-un 
erete.// Ludici regizori ce transpun în 
filme,/ victorii, cazne și nătângi înfrângeri,/ 
dacă descind și ei pe țărm de mare,/ unde 
mă aflu liber de constrângeri,/ ar zice că 
nu-i tristă această stare,/ de-a-mbătrâni 
într-un exil cu îngeri.” (Exil cu îngeri, p. 
48). 

Exilul interior propus dintr-un „tei 
liric” existențial, de poetul Emil Ariton, este 
mai curând, un exercițiu de luciditate 
tragică, estompată prin ironie socratică și 
ludic barbilian, o acțiune poetică de sub-
versiune a liberului arbitru, un elogiu indi-
rect al ideii de libertate, ce este în realitate 
– se știe - suma determinărilor imponder-
abile, pe care ni le-a impus nașterea, rasa, 
naționalitatea, familia, credința, cultura, 
mentalitatea, filosofia, mitologia etc. Aura 
ironică și autoironică salvează starea de 
„exil cu îngeri” (aproape omniprezentă în 
scriitură) dintr-o posibilă „cădere în istorie” 
și, simultan, îi potențează lectorului de 
elită „tentația de a exista”, în ciuda 
tendinței generale de a fi deposedat de toți 
și de toate, cum mi-ar fi spus Cioran, dacă 
l-aș fi consultat. Istoria ca mitologie 
personală îi asigură poetului și cititorului 
exilul pe care și-l dorește (cu îngeri sau cu 

demoni) și-l obligă să devină străin în spir-
itul transfigurat cândva de Eminescu în 
Rugăciunea unui dac: „ajung pe mine în-
sumi a nu mă mai cunoaște”. Desigur, 
doar „exilul cu îngeri” face posibilă șansa 
unei renașteri în ordinea spiritului sau ex-
primându-ne în limbajul voit criptic și sim-
bolico-metaforic al poetului, „între lumini și 
coroane de spini”. Citez din prima parte a 
volumului, Reverii și euritmii: 

„Talpa-n țărână când rupe-o 
gherghină,/ e-o grea lovitură ce-atestă 
obscură/ că Maica Fecioară nu mai 
coboară,/ ci urcă pe-o cale ce se bifurcă.// 
Șăgalnicul mag însoțit de toiag/ bate în 
porți unde-s lujerii morți,/ lujeri de crini ce 
te fac să suspini/ între lumini și coroane de 
spini.// Când se zvonește că pasul 
strivește/ mândre gherghine cu roze sta-
mine,/ se-adeverește că floarea ce crește/ 
nu-i temătoare, strivită când moare.// Ca 
heghemon ce se roagă-n amvon,/ palidul 
Rigă mirat se intrigă,/ începe o rugă, ver-
sete îndrugă,/ și cere iertare Curatei Fe-
cioare”. (Intre lumini și coroane de spini, 
p. 31) 

„Exilul interior” pe care ni-l prop-
une poetul nemțean nu implică însă trag-
icul unei pierderi de identitate, ci, mai 
precis, dramatismul unei existențe comico-
absurde, în care spiritul se salvează prin 
abstragere din istorie și prin exacerbarea 
conștiinței de sine. Este omniprezentă în 
vol. Exil cu îngeri, ideea, strict poetică, că 
poezia însăși ar fi adevăratul exil cu îngerii 
(citește: sacralitatea lumii sublimată în pro-
fan și în poezie). Se știe, poetul ar fi fost 
dintotdeauna, prin vocație, un exclus din 
comunitate, un evadat din temnița comună 
a limbii colocviale, încât se autoexilează 
fatal, într-un limbaj aparte, „limbaj în lim-
baj”, cum îi plăcea să spună francezului P. 
Valery. Arta poetului nemțean de a crea 
limbajul în limbaj și de a revela ideea că 
poezia însăși este un exil în (anti)poezie, 
unde eul auctorial pare un fericit transfug 
din sistemul limbii materne. Citez din 
partea a II-a a volumului, Poeme retorice 
și exotice, tocmai spre a sugera meta-
morfozele limbajului: 

„O, Agamemnon vanitos aheu,/ 
când vânturi stranii te-au împiedicat/ să-ți 
duci oștirea-n Troia cea râvnită,/ ce gând 

sau ce codoș îndemn ți-a dat.// pe fiica ta 
s-o lepezi pentru zei,/ copila Ifigenia, vir-
gina,/ să o sacrifici spre-a te război,/ și-
apoi să te întrebi a cui e vina?// Se zice că 
acasă-n locul ei/ ai dus o căprioară tare 
tristă,/ O, Agamemnon crud războinic 
grec,/ o faptă ca a ta nu mai există,// în 
Aulida unde-a scris oftând/ Euripide 
drama-tragedie,/ despre mărirea și 
căderea ta,/ exasperare și zădărnicie.” 
(Exasperare și zădărnicie, p. 85). 

Exilul în poezie poate fi înțeles și 
ca o convertire într-un destin imprevizibil, 
sublim și tragic în același timp. Subliniez, 
destinul nu se include în scriitură, ca o 
metafizică de circumstanță, nici ca „o 
filosofie a istoriei pentru uzul cotidian” 
(Cioran dixit), ci ca un destin în sensul 
dantesc, nu ovidian al cuvântului, în care 
exilul în sine însuși este capabil să 
renască în scriitor acel „apetit de demir-
gie”, gata să-i confere o nouă identitate în 
planul creației de valori. Poetul Emil Ariton, 
precum Călărețul de poveste, pp. 72-74, 
atribuie conceptului de „exil cu îngeri” o 
noblețe și o elecțiune care-l unicizează 
printr-o metafizică a concretului, scoțându-
l din demonia existențială a istoriei (im)pre-
vizibile sub forma diverselor extremisme, 
de pe toate meridianele lumii. 
Citim un volum de referință, reprezentativ 
pentru estetica poetului, aparent accesibil, 
ce ne sugerează că totul este limbaj sau 
sfârșește prin a fi limbaj, încât doar  inter-
pretarea acestei realități codificate 
metaforico-simbolic ne-ar putea salva de 
la ideea că totul este fals. 
 „Exilul cu îngeri” (citește evadarea în 
sacralitatea Lumii) se vrea o adevărată 
cale inițiatică. Desigur, Măria-Sa Cititorul 
decide.  
           Un lucru este cert, ne sugerează 
poetul nemțean: trebuie cu orice preț să 
ne salvăm sufletul, adică să admitem că 
Eul este întotdeauna infinit Altul - situat 
„între un fulger și-o sincopă”, p.96, semn 
sufletesc inefabil, profano-sacru, ce ține 
de o viață asumată eroic,  într-un exil fericit 
în sine însuși. Singurul exil ce nu poate fi 
controlat nici de Dumnezeu. Așa să fie? 
 

*Emil ARITON, Exil cu îngeri,    
Editura Timpul, Iași, 2022 

 Poetul Emil Ariton, un exilat în sine însuși 
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Câtă dreptate are Marin Preda! 

„Vocea urcă în noapte și în amintire cu 
patimă clocotitoare”, pentru a reînnoda 
firul unui timp care tare mult am vrea să 
mai aibă răbdare cu noi.  

Oricum, un „ultim capitol” din viața 
Moromețenilor, imortalizat încă din is-
toricul (de-acum) an 1955, se datorează 
lui Sorin Preda, nepotul. 

Plăcută și emoționantă 
retrospectivă în viziunea unui autentic fiu 
moromețean! 

Și nu greșesc defel. Sorin Preda 
(1951-2014), fiul lui Alexandru Preda, 
mezinul soților Tudor Călărașu și Joița 
Preda, a conservat, cu vie emoție, 
amintirea locurilor de baștină ale 
strămoșilor lui paterni. 

Și mai presus de orice, sensibilă și 
instructivă evocare!  

Sensibilă? 
În adevăr, pentru că reface un timp 

al poveștilor adevărate. 
Instructivă? 
Da, pentru că autorul suprapune 

timpului subiectiv pe acela al realității. De 
aici și farmecul lecturii. 

Și pentru a vă incita spre lectură, 

voi așeza planului ficțional, precum acela 
proiectat de însuși Marin Preda (5 august 
1922 – 16 mai 1980), un altul, istoric, 
apropiat de zilele noastre.  

Și dacă nu vă va plăcea această 
abordare, o puteți face fiecare dintre 
dumneavoastră, după lectura volumului la 
care tocmai am făcut  trimitere, mai precis, 
sublimul remember, Moromeții. Ultimul 
capitol  (București, Editura Academiei 
Române, 2010) recompensat, de altfel, și 
de prestigiosul for academic român, pentru 
originalitatea evocării. 

Hrana spirituală care îi va oferi im-
bold întru confesiune lui Sorin Preda se 
datorează, în primul rând, lui Alexandru 
Preda-tatăl, supranumit de cei dragi, Sae 
sau Săică. Așa aflăm că fratelui Marin 
Preda i-a plăcut enorm ideea ca protago-
nistul său, Niculae (din romanul 
Moromeții), să înveșmânteze chipul me-
zinului Sae, deși (prea bine se știe) eroul 
este însuși autorul. [Viața  ca  o  pradă: 
„erou a cărui copilărie era a mea”] 

Dar Sae nu s-a supărat că nu a de-
venit și el personaj de roman. Cât de 
generoasă poate fi înfrățirea! Oricum, și în 
hlamida unui alt personaj, Alexandru/Sae 
Preda tot își recunoaște locșorul bineme-
ritat în istoria literaturii române – prin evo-
carea așezării Siliștea-Gumești, împreună 
cu toți fiii ei dintr-un anumit timp istoric.  

Câtă esență, cât farmec subtil, în 
pleiada de   formule tipic moromețene, de-
venite memorabile, pe care le 
recunoaștem înmiresmând însuși spațiul 
românesc, învăluire de vis!  

Sorin Preda ne oferă bucuria de a 

ne reaminti (pentru cei care am lecturat 
deja romanul Moromeții) substanța 
savuroaselor rostiri de tipologie specific 
moromețeană, autentice, precum: „la 
vârsta mea stau foarte prost cu timpul”, 
„Teribil dom’le!”, „Hai, dom’le, că n-avem 
ce discuta!”, „fa, zăltato!”, „Măi dosădito!”, 
„Nu e nimic de capul lui!” sau „Ce tot în-
trebi? Mai stai și tu locului și mai gândește-
te când întrebi” etc. 

Pe drept cuvânt, și fără nicio 

exagerare, dialogurile cu cei apropiați, 
care îmbracă în mantie evocativă ex-
pozeul lui Sorin Preda, este, în fapt, un 
binemeritat elogiu nu doar satului 
teleormănean – în particular, ci și Satului 
Românesc, cel din zorii veacului al XX-lea.  

Prin Marin Preda apoi, prin nepotul 
său de frate mezin, Sorin  Preda, 
așezarea Siliștea-Gumești, vizualizată, 
precum o „turmă de case năpădite de sal-
câmi”, îmbracă contur istoric, distinct, deși 
stilizat.  

E drept, veți gândi dumneavoastră, 

cititorii…< cu o carte nu înflorim imaginea 
unei așezări>, atâta timp cât edilii locului 
nu mișcă un deget la înflorirea acestei 
așezări, dar, să recunoaștem, înaintează 
în memoria colectivă cu un pas, prin en-
tuziasmul unui autentic siliștean, Dorel 
Nicu Petrescu, de la Centrul Memorial 
„Marin Preda”; un pas care va înmiresma 
epoca interbelică prin reabilitarea Casei 
unde s-a născut Scriitorul. Acum, la Cen-
tenarul nașterii sale. Și știm destul de bine, 
prin cuvânt, apoi, prin faptă, putem să 
zdrobim indiferența. Această așezare 
teleormăneană, numită Siliștea-Gumești, 

avea încetățenite niște 
obiceiuri, pe care Alexan-
dru Preda, fratele Scri-
itorului, le amintește fiului 
său Sorin, iluminând pro-
pria-i copilărie.   

Bătrânii satului, 
negreșit, își amintesc de 
obiceiurile și datinile, res-
pectate cândva cu 
sfințenie:  „colindețele”, 
„Călușul”, spălatul pi-
cioarelor vreunui „bărbat 
de cruce”, cântecele 

flăcăilor la strânsul snopilor de Sân Petru 
– și câte alte deprinderi străbune rămase 
în conștiința localnicilor… până-n zilele 
noastre. La vremea sa, prima treaptă a 
copilăriei era încununată de un farmec 
aparte, cu exemplificări concrete. Aflați pe 
câmp, la păscutul vitelor, copiii „coceau 
porumb în iarbă”, „frigeau brânza pe jar” 
sau ceva ouă, descoperite, ca prin mi-
nune, prin temiri ce cuibare, dosite prin 
ocnițe împătușate. Ce mai! O adevărată 
„nebunie”! 

(Continuare în pag.12 )
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Uniunea Scriitorilor din România - Uniunea Scriitorilor din România - FILIALA BACĂU FILIALA BACĂU  - - (pe scurt)(pe scurt)

                                                             

cu numele                   
real Con-

stantin 
Puşcuţă, 
născut la 
28 oct. 
1940, la 
Viforeni, 
judeţul 

Bacău, de-
cedat la 7 
ianuarie 
2005, a 
avut o 
singură 

profesie, de „rob al poeziei”. Om al 
cetăţii şi om al cărţii, „pri-

vighetoarea de la Viforeni” 
înseninează spaţiul cultural 

băcăuan cu volumele sale: Ce  

 

întemeiază privighetoarea (1973); 
Viaţa pe rod (1975); Cât eşti 
lumină (1979); Cartea locului 

(1986); Eu sunt, tu eşti, El Este! 
(1998); Pagini alese (2000); 

Cartea lui Copil Împărat (2002);  
Cartea privirii (2003), Lumea are 
glas” (roman); 2008; devenind ast-
fel membru al Uniunii Scriitorilor din 

România în 1978.Octavian Voicu 
este primul care realizează inven-

tarul obiectivelor de cultură şi patri-
moniu al judeţului Bacău, iar pentru 

întreaga activitate, în 2006, este 
declarat Cetăţean de Onoare, post 
mortem, al municipiului Bacău, o 

şcoală de Bacău îi poartă numele, 
iar activitatea lui literară şi artistică 

este continuată prin Asociaţia 
Culturală „Octavian Voicu”. 

 
Carmen Veronica Steiciuc. 

  
 

născută la data de 
25 octombrie 

1968; decedată  
1 nov.2021; 

Poetă, prozatoare, 
publicistă. 

A devenit membră 
a U.S. din Româ-
nia în anul 2006. 

 
Cărți publicate 

 (selectiv):Culoarea neprevăzută a orei, 
Centrul de Studii Româneşti, Iaşi, 1995; 
The essence of a dream, Editura Cuvân-

tul Nostru, Suceava, 2003; Poeme de  
religii diferite, Editura  Augusta,  

 

Timişoara, 2004; Cu o pereche de aripi 
noi, Editura Augusta, Timişoara, 2005; Cu 
o pereche de aripi noi / Avec une paire 
d’ailes nouvelles, ediţie bilingvă româno- 

franceză, traducere Florina Liliana  
Mihalovici, Editura Augusta, 

Timişoara, 2008; Vitrina cu dimineţi cir-
culare / La vitrine aux matins circu-

laires, ediţie bilingvă româno – franceză, 
Editura Paralela 45, Piteşti, 2010; Incerti-
tudini în formă de aripă, Colecţia Opera 
Omnia, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2011; 

Iahtul cu prieteni imaginari,  
EdituraTracus Arte, 2019. 

  „O poetă, străină de mode, păstrându-şi 
o frumoasă indeoendenţă, deloc încântată 
de a se refugia sub umbrela protectoare a 

generaţiei este suceveanca Veronica  
Steiciuc (Adrian Dinu Rachieru).

Octavian Voicu

IOAN 
CULIȚĂ 

UȘURELU 
 

-s-a născut la 5 
oct. 1944 în com. 
MOVILIȚA, jud. 

VRANCEA; 
-locuiește în loc. 

Odobești,  
-anul primirii în  
U.S.R.:  2007  

Volume publicate: Profesorii-suplinind 
au dobîndit, roman, Ed. Protransilvania, 
București, 1997; Cerșetori  în  loden  - 
roman, Ed. „Salonul literar” – Focșani, 
1999; Multum  in  parvo- Mic  tratat  de 
perfecțiune – eseuri, Ed. Coresi – 
București, 2001; Conacul  dintre  vii  –
povestiri, Ed.Salonul literar Focșani 2006; 
Generații – Dialoguri necesare, eseuri. 
Ed. “Andrew” Focșani, 2007; Scriitori 
contemporani din Vrancea, Ed. Ateneul 
scriitorilor, Bacău, 2013; Jurnalul  unui 
Singuratic roman, 2013; Septuagenaria, 
2014; Vrancea literară. Antologia Scriito-
rilor  vrânceni (I), 2016, vol I-2017; 
Vrancea literară. Antologia Scriitorilor 
vrânceni (I și II-900 pagini, format aca-
demic), 2018; Vrancea literară. Antologia 
Scriitorilor vrânceni  (ediție revizuită și 
adăugită), 2019; JURĂMÂNTUL LUI 
HOMER, 2020; DIALOGURI POLIFO-
NICE. O SUTĂ DE INTERVIURI CU 
SCRIITORI, ed. PapiruS Media, 2022. 
(etc.) „Pledoaria şi erudiţia profesorului 
Culiţă Ioan Uşurelu trădează, dincolo de 
efortul pedagogic, credinţa că tinerele 
generaţii ale României vor regăsi drumul 
spre acele valori care au făcut posibile nu 
numai creaţia şi ştiinţa românească, dar şi 
luciditatea şi conştiinţa de sine a creatoru-
lui de pe ambele versante ale Carpaţilor.                   
Nicolae Breban) 

CEZAR 
STRATON  

 
data naşterii: 
16.10.1957, 
loc.Suceava; 
– locuiește în 

Suceava; 
– anul primirii în 

USR: 2012 
 
 

– volume publicate:Pădurea de semne, 
edit. Bucovina viitoare Suceava, 1999; 
Cârcotaș de serviciu, edit. Terra Design, 
2000; Ispita  Puterii, Edit. Mușatini 
Suceava, 2001; Zeul  Arbore, edit. 
Mușatini Suceava, 2004; Ecologia iubirii, 
dicționar  ludic, Edit. T Iași, 2007; 
Cernăuți,  acum  un  veac, edit. Accent 
Print Suceava, 2021. 
        „Cezar Straton este un scriitor talentat 
și inventiv, care, descriind orgia căreia i se 
dedă umanitatea de mii de ani, nu devine 
vulgar. Ca dovadă, parcurgându-i neo-
bișnuita enciclopedie, simțim, mai mult 
decât oricare altă plăcere, plăcerea lec-
turii”.  

( Alex Ștefănescu) 

DUMITRU 
BRĂNEANU 

 
-data naşterii: 

26.10.1953,com. 
Hârtop, 

jud.Suceava; 
– locuiește în 

Bacău 
– anul primirii în 

USR: 2009 
 

– volume publicate: 
Suntem  fiii  acestui  timp  etern, 

poeme, edit. Conexiuni Bacău, 2000; 
Însemnări  de  pe  acoperişul  vieţii, 
poeme, edit. Junimea Iași, 2003; Vară 
târzie, poeme, edit.Casa Scriitorilor, 2006; 
A  obosit  lumina, poeme edit. Ateneul 
Scriitorilor Bacău, 2007; Pe muchie de 
poem, ediție bilingvă româno-engleză, 
edit. Ateneul Scriitorilor, 2008; Pelerin la 
templul cuvântului; sonete, edit. Ateneul 
Scriitorilor, 2011; Condamnat  la 
dragoste, poeme, edit. Ateneul Scriitorilor, 
2013; Meta-morfoze, ediție bilingvă 
româno-franceză, ed. Ateneul Scriitorilor, 
2013; Gânduri din inima apei, poeme, 
ed. Ateneul Scriitorilor 2015; Destrămarea 
lumii, sonete, edit. Ateneul Scriitorilor, 
2016; „Poeme pentru mai târziu” antolo-
gie, edit. TipoMoldova, 2018; Locuind în 
cuvânt, ediție bilingvă româno-rusă, ed. 
Literatura și arta Chișinău, 2019; 
Singurătatea fluturilor, poeme, ed. Liter-
atura și arta, Chișinău 2020; 

„Construind un filtru special de per-
cepere a lumii şi sinelui, într-o coerenţă 
remarcabilă a gîndirii şi expresiei lirice, 
Destrămarea lumii este cea mai bună 
carte de poezie a lui Dumitru Brăneanu.” 

 (Ioan Holban) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

născut în 28 octombrie 1951, în satul 
Schineni  com. Săucești. Locuiește în 

Bacău. Anul primirii în U.S.R.-2011 
Cărți publicate: 

        Tăierea limbii, versuri, ed. JUNIMEA, 
1995, Impozit  pe  cuvinte, versuri, ed. 
Plumb, 2001, Umbră făr′de contur, ed. 
Casa scriitorilor, 2006, Prizonierul cercu-
lui, ed. Ateneul Scriitorilor, 2011. 
      „Între meditație și ironie , între metafora 
elaborată sau spontană și vocabula 
incendiară, poezia lui I.P. reușește config-
urarea unui spațiu poetic propriu eliberat 
de tirania modelelor...” 

(Constantin Dram) 

LOREDANA 
DĂNILĂ 

 
-data naşterii: 
21.10.1972, 

Bacău 
– locuiește în 

Bacău,  
– anul primirii în 

USR: 2011; 
Volume publicate:  
      Să  mori  de 

dragoste, poeme, ed. Corgal Press 1999;  
Înger zăvorând clipa, poeme, ed. Corgal 
Press Bacău,2004; Cauţiune pentru des-
tin, poeme, ed. .Corgal Press, 2007; Su-
flet  de  rezervă, poeme, ed. Ateneul 
Scriitorilor Bacău, 2011. 
    „Poeta Loredana Dănilă ştie să-şi 
aleagă, cu mare grijă cuvintele – încât 
“plânsul vocalelo/rostogolindu-se / la pi-
cioarele tale desculţe…” (Decor) duc la o 
poezie concentrată de mare rafinament, 
iar în alte situaţii „cuvintelor le putrezesc 
vocalele” (Canon de întuneric) – şi, cu 
toate astea, ele devin mesagerul stărilor 
sale, constituind reale paradigme poetice.  

      (Aurel Pop) 

 
 

 
-Născută la 6 oct. 
1962, Brătășani, 

Teleorman; 
-locuiește în 

 Râmnicu Sărat, 
jud.Buzău; 

-anul primirii în 
USR- 2014. 

 Volume publicate: 
Aventura lecturii. Scriitori străini, Ed. 
Valman, Râmnicul Sărat, 2012; Aventura 
lecturii. Poezie română contemporană, 
Ed. Pim, Iaşi, 2013; Aventura  lecturii. 
Proză română contemporană, Ed. Ju-
nimea, Iaşi, 2013; Sensuri, Ed. Junimea, 
Iaşi, 2014; Zigzag prin literatura lumii, 
Ed. Junimea, Iaşi, 2015; Dintre sute de 
femei…  Prezențe  feminine  în  scrisul 
românesc actual, Ed. Tipo Moldova, Iași, 
2016; Dublin – miracolul normalității, 
ed. Tipo Moldova, Iași, 2017; Paradigme 
poetice  actuale, Ed. Detectiv Literar, 
București, 2018; Addenda la o aventură 
a  lecturii.  Proză  română  contem-
porană,  Tipo Moldova, Iași, 2018; 
Ipostaze ale scrisului românesc actual, Ed. 
Detectiv Literar, București, 2019; Trepte 
în lut, Tipo Moldova, Iași, 2019. 

„Şi pentru că un cronicar de literatură 
universală este un fel de rara avis în zilele 
noastre (iar cartea aceasta reprezintă un 
debut editorial) se justifică şi urarea pe 
care se cuvine să i-o facem autoarei: „Bun 
venit printre critici, doamnă Mioara 
Bahna!” 

(Florentin Popescu) 

GINA 
 ZAHARIA 

 
-născută la 11 oc-
tombrie 1963, în 
comuna Brăești, 
Județeul Buzău; 

-locuiește în 
Buzău; 

-anul primirii în 
USR:2018  

volume publicate: 
Clipa de adevăr, roman polițist, Ed. Alpha 
Mdn Buzău, 1998; Asasinul a fost prins 
în zori, roman polițist, Ed. Fed Print SA 
București, 2000; Crima de la ora zero, 
roman polițist, Ed. Vega, Buzău, 2008; 
Lanțuri, poezii 2011, Ed. București, 2011; 
Reverie albastră, poezii, Ed. Armonii Cul-
turale, Adjud, 2012; Ecou  de  rubin, 
poezii, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2013; Ta-
lazuri, poezii, Ed. Art Creativ, București, 
2016; Promisiunea de joi, roman polițist, 
Ed. Editgraph, Buzău, 2016; Nomade, 
poeme, Ed. Omega, Buzău, 2016; La est 
de tine, poeme, Ed. Omega, Buzău, 2016; 
Perseide, poeme, Ed. Editgraph, Buzău, 
2017; Maci  de  toamnă, prozopoeme; 
Cartea de sub braț, proză scurtă, Povești 
pentru Ilin. 
  ”Gina Zaharia scrie o poezie 
sentimentală și în același timp meditativă, 
în care lumea este redusă la câteva ele-
mente simbolice, iar viața – la o sumă de 
experiențe care trebuie transfigurate. 
Toate cele au nevoie de o semnificație, iar 
poeta este pregătită să le-o confere”. 

(Daniel Cristea Enache) 

IULIANA 
PALODA 

POPESCU 
 

– data naşterii: 
30.10.1960,  
sat Târnava, 
– locuiește în  

Bucureşti; 
– anul primirii în 

USR: 2012. 
-volume publicate: Urme pe zăpadă, ed. 
Colibri, Bucureşti, 1992; Dincolo de 
măceşii roşii, ed. Bibliotheca, Târgovişte, 
2006; Cu privighetoarea pe umăr, ed. 
RawexComs, Bucureşti, 2010; 101 
poeme, ed. Biodova, Bucureşti, 2011; 
Lumină pentru Manuel, ed. RawexComs, 
Bucureşti, 2011; ed. Tipo Moldova, Iaşi, 
2012; Semnul  Îngerului, ed. Rawex-
Coms, Bucureşti, 2015,  Sfera de cristal, 
ed. RawexComs, Bucureşti, 2018; Litanii, 
poeme. „...dintre poetele prezente în ce-
naclul nostru, Daniela Firănescu, Flo-
rentina Vişan, Iuliana Paloda reprezintă o 
anumită linie solară, vitală, scriind poeme 
verslibriste, iluminate printr-o mare rigoare 
şi austeritate stilistică, versuri cu accent 
aforistic, ceea ce în final conferă poemelor 
magistralitate»           (Cezar Ivănescu) 
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Unde eşti, singurătate? 
 
Cândva, 
am întâlnit singurătatea 
la o răscruce de drumuri, 
călare pe cai deshămaţi 
şi coama despletită, 
înspumaţi până peste poate, 
în galop la drum lung. 
 
Sleite de puteri, şi ea şi eu, 

ne-am înţeles din priviri 
că se cuvine 
să stăm un pic de vorbă. 
Eu, curioasă să-i  
             aflu veleităţile, 
ea, să-mi cunoască păsurile. 
Îşi împreunează mâinile, 
mă priveşte fix în ochi, poate, 
cu gândul să mă intimideze. 
Tăcerea mea 
o scoate din tăcere. 
 
Începându-şi pledoaria, 
observ cum tristeţea 
îi sluţeşte chipul, 
ura îi întunecă ochii, 
patima îi schilodeşte trupul, 
cuvântu-i dur loveşte 
în dreapta şi-n stânga. 
Primesc o lovitură de maestru 
direct în plexul solar, 
fac ochii mari 
pentru că nu înţeleg 
despre ce este vorba. 

Încep să mă agit, mă întristez, 
dau drumul lacrimilor 
fără să vreau, 
mă uit la ea cu pizmă 
şi mai, mai  s-o lovesc. 
Inspir un aer viciat 
care îmi umple pieptul, 
simt cum mă transform în ea, 
că eu sunt oglinda ei, 
iar ea este oglinda mea. 
 
Continuăm să ne privim 
una în alta, 
timp în care mă întreb, 
ce-i de făcut? 
Invoc pe Dumnezeu, 
îi pun mâna-ncet pe umăr,  
trimit spre ea surâsul  
               meu senin, 
ca o boare de lumină, 
îmbrăţişând-o. 
 
Câteva clipe, dar lungi 
îmbrăcate între gri şi roz, 

mă apucă transpiraţia, 
respir controlat 
şi vorbesc doar în gând, 
cu mine şi cu ea. 
 
Simt cum se face mai mică, 
mai fragilă, prind curaj 
şi-i propun un timp de gândire 
în care să găsim, 
de comun acord 
trucuri de înfrumuseţare, 
momente de respiro, 
destinaţii de călătorie, 
clipe de bună convieţuire... 
 
Ideea s-a dovedit 
a fi un pariu câştigat 
de ambele părţi, 
fapt pentru care 
îi dedic acest poem, 
promiţându-ne una, alteia 
să scriem multe altele. 
 
Singurătate, unde eşti?

Va
si
lic

a 
G
ri
go

ra
ș 

         
    Domnul Jicu 

(Schiță de Gheorghe MOCANU) 
 
Personaje: Doctorul de familie, Un 

pacient – scriitor, Asistenta 
 
- Ziua bună, domnule doctor! 
-O! Ia te uită cine a venit la noi! Intră, 

intră, te rog! Ce onoare! Ce mai face 
domnul scriitor? Ceva nou? Ceva nou 
în tolba cu surprize pentru noi, ăștia, 
muritorii de rând? 

-Mai nimic, dom′ le doctor! Toată 
inspirația îmi este furată pur și simplu!  

-Furată? Ei, drăcie! Și hoțu′? Cine-i 
hoțu să-i venim de hac! Chiar aș vrea 
să particip la o ambuscadă din asta, să 
prind un „hoț de inspirație”! Ha! ha! 

(Doctorul către asistentă)  
-Te rog, pune de-o cafea! Să bem cu 

oaspetele nostru! Să ne descătușăm și 
noi viziunile! 

-Cu toată sinceritatea vă spun 
că am băut două astăzi și deja e prea 
mult, domnule doctor! Nu vă deranjați! 

(Asistenta)  
-O am deja pregătită, domnule doc-

tor! V-o pun? 
-Eh! Asta-i bună! Auzi dumitale ce 

zice asistenta mea? O are pregătită și 
mă-ntreabă dacă să mi-o pună? Puțină 
decență domnișoară, nu suntem singuri 
aici! (râzând) 

-M-am săturat de glumele astea de 
doi lei, trecute de 60 de ani. Eu am doar 
23 de ani, domnule doctor! Sunt prea 
tinerică să gust glume din astea expi-
rate! N-au pic de haz! 

-Vezi, domnule scriitor, ce tupeu pe 
tinerii de azi? Tupeu, nu glumă! Deși o 
pot da afară când vreau eu, are tupeu! 
Ea n-are teamă! 

-Ha! În secunda doi găsesc alt cabi-
net, tânără sunt, frumoasă sunt! 

-Dau telefon la toți doctorii să nu-și 
ia pe cap o belea! …Și ziceai ceva de 
inspirație, domnule! Cine e hoțul care ți-
o fură? 

-Reumatismul, cine altul! Când 
vreau să merg pe firul narativ, mă doare 
piciorul de nu mă pot concentra la echili-
brul lucrării, sub nicio formă! Cad pur și 
simplu pe toate planurile! 

-Cine vă obligă să mergeți pe fir, pe 
jos nu puteți merge, aveți o vârstă! 

-Drăguță, se pare că ești încuiată 

mai rău decât bănuiam eu când te-am 
angajat în acest cabinet! Ți-am zis de 
atâtea ori să nu te bagi când acord eu 
consultații?... Deh! N-are prea multă 
școală fata, mă mir cum de a ajuns asis-
tenta mea, dar vezi dumneata, domnule 
scriitor, multe se întâmplă dintr-o inerție 
pe care n-ai cum s-o oprești! Așa și cu 
ea! A venit la interviu și de cum a de-
schis ușa, era deja angajată, deși n-
apucase să deschidă gura. Până la 
urmă am zis că aici nu e spital, nu e te-
rapie intensivă. Scrie și ea niște rețete 
și cam atât. Dar atitudinea, imaginea 
cabinetului nostru trebuie să fie în prim 
plan. Aici vin oameni bolnavi, năpăstuiți 
și câteva clipe de plăcere vizuală, zic, 
sunt binevenite. Nu vin în fiecare zi oa-
meni de cultură, ca dumitale! 

- Așa e! Așa e! 
-Ai terminat rețeta domnului? 

Aceleași medicamente ca luna trecută! 
Nu? Domnule scriitor? 

-Da, da, aceleași! Le-ați trecut și pe 
cele de reumatism? 

-Trecut, cum să nu! Ehee! Mergem 
spre bătrânețe și ne atacă toate bolile. 
Asta e lumea! Ăsta e deznodământul! 

-Așa e, doctore! Așa e! 
-Bine, domnule scriitor! Hai, la 

revedere și să auzim numai de bine!  
-A! Stai un pic! Ai auzit de treaba cu 

Jicu! Jicu! Ăla cu.... 
(Scriitorul-pacient vrând să deschidă 

ușa spre ieșire, frământat de durerea de 
reumatism la un picior, ca să scape mai 
repede spre casă)  

-Da! Cum să nu-l cunosc! Jicu! Jicu 
ăla care.... 

-Da,domnule, ăla! Ăla! 
-Ce mai face? 
-Da′ n-ai auzit? 
-Nu! 
-A murit! 
-Ei, nu-mi spuneți! 
-Da, dom′le!  Dar asta nu-i nimic! 
Ce mai e? 
-La două săptămâni a murit și fiică-

sa! 
-Ei, asta-i bună!  
-Nu-i bună deloc! Stai să vezi! 
-Ce? A mai murit unul? 
-Tra-ge-di-e! I-au găsit manuscrisul! 
-Care manuscris? 
-Probabil ultimul pe care l-a scris! Știi 

cum era Jicu! Avea manuscrise! 
-Ei, cum să nu! Știu! 
-Belea și mai mare, după asta! 
-Tot cu morți? 
-Într-un fel da! Manuscrisul... 
-Ce-I cu manuscrisul? 
-E mort! 
-Cum adică?  
-Uite-așa! E mort până se dezbate 

succesiunea între rude! 
-Ei nu mai spune! 
-Da! Da! N-are voie nimeni să-l pub-

lice! Nu e stabilit cui va reveni! Și nici 
celelalte... 

-Care celelalte? 
-Celelalte cărți... Îl știi pe Jicu...Cu 

cărțile… 
-Ei, cum să nu-l știu! 
-Doar știi ce-a zis în ultima sa carte 

despre... 
-Știu, cum să nu știu! 
-Se vede că i-ai citit cărțile… 
-Pe toate! Se poate? Cum să nu! Pe 

toate! 
(dând să plece) 

-Știam eu că dumneata ești un om 
citit! Sunt mândru că te am ca pacient 
la cabinetul meu de familie! De fapt, noi, 
cu toții, și medici și asistenți, și pacienți, 
suntem aici ca o familie, nu-i așa draga 
mea? 

- Eu nu sunt „draga mea”! Și, vă rog! 
Eu am familie acasă. Am un soț și voi 
avea și mulți copii... 

-Vezi, domnule scriitor, se dă singură 
de gol! Draga mea, îți vei aduce copiii 
la medicul de familie, unde suntem o 
familie și vei veni și tu și soțul și soacră-
ta și socru-tu și bunicu, și străbunicul 
tău vor veni, dacă mai apucă... Nu știi 
tu să privești lucrurile din perspectivă 
așa cum le vedem noi, eu și cu domnul 
scriitor! 

- Eu nu mă uit după.... perspective 
sau perspectivi, domnule doctor, știu eu 
ce vreți să-mi insinuați! Un fel de 
amanți! Bine, uneori mai privesc și eu 
pe geam din casa mea, dar nu cu alte 
gânduri. Nu știți dumneavoastră ce val-
oare umană aveți, aici, la cabinet... 

-Bine, domnule scriitor, la revedere 
și ne vedem data viitoare. Uite cum se 
leagă, domnule, lucrurile comune între 
noi, în general: astăzi ne-am amintit de 
prietenul nostru, cunoștința noastră 
comună – Jicu – Fie-i țărâna ușoară! 
Mare caracter! Poți recunoaște asta și 
dumitale, nu-i așa, domnule scriitor? 

-Mare, chiar mare de tot, domnule 
doctor! 

(reușind să închidă ușa cabinetului 
și să iasă pe hol, după care rosti cu 
năduf)  

Cine Dumnezeu o mai fi și Jicu 
ăsta? 

Livia Andrei                
 
Consemnări despre o carte 

modestă ce rămâne în 
inima cititorului 

                                 
În plină vară fierbinte la propriu dar și la figu-

rat, primesc o carte cu o dedicație care mă intrigă: 
unor bunici dragi, Livia și Petruș, o carte 
modestă...Ca cititor vechi și înverșunat m-a intrigat 
cuvântul modestă. O carte modestă sau genială 
este o CARTE și nu mai adaug nimic, pentru că 
sunt cărți care rămân în istoriile literare și cărți care 
rămân în sufletul și în inima cititorului. 

Fiecare carte este 
un dar pe care autorul 
ni-l oferă, este o parte 
din sufletul său ce ni-l 
dăruiește din prea 
plinul inimii sale și tre-
buie luat ca atare. 

D i s t i n s a 
profesoară Mariana 
Velisar Codrescu este 
strănepoata Saftei 
Iurașcu: „Ani întregi, 
mărturisește scri-
itoarea, m-am sfiit să 
mărturisesc că am 
strămoși comuni cu 
Mihai Eminescu”, scrie 

ea în una din primele sale cărți în care ne 
dezvăluie cu amănunte istoria familiei ei. Poate de 
aici și modestia care o caracterizează. Totdeauna 
a stat în umbră. Și-a făcut datoria de dascăl cu 
dăruire, cu talent, cu bunătate și mai ales cu pro-
fesionalism recunoscut. Cartea „Matei al inocenței 
și al amintirilor”  este o carte scrisă de o bunică 
despre singurul ei nepot care și-a găsit menirea 
pe alte meleaguri lăsând în urmă dragostea buni-
cilor, bunătatea lor nemărginită și, mai ales, dorul. 

Din acest dor s-a născut o carte cu amintiri 
despre Matei, de la vârsta celor câteva luni până 
la adolescență. Bunicii își iubesc nepoții 
necondiționat, iar o glumă spune că Bunicii se 
înțeleg cu nepoții că au dușmani comuni: părinții. 

Bunicii au o bunătate aparte, au răbdarea de 
care părinții nu au timp, au înțelegerea pentru 
năzdrăvăniile lor, fără să-i certe, au iertarea 
greșelilor mai mici sau mai mari și totdeauna 
încearcă să le repare. 

Acesta e mesajul pe care bunica Mariana 
Velisar Codrescu ni-l transmite prin această carte, 
deloc modestă, ci scrisă cu multă sensibilitate, cu 
multă dragoste din care noi întrezărim dorul pentru 
nepotul ei. Amintirile par banale, dar ele respiră în 
fiecare pagină, iar inima bunicii se umple de bu-
curie când le evocă cu atâta duioșie. 

Iată un fragment din carte care mi-a rămas în 
minte: „Într-o dimineață, când voiam să traversăm 
spre Trotuș, ne-am întâlnit cu o tânără elegantă, 
ne fusese vecină, veselă din fire. L-a mângâiat, l-
a sărutat, i-a spus succes, mereu râzând și tot 
râzând a plecat în direcția opusă. Matei a stat pe 
loc, contemplând-o și a spus: E fericită doamna,e 
fericită!, cu expresie de om mare ce înțelege psi-
hologia celor din jur. Am încercat să aflu ce 
înțelege prin fericită? Păi cum, bunica, n-ai văzut 
ce veselă era? Eu cred că e chiar fericită, și cu 
vorbele astea am intrat în curtea școlii.” 

Doi bunici, Mariana Velisar Codrescu și Grig-
ore Codrescu ne împărtășesc fapte, întâmplări, 
vorbe, sentimente pe care le au toți bunicii din 
lume. (Or fi și excepții, nu zic nu!) 

Sunt oameni de cultură deosebiți, dar ca 
bunici sunt la fel ca mine, ca tine, ca orice bunic, 
căci: 

Bunicu-şi duce anii-n spate 
Şi bunătatea în priviri, 
În templul marilor iubiri 
El seamănă c-o zeitate. 
 
Desprins din falnica Cetate 
Sau dintr-un zid de mânăstiri, 
Bunicu-şi duce anii-n spate 
Şi bunătatea în priviri. 
 
În Raiul fără de păcate 
Când toate dau în pârg, atunci 
Vin îngerii pe înserate 
Şi amintirile-s mai dulci. 
Bunicu-şi duce anii-n spate. 

 
 (Petruș Andrei -  „Rondelul bunicului)           
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      În vara aceasta, la începutul lunii 
august, împreună cu un bun și vechi 
prieten, cu nume de sfânt, Partenie, 
bănățean get-beget, ne-am aventurat, 
preț de câteva zile, într-un periplu mol-
dav, pe la câteva dintre reperele de 
cult și cultură din N-E țării, respectiv: 
case memoriale, cetăți, hanuri, 
mănăstiri, muzee…  Printre acestea, 
am vizitat și Mănăstirea Putna, inclusiv 
muzeul de-alături. Fiind prima ctitorie 
a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, 
aceasta a fost concepută  să fie atât 
un așezământ de viață monahală, cât 
și un ansamblu de arhitectură 
mănăstirească. Dar, mai ales, încă de 
la început, ea a fost destinată, să 
devină… necropola voievodului și a 
membrilor familiei sale. Astfel, deși a 
fost sfințită în ziua de 3 septembrie 
1470, necropolă a devenit șapte ani 
mai târziu, în decembrie 1477, odată 
cu înmormântarea celei de-a doua soții 
a voievodului, doamna Maria de 
Mangop. 
       În muzeul alăturat sunt expuse o 
serie de obiecte de cult, de-o 
inestimabilă valoare de patrimoniu, 
atât în ceea ce privește măiestria 
artistică, dar, mai ales, valoarea lor 
religioasă creștin-ortodoxă. Altfel spus, 
prin tot și toate, Mănăstirea Putna, 
locaș de cult și cultură, adăpostește un 
adevărat tezaur,  care este, la rându-i, 
o excepțională sinteză de teologie 
creștină și istorie medievală moldavă. 
Evident, printre valoroasele exponate, 
alături de acoperămintele mormintelor 
voievodului Ștefan cel Mare și al Mariei 
Voichița(cea de-a treia soție), se află 
și… acoperământul Mariei de Mangop 
(cea de-a doua soție). Privindu-l atent 
și fascinat de jur-împrejur ca pentru a-
l descifra, mi-am amintit de romanul 
scriitoarei Constanța Marcu (poetă și 
prozatoare, membră a Uniunii Scriito-
rilor, Filiala Timișoara), intitulat chiar 
așa: Acoperământul (Jurnal închipuit 
al Mariei de Mangop), distins cu Pre-
miul pentru proză, pe anul 2004, acor-
dat de Filiala Timișoara a Uniunii 
Scriitorilor. După un șir de volume de 
poezie și proză scurtă: Cred că ieri… 
doamnă și Religia așteptării (1993), 
Alba iertare și Floarea fricii (1995), 
Șarpele sărutând și Pahar cu lună 
(1996), Semnul fructului (1997), Fe-
meie de floare (1998), Maria (versuri 
dedicate Fecioarei Maria, 1999), 
Nunta  de  fluturi  (versuri și proză, 
2002), a urmat, cum spuneam, 
Acoperământul (Jurnal închipuit al 
Mariei de Mangop), roman, Editura Au-
gusta, Timișoara, 2004. 
       Așadar, voi continua să vorbesc 
despre  Acoperământul  Mariei  de 
Mangop din perspectiva Jurnalului 
închipuit al scriitoarei Constanța 
Marcu. Însă nu înainte de a spune, cât 
se poate de concis, ce sunt 
acoperămintele de genul celor am-
intite? Alături de alte elemente fune-
rare: cruci, pietre tombale, cu diferite 
mesaje inscripționate pe ele, expresii 
ale cultului pentru strămoși, cu scopul 
de a transmite posterității memoria 
celor dispăruți, acoperămintele (de 
morminte) au menirea să 
împodobească, la rândul lor, aceste 

pietre „conferindu-le propria lor 
frumusețe”. De aceea, ele erau 
confecționate din țesături foarte 
scumpe și strălucitoare, precum at-
lazuri și brocarturi, țesute fiind în fir de 
aur, argint și mătase. Iar chenarele 
marginale conțineau inscripții come-
morative. Elementele decorative une-
ori combinau reprezentări simbolice, 
heraldice sau religioase(scurte 
inscripții liturgice), vorbind  în acest fel 
despre: rangul, cultura, epoca și de-
sigur credința celei /celui care a trecut 
la cele veșnice. 
       Așa cum rezultă din datele reale, 
Acoperământul Mariei de Mangop a 
fost lucrat în atelierul de broderie al 
Mănăstirii Putna de niște mâini harnice 
și talentate, delicate și discrete. Dar, 
mai presus, de abundența harului divin 
(De-aceea nu vom găsi niciunde vreo 
semnătură, a nimănui).   
     Având dimensiunile de 190x102cm, 
Acoperământul este o broderie cu fir 
de aur, argint și mătase colorată pe 
fond de atlaz roșu, dublat cu pânză de 
in în culoare naturală, pe el fiind brodat  
portretul funerar al Mariei de Mangop. 
Expus în diverse expoziții de gen, în 
țară și în afară, a fost considerat o 
capodoperă a genului, comparabilă ca 
valoare cu opera lui Durer ori Holbein 
(Acad. Prof. G. Oprescu, 26 aprilie 
1957). Redăm inscripția come-
morativă, brodată tot cu fir de aur și 
argint în chenarul marginal, în limba 
slavonă: „Acesta este acoperământul 
mormântului roabei lui Dumnezeu, 
binecredincioasa și de Hristos iu-
bitoarea doamnă a lui Io, Ștefan 
voievod, dl Țării Moldovei, Maria, care 
a trecut la veșnicul locaș în anul 6985 
(1477), luna decembrie 19, în ceasul 
al cincilea din zi”. 

       În paginile acestui Jurnal 
închipuit, scriitoarea Constanța Marcu 
a încercat o întoarcere în timp, de-
venind ea însăși, într-un stil personal, 
eroina unei lumi de mult apuse, spre a 
recupera și reconstitui, folosind, atât 
date istorice reale referitoare la bi-
ografia fostei doamne, cât și harul 
inspirației și al  imaginației, aducând 
astfel în lumea zilelor noastre multi-
plele aspecte, care au alimentat, 
întreținut și desăvârșit  destinul uman 
al Mariei de Mangop,  cu speranțe și 
iluzii, cu abisuri și culmi, orgolii și 
capricii, cu încrâncenări și vulne-
rabilități, cu renunțări până la re-
semnare, în final.  
       Cinci ani de lupte surde, aproape 
de nimeni știute, singurătăți țipate dar 
de nimeni auzite, doruri ucise, un des-

tin dur și rece, precum zidurile 
fortăreței  în care locuia. Angoasa  
aceasta, încet, încet o învăluie; o bân-
tuie, devastând-o; o apasă, strivindu-i 
sufletul; o alienează, amenințând-o. 
Singură fiind, departe de toți cei dragi 
și tot mai lipsită de afecțiunea  unui 
soț, prea zgârcit în tandrețuri  și prea 
mult plecat, ancora care îi mai rămâne 
este… credința. Orice ungher al imen-
sei case, goale și reci, devine o chilie 
a unei singurătăți și intimități cu Tatăl 
cel din Ceruri, în duhul închinării și-al 
rugii necurmate. 
       Subiectul cărții se dezvoltă pe mai 
multe paliere, putând fi analizat din mai 
multe perspective: socială, culturală, 
istorică și nu în ultimul rând teologică. 
Eroina jurnalului închipuit, cea de-a 
doua soție a lui Ștefan cel Mare,  Maria 
de Mangop, descendentă ”din tulpina 
falnică a Paleologilor” (A.D.Rachieru), 
precum și din marea familie a 
împăraților bizantini, provine dintr-o 
lume creștină, în care va rămâne până 
în ceasul ultim.  Căci dacă, din punct 
de vedere social, cultural, politic, con-
textual se schimbă odată cu schim-
barea vremurilor și-a locurilor, teologic 
vorbind, credința ei va rămâne-
aceeași, intensificându-se.   
       Noi toți, ca indivizi, ne naștem, 
trăim și sfârșim, afectiv și relational, în 
compania unui grup social, mai re-
strâins ori mai extins, mai apropiați sau 
mai îndepărtați, cu un anumit set de 
valori etice, entice, unele locale, altele 
universale. Prin urmare, dezră-
dăcinarea dintr-un sol cultural și 
adaptarea  într-altul se face anevoie, 
cu modificări afective majore, aceasta 
producând adevărate traume 
sufletești, pe unele,  nici semenii, nici 
timpul nefiind în stare să le vindece. 
De aceea, o astfel de durere surdă, 
care sporește din interior, tinzând spre 
un paroxism, într-o singurătate 
devenită inaccesibilă, știută de cele 
mai multe ori doar de noi înșine și de 
Cel de Sus, ține de un alt sistem de 
referință, de un alt fundament existen-
tial, universal, și-anume: credința în 
Dumnezeu, Cel care convertește 
binele și răul nostru particular Binelui 
Său Suprem, rezultând astfel ceva de 
natura unui… acoperământ spiritual, 
pentru a ne înveli sufletul înfrigurat, 
într-o lume ostilă, care nu ne vrea și 
căreia cu greu îi putem rezista, doar 
pentru o vreme, în marea trecere spre 
ceealaltă. 
        Așadar, drama tuturor înaintașilor, 
până la Maria de Mangop,  și-a 
noastră după ea, confirmă faptul că, 
dincolo de social, cultural, politic, is-
toric, rămâne doar zbuciumul nostru 
lăuntric, agonic, metafizic, întru 
regăsirea de sine, a reumplerii vidului 
interior cu Ființa Divină, rezultând ast-
fel  împăcarea pe toate fronturile: cu 
El, cu noi înșine, cu semenii și, în final, 
cu soarta.  
      Această metanoe duhovnicească 
se brodează, fir cu fir și strop cu 
strop(de sudoare,  lacrimi și sânge), în 
pânza fină dar durabilă a propriului 
acoperământ, menit să despartă, pre-
cum o catapeteasmă proprie, lumea în 
care am fost, de cea în care vom fi.  
Constanța Marcu în cartea sa 
brodează într-un fel personal, propriu-
i acoperământ, nu doar intuind, ci mai 
ales conștientizând, căutând, accep-
tând și trăindu-și propria dramă, 
făcând-o frumos, cu responsabilitate, 
cu acea evlavie neprefăcută, care 
devine firul de aur în pânza acoperi-
toare și totodată protectoare. Atât în 
fața, cât și în spatele acestei opere de 
artă, care împletește efortul uman cu 
cel divin, ne-aflăm noi și drama vieții 
proprii; noi, cei care-am fost și, 
deopotrivă, noi, cei care vom fi. Și nu 
în ultimul rând, noi, cei care vom 
rămâne pentru posteritate.     

Teologia Acoperământului
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Satul – patimă  
clocotitoare 

(Continuare din pag. 9) 
 
Mulgeau oile pe câmp, puneau laptele într-o 

ulcică, o legau la gură cu o frunză de dovleac, o în-
gropau în pământ și, după câteva săptămâni, laptele 
era mai gros decât iaurtul. Sublim! Iar la sfârșitul lunii 
august îngropau printre rânduri de vie pepeni cruzi și 
după ce dădea bruma… O bunătate! 

De neuitat și păscutul cailor pe lună plină, 
„mare și albă ca pâinea de șest”. Câtă poezie!  

Firească întrebarea. În interbelic, putem vorbi 
de farmecul copilăriei despovărate de orice griji, deși 
chiar de la o vârstă fragedă și cei bicisnici erau 
solicitați la muncile câmpului, cel puțin „să adune mo-
horul dintre șirurile de porumb”?!  

Iată marea lecție a țăranului român! Munca era 
repartizată după puterea fiecărui membru al familiei. 
Și fiecare responsabilitate era respectată cu strictețe. 

Așa se face că deși avea vârsta de doar 15 ani 
copilul devenea „forță de muncă”. Iată ce mărturisește 
Alexandru, mezinul familiei Preda, după ce a absolvit 
șapte clase: „a muncit ca un om mare”, la arat, la 
semănat, pe haturi străine, acolo unde două brațe se 
cereau trudite pentr-un codru de pâine…  

Mărturisire, fără undă de regret sau 
autocompătimire. Atunci, la vârsta preadolescentină, 
Alexandru Preda confirmă, fără undă de regret: „am 
cărat atâtea coșuri de porumb din câmp până-n căruță 
că nu-mi simțeam mâinile și spatele de durere”. Sacră 
datorie! Și avem certitudinea, acest exercițiu al 
copilăriei va deveni normă morală pentru tot restul 
vieții. „Sfântă muncă e aceea / Ce răsplată-n ea-și 
găsești / De-nțelegi tu asta, cheia / Fericirii tale-o ții” 
(Alexandru Vlahuță)! Printr-acest efort comun, cu mic 
– cu mare, Țăranul Român a înfrânt seceta, foametea, 
bolile, războiul – într-un cuvânt greutățile vieții! 

Un exercițiu care nu va mai face loc vreunor 
aventurări primejdioase sau acte de depresie, ulte-
rioare, precum este împodobit veacul nostru.  

Tânărul învăța carte sau o meserie. Urma, apoi, 
stagiul militar – o instructivă școală întru maturizare.  

Când își alcătuia o familie, traiectul existențial 
își urma cursul cel obișnuit, moștenit și bătătorit de ai 
săi, din moși-strămoși.  Abateri de la morala creștină? 
O raritate. Bărbatul, cap al familiei, împovărat de griji, 
precum Tudor Călărașu – „Pațanghel”, devenea 
„cumpănit la vorbă”. Când se așeza pe prispă, „bea 
tutun” și privea „pierdut în zare”. Gândurile sale aveau 
în substanța lor simțul datoriei.  

Asprimea țăranului moromețean se dovedește 
justificată, în funcție de câte „guri” avea de hrănit... în 
jurul măsuței…Vă amintiți? „Mâncau în tindă la o 
masă joasă și rotundă, așezați în jurul ei pe niște 
scăunele cât palma”, cu toții, dintr-o singură 
strachină… și-o mămăligă mare… „cât o zi de post”!... 

Reguli stricte se dobândeau, din mers: 
„Sâmbătă spre duminică, te scoli devreme, te duci la 
cimitir, jelești acolo morții și dai de pomană; după ce 
ți-ai făcut datoria cu morții, te întorci acasă până nu 
răsare soarele, aprinzi focul, dai să mănânce la copii, 
cureți casa, vezi ce mai e de făcut și după ce ți-ai făcut 
datoria și cu copiii, te speli și te primenești și te duci 
la biserică” (Moromeții,  I).Aceasta este esența 
Moromeților lui Marin Preda: munca, familia, drama-
tismul vieții. Micile bucurii erau încorsetate de 
nenumărate griji inerente traiului zilnic.  Într-această 
cheie se esențializează însăși viața țăranului român. 
Trudnicia pământului își avea farmecul ei. Memorabilă 
rămâne imaginea personajului Ilie Moromete, aflat în 
fața lanului de grâu. Toți ai săi munceau, el privea. Era 
o privire de om pasiv? Nu. Era privirea omului (cap de 
familie) responsabil.   Alexandru Preda, fratele cel mic 
al scriitorului, vizualizează perfect tipologia 
moromețeanului interbelic: „Era o plăcere să-l vezi 
cum se făcea că muncește”. „Aștepta strânsul snopi-
lor, pe care îi răsucea într-un fel anume și-i așeza în 
claie, urmând un desen special al snopilor”. Ilie 
rămâne figura centrală, memorabilă.  „Tata era omul 
care îți lăsa impresia că-ți dă dreptate, când, în reali-
tate, te lua peste picior”. Aceasta se numește 
inteligență tipic țărănească.  Mai rămâne loc pentru 
vreo comparație cu timpurile noastre?  Cam greu. 
Zicem!… Astăzi, doar nostalgia unui timp împovărat 
de poveste?! Să nu ne descurajăm. Mai devreme sau 
ceva mai târziu, se va reface Vatra țărănească. Și 
adunările din curtea vreunui alt Iocan al locului. Și mi-
cile „taifasuri” de pe prispa sau de pe „zănoaga 
podiștei”. Într-același ritm al contemplării. Cătinel-
cătinel, se vor reface toate… Întocmai ca-n Moromeții 
lui Marin Preda. Negreșit! Cu vie însuflețire, să 
sperăm, Timpul va avea Răbdare [„puțintică răbdare!”] 
și cu noi, cei de Azi… și, mai cu sârg, cu cei de 
Mâine!... 
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Petrecându-mi copilăria și 

adolescența la țară, în ținutul plin 
de legendă al Neamțului, sunt 
sensibil la anumite cuvinte peste 
care s-a așezat patina vremii: prid-
vor, de pildă (cerdac, tindă, 
pronaos) este unul dintre ele. 

Versul pe care l-am ales 
pentru titlul lecturii mele empatice 
se află la pagina 20 a volumului 
„Poeme pentru mai târziu”, semnat 
de poetul Dumitru Brăneanu, 
(Colecția „Bibliofil” – poezie 
contemporană – a prestigioasei 
edituri „Tipo Moldova”, păstorită de 
Aurel Ștefanachi). 

În recenziile anterioare: 
„Poetul Dumitru Brăneanu – Un 
condamnat la dragoste (din vol. 
„Lecturi empatice”, Editura „Sfera”, 
Bârlad, 2015, pp. 40-46) și „Poetul 
Dumitru Brăneanu – Îți voi înălța, 
Doamne, altar în al meu gând” (din 
vol. „Dăinuirea prin cuvânt” (Lec-
turi empatice, Editura PapiruS 
Media, Roman, 2020, pp. 72-76), 
observam cu destulă obiectivitate, 
că poetul Dumitru Brăneanu este 
o natură romantică. Punctul de 
plecare se află în Kant, Novalis, 
Fichte și Eminescu, după care 
lumea este o creație a propriului 
eu și toate fenomenele, chiar tim-
pul și spațiul, se află în noi , iar 
omul creator este atotputernic și 
caută realizarea dorințelor în adân-
cul sufletului său. 

Poezia, fiica istoriei și sora 
filosofiei, își află izvorul de 
inspirație „în ochii timpului”, în „bu-
cata de cer”, „în sufletul albastru 
de toamnă” și în „îngerul desculț 
coborât pe pământ”. („Am uitat… 
timpul albastru”) 

Elegantul volum de la „Tipo 
Moldova” se deschide cu o 
șăgalnică „Geneză” („Manu scrip-
tum”), poetul Dumitru Brăneanu 
având o calitate în plus față de 
mulți alți poeți contemporani, 
anume simțul umorului.  

Omul, potrivit poetului, nu 
este numai creație divină ci și 
diavolească, Lucifer având partea 
lui de vină, de aici și concluzia: 
„Dumnezeu să ne ferească de 
dragostea diavolească.” 

În creația blagiană, Dum-
nezeu și cu Satana „își întind de 
pace mâna” și strecoară în sufletul 
poetului credința și-ndoiala, 
adevărul și minciuna, iubirea și-
nvrăjbirea, întunericul și lumina. 

Poetul Dumitru Brăneanu 
se închină, la fel ca „arheul 
spiritualității românești, centrul 
canonic iradiant” Mihai Eminescu 
(după Theodor Codreanu) la 
aceeași icoană: „În privazul negru-
al nopții/ E-o icoană de lumină” 
(„Singurătate”) 

„Icoana numelui” ființei 
dragi îi stă și poetului Dumitru 
Brăneanu în dreptul inimii: „În 
icoana numelui tău/ o mână 
nevăzută/ seamănă neliniștea/ 
ploaie târzie de vară/ sihăstrită în 
ochii tăi/ veșnicia dragostei/ prinde 
contur ca o chemare/ și te face tot 

mai frumoasă/ când te surprind/ 
desculță, îmbujorată/ zăvorâtă în 
pleoape/ rătăcind prin mine/ cu 
umeri albi de crin.” (p.11) 

Prima parte a volumului 
este o frumoasă și lirică poveste 
de dragoste dintre două ființe care 
locuiesc „La marginea aceluiași 
sărut”: „La marginea aceluiași 
sărut/ Ne întâlnim, răscolitor mis-
ter,/ Ca două meduze-ndrăgostite/ 
Sorbind din rădăcini de ger./ Mă 
topesc în tine ca-ntr-un cer/ Și curg 
tainic ca o tăcere/ Prin lumescul 
trăirii tale/ Rodind a patimii durere/ 
la marginea dinspre sărut/ Aleargă 
vise, păsări de foc/ Cuvintele-nflo-
resc în mit? Alte legende, același 
joc.” (p.109) 

Alte file de poveste: „Sun-
tem două toamne”, „Ne vom iubi”, 
„Coloana infinitului”, „Nu am iubire 
de risipit”, „Tu și puntea” ș.a. Une-
ori, o creație o contaminează pe 
următoarea. Finalul poeziei „Se 
face noapte” devine începutul celei 
următoare: „Doar tu știi”, numitorul 
comun fiind versul „că diminețile 
sunt ferestre”.Zeița iubirii este 
mereu în centrul atenției. De la 
constatarea „Suntem două 
toamne”, poetul prevede că „Vom 
fi două rime îmbrățișate/ într-un 

poem ce-l scrie Dumnezeu.” („Fru-
moaso”) 

Cele patru anotimpuri sunt 
și ele surse de inspirație: „Toamna 
aceasta”, „Iarna aceasta”, „Vara 
asta”, „Verile de altădată”, „Peisaj 
de iarnă”, „Vară târzie”, „Se frânge 
vara”, la care se adaugă, evident, 
cel de-al cincilea anotimp, anotim-
pul iubirii. („Îți știu toate anotim-
purile”). Nu sunt uitate nici 
momentele zilei: „Duminica 
dimineața”, „Noapte de Crăciun”, 
„Coboară amiaza în geamul verii”, 
„Dimineața”, „Nocturna” ș.a. 

Nici formele de relief nu 
sunt date uitării: „Dealul”, „Rurală”, 
„Baladă pentru moartea pădurii”, 
„Poiana viselor”… 

Tema „Fugit irreparabile 
tempus” (Vergiliu – „Georgicele”) 
în „Amână secerișul, Doamne”, 
„Nu mai număr anii”, „Încărunțesc”, 
„Îmi port veșnicia”. Dacă poeți de 
seamă au închinat mamei poezii 
duioase (Eminescu, Esenin, Labiș, 
Coșbuc, Goga), poetul Dumitru 
Brăneanu dedică o creație „Tatălui 
meu” imaginându-și și dorindu-și 
totodată „Întoarcerea în satul 
natal”. Menirea poetului și a 
poeziei în lume este o temă 
recurentă: „Cuvintele”, „Cuvintele 
peste lucrurile absente”, „Clep-
sidra”, „Poetul”, „La început a fost 
cuvântul”, „Cuvintele sunt” ș.a.m.d. 

Diamantul coroanei îl 

reprezintă Sonetul, el fiind incon-
testabil regele poeziilor cu forme 
fixă, cel care „își păstrează demn 
statutul.” (Acad. Constantin 
Ciopraga) 

Sonetul este „salvconduc-
tul” poetului pentru trecerea în fa-
milia nobilă a sonetiștilor 
(Shakespeare, Rilke, Petrarca, 
Dante, Michelangelo, Eminescu, 
V. Voiculescu, Mihai Codreanu, 
Victor Eftimiu, Emilian Marcu, Lu-
cian Strochi, Mihai Merticaru, 
Petruș Andrei… 

Stilul este unul elegant, ele-
vat, purificat de insanități postmo-
derniste. Rimele sunt din stirpea 
celor cu sânge albastru, iar temele 
și motivele sunt de profunzime; o 
poezie a esențelor, superioară tu-
turor modelor și snobismelor celor 
școliți de Soros într-o lume 
construită după modelul „umanist” 
al lui Plaut: „Homo homini lupus.” 
(„Omul pentru om e lup.”) iar nu 
după pe cel al lui Seneca: „Homo 
res sacra homini” („Omul e ceva 
sfânt pentru om.”) 

Rilke se arată îngrijorat: „Ce 
te faci Tu, Doamne, dacă pier?”, în 
fiecare om creator aflându-se câte 
o fărâmă de divinitate. Arghezi, la 
rândul său, își exprima dorința ast-
fel: „Vreau să pier în beznă și în 
putregai”. 

Poetul Dumitru Brăneanu 
adresează și el o întrebare 
divinității: Părinte, dacă moartea 
va învinge/ Cu mine omenirea se 
va stinge?” Răspunsul îl avem în 
alte sonete: „Azi mă întorc din pa-
timi rătăcite/ În temnița cuvântului 
mi-i bine”; „De tine deșertăciune să 
n-am parte/ Mistuiesc ani cu 
buzele de ceață,/ Când mă urlă 
lupii din zare-n zare/ Înveșmân-
tându-mă într-o altă viață.” (p. 124) 

Variațiuni pe aceeași temă: 
„Învăț” („Învăț să strâng în 

inimă sevă vie/ Să-mi fie hrană 
pentru veșnicie”) (p.125); „Îmi port 
veșnicia” (Pierdut-am, Doamne, 
spre Tine al meu drum/ Și-mi port 
veșnicia în buzunare”)  (p.132); 
„Trepte de înviere” („Și doar atunci 
în ceas de priveghere. Să urc spre 
cer pe trepte de-nviere”) (p.133) 

Sonetele intitulate simplu 
„Psalmi” ne duc cu gândul la 
„Palmii” lui David sau la cei ai lui 
Tudor Arghezi. 

Inspirate din „Cartea 
Cărților”, sonetele dau, pentru cei 
inițiați, măsura talentului poetului. 

Asemenea psalmistului din 
vechime, poetul Dumitru Brăneanu 
meditează asupra lumii și asupra 
alcătuirii ei, asupra destinului 
uman și asupra averii spirituale pe 
care o lasă creatorii de frumos 
artistic în urma lor. Dialogul cu di-
vinitatea se încheie pe măsură: 
„Spre Tine urc prin vămuită vreme/ 
Eu sunt lumina lumii, deci 
cutează!” (p.136) 

Atunci când se simte înve-
chit de ani și obosit de vreme, po-
etul invocă divinitatea pentru a-l 
întări în lupta sa de-o viață cu des-
tinul și Cuvântul: „Bătrân ca 
veacul, Doamne, nu-mi mai cere,/ 
Când noaptea evadează din culori/ 
Să-ți dau simbria! Nu mai am pu-
tere!” (p.138) „Te drămuiesc în 
zgomot și-n tăcere” se mărturisea 
Arghezi. „Te drămuiesc prin 
vreme” se spovedește Dumitru 
Brăneanu: „Trudim o viață, 
Doamne, visul nemuririi”. „De va fi 
să mor mă-mbracă pământul/ Ne-
muritor rămâne doar Cuvântul.” 
(p.146)                               

 Poetul Dumitru Brăneanu – În pridvorul luminii
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Pe parcursul acestui minis-

erial am încercat (și sper că am 
reușit într-o anumită măsură) să 
realizez un tablou al societății 
noastre într-o perioadă de 
schimbări majore la nivel plan-
etar, dar, din păcate, deloc 
bune și cu efecte dintre cele 
mai nocive asupra fiecăruia din-
tre noi, chiar destabilizatoare la 
nivelul întregii lumi.  

Și într-adevăr, Noua 
Revoluție Culturală, începută 
cu ani în urmă și impusă la în-
ceput discret, apoi tot mai preg-
nant, prin intermediul ideologiei 
corectitudinii politice și-a atins 
scopurile cam peste tot în lume, 
planurile Marii Resetări sunt 
deja puse în practică într-un 
mod agresiv și uneori isteric 
prin inocularea fricii planetare, 
iar Sfârșitul Democrației este tot 
mai aproape, în condițiile în 
care drepturile fundamentale 
ale omului, considerate până 
acum inviolabile, au fost călcate 
în picioare fără ezitare, în nu-
mele unor urgențe/crize, pre-
cum cea sanitară, ecologică, 
energetică, a Internetului în vi-
itor... Se pare că mulți dintre noi 
nu au înțeles semnificația a 
ceea ce se petrece, pe alții nu-
i prea interesează și nici nu 
doresc o breșă în confortul și 
somnambulismul zilnic. Pentru 
aceștia e mult mai ușor să preia 
automat cele puse pe tavă de 
un sistem, care mai mult ca 
oricând ne conduce prin 
propagandă, minciună și ma-
nipulare.  

Aminteam în episoadele 
trecute, dar și cu alte ocazii, de 
o seamă de personalități din 
domeniul culturii și spiritualității, 
care au înțeles, chiar cu mulți 
ani în urmă, schimbările care se 
preconizau să aibă loc pe plan 
mondial, ca și consecințele și 
gravitatea înfăptuirii lor. Mă 
refer aici la Aldous Huxley (,,Mi-
nunata lume nouă”), George 
Orwell (,,1984”, ,,Ferma ani-
malelor”) și alții. Iată că, grație 
bunului nostru prieten, poetul și 
publicistul Dan Sandu, avem 
posibilitatea să aflăm și alte 
nume de pe firmamentul celor 
cu viziune și atitudine, cum ar fi 
filosoful, analistul și jurnalistul 
german Günther Anders, care, 
printre alte lucrări, publica în 
1956 un super-eseu, o reflecție 
cu adevărat premonitorie, 
programatică…  

Lucrarea se numește 
,,Condiționarea colectivă”, iar 
pentru finalul acestui serial  
cred că nu e nimic mai nimerit 
decât prezentarea acestui scurt 
text, edificator pentru cele ce se 
întâmplă și se vor întâmpla în 
continuare: „Pentru a înăbuși 
orice revoltă în avans, este im-
portant să nu o faceți violent. 
Metodele arhaice precum cea a 
lui Hitler sunt în mod clar 
depășite. Este suficient să 

creați o condiționare colectivă 
atât de puternică încât însăși 
ideea de revoltă să nu existe. 
Vor veni și mai multe. Pentru 
mintea oamenilor. Ideal ar fi for-
marea indivizilor de la naștere 
prin limitarea aptitudinilor lor bi-
ologice înnăscute…  

Apoi, am continua să 
condiționăm prin reducerea 
drastică a nivelului și calității 
educației, pentru a o readuce la 
o formă de integrare 
profesională. Un individ needu-
cat are doar un orizont de 

gândire limitat și cu cât gân-
dul lui se limitează mai mult la 
preocupări materiale, mediocre, 
cu atât se poate revolta mai 
puțin. Trebuie să ne asigurăm 
că accesul la cunoaștere 
devine din ce în ce mai dificil și 
mai elitist... că decalajul se 
mărește între oameni și știință, 
că informațiile destinate pub-
licului larg sunt anesteziate de 
orice conținut subversiv. Mai 
ales fără filozofie. Din nou, este 
necesar să folosim persuasi-
unea și nu violența directă: vom 
difuza masiv, prin intermediul 
televiziunii, divertisment uluitor, 
mereu măgulind emoționalul, 
instinctivul.  

Vom ocupa spiritele cu 
ceea ce este zadarnic și jucăuș. 
Este bine cu vorbărie 
neîncetată și muzică, pentru a 
împiedica mintea să se întrebe, 
să gândească, să reflecteze. 

Vom pune sexualitatea pe 
primul plan al intereselor 
umane. Ca anestezic social, nu 
există nimic mai bun. În ge-
neral, vom avea grijă să 
alungăm seriozitatea din 
existență, să ne batem joc de 
tot ce are o valoare ridicată, să 
menținem o apologie constantă 
pentru lejeritate; astfel încât eu-
foria reclamei, a consumului să 
devină standardul fericirii 
umane și modelul libertății.  

Condiționarea va produce 
astfel o astfel de integrare a 
sinelui, încât singura teamă 
(care va trebui menținută) va fi 
aceea de a fi exclus din sistem 
și deci de a nu mai putea 
accesa condițiile materiale 
necesare fericirii.  

Omul de masă, astfel pro-
dus, trebuie tratat ca ceea ce 
este: un produs, un vițel și tre-
buie să fie supravegheat așa 
cum ar trebui să fie o turmă. 
Orice lucru care îi permite 
lucidității să adoarmă, mintea 
lui critică este bună din punct 
de vedere social, ceea ce ar 
risca să-l trezească trebuie 
combătut, ridiculizat, înăbușit…  

Orice doctrină care 
contestă sistemul trebuie mai 
întâi catalogată drept sub-
versivă și teroristă, iar cei care 
o susțin trebuie apoi tratați ca 
atare”. Iar la final, o reflecție, ca 
o concluzie la cele de mai sus, 
a lui Dan Sandu: ,,Ciudat cât de 
actuale sunt aceste condițio-
nări/metode. Dacă cei mai tineri 
ar dori și ar avea posibilitatea 
să reflecteze, direcțiile ar fi 
exact la 180°. Doamne ajută!”  

Sursa: Günther Anders - 
,,Obsolescenţa Omului”, 1956 (,,The 
Outdatedness of Human Beings”), 
s i t e - u l h t t p s : 
//barzilaiendan.com/2022/08/27/con-
ditionarea-colectiva-psihanaliza-
elitelor-ce-ne-conduc/. 

Noua Revoluție Culturală, Marea  
Resetare și Sfârșitul Democrației 
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Demostene Botez este un „caz” 

mai aparte al literaturii române. Membru al 
Academiei Române, Președinte al Uniunii 
Scriitorilor din România, avocat respectat, 
numit Vicepreședinte al Uniunii Avocaților 
din România, deputat în Marea Adunare 
Națională, poet inclus în manualele 
școlare, inclusiv în abecedare, prozator in-
teresant, jurnalist tenace și harnic, 
conducător de reviste, lider de opinie, 
eseist convingător, autor de literatură pen-
tru copii, traducător cu har din mai toate 
literaturile lumii, de la cea indoneziană sau 
chineză până la cea rusă sau franceză 
trecând prin literatura germană sau 
maghiară, Demostene Botez era un scri-
itor mult apreciat de cei de la Viața 
românească, de Garabet Ibrăileanu sau 
de Mihail Sadoveanu, tratat cu deferență 
de însuși G. Călinescu și desigur de alți 
critici precum D. Micu sau Nicolae 
Manolescu.  

Cu toate acestea, numele  său este 
astăzi aproape uitat și este meritul criticu-
lui ieșean IONICA I. STAVARACHE de a 
ne aduce în actualitate un scriitor cu 
destule merite pe toate planurile. 

IONICA I. STAVARACHE este pro-
fesor, formator, mentor și traducător din/în 
franceză și engleză, autoare a unor mono-
grafii despre Gheorghe Asachi, familia 
domnitoare Sturdza, filantropul Vasile Ad-
samachi, Dimitrie Cantemir ș.a. 

Am în față eseul său monografic 
intitulat Din istoria Uniunii Scriitorilor 
din  România (USR). Moldoveanul 
Demostene Botez. Demostene Botez, 
traducătorul Doamnei Bovary din 1956. 
O sumară privire asupra versiunii 
românești - limbaj popular și moldo-
venisme, termeni de medicină, implicații 
stilistice și gramaticale, apărut la editura 
StudIS în 2021. 

Activitatea editorială a scriitorului 
Demostene Botez e înregistrată cu acribie. 
Iată volumele antume ale lui Demostene 
Botez: Munții, 1918, Floarea pământului, 
1920, Povestea  omului, 1923, Zilele 
vieții, 1927, Ghiocul, roman, 1931, Cu-
vinte de dincolo, 1934, Înălțarea la cer, 
roman, 1937, Obsesia, 1946, Oameni de 
lut, roman, 1947, Floarea soarelui, ver-
suri, 1953, De azi  și de demult, 1955, 
Versuri alese, 1955, Oameni în lumină, 
versuri, 1956, Picu și Gheorghiță, 1956, 
Bucuria tinereții, roman,1957, Prin ani, 
1957, Lanterna magică, 1959, Scriitor, 
carte,  cititor (critică și istorie literară), 
1961, Carnet versuri, 1961, Poezii, 1961, 
Hoinăreli prin natură, 1961, 1965, 1972, 
Noaptea luminată (nuvele și povestiri), 
1962, Prin U.R.S.S., 1962, Amintiri de-
spre oameni  și  religie, 1963, Șantier, 
1964, Oglinzi, versuri, 1963, Document, 
nuvele, 1964, Povestea greierului, 1964, 
1965,   Însemnările lui Andrei Chirică, 
povestiri, 1965, Chipuri și măști (Articole. 
Note de călătorie), 1965, În  fața 
timpului,1967, Aproape de pământ, ver-
suri, 1968 Oameni de lut, roman, 1968, 
Fapte diverse, 1969, Povestea Mărgicăi, 
1970, Memorii, vol.1,2, 1970, Na greul 
pământului, 1970, Scrieri, 1971, Patria 
și  oamenii  ei, 1972, Patriei,  1972, 
Ghiocul; Înălțarea la cer, 1993, Obsesia; 

Oameni  de  lut, 1973, Tramvaiul  de 
noapte, nuvele, 1973. Adică nu mai puțin 
de 45 de titluri! 

La care criticul ieșean adaugă și 
traducerile, alte 47 de volume:   
C.S.Forester - Un  crucișător, 1945, V. 
Bianchi - Întâlniri neașteptate, 1948, G. 
Medynsky - Maria, 1950, E. Șvarț și I. Frez 
- Uzina  noastră, 1950, Antologia 
poeților decembriști, 1951, M. Gorki - 
Viața  lui  Clim  Samghin, 1951-53 Ev. 
Junca Corabia  nemuritoare, A.N. 
Stepanov Port-Arthur, vol.1-2,1952, 
N.I.Vapțarov poeme,1952, Z. Firsov Pri-
eteni cu apa, 1953, V. Kocetov Neamul 
Jurbinilor, 1953, N.Bobrov Cikalov, 1954, 
J. Tuwim  Versuri  pentru  mari  și 
mici,1954, Aristofan- Norii, 1955, Molière 
–  Opere Vol.1 Sganarel    sau  în-
cornoratul închipuit, 1955, G. Flaubert - 
Doamna  Bovary,  București, 
E.S.P.L.A.,1956, Szemler Ferenc -Versuri 
alese, 1957, M.Gorki –Poeme, 1957, R. 
Vaillant - 325.000  de  franci, 1957, 
P.A.Toer -Povestiri indoneziene, 1960, 
Tewfik  El Hakim - Jurnalul unui procuror 
de țară, 1962, Antologia poeziei clasice 
chineze, 1963, B. Brecht – Versuri, 1964, 
Mao Dun – Nuvele, 1964, Vl. Feodorov -
Fântâna cu apă limpede, 1965, Mme de 
La fayette - Principesa de Clèves, 1966, 
Principesa de Montpensier, Zaide, Isto-
ria  Henriettei  de  Anglia.  Contesa  de 
Rende, 1984,  J. Renard - Scrieri alese, 
R. Radiguet- Neastâmpăr. Bal la contele 
de Orgel, 1968,  Jean Bruller (Vercors) 
Bătălia  tăcerii.  Amintiri  de  la  miezul 
nopții, 1970,  Pluta  meduzei, 1972, 
Valery Larbaud - Poezii, 1971, Elena 
Văcărescu și Ana de Noailles -Versuri, 
1971, Benjamin Constant - Adolphe 
1973…  

Dintre acestea, peste 20 de volume 
aparțin literaturii franceze. 

Din cele șapte volume de proză ale 
lui Gustave Flaubert (amintim Doamna 
Bovary, Educația  sentimentală, 
Salammbô, Bouvard și Pecuchet, Ispi-
tirea sfântului Anton, Dicționar de idei 
primite  de-a  gata,  O  inimă  simplă), 
Demostene Botez se oprește asupra 
capodoperei acestuia, Doamna Bovary, 
roman apărut în serial în 1856 și în volum 
în 1857. Trebuie spus că anul 1857 este 
un an important atât pentru literatura 
franceză, cât și pentru cea universală. În 
1857 a apărut volumul de eseuri al lui 
Jules Champfleury intitulat    Realismul; 
în același an apare volumul de poezii Les 
Fleurs du mal de Charles Baudelaire și, 
așa cum  menționam deja, Madame Bo-
vary de Gustave Flaubert.    

Mai amintim că romanul lui Flaubert 
a creat un nou termen psihoestetic  intitu-
lat bovarismul, că Florile  răului sunt o 
pagină esențială pentru a înțelege estetica 
urâtului, iar eseurile lui Champfleury a con-
solidat estetica realismului… 

Aparținând triunghiului de aur al re-
alismului francez (care îi mai include pe 
Balzac și  Stendhal), Flaubert creează un 
tip feminin inconfundabil, de neuitat. 

Ionica Stavarache îi susprinde 
exact profilul literar: „Față cu titanismul 
balzacian, Flaubert este primul scriitor re-
alist francez și european, care propune 
artei epice o altă cale de explorat. Su-
fletele agitate, bogate în ample rezonanțe, 
loviturile triumfale sau eșecurile totale fac 
loc, de astă dată, cercetării cotidianului, 
realității dure, banalității vieții. Opera lui 
realizează monumentalul, într-o covâr-
șitoare profunzime, despre oameni 
obișnuiți, mărunți, supuși șocurilor 
dureroase, grele ale lumii burgheze.” 

Traducerea lui Demostene Botez 
apare la centenarul operei flaubertiene, 
deloc întâmplător. Până atunci, notează 

corect autoarea monografiei, romanul 
Doamna Bovary apăruse în traducerile lui 
Ludovic Dauș în 1909, apoi în noi ediții, cu 
ușoare modificări, în 1915 și 1925 și  
Lascăr Sebastian în 1940. Există două 
explicații pentru această situație: Victor 
Hugo și apoi  Balzac, prin amploarea 
operei lor, reprezentau convingător lite-
ratura franceză și, deloc de neglijat, in-
telectualitatea română știa bine 
franțuzește, așa încât puteau citi 
Madame Bovary în original. 

Ionica I. Stavarache acționează 
metodic, transfocând mereu. Din opera 
scriitorului Demostene Botez, imensă ca 
dimensiuni, criticul ieșean se oprește 
asupra unei poezii și asupra unei singure 
traduceri. E vorba până la urmă de o 
sinecdocă. Partea este grăitoare pentru 
valoarea întregului. 

Analiza criticului Ionica Stavarache 
asupra romanului lui Flaubert este 
hiperrealistă „înghițind” toate detaliile, ca 
într-o hipermnezie sau mai degrabă o 
memorie sinestezică, reținându-se toate 
„descrierile celebre”: „vestimentația 
colorată și șapca lui Charles Bovary, tortul 
sofisticat de la nunta Emmei, a serei 
castelului de la Vaubyessard, a farmaciei 
lui Homais; prezentarea balzaciană a târ-
gului Yonville lAbbaye după procedeul 
„cercurilor concentrice”…” 

Fereastra devine pentru Emma Bo-
vary și implicit pentru Flaubert o „metaforă 
obsedantă” tinzând spre un  „mit per-
sonal”.  

Criticul ieșean subliniază: „Legătura 
dintre Emma și fereastră nu reprezintă 
decât dorința vie de schimbare, o speranță 
și o așteptare… deschidere spre noutate 
sau o nevoie permanentă de aer, de 
lumină și evadare către libertate, din viața 
monotonă, sufocantă și cenușie în care 
trăiește.” 

Ionica Stavarache remarcă „linia 
melodică a frazei flaubertiene” care „este 
transmisă prin alternanță, fraza în doi 
timpi, care este formată din două părți (...), 
ritmul ternar – cel mai des întâlnit – care e 
compus din trei unități sau elemente (…)și 

cuaternar, format din patru elemente (…), 
traduse cu exactitae în limba română, 
dând mult farmec textului.” 

Autoarea remarcă faptul că 
Flaubert avea „urechea” unui sonetist, „îm-
prumutând de la acesta „dogmele scrisu-
lui”: „să nu repete de două ori un cuvânt 
pe aceeași pagină  și considera că nu 
există decât un singur cuvânt valabil pen-
tru a exprima o idee…” 

Criticul român pune în oglindă ritmul 
ternar al lui Flaubert și pe cel al lui 
Demostene Botez: „Elle décachetait ses 
lettres, épiait ses démarches et l écoutait 
à travers la cloison”/ „Îi deschidea scriso-

rile, îi pândea toate mișcările și asculta 
prin perete consultațiile”.  

Deși e considerat un roman realist, 
Doamna Bovary tinde să devină, din 
cauza metaforelor, un roman baroc și au-
toarea are dreptate când îl apropie pe 
Flaubert de pictura lui Johannes Vermeer. 
„Dar Doamna Bovary rămâne prin 
excelență, un roman al metaforelor” –
susține just autoarea. 

Ferestrelor odăilor le corespund 
ochii personajului principal. Iată-i în tradu-
cerea lui Demostene Botez: „Ceea ce 
avea frumos erau ochii; deși căprui, 
păreau negri din cauza genelor, și se uitau 
la tine sinceri, cu o îndrăzneală candidă.”; 
„Văzuți de aproape, ochii ei păreau măriți 
(…); negri la umbră și albastru-închis în 
plină zi, aveau parcă straturi de culori suc-
cesive care, mai întunecate la fund, se 
limpezeau din ce în ce, spre suprafața 
emailului”… 

În schimb, portretul lui Charles Bo-
vary este cel al unui papagal: „Surtuc de 
postav verde, cu nasturi negri, ciorapi 
albaștri, pantaloni gălbui…” 

Sunt desigur și particularități ale 
limbii franceze pe care traducătorul, oricât 
de inspirat ar fi, nu le poate surprinde sau 
reproduce. Un caz clasic este consoana 
„r”, consoană sonoră, vibrantă, Ionica 
Stavarache alegând pentru demonstrație 
un exemplu convingător: „Emma, écouta 
les premières fois la lamentation sonore 
des mélancolies romantique, se répétant 
à tous les échos de la terre et de l éter-
nité.” 

Demostene Botez a dat o replică 
excepțioală originalului francez.  

„Parcursă cu atenție, în versiunea 
românească  a romanului Doamna Bo-
vary, (se observă că) Demostene Botez a 
folosit frecvent termeni aparținând limba-
jului popular și regionalisme moldovenești, 
care conferă un stil arhaic, mai pitoresc, 
mai puternic, mai însuflețit.” –susține au-
toarea. Ionica Stavarache mai are un merit 
important, reușind să apropie convingător 
fraza flaubertiană din Doamna Bovary de 
cea a lui Ion Creangă: „La o primă vedere, 
apropierea dintre cei doi scriitori, atât de 
diferiți prin opera lor, prin subiectul operei, 
prin limba lor, perioada vieții, chiar și țara 
de unde provin și studii (unul francez nor-
mand și celălalt român moldovean) ar 
putea să pară ciudată dar și diferită, căci 
ei se aseamănă prin noutatea care au 
adus-o în literatură – excepționala origina-
litate și simplitate a operei care au creat-
o, cu un fluid arhaic, perfecțiunea formei 
și a limbajului, ceea ce face stilul mai vi-
vace, mai antrenant.” 

Atunci când poate, criticul român 
înclină balanța în favoarea lui Demostene 
Botez: „Versiunea românească a romanu-
lui flaubertian, în versiunea lui Demostene 
Botez, dobândește, astfel, o notă burlescă, 
plăcută, caldă, mai marcantă decât origi-
nalul francez, traducătorul ținând cont de 
mediul social, de personaje, educația și 
nivelul lor de cultură, momentele cruciale 
din viața lor.” În fine, seducătoare sunt și 
demonstrațiile autoarei în legătură cu va-
lorile gramaticale și stilistice ale cuvântului 
„și” în opera lui Flaubert, dar și în tradu-
cerea românească a lui Demostene Botez, 
folosirea inspirată a imperfectului și a per-
fectului simplu, câmpul semantic al termi-
nologiei medicale etc. Traducerea lui 
Demostene Botez e atât de izbutită încât 
Doamna Bovary pare un roman original 
al autorului român și nu o excelentă tra-
ducere. Ce și-a propus autoarea în eseul 
său monografic, a realizat cu brio: 
Demostene  Botez iese din conul de 
umbră în care intrase pe nedrept și re-
devine un autor canonic, atât prin opera 
proprie, cât și prin traduceri.  

 

UN „CAZ” ÎN TRANSFOCATOR: DEMOSTENE BOTEZ ȘI O DEMONSTRAȚIE MAI MULT DECÂT 
CONVINGĂTOARE, TRADUCEREA EXEMPLARĂ A ROMANULUI DOAMNA BOVARYDOAMNA BOVARY ..  
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Sincer  vorbind, nu mi-aș dori să 

mă aflu în pielea primului ministru și nici 
a celorlalți diriguitori ai noștri, mai mari 
sau mai mici, aflați în căutarea unor mi-
jloace care să ne scoată din impas. 
După cum este de neînțeles cum e posi-
bil ca de îndată ce au ajuns pe un post 
mai acătării, menit să rezolve nevoile 
care îi aduceau acolo, parcă loviți de un 
blestem, toți fac urechea toacă la cestiu-
nile arzătoare la ordinea zilei (cum ar 
zice un erou al lui Caragiale), ignoră 
soluțiile existente (unele aplicabile de azi 
pe mâine) sau cele sugerate de glasurile 
de specialiști de care nu ducem lipsă. Ba 
mai citim și declarații pline de patetism 
ale liderilor PNL (pentru care cota unică 
este un fir roșu peste care nu se poate 
tre ce)care argumentează că până și 
discuțiile (ce să mai vorbim despre apli-
care ?!?) despre impozitul progresiv sunt 
indecente, întrucât și așa românii plătesc 
(sic !) statului jumătate din câștigurile lor.  

Trebuie să spunem celor care nu 
știu ori au uitat, că instrumentul financiar 
numit ”cota unică de impozitare”, 
practicată de guvernele noastre postde-
cembriste, a fost elaborat, unde în altă 
parte decât în A merica?, încă din anul 
1981, din timpul lui papa Rea gan. 
Apelând la docu mentele originale (tre ce -
rea lor prin mai multe in ter pretări 
perverteşte ade vărul), n-am prea găsit 
în ele nişte virtuţi speciale, în afară de 
marile avan taje pentru economiile dez -
voltate și favo rizarea celor bogaţi fa ţă de 
săraci. Veşnica po veste, sta tor nicită încă 
din Biblie : ”cui are i se va mai da …”. 
Sim pl ificarea cal culului pentru orice nivel 
şi domeniu, combaterea evaziunii, a 
economiei subterane și a pieței negre 
sau reducerea corupției și altele sunt 
doar floricele de ornament.   

Avantajoasă ori nu, America a con-
ceput-o, a validat-o, i-a dat OK-ul şi a re-
comandat-o ca ideală dar, ATENȚIE !, 
re ţineţi şi nu vă mi raţi : S.U.A. N-AU 
APLICAT-O NICIODATĂ ! Și nu o aplică 
nici acum. În nici un stat. A rămas mar fă 
de export pentru naivi şi prostănaci.   

Europa, în căutarea de mijloace de 
consolidare a Uni unii sale fragile, 
dominată de o mare va rie tate de po -
tenţiale economice, de instabilitate 
politică dar, mai ales, de un procent 
foarte ri dicat de corupţie, a crezut că l-a 
prins pe Dumnezeu de picior, a importat-
o, a re   co man dat-o, fluturând-o ca pe cel 
mai im portant instrument de respectare 
a ega lităţii, de combatere a econo miei 
subterane şi a pie ţei negre. Din neferi-
cire, nici unul din tre obiective nu a fost 
atins: corupţia continuă să crească și să 
se extindă, economia sub terană şi piaţa 
neagră îşi văd de ale lor, în timp ce se 
conturează, tot mai evident, pătura ma -
rilor bo gă taşi, cu averi ulu itoa re făcute 
peste noapte, din con dei, în paralel cu 
deteriorarea condiţiilor de trai ale ma rii 
majorităţi a cetăţenilor de rând.  

Şi aici este o şmecherie a Uniunii 
Europene. Din nou ATENȚIE! Din tre 
toate statele membre ale ei, cele care 
aplică cota u nică sunt strict ŞAPTE. 
Şapte, şapte, mari şi late, foste socia liste 
toate! (i ată-mă şi poet!). Toate trag 
ponoasele vechiului regim şi au 
economii precare. Es tonia are nivelul cel 

mai mare de cotă, 25%, faţă de Bulgaria 
cu 10%, noi cu 16%, în vreme ce şi noi 
şi bul garii suntem în topul ţărilor celor 
mai afec tate, cu cele mai mari rate de 
şomaj, cu scăderea drastică a puterii de 
cum părare, instabilitate politică şi nivel 
maximal de co rup ţie. Ca şi ame ricanii, 
ţările bo gate, stabile, avan sate, înflo ri -
toare din toate punc tele de vedere, o 
recomandă cu căl dură, îi cântă osanale, 
dar atât. Ele nu o aplică. De ce oare?  

De ce oare toţi guvernanţii, politi-
cienii şi dem ni tarii noştri, de orice natură, 
nivel şi culoare politică, în cepând cu 
Năs tase și Boc, Ponta şi An to nes cu 
până la actualii Ciucă și Cîțu, se bat cu 
pum nul în piept pentru apărarea cotei 
unice ? Nu vă dă de gândit ? Unii şi-o 
atribuie ca prin  cipala victorie a lor şi a 
regi mului, o trec prin tre ma rile lor 
realizări, ca ”lup  tători neabătuţi şi 
hotărâţi ai cotei unice”. Oare să fi 
dispărut alte nobile ţeluri care să-i mâne 
în lup tă ? Puzderia de decla raţii şi luări 
de poziţie, unele mai sforăitoare decât 
altele, ”lupta” angajată a unora (din 
păcate nu a unor terchea-berchea, ci a 
celor care chiar ţin băierile şi cheile puş -
 culiţei publice), este im  presionantă şi nu 
mai pu ţin penibilă. Nu ştiu ei că vistieria 
ţării este goală, că întindem mâna la 
stră ini pentru pensii şi sa larii şi umblăm 
du pă noi şi noi taxe şi impozite ca 
mistreţul după ghindă ? Că, vorba ceea 
...”iei, iei, da’ dacă nu pui ... de unde să 
tot iei ?!”.  N-ar fi greu de aflat că, de 
fapt, co ta unică ”conduce la reducerea 
bugetului de stat”, cum es te formulată de 
către numeroși analişti demni de în -
 credere.  

Oare de ce au răsărit aşa de mulţi 
apărători ai cotei unice, ba declară im -
 pozitul progresiv  de sor ginte so cia  listă. 
Şi cum am lichidat cu socialismul ... De 
ce şi-o trec în topul realizărilor vieţii lor, 
Isărescu, Vasilescu şi ceilalți pu ternici ai 
zilei ? Pe lista asta nu fi gu rează nici un 
sărăntoc, nici unul care trăieşte de azi 
pe mâine, ci nu mai dintre cei ajutaţi de 
zeiţa Fortuna. Cum se face că în multe 
ţări dezvol tate şi avansate economic 
(sigur îna po  iate faţă de gân  direa noastră 
originală), este aplicat im po zitul pro   -
gresiv, care ajunge până la 85% ? Nu, 
nu e o gre şeală, 85% !  

Logica lucrurilor : la ago ni seală di -
ferită, ega litatea nu mai mi roa se a bine 
şi dis pare ca principiu. Ega litate de 
şanse da, nu şi de rea litate. Agoniseala 
diferită duce la inegali tate, corect este ca 
şi datoria către socie tatea care a permis-
o să fie proporţională cu ea, fi indcă acolo 
îşi are izvorul. Pro porţio nali tatea asta nu 
e vorbă goală. Nu, cu si guranţă că cei 
avuţi n-ar muri de foa me. Unui cetăţean 
francez sau german, membru al UE, 
plătit corespunzător pentru munca lui, 
după ce varsă 75-85% din venitul real-
izat îi rămâne suficient ca să-şi cum pere 
câteva maşini pe lună, să aibă iahturi pe 
toate mă rile Europei şi cabane pe toţi 
munţii, să ducă o viaţă îmbelşugată. În 
schimb, el este mulţumit că din munca 
lui, statul poate construi pentru toţi, spi-
tale şi şcoli, şosele, baraje, trenuri de 
mare viteză, sateliți artificiali şi câte şi 
mai câte. Nu sunt vorbe de clacă. 

 Marele Depar dieu, fran ţuzul cu 
peste 170 de filme la activ, cu o carieră 
de invidiat și om de afaceri, plin de pre-
mii şi ono ruri, socotind că impozitul pe 
care-l plătea în propria ţară (75% pentru 
veniturile care depăşeau milionul de 
Euro !), şi-a dat cinstea pe ruşine, l-a tră -
dat pe stră bu nicul Napoleon, a părăsit 
ţara care l-a făcut om şi a dat fuga la 
tătucul Putin (mai nou am auzit că s-a 
cam supărat pe el). Mă mir că n-a auzit 
de cota uni că de la noi, unde  ar fi dat de 
armata de vajnici luptători pentru ea. 
Oricum s-ar fi aflat printre fran cofoni. E 

drept că ruşii s-au gră bit să-i ofere 
cetăţenia rusească și câte un apar -
 tament în fiecare loca li tate ră sărită și cu 
siguranță că va găsi, la nevoie, un şanţ 
potrivit în care impresionantul său 
gabarit să se odih nească, după un regal 
bahic.  

În con di ţiile de pandemie și război, 
difi cul tă ţile tuturor statelor au sporit şi au 
alterat viaţa şi societatea de pre tutindeni. 
Ori noi, dacă am constatat că apli carea 
cotei unice de impozitare, a lăsat vis ti e -
ria la fel de goală, n-ar fi cazul să 
revenim la impozitului progresiv ? Ba am 
putea crea noi un sistem original (la asta 
ne pricepem), poate nu până la 85% dar 
undeva mult mai sus de 16%, încât să 
trecem de pragul ăsta care, oricum am 
învârti-o, este departe de orice logică.   

Foarte bine, păstrăm cota unică. 
Dar până la o a numită limită. Pentru o 
casă, hai pentru două şi în că una de 
vacanţă. Dar de aici încolo, gata, pentru 
tot ce depăşeşte limita bunului simţ, la 
şapte, zece sau pai spre zece case, tre-
buie să crească şi impozitul. Ai nu ştiu 
câte hectare de teren ? La fel de bine, 
cotă u nică. Dar dincolo de o a nu mită 
suprafaţă, varianta pro gre sivă a impozi-
tului capătă substrat şi justificare. Aşa ar 
trebui să fie şi cu sumele de bani, cu bi -
ju te riile, ta blo urile, acţiunile şi aşa mai 
departe. Bunul simţ trebuie să primeze 
faţă de acu mulările astea fără nici un 
sens, fără logică, cu atât mai mult cu cât 
nimeni nu poate să jure (fals da!) că 
asemenea averi şi acu mu lări au fost fă -
 cute din muncă cin stită şi din sudoarea 
frunţii şi a mâi nilor.   

Agoniseala fără limite nu rămâne 
fără con se cinţe. Pentru a-şi apăra ave-
rile, cei a vuţi sunt ne voiţi să le apere îm-
potriva celor care râvnesc la ele şi 
creează nu numai structurile de admi nis -
trare ci şi instrumen tele de forță, își 
adjudecă justiţia și celelalte instituții. De 
aici până la a ser virea puterii de orice fel 
nu mai e decât un pas. Statul paralel nu 
mai este o invenție. 

Nu vreau să ne întoarcem la egali-
tatea şi la e chi  tatea so cialistă, dar dis -
cre panţa dintre bogaţi şi să raci devine o 
pră pastie din ce în ce mai mare. Şi dacă 
oamenii ar trăi bine, dacă am fi atins acel 
liman al bunăstării pentru cât mai mulţi, 
încă n-ar însemna nimic. Dar când este 
atâta lu me necăjită, atâţia oa meni care 
trăiesc în mizerie, fără exagerare, de azi 
pe mâine, nu mai sunt la fel de liniştit. 

 Nu are bugetul ţării nevoie de bani? 
Ba are. Şi dacă bugetul ar fi mai mare, 
am avea de unde cheltui pentru comba-
terea evaziunii fiscale, a economiei sub -
terane şi a muncii la negru, ca şi a 
implementării atâ tor măsuri menite să 
asigure plata datoriilor către stat. Numai 
să vrem.    

Cum rămâne cu datoriile imense 
ale marilor afa  cerişti că tre stat ? Cum ră -
 mâne cu returnarea  TVA-ului ilegal și 
ne  cuvenit? Cum rămâne cu recuperările 
de bunuri stabilite de justiție? Cum tre-
buie privită ma rea gă selniţă a Legii in -
sol venţei, cea mai mare pleaşcă pentru 
afa ce riştii veroşi, plini de da torii către 
terţi şi către stat ? Prin aplicarea ei, es -
cro cii se pun la adăpost, nimeni nu se 
mai poate atinge de ei. De ce legea nu 
prevede ca, în caz de insolvenţă şi fali-
ment, cei care au condus destinele 
socie tă ţii spre dezastru să răs  pundă cu 
averile proprii, pentru aco perirea dato rii -
lor? Rămâ nând la acelaşi impozit şi pen-
tru cel care trăieşte de azi pe mâine, şi 
pentru cel care-şi clă deşte averea pe 
seama tuturor legea nu mai este egală 
pentru toţi şi intrăm în aria nedreptăţilor. 
Cred că a-ţi apăra averea obţinută prin 
muncă cin sti  tă nu este păcat sau ruşine. 
Ele devin aşa când oa me nii sunt taxaţi 
cu aceeaşi măsură unde nu e cazul.

 

COTA DE IMPOZITARE: UNICĂ sau PROGRESIVĂ?
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Casa morţilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Angela Dina-Moţăţăianu s-a remarcat 

cu numeroase volume de proză (în special 
fantastică): proze scurte şi romane, a căror val-
oare a fost recunoscută prin numeroase premii 
literare. Comentez, în continuare, volumul de 
proză scurtă fantastică Casa  morţilor (Ed. 
Rafet, 2020 – format letric şi Ed. Biscara, 2020 
– format digital), care a obţinut premiul „Fănuş 
Neagu” la Festivalul Internaţional „Titel Constan-
tinescu” ediţia a XIII-a, Râmnicu Sărat, 2020. 

Teoretic, prozele pot fi: realiste, imaginare 
şi fantastice. Chiar şi prozele realiste apelează 
la imaginar pentru selecţia şi organizarea tex-
telor, astfel încât întregul să fie rotund. Prozele 
imaginare pot fi verosimile sau nu, iar cele fan-
tastice încalcă legile fizice referitoare la spaţiu 
şi timp. Cu cât prozele sunt mai realiste sau 
imaginar–verosimile, cu atât saltul în fantastic 
devine mai spectaculos. 

Angela Dina-Moţăţăianu ştie foarte bine 
aceste lucruri, întrucât le aplică în scrierile sale. 

Să urmărim cum izbucneşte fantasticul în 
câteva din prozele scurte din Casa morţilor. 

În primul rând, trebuie să precizez că nu 
cunosc o carte de proză în literatura noastră 
dedicată în exclusivitate extincţiei.  

Apoi, trebuie să remarc faptul că textele 
nu sunt eseuri pe această temă ontologică, aşa 
cum sunt Cartea  egipteană  a  morţilor şi 
Cartea tibetană  a morţii/ Bardo todol, care 
inventariază o serie de ritualuri de înmormântare 
pentru ca apoi să-şi imagineze viaţa de apoi, ci 
sunt meditaţii răscolitoare dedicate lumii de 
dincolo. 

Să prezentăm succint câteva povestri în 
care fantasticul devine copleşitor.  

Prima dată, titulatura Casa  morţilor 
apare ca metaforă în textul cu care se deschide 
cartea, Străina.  

Este vorba despre Mica, fiica din flori a 
unei venetice, crescută de cocoşata Lia şi 
învăţată, de mică, la spălatul morţilor.  

Cu banii adunaţi, Mica va construi o casă 
cu două camere, una pentru ea şi una pentru 
spălatul morţilor, casă pe care sătenii o vor de-
numi Casa morţilor. 

Ca să aibă un ajutor, femeia adună de pe 
drumuri un copil pe care îl numeşte Lazăr.  
Acesta, aflându-se cu oile la păscut, încearcă să 
dea jos un ied de pe o stâncă şi cade lovindu-
se mortal, apoi, îşi dă duhul, într-o zi de Florii. 

  
(Continuare în pag. 16)
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„Cultura română e o cultură 
militantă!” – decretase cândva, nu fără 
îndreptățire, Nicolae Iorga –, adevăr întru 
totul valabil și astăzi, când intelectualii 
noștri (nu toți, doar cei patrioți) luptă încă 
pentru păstrarea identității naționale, pen-
tru cunoașterea istoriei și prezervarea 
tradițiilor, pentru demnitate și suveranitate, 
pentru cinstirea și cultivarea limbii materne 
ş.a.m.d…. 

Urmând îndemnul Salvați-vă prin 
limbă, conținut în titlul unei poezii a lui 
Grigore Vieru, intelectualii din Basarabia 
au decis, prin curaj și luciditate, să de-
creteze, în 1990, ziua de 31 August drept 
sărbătoare națională, ca Zi a Limbii 
Române. În Ţara-Mamă – unde patrioţii au 
încă de înfruntat nu doar ostilitatea aloge-
nilor, ci și pe cea a conaționalilor „vânduți 
sau „deromânizaţi” – după cum, eu-
femistic, se exprima undeva Adrian Dinu 
Rachieru – ziua de 31 August a fost 
adoptată ca Zi a Limbii Române abia în-
cepând din 2013… 

Tot în 1990, la 26 decembrie, Par-
lamentul de la Chișinău a decretat, drept 
sărbătoare rațională, ziua de 15 ianuarie 
– „Ziua Comemorării lui Mihai Eminescu”. 
Abia peste două decenii, la 7 decembrie 
2010, Parlamentul de la București va 
adopta ziua de 15 ianuarie – ziua nașterii 
lui Eminescu – drept Zi a Culturii 
Naționale, inițiativă reeditată și la 
Chișinău, printr-o Hotărâre a Parlamentu-
lui Republicii Moldova din 12 aprilie 2012. 

Deşi, după 1990, au existat pro-
puneri şi chiar inițiative de a se înființa, la 
București, un Institut „Mihai Eminescu”, lu-
crul n-a fost cu putință. Din fericire, aș zice, 
basarabenii ne-au luat-o din nou înainte, 
izbutind să inaugureze, la Chișinău, în ziua 
de 13 iunie 2000, Centrul Academic 
Internațional „Mihai Eminescu”. Înființată 
și condusă, încă de la început, de acade-
micianul Mihai Cimpoi, cel mai de seamă 
eminescolog din spațiul spiritual româ-
nesc, mai sus menționata instituție s-a 
ilustrat, în deceniile care au urmat, printr-
o intensă și rodnică activitate consacrată 
cinstirii memoriei și creației Poetului 
Național, dar și prin inițiative salutare, cum 
ar fi demersul întreprins pentru atribuirea 
numelui „Eminescu” celui mai mare crater 
de pe planeta Mercur (la 29 aprilie 2008), 
sau editarea anuală a unui Buletin „Mihai 
Eminescu”, ajuns acum la numărul 22. Dar 
poate că cea mai de seamă inițiativă – 
datorată aceluiași Mihai Cimpoi, veritabil 
„pilon al culturii naționale, după cum citim  
într-o exergă a numărului omagial din Li-
teratura și Arta – o reprezintă organizarea 
la Chișinău, an de an, a unui Congres 

mondial al eminescologilor, sub înaltul pa-
tronaj al Academiei Române și al Acade-
miei de Științe a Moldovei. Prima ediție a 
avut loc în zilele de 3-4 septembrie 2012, 
fiind dedicată in honorem acad. Mihai Cim-
poi la împlinirea vârstei de 70 de ani. 
Aceluiași eveniment aniversar – prilejuit, 
de data aceasta, de împlinirea vârstei de 
80 de ani – i-a fost dedicată și ediția din 
acest an (a XI-a) a Congresului mondial al 
eminescologilor, având ca temă „Emi-
nescu și provocările timpului nostru” 
(Ideea Europeană, „eterna pace”, destinul 
valorilor, dialogul artelor, canonicitate, 
Eminescu în exilul românesc). 

 Programul primei zile – desfășurat 
în aula („sala azurie”) a Academiei de 
Științe a Moldovei – a fost extrem de 
încărcat, fiind structurat în nu mai puțin de 
patru părți. Cea dintâi a fost rezervată Cu-
vântului de deschidere rostit de acad. Ion 
Tighineanu, președintele instituției gazdă, 
urmat de o „prelegere publică” a acad. 
Răzvan Teodorescu, vicepreședintele 

Academiei Române, căruia, în partea a 
doua, i s-a conferit titlul de membru de 
onoare al AŞM. Desemnarea acad. 
Theodorescu pentru acordarea acestui 
titlu n-a fost, desigur, deloc fortuită: îl re-
comandau pentru aceasta, nu doar 
excelența prestației sale științifice, cât mai 
ales consecvența militanţei pe linie 
naționalistă, patriotismul său sincer și 
curat de „român verde”, român adevărat. 
De altfel, în cuvântul de răspuns la 
obișnuitul Laudatio – rostit de Victor 
Moraru, vicepreședinte al AŞM – Răzvan 
Theodorescu a ținut să amintească faptul 
că, la începutul anilor ’60, a fost eliminat 
din facultate, vreme de câțiva ani, probabil 
pentru opțiunile politice ale tatălui, din in-
terbelic, așa cum s-a întâmplat în cazul 
multor colegi de generație, unii dintre ei 
devenind, mai târziu, personalități de prim 
rang în cultura națională, precum Nicolae 
Breban, Eugen Simion, Nicolae 
Manolescu, Ana Blandiana, Cezar Baltag, 

Adrian Păunescu, Tudor Gheorghe, Al. 
Zub, Tudor Nedelcea ş.a. 

Tot în partea a doua, a avut loc ce-
remonia de conferire a titlului „Membru de 
onoare al AŞM acad. Theodor Codreanu”, 
cuvântul de Laudatio fiind rostit, de data 
aceasta, de însuși acad. Mihai Cimpoi – 
cei doi fiind prieteni și colaboratori încă din 
1987, când esteticianul Edgar Papu le-a 
intermediat o întâlnire (fiindcă până atunci 
se cunoșteau doar din scris) la hotelul 
„București”. Cam tot pe atunci l-am cunos-
cut și eu pe colegul Codreanu (profesor la 
liceul din Huși), ambii fiind cooptați, în acei 
ani, în Comisia națională de corectare a 
lucrărilor la Olimpiada, pe țară, de 
literatură română. Deşi absolvisem, ca și 
el, Liceul „Codreanu” din Bârlad, n-am 
avut șansa să-l cunosc atunci, fiindcă 
școlile secundare din oraș  fuseseră co-
masate într-un Complex școlar uriaș, cu 
circa 2.500 de elevi. Cert este că Theodor 
Codreanu ar putea fi – pentru tinerii de azi 
– un model de existență (un „model onto-

logic”, cum și-a intitulat 
o carte despre Emi-
nescu), un exemplu de 
hărnicie, tenacitate, 
perseverență și mod-
estie. Şi-a susținut doc-
toratul în filologie încă 
în 1983, cu lucrarea  
Eminescu – dialectica 
stilului, tipărită, în anul 
următor, la „Cartea 
Românească”. După 
1990, a devenit autor a 
sute de articole, studii, 
cronici, eseuri etc., dar 

și zeci de volume, multe dintre acestea 
atât cu tematică eminesciană, dar și… 
basarabeană (unele premiate de acade-
miile celor două state românești). Aşa se 
face că astăzi Theodor Codreanu este – 
alături de prietenul său de-o viață, Mihai 
Cimpoi – nu  doar un eminent emines-
colog, ci și cel mai temeinic cercetător (și 
cunoscător!) al istoriei, culturii și al litera-
turii spațiului prutonistrean.. 

 În ceea ce mă privește, nu doar că 
i-am citit toate cărțile (i-am și reeditat, 
cândva, una despre Eminescu), dar l-am 
admirat și prețuit întotdeauna fără rezerve, 
mai ales că a avut amabilitatea să-mi 
prefaţeze două cărți (una despre Bacovia 
și alta despre N. Dabija). Cândva, într-o 
dedicație pe o carte, i-am urat să devină 
academician, convins fiind că o merită cu 
asupra de măsură. Aşa încât, astăzi mă 
bucur nespus că acea premoniție s-a îm-
plinit. Dar nu pe deplin, fiindcă îmi doresc 
acum din plin s-apuc să-l văd membru 

„plin” al Academiei Române!... 
 Partea a treia a Congresului mon-

dial al eminescologilor a fost consacrată 
deschiderii lucrărilor acestuia, protagoniștii 
momentului fiind cei doi iluștri emines-
cologi ai vremurilor noastre: acad. Mihai 
Cimpoi, care a rostit un Cuvânt de des-
chidere, și acad. Theodor Codreanu, care 
a susținut raportul plenar cu titlu Emi-
nescu și schimbările de paradigme on-
tologice și estetice. 

 În sfârșit, partea a patra a primei 
zile a Congresului a fost dedicată 
omagierii personalității academicianului 
Mihai Cimpoi, cu prilejul împlinirii frumoa-
sei vârste de 80 de ani! 

A doua zi, 1 septembrie, lucrările 
Congresului au continuat acasă la el – ca 
să spunem așa – adică în nu mai puțin 
monumentalul și elegantul imobil al Cen-
trului Academic Internațional Eminescu. 
Din nou un Cuvânt de deschidere al 
președintelui Congresului, urmat de 
intervențiile lui Ioan Pavăl, primar al co-
munei Dumbrăveni – Suceava (principalul 
sponsor al evenimentului), dr.  Mariana 
Harjevschi, director general al Bibliotecii 
Municipale „B. P. Hasdeu”, și Elena Dabija, 
directoarea Centrului Academic 
Internațional Eminescu. Însă nu toți cei 24 
de eminescologi înscriși pe lista Sesiunii 
de comunicări au participat la dezbateri: 
unii au absentat din motive de sănătate, 
iar câțiva au renunțat a-şi mai prezenta 
textele, intimidați fiind de prezența atâtor 
academicieni și universitari, care au con-
ferit dezbaterilor un nivel științific extrem 
de elevat, cu adevărat academic. Din 
păcate, corsetul limitativ al prezentului ar-
ticol nu ne îngăduie formularea de 
aprecieri asupra conținutului respectivelor 
intervenții. Oricum, ca de fiecare dată, tex-
tele participanților vor fi incluse în numărul 
proxim al Buletinului Eminescu. 

 Evenimentul s-a încheiat, în seara 
zilei de 1 septembrie, în bună tradiție 
românească, cu o serbare câmpenească 
și o masă… tovărăşească, la Complexul 
turistic Costeşti – o locație superbă, situată 
într-o zonă pitorească, la 20 km de 
Chișinău, unde totul a fost la superlativ. 
Sincere felicitări gazdelor și organizato-
rilor!  

Concluzia acestor sumare 
consemnări ar putea fi aceea că – în 
aceste vremuri marcate de crize econom-
ice, sanitare, militare, axiologice și iden-
titare – „cazul Eminescu” trebuie să 
rămână deschis, nerezolvat, reper ferm și 
pavăză veghetoare a românismului!      

  
Liviu Chiscop 

Chișinău, 31 august -  2 septembrie 2022 

CONGRESUL MONDIAL AL EMINESCOLOGILOR

 Angela Dina-Moţăţăianu           
Casa morţilor 

(Continuare din pag. 15) 
 
 În ultima noapte de priveghi apare 

un străin cu plete aurii şi îmbrăcat în alb, 
care cere o cană cu apă. 

A doua zi, străinul şi Lazăr dispar, 
dar sub nucul din grădină se iveşte un 
covor de flori de primăvară, iar în livadă, o 
mulţime de pomi  tineri. 

Recunoaştem aici legenda biblică a 
învierii lui Lazăr, dar trupul acestuia devine 
vegetaţie inocentă, ca şi sufletul copilului 
săvârşit.  

Mica nu se va mai ocupa cu 
spălatul morţilor, Casa morţilor dispare, 
probabil nu mai poate fi văzută de muritori, 
decât de sufletele celor care îşi caută dru-
mul spre lumină, femeia nu se va mai 
ocupa cu spălatul cadavrelor, ci cu îndru-
marea sufletelor spre cer. 

Însă povestirea care conferă titlul 
volumului se numeşte chiar aşa, Casa 
morţilor şi încheie cartea.  

Ea continuă povestirea anterioară 
Visul, aşa că le prezentăm împreună.  

În Visul, Dandulea ori Beldie, cum îi 
ziceau sătenii mezinului Calomfireştilor, 
mare inventator de întâmplări şi cântăreţ 
la tutelcă, povesteşte păţania unei femei 
plecate în bejenie pentru că i-a murit 
copilul de nici 14 ani, dintr-o împunsătură.  

După ce băiatul i-a fost operat fără 
succes, mama cumpără de la o doftoroaie 
un extract din planta Talpa iadului 
amestecată cu o zeamă, medicament 
alopat, care trebuia să salveze viaţa fiului. 
Numai că băiatul moare, iar mama pleacă 
în lume să-şi ispăşească presupusa vină 
de a-şi fi ucis copilul. 

 Dandulea are un vis premonitoriu 
cu Miluţa, mama copilului, pe care nu-l mai 
povestim, întrucât vom reda faptele fan-
tastice petrecute.  

Miluţa, însoţită de un ied, caută în 
pădure casa sufletelor pierdute sau 
păcătoase printre care consideră c-ar tre-
bui să fie.  

Şi chiar o găseşte, după un drum 
obositor şi după ce mâncase ciuperci 
otrăvite găsite la rădăcina unui copac.   

Aici o primeşte o fată tânără (gân-
dul ne poartă la Mica, personajul primei 
proze), stăpână peste o curte plină de 
animale şi păsări.    

Acestea nu erau altceva decât 
reîncarnările sufletelor celor care îşi 
căutau drumul spre lumină.  

Miluţa moare şi iedul cu care 
venise, Trifu, îi soarbe sufletul.  

Animalele trăiau în armonie ca într-
un basm orfic. În orfism, sufletele 
defuncţilor se pot reîncarna şi în animale 
sau plante.  

De fapt, fiecare povestire din volum 
îşi centrează firul epic pe legătura 
fantastică dintre personajul principal şi o 
viețuitoare ce-i găzduieşte sufletul până la 
definitiva trecere… dincolo. 

În Casa morţilor timpul şi-a încetat 
curgerea:  

„Sonurile pădurii bucură firea, peste 
care domneşte înţelegerea c-aici timpul e 
încremenit... că viaţa şi moartea n-au 
înţeles... că sufletele dinspre mâine întâl-
nesc pe cele de ieri într-o împletire ce doar 
Bunul Părinte o va dezlega la sfârşitul 
lumii...”. 

 
* 
 

*     * 
 
Prozele scurte fantastice, semnate 

de Angela Dina-Moţăţăianu, nu sunt 
influenţate de fantasticul epic al lui Mircea 
Eliade.  

La autoarea de faţă fantasticul este 
rural, nu ca la istoricul religiilor, citadin. 
Fantasticul acesta rural este mai apropiat 
de basme, legende, parabole biblice. 

Autoarea, absolventă de Filologie, 
scrie într-o frumoasă şi curată limbă 
română, neocolind regionalismele care 
dau farmec stilului său epic.  

Textele pornesc dintr-un imaginar 
verosiml şi sfârşesc în fantastic. Sunt in-
ventate biografii veridice pentru toate per-
sonajele.   

Casa morţilor, un fel de Purgato-
riu al sufletelor chinuite, nu este vizibilă 
pentru muritorii de rând, ci doar de cei care 
caută izbăvirea păcatelor.  

Cartea incită la meditaţie şi se 
citeşte cu interes.  
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      Nu își pierduse frumusețea, era încă 
atât de tânără, nu căuta compania niciunui 
bărbat, rămânea fidelă soțului ei și visa la 
ziua când se va putea întoarce acasă, la 
fetiță ei. După serviciu, cutreiera parcurile, 
străzile ordonate pe lung ale micuțului 
oraș, apoi a îndrăznit și a întrat într-o 
bibliotecă, a găsit cărți care îi aduceau am-
inte de satul ei, Creangă, Sadoveanu, de 
dragostea, Eminescu, și tot dorul ei i se 
răcorea sau răbufnea dulce dureros, din 

paginile citite. Și anii treceau, ea privind la 
peronul cu lume și visând la ziua când un 
tren o va duce spre satul ei, pe timp de 
pace, fără ruși, fără amenințări cu Siberia.  
    Ahhh, sufletul cum simte, iar premoniția 
cum trezește așteptarea... Într-o zi, care 
părea aidoma altor zile, doar că soarele 
strălucea altfel pe cer, pe când privea gân-
ditoare la trenul care sosește în stație, ce-
i văd ochii, nu poate crede... Iosub al ei, în 
carne și oase, coboară treptele vagonu-
lui... Iar ochii lui, la fel de mari și de 
luminoși ca ai ei, nu se opresc pe alt chip 
decât direct pe ai ei... Glasul lui s-a 
încleștat în cuvântul "Maria". ..  
    Dar te las să înțelegi ce a urmat După 

cum vezi, eu am nevoie de batistă.  
    De la Binefăcătorii ei aflase unde va 
ajunge în România, iar de la autoritățile 
ruse din Siberia primise aprobarea să lu-
creze în minerit, în România, la încărcarea 
unor vagoane care plecau spre URSS...  
    Aveau amândoi acte schimbate, așa că 
s-au prezentat la starea civilă și și-au făcut 
acte noi de căsătorie. După mulți ani și 
după multe domicilii și locuri de muncă 
schimbate, au ajuns și la Cluj, unde, ne-
maifiind foarte tineri, m-au avut pe mine, 
ca o nouă minune și mare bucurie, căci 
sora mea, care avea deja douăzeci de ani, 
a fost înfiată de bunica, drept copil găsit și 
a rămas în Basarabia. Ne-am reîntregit fa-

milia după 1990, bunica era în putere și s- 
a putut bucura, iar pe sora mea o vizitez 
din când în când... De o fi pace, ne-om mai 
vedea...  Îi dau cartea  mea, despre 
dramele războiului din Ucraina, văzute și 
îmbrăcate în haină lirică, de o femeia 
povestitor, medic din România.  
    Pizza a râmas neatinsă, la discreția 
vrăbiilor care s-au înmulțit...  
    Filmul cu cowboy este întrerupt pentru 
imagini din dronă cu bombardarea Odes-
sei.  
    Ne-am îmbrățișat cu căldură, multă 
emoție și dragoste, promițându-ne că ne 
vom mai suna. 
      Dacă va fi Pace!  

 
Floare de cactus

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hazard 
 
Pe Argeș în sus, cum a nemurit 

Ion Pillat meleagul sporindu-i celebri-
tatea cu farmecul creației sale, dar nu 
doar în sus, ci chiar și pe aici pe la 
Slănic, și mai încolo, spre Berevoești și 
Aninoasa, bunăoară, dar la Domnești și 
Corbi mergem azi, cum ai urca înspre 
Nucșoara, să zicem, dacă știți, dacă nu 
aflați pe măsură ce citiți, locuri prin care 
mă hrănesc de o vreme cu sublimul in-
definibilului, pășind din uimire în uimire 
și atingând, astfel, certitudini, iată, îmi 
apar în cale aflări esențiale precum 
aceea că dacă mergi la izvor după apă 
proaspătă nu e la fel cum ai merge la 
povarnă să asculți poveștile prunelor 
susurând în binecunoscuta licoare de 
Pitești, și unde spânzuratul nu e doar 
țoiul afundat de argeșeanul tradițional 
în butoiul mândriei sale de gospodar, ci 
și o roată a propriei mașini atârnând în 
șanțul adânc al neatenției, luând peste 
picior propriul orgoliu șoferesc, oricum, 
indiferent cum am potrivi noi faptele se 
pare că hazardul e mai inspirat și ne 
consolăm când inspirația lui nu ne e pe 
plac, cu sănătoasa zicere conform 
căreia putea fi mai rău, ei bine, în tot 
ghinionul, oricât de mare, dacă ai o 
fărâmă de noroc, fie el doar mic-mic, 
cât coincidența de a nimeri peste 
amărăciunea ta mierea unui om bun, 
despre Ion Mitu din Corbșori spun, un 
tânăr pe care l-am trecut în rândul 
binefăcătorilor mei de prim rang din 
clipa în care m-a găsit îngrijorat și 
neputincios lângă mașina-mi 
neputincioasă, dacă ai un asemenea 
noroc, repet, totul îți apare în altă 
lumină, în cea a cunoașterii și a bu-
curiei de a cunoaște, nu vă necăjiți 
peste măsură, oricum în tranșeea asta 
nimeresc mulți gură-cască, nu sunteți 
nici primul și, cu siguranță, nici ultimul 
ghinionist, izvorul parcă hipnotizează 
câteodată, a rostit ca o consolare, m-
am bucurat auzindu-l, a fost prima con-
firmare din șirul ce avea să urmeze că 
a face haz de necaz te ajută să treci, 
măcar uneori, orice pârleaz, ei bine, și-
a lăsat omul treburile lui spre a mă 
ajuta, cunosc eu persoana care vă tre-
buie, inginer, e chiar vărul meu, asta cu 
vărul cred că a adăugat-o ca să-mi 
spulbere urmele de neîncredere 
evidentă și justificată, iar ca să n-o mai 
lungesc, simt că mai e puțin și vă plic-
tisesc, dacă nu cumva s-a întâmplat 
deja, vă spun că într-o oră pluteam în 
liniștea vindecătoare, motorul torcea 
din nou, dacă ați fi fost în pielea mea 
mi-ați înțelege entuziasmul, inginerul-

văr s-a dovedit a fi în primul rând rudă 
bună cu priceperea și omenia, nu i-au 
trebuit mai mult de cinci minute să mă 
convingă, uluit de promptitudine și 
siguranță, dar și cu gândul că poate 
mai am nevoie, mai sunt gropi de potic-
nit visători, am întrebat care îi este nu-
mele, de cine să întreb la o adică, Ionuț 
a răspuns, și mai cum, am insistat, 
Ionuț Șiatât, mă știe lumea... 

 
 

Strigarea în coastă  
 
Crezusem că e vorba de un foc 

pur și simplu, mă miram doar că salbele 
lui jucăușe spărgeau întunericul delicat 
al serii înstelate, prinse ca într-o horă 
mângâietoare de înalt. Mi se părea că 
vor să îmbrățișeze cerul, într-atât se ar-
cuiau de îndrăznețe sub bolta mirifică. 
Am oprit special să urmăresc dansul de 
neînțeles, era altceva decât un foc 
aprins de vreun sătean grijuliu să-și 
ardă discret, la adăpostul întunericului, 
gunoaiele de peste iarnă, visând la pri-
menirea primăvăratică dictată de 
Cronos. Dar era prea sus, știam că la 
acea înălțime nu-și are perimetrul nicio 
gospodărie. Și apoi flăcările nu aveau 
vreo temere, parcă se înălțau anume 
spre a fi văzute.  

Admirând baletul feeric, mi-am 
zis, privind spre dunga care despărțea 
cerul de pământ, acolo unde se termina 
coasta pe care o folosea ca scenă, 
poate e o iluzie optică.  

Priveam fascinat și așa aș mai fi 
rămas încă o vreme, întotdeauna cerul 
la Slănic pare că vrea să-mi spună 
ceva deosebit, acum chiar îmi spunea. 
În jurul focului se insinuase o veselie 
difuză, voci și râsete se auzeau 
încălzind clipa cu bună dispoziție. Aș 
mai fi rămas prins în mirare, dar trebuia 
să mă grăbesc. Și nu hlamida 
răcoroasă a nopții mă grăbea, ci mă 
strângea corsetul unei promisiuni. 
Mergeam la o familie prietenă, căci la 
Slănic e mai greu să nu te împrietenești 
decât să intri într-o asemenea relație cu 
localnicii. Îi spusesem, așadar, pri-
etenului Dan Mituleci că, în câteva 
clipe, ajung. Iar clipele se scurseseră.  

Am intrat, o aromă de bunătăți 
puse la cuptor tivea omenia știută deja, 
dialogul a devenit fundal al bucuriei de 
a-i revedea.  

Mi se pare ciudat, am spus la un 
moment dat, arde un foc, la ora asta, 
sus, pe coastă.  

Ar trebui să fie două, a explicat 
doamna Cristina. E seara strigării în 
coastă, un obicei al meleagurilor col-
inare argeșene, care vine din vechime. 

Am înțeles apoi că, împărțiți în 
două cete, tinerii urcă din vreme, unii 
pe o coastă, alții pe alta, aflate la 
vedere între ele. După înserare, aprind 
focuri și încep, în jurul lor, strigările, unii 
către alții. Sub semnul veseliei, din care 
nu lipsește satira, își aud numele fetele 
de măritat și băieții tomnatici...  

Am plecat ducând cu mine un 
fior răvășitor. Sus, încă mai ardea focul. 
Din coasta timpului, mi-am auzit nu-
mele, e clar, m-am logodit cu o 
legendă.  
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Adică Ion Toma Ionescu. Un ”tobârlan” 
argeșean, născut la Merișani. Acuma 
bucureștean. Septuagenar. Vrednic încă la 
condei. Pe care-l mânuiește de mult. În 
poezie și proză concretizându-și truda. Pu-
blicând neobosit și lansând volume. Precum 
o făcu recent la Biblioteca Județeană Argeș. 
Când veni cu noua carte printre piteșteni. 
”Casa roșie” intitulată. Proză între foile ei. 
Ceva romanesc, după cum am dedus as-
cultându-le pe Magda Grigore, Alora Al-
bulescu, Denisa Popescu, Liliana Popa. 
Prezentatoare, cu larghețe, ale scriitorului și 

evenimentului. Stârnind la un moment dat 
chiar niște comentarii ce-au mai înviorat un 
pic atmosfera... 

 Fotografi, cameramani, n-au lipsit, de-
sigur. Câțiva oameni cu preocupări în dome-
niu s-au aflat și ei, cuvenit, în sală. Virgil 
Diaconu (directoru` ”Cafenelei literare”), Aurel 
Sibiceanu (poet, publicist), Jean Dumitrașcu 
(fost manager al Filarmonicii Pitești, actual-
mente publicist), Nicolae Badiu (om de presă 
experimentat). Pictoru` Ion Pantilie, de ase-
meni. Poate și alții. Atrași de producțiile scrise 
ale invitatului. Ori de vechi prietenii și amintiri 
de-o viață... 

 ITI are atâtea de povestit, nu mă în-

doiesc. Mai cu seamă c-a trecut, în tinerețe, 
prin purgatoriul securist-o comunist. Păcat că 
doar despre opuri s-a vorbit (prea) lung. Nu 
și despre întâmplări petrecute-n acea 
perioadă nefastă. Odioasă incontestabil. 
Motiv să sugerez reinvitarea lui la o-ntâlnire, 
la o discuție liberă pe această temă. Ar fi și 
ea o mărturie utilă. Prețioasă cert. O 
cărămidă, să-i zicem, la temelia istoriei auto-
htone contemporane. Dar nu-mi fac cine știe 
ce iluzii, deși speranța moare ultima. Că 
subiectu-i și azi delicat pentru unii. Politica, 
bat-o vina, dintotdeauna în toate. Greșesc în 
vreun fel, oameni inteligenți? 

 
 
Muzica zilelor noastre 
  Fabiani  
 
 June încă. Student la Conservator. 

Vlad Dimulescu, profesor. O surpriză, indis-
cutabil. De calitate, necontestabil. Un clăpar 
ultrapromițător. Care, dac-o avea soarta de 
partea-i, va ajunge mare. Cel puțin în pianis-
tica noastră națională... 

 Născut la Brașov. Acolo-ncepând a 
umbla pe claviatură și mereu acumulând. 
Viața aducându-l ferice la București, la ”Li-
patti”. Unde-nvățătura i-a fost benefică foarte, 
după cum constatai de curând. Într-un lung și 
vrednic recital la Pitești. Cu partituri de Bach, 
van Beethoven, Ceaikovsky, Mendelssohn, 
Chopin, Liszt. Expuse pregnant. Nuanțat 
adecvat. Echilibrat, fluent. Tumultuos ori 
calm, viguros, cu șarm. Virtuoz ni se arată de-
acu`. Cald și plin de culoare sonoră. Expresiv 
pe măsură. Dând prilej ascultătorilor să con-
state din plin trăirea din el. Patima muzicii ce 
nu-l slăbește de fel și se transmite-nvăluitor 
fără drept de apel. Învăluind progresiv, până-
n ultimu` colț. Spre meritu` lui categoric. 
Demn de semnalat fie și-ntr-o tabletă ca asta. 
Scrisă cu drag și convingere certă că are ta-
lent veritabil...  

 Vrând a se scoate singur în prim-plan, 
manageru` filarmonicii gazdă îmi spune așa, 
mai de sus: ”am vrut să vă surprind”. Ei bine, 
”ai reușit”, i-am răspuns cinstit. ”Când va fi 
solist cu orchestra?”, l-am întrebat inevitabil. 
Aici n-a mai dat vreun răspuns, din păcate. 
Socotind justificat că Fabiani Gabriel Andrei 
Procsina merită asta din plin, urmăresc pro-
blema.. 
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NICOLAE NISTOR 
 
TALPA EVEI 
(numai talpa Evei lasă urme pe nisip) 
 
nimeni nu mi-a spus că talpa Evei  
este identică cu a tuturor femeilor 
că formele trupului sunt la fel 
pentru fiecare admirație 
chiar dacă ochii lui Dumnezeu 
sunt curcubeu de culori 
asemeni bijuteriilor marine 
femeia ne trăiește pentru că nicio ploaie 
nu dizolvă lacrimile facerii 
nimeni nu știe unde pleacă femeia din vis 
decât când o simți până la deznădejde 
pentru că nu există atingere mai sfântă  
decât îmbobocirea trupului 
și parfumul inventat de ea din spuma mării 
din vietățile care o doresc atât de mult 
că trebuie să te legi de catarg 
nimeni nu știe de ce femeia este altfel  

și cum ea deține cheia vieții 
în complicitate cu EL  
care știe că bărbatul vrea toate femeile 
un vânător vanitos care vrea se conducă 
ale cărui urme se pierd în nisip 
 
 
FERICIRE ÎN VALURI 
(este ca apusul care se retrage când vrea) 
 
când se deschide o scoică soarele se bucură 
pentru viața care este la fel  
chiar dacă nu are perle  dar este ca apusul 
care se retrage când vrea 
nopțile în care aud sunete în mare 
când iubirile nu mai au hotare 
număr firele de nisip nemuritoare  
pentru că aici nu există timp 
doar iubire în valuri de fericire 
când se deschide o scoică  
pierd speranța dincolo de zenit 
încă o ploaie din care m-am trezit 
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Închid umbrela. Ultimii stropi de ploaie 

îmi umezesc obrajii. Câteva secunde văd ca 
prin ceață. Orașul se repune în mișcare. 
Claxoanele înviorează atmosfera. De sub 
roțile automobilor țâșnesc, eliberator, bălțile 
de pe carosabil, albăstrite de cerul cu soare. 
Ce bine că a trecut! A fost o revărsare 
torențială de lumină, apă și tunete... De 
aceea e frumoasă vara. Se manifestă solar 
și se descarcă coleric, pentru ca energiile de 
foc să o poată lua de la capăt.  

    Găsesc terasa din apropierea Tele-
viziunii unde am fixat întâlnirea. Îi spune 
simplu, "Acasă" ! Ocup o masă și aștept. Fo-
toliile sunt, într-adevăr, comode. Pe ecranul 
monitorului din dreptul barului rulează un 
film vechi, cu cowboy, la care nu se uită ni-
meni. Consult ceasul de la mână. Da, eu am 
ajuns mai devreme. Nu sunt fumătoare și 
deci nu aprind nicio țigară. Voi comanda o 
cafea, de fapt un capucino. Lumea trece 
grăbită dintr-o direcție în alta. În scurte 
popasuri, cineva cumpără un sandviș sau o 
apă minerală. Ca într-o alunecare pe ape, 
chipurile se schimbă, rămânând aceleași. 
Există o preocupare generală și mută pentru 
ceva, iar acel ceva este războiul, iminentă 
amenințare, care ține toți oamenii cu umerii 
aplecați și privirea în jos. Televiziunile, presa 
online abundă de știri îngrijorătoare. O 
vrăbiuță își face curaj și se lasă ușor pe 
masă alăturată.  

Din coșul de nuiele ciugulește câteva 
firimituri de pâine. Apoi zboară în grabă, 
ciripind vesel, pentru a întregi stolul de 
păsări de pe crengile aplecate.  

Dar uite-o pe Mariana. Îmbujorată, 
grăbită, jenată de mica întârziere, sosește! 
Ne îmbrățișăm amical. Revederea ne face 
o evidentă plăcere.  

-Mâncăm?  
-Hai să luăm o pizza!  
-A casei?  
-Perfect! De obicei, aceasta este cea 

mai bună!  
-Și o cafea?  
-Nu! Prefer un gin tonic, ușor al-

coolizat...  
-Deci, te-ai întors de la sora ta, din 

Basarabia... Vreau să îmi povestești.  
-Acolo este încă bine, oamenii se 

comportă normal, nu lasă impresia unor ten-
siuni, dar perspectiva este îngrijorătoare. Eu 
sunt speriată. Vrând nevrând, se creează 
tabere rivale, refugiații ucraineni sunt o 
problemă prin numărul lor prea mare, totul 
stă mocnit, ca într-un butoi cu pulbere. 
Aparent, pe străzi, seninătate... 

    -Da, totul șade sub semnul impre-
vizibilului, o lume haotică, îndârjită, 
dezorientată în furia ei nenumită, dar 
aparent calmă, adică civilizată. Era bine 
sora ta?  

- Era spre bine. Sub supraveghere și 
tratament.  

- Tu, cum te simți? Sporovăim? Ești 
pregătită să îmi spui povestea ta și a 
părinților tăi, pe care mi-ai promis-o...? Am 
scris o carte despre război... și... sunt încă 
prinsă în dramele ei...  

- Să-mi trag un pic sufletul... Ploaia m-
a ținut pe loc și apoi m-a făcut să alerg...  

Vrăbiuța se întoarce la masa vecină. 
Ciugulește, zboară, se bucură. Soarele 
devine tot mai aprins.  

O fată frumoasă, subțirică, cu pan-
talonii strânși pe fesele  musculoase și bom-
bate, lucrate, probabil, în sălile de fitness, 
ne cere comanda. Zâmbetul ei lung e totuși  

unul absent, iar ochii par somnoroși, 
deși este o oră a prânzului.  

O să dureze o jumătate de oră. Avem 
multe comenzi la domiciliu, dar vă aducem 

câteva aperitive din partea casei...  
    -Deci, Mariana, aștept... La școală 

purtai în priviri ceva enigmatic, de neatins, 
mă gândeam eu, mă întrebam...! Erai 
retrasă, dar se citea în tine o taină care mă 
făcea să te văd mereu într-o lumină 
albastră... Așa îți și spuneam, Fata 
Albastră... Accentul și chipul tău aveau ceva 
de poveste de parcă  dețineai un mit, o 
esență de adevăr, un miracol... Mă înșel? A 
existat așa ceva? Te admiram, crezând că 
ești îndrăgostită... Nimeni din clasă nu părea 
să fie. Tu te ridicai prin ceva deasupra tu-
turor...   

Ochii Marianei se lipesc pe o floare de 
cactus.  

-Știi la ce interval înflorește?  
-Da, foarte rar, uneori chiar la douăzeci 

de ani...  
-O plantă modestă, fără pretenții, 

acumulează în rădăcinile trunchiului ei apă 
și apoi se închide în ea. E greu să o atingi. 
Înțeapă, dar înflorește. De obicei roz, dar 
aceasta este chiar albastră...  

 
Nu am povestit nimănui. Ție ți-am 

promis, pentru că ai insistat... Simțeam că 
sunt produsul unei sacralități pe care trebuie 
să o ascund și să o apăr în ființă mea. Sper 
că mă înțelegi... Nici de scris nu am putut 
scrie. Am pus sigiliu. Punct. Dar în mine, în 
mintea mea, se perindau fragmente de 
poveste, se legau cuvinte, priviri, șoapte, nici 
eu nu trebuia să știu, dar eu înțelegeam fără 
să știu... Anii au trecut și azi aș vrea să 
mărturisesc taina unei mari iubiri. Azi, când 
pe părinții mei nimic nu îi mai poate tulbura, 
o pot împărtăși unei prietene, și, de ce nu?, 
lumii...!  

Mariana întinde mâna spre floare... E 
frumoasă Mariana. De când am terminat 
liceul, ne vedem doar pentru a treia oară.  

Părinții mei erau foarte tineri când s-au 
luat. Probabil că au fos suflete pereche. În-
tâlnesc des acest cuvânt, totuși nu am auzit 
pe nimeni să fi atins  vârful iubirii fără să fi 
cunoscut și coborâșul ei. Mai degrabă o 
himeră în care mulți îndrăgostiți intră ca într-
o capcană, pentru a se repudia apoi 
reciproc.  

Români din Basarabia, dintr-un sat 
apropiat orașului Bălți, raionul Râșcani, la 
vreo sută de kilometri de granița cu 
Ucraina... Populația era una amestecată, cu 
mulți ucraineni, ruși, polonezi, evrei și chiar 

tătari, de aceea comunitățile erau foarte 
unite.  

Mama avea paisprezece ani, când 
s-au îndrăgostit unul de altul. O copilă, cu 
pielea fragetă, ochii catifelați și un gât lung, 
de domniță, umbla la școală îmbrăcată 
național, și își ducea puținele cărți și caiete 
într-o trăistuță din pânză de in, colorată în 
alb și negru, așa o am într-o poză, mâinile 
ei erau delicate, calde și foarte vrednice, 
spunea tata, știau să coase cămeșe cu 
broderie, să împletească pulovere groase 
de iarnă, să coacă pâine în cuptor, să 
gătească la ceaun mâncăruri de tot felul, 
doar vânatul de căprioară îl respingea. Pro-
babil pentru că își simțea inima înrudită cu 
cea de căprioară. Tata, nedus încă în 
armată, cu vreo doi ani mai mare, o urmărea 

de pe prispa casei alăturate. Ei se 
cunoșteau mai de mici, alergau împreună la 
joacă, ieșeau cu vitele la păscut, săreau 
baba - leba, un fel de prinselea prin copaci, 
dar a venit vremea să meargă la horă, și 
după prima îmbrățișare, tata a venit la 
bunicu, a cerut-o pe mama și a luat-o la el 
acasă... La nici cincisprezece ani, mama o 
năștea pe sora mea cea mare... Iar tata, la 
șaptesprezece ani, mergea la lucru în orașul 
Bălți, pentru că stepa pe care era așezat 
satul lor nu era îmbietor pentru muncă, iar 
el voia ca femeia pe care o iubea să-i 
rămână o domniță neîmpovărată de griji...  

Tânăra cu aliură de băiat ne aduce 
aperitivele. Icre în bărcuțe de pâine prăjită 
și o tărie pe un fund de pahar de mărimea 
unui degetar...  

Bag de seamă că sunt bine venite și 
că ne era chiar foame...  

La scurt timp, Basarabia a fost 
invadată de soldați ruși. Se întâmpla în 
toamna lui `40. Pe unde treceau, făceau 
prăpăd. Casele erau golite de mâncare, iar 
femeile erau batjocorite, la fel cum se 
întâmplă și acum în Ucraina. Pe front, rușii 
nu trimit oameni educați, mai degrabă 
semisălbatici și săraci lipiți din extremul ori-
ent. În locul lor duc prizonieri din țările mai 
dezvoltate, pentru ridicarea populației lo-
cale.  

Ai noștri fugeau, speriați, în toate 
direcțiile, încercând să își salveze caii și 
vitele trecând granița spre România. Frații 
tatei și bunicul din partea lui au fost prinși 
trecând Prutul și împușcați pe loc, iar tata, 
care a rămas lângă mama, dar și restul fam-
iliei, bunica și două surori ale tatei, mici, de 
câțiva ani, au fost pedepsiți cu deportarea 
în Siberia, odată cu alți mulți români 
basarabeni,care încercaseră să fugă. 
Bunica și bunicul din partea mamei nu au 
arătat ostilitate, numele lor de familie avea 
rezonanță slave, și au ales capul plecat. 
Aveau copii încă mici, iar pe mama au as-
cuns-o în podul șurii, în claia cu fân, 
împreună cu pruncul care era de alăptat, 
pentru a nu fi batjocorită sau deportată, 
alături de bărbatul ei. Timpul trecea, dar 
nimic nu se schimba. A stat ascunsă luni de 
zile. Mama plângea după tata, cu trupul an-
chilozant de nemișcare, anemiată și 
înfrigurată, iar pruncul cerea și el altfel de 
mâncare decât străveziul lapte. Bunica 
plângea la rândul ei, având mereu grijă să 
nu se dea cineva de gol. Apoi, fetița, de 
câteva luni, s-a îmbolnăvit, avea friguri, se 
îngălbenise, iar bunica a adus-o în casă, la 
căldură, și le-a spus rușilor care patrulau 
mereu și cereau, ba mâncare, ba holircă, 
despre copilă, că a găsit-o aproape moartă, 
abandonată în zăpadă, pe câmp. Dar mama 
nu mai putea fi ascunsă, casa și șura urmau 
să fie cotrobăite cu de-amănuntul, așa că, 
deși slăbită, cu încheieturile înțepenite, a tre-
buit să fugă în toiul iernii, doar cu binecu-
vântarea părinților ei,  ceva de mâncare și 
câteva haine înghesuite într-o traistă de 
spinare. A pornit-o pe jos, fără acte, plănuind 
să se dea drept poloneză, avusese prietene 
și colege poloneze, și rupea câteva cuvinte. 
De aici începe epopeea mamei, Via Do-
lorosa, o fetiță de cinsprezece ani, care se 
aruncă în necunoscutul dușmănos al iernii 
și al timpului de război, pentru a-și păstra 
curățenia trupului și neprihănirea iubirii pen-
tru soțul ei...  Tânăra în pantaloni strâmți ne 
așează în față tacâmurile, apoi farfuriile cu 
pizza fierbinte, aromată și aburindă... Dar 
foamea a dispărut. Amândouă avem lacrimi 
în ochi. Am imaginea fugarei însingurate, 
călcând ușor pe zăpada imaculată a unui 
câmp fără sfârșit, îi aud scârțâitul de sub 
ghete și crivățul amestecat cu urletul lupilor, 
pe unde trece ea, iernile sunt grele, gerul 
năprasnic... Mi-e frig...  

 -A mers nopți în șir, mergea continuu 
spre granița cu România. Orice oprire o 
putea costa viața. În frig trebuie să te miști. 
Ziua se adăpostea prin sate, odihnindu-se 
în spatele vreunei magazii, șuri, sau în 
șoproane de case părăsite. Nu întra în vorbă 
cu nimeni, pentru că nu știa dacă nu 
nimerea chiar în gură lupului. Foamea și 
frica nu au scrupule, iar ei îi era cel mai 
teamă de oameni. Dar s-a întâmplat că 

trupul i-a cedat și a fost găsită de o familie 
de români în fața casei lor, prăbușită. Era în 
zori și nu i-a văzut nimeni. Ea știa că doar 
Maica Domnului făcuse mijlocirea asta și îi 
era foarte recunoscătoare Proniei Cerești.  

Tânăra cu ochii somnoroși ne aduce și 
două sticle de apă minerală. Schimbarea de 
cadru mă doare.  

A fost salvată. Spălată, hrănită, 
încălzită, cu degerăturile pansate, a prins 
viață. După câteva săptămâni de recuper-
are, dar tot ascunsă pe timp de ziuă în podul 
casei, era la o azvârlitură de băț de granița 
cu România. De la fereastră, asculta bătaia 
clopotelor unei biserici de peste Prut. 
Binefăcătorii ei, țărani gospodari, cam de 
vârsta părinților ei, au vrut să mai facă o 
faptă bună și au trimis un tânăr care avea 
drum la Bălți, cu o scrisoare de la mama 
mea către părinții ei, să fie liniștiți că este în 
viață. Tânărul a predat scrisoarea, dar a fost 
prins de ruși pe când părăsea casa bunicilor 
mei, a fost bătut cu sălbăticie până a spus 
ceva, dar nu tot adevărul, anume că mama 
copilului abandonat în zăpadă, aflase unde 
se află pruncul și dorea să știe dacă e bine... 
Despre mama, propriu-zis, nimic. A doua zi, 
Binefăcătorii mei au fost luați pe sus, dar 
mama apucase să fugă și în aceeași noapte 
a trecut granița. Pentru fapta lor, atât ei cât 
și tânărul, care era un nepot al lor, au fost 
deportați în Siberia, dar, printr-o altă minune 
dumneavoastră, acolo l-au cunoscut pe tata, 
și-au spus povestea iar tata a îngenuncheat 
în fața lor și a plâns și a urlat ca o fiară 
înjunghiată de fericire și de nefericire și de 
recunoștință pentru Dumnezeu și pentru 
acești minunați oameni... A avut grijă de ei, 
iar după mulți ani au revenit în țară...  

Ajunsă pe pământ românesc, de 
acuma era primăvară, colțul ierbii dăduse, 
iar florile și frunzele înmuguriseră, inima 
mamei sălta de frumusețea livezilor, dar tot 
inima nu se vindecase de neîncredere. 
Auzise de la Binefăcătorii ei de cazul unor 
fugari care s-au predat la poliția română 
pentru obținerea de acte și adăpost, dar în 
loc să fie tratați ca niște frați au fost predați 
grănicerilor ruși, și, cu siguranță, dacă nu au 
fost împușcați sau omorâți în bătaie, au 
sfârșit și ei în Siberia.  

Mama! O fiică, o soție și o mamă de 
cinsprezece ani, o copilă intrată timpuriu în 
viață, era totodată  ființa  Pământului și a lui 
Dumnezeu. Știa să adulmece pericolul, să-
l ocolească fără înfruntare, să fie prudentă 
și răbdătoare și să creadâ în dreptatea 
divină, adică în esența adevărului... Iubirea 
ei era curată și trebuia să învingă...  

Vrăbiuța s-a așezat, de data asta la 
masa noastră, dar nu ca să ciugulească 
ceva, ci să asculte...  

O priveam pe Mariana, martoră la 
toată emoția ei, vocea îi tremura iar ochii îi 
zâmbeau triști și umezi, dar purtători ai unei 
lumini din altă lume... Era Mariana din 
copilăria mea, mereu luată pe gânduri... 
frumoasă! frumusețea aceea pe care o 
emană cei care vorbesc nu pentru oameni 
ci răspunzând unor ecouri ale spiritului...  

Alți mulți kilometri străbătuți în fiecare 
noapte, pe drumuri de țară ocolite, dar 
măcar avea ce mânca: brândușe, ghiocei, 
păpădii, frunze acrișoare, muguri, oferite cu 
multă grație, ei, de către o întreagă natură... 
Nu a urcat în niciun tren, în nicio mașină, 
tractor, căruță. A fost o căprioară înfrățită de 
bună voie cu pământul, în trei  anotimpuri. 
S-a oprit din drum la Buzău, era deja vară, 
pentrucă aicea putea găsi un  ajutor sigur. 
Binefăcătorii ei îi dăduseră pe un bilețel 
adresa și numele unui văr, muncitor ceferist, 
de fapt impiegat de mișcare, de origine 
basarabean, om cunoscut, de o mare în-
credere. A ajuns în dreptul lui, o umbră, un 
schelet, numai ochi și lumină. A fost 
internată în spital, tratată pentru răni, beșici 
și păduchi, dar mai ales pentru malnutriție, 
timp în care i s-au întocmit acte noi și i-a fost 
găsit un loc de muncă, la întreținerea 
vagoanelor în stația de la Râmnicu Sărat. 
I-a fost repartizată și o cameră, întâi într-un 
subsol de magazin, apoi într-un demisol de 
casă particulară, unde putea câștiga un ban 
în plus la curățenie.  

(Continuare în pag. 17) 
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*** 
 (…)Maria de Mangop se vedea că 

nu este în deplinătatea puterilor sale. Foarte 
puțini din cei prezenți o cunoșteau personal 
sau avuseră de-a face cu ea, așa că toată 
lumea aștepta cuvintele ei cu mare curiozi-
tate. 

—Dragii mei! Nu vă cunosc pe toți 
după chipuri, dar după nume, da! Și nu 

după nume, cât mai ales după fapte! 
Îl știu pe curajosul Sava din Roznov, care la 
Vaslui a strâns trei steaguri otomane, pe 
Chitic stolnicul din Strășeni, care l-a prins la 
Lainic pe fratele hanului, pe Olaru din târgul 
Pașcanilor, care a construit pod trainic peste 
Siret, pe Nică Boiu, care crește cei mai put-
ernici tauri din Țara 

Moldovei, pe Arhire, cel mai priceput 
în ridicarea zidurilor de apărare, îl cunosc pe 
Mircea Miere Albă, pe Ghiță Surdu, pe Anton 
din Podu Iloaiei, pe Savin și Darie din Galați, 
pe Silea și Gheorghe din părțile Tighinei, pot 
să spun numele tuturor celor prezenți acum 
și aici. Îmi pare rău că nu am putut face tot 
ce este posibil pentru a ajunge să vă cunosc 
mai bine. Pentru faptele voastre am a vă 
mulțumi și a vă cinsti! Faptul că ne-am 
adunat cu toții aici nu e o noutate. Știți pen-
tru ce ați venit, știți ce trebuie să faceți și, cel 
mai important, știți și cum trebuie să o faceți! 
Ați dovedit-o! Din păcate, nu ne este dat să 
avem tihnă. Așa cum lupii dau târcoale până 
ori strică turma, ori sunt nimiciți, așa au ales 
să facă și hoardele păgâne. Nu și-au învățat 
lecția la Vaslui, așa că mai încearcă o dată. 

Când luptă cu haita, păstorii cei 
strașnici sunt singuri alături de dulăii lor. Așa, 
și noi suntem singuri. Dar mintea ageră, put-
erea și hotărârea de a-și apăra agoniseala 
și bunăstarea celor dragi îi fac pe păstori să 
biruiască. Știu că, fără turmă, ei vor deveni 
oameni fără rost. Faptele voastre v-au ajutat 
să vă faceți câte un rost. Și nu orice fel de 
rost! Avem acum a înfrunta nu numai puzde-
ria de achingii, ieniceri și spahii. Avem a în-
frunta destinul nostru, al fiecăruia. Fiecare 
dintre cei prezenți aici este chemat la mo-
mentul judecății. Bunul Dumnezeu va 
cumpăni și va da fiecăruia dreptatea 
cuvenită. Pe cei buni și vrednici îi va chema 
alături de El, pe cei harnici și neobosiți îi va 
lăsa să continue lucrarea sa pe lumea asta. 
Dar, indiferent de răsplata primită, El știe că 
ne-am dus în fața judecății sale cu inima 
curată. Curățați-vă inimile și biruiți! (…) 

 
*** 
- (…) Trădare?! Deci pentru tine sunt 

o trădătoare? Astă-vară când m-ai îmbrățișat 
la pod aș fi preferat să cad și să mă înec, 
însă alintul tău m-a făcut să simt că sunt o 
femeie căreia nu-i e rușine cu dragostele 
sale. Ce blestem apasă, Doamne, asupra 
neamului meu, de trec prin așa golgotă? 

Se ridică și privea furioasă către An-
drei. 

—Iubesc pe unul care-i în stare să-
mi pună o țară la picioare și pe unul pe care 
orice femeie de pe fața pământului și l-ar 
dori în brațele sale. Da, am trădat! Și acum 
sunt o trădătoare, Andrei! Să știi că nu sunt 
mândră de mine! Sunt o târfă și o 
trădătoare! Doamne, asta face dragostea 
dintr-o femeie? (…) 

 
*** 
(…) “Doamne, tot ce ți-am cerut în 

viața asta mi-ai dat! Cu bune, cu rele, toate 
au venit la timpul lor și cu rostul lor! 
Mulțumesc! Da’ dacă tot te-ai ostenit atât, 
Doamne, lasă-mă să mă mai bucur de ei! 
Știu că oșteanul e logodit mai degrabă cu 
moartea decât cu muierea hărăzită! Dar 
acum, lasă-i! Vor veni și alte furtuni! 

Că are peticul ăsta la dușmani! Vin 
toți aici ca în Canaan! Numai lapte și miere 
caută! Dar noi știm că este și venin, și amar 
de câte griji ne facem de dragul lor! 

Sfântă Fecioară, nu-mi da ceasul 
blestemat al mamei care trebuie să-și 
plângă fiii în floarea tinereții! Nu-mi da nici 
ceasul greu al despărțirii de Ion! Întărește-
i, Doamne! Doamne, ia din puterea mea și 
dă-le-o lor!”(…) 

 
*** 
(…) Andrei și Dan erau îngerii morții. 

Sbierea, Iuga și Șteful erau uriașii Sfarmă-
Piatră. Vodă și fiul său luptau precum marii 
războinici din vechime despre care se 
spuneau povești la ceas de seară. Gruia și 
Buhtea întinereau și își sporeau forțele cu 
fiecare lovitură. Cu toții, odată cu viața unui 
dușman, parcă îi luau și puterea. Nimeni nu 
făcea un pas în spate. Dacă alunecai și 
cădeai, riscai să nu te mai poți ridica. 
Puhoiul te călca în picioare. Toți erau 
acoperiți de sânge de sus până jos încât nu 
mai recunoșteai dușmanul. Ca să nu 
lovească în tovarăși, toți începură să înjure. 
Se auzeau acolo toate graiurile Balcanilor. 
În acele momente, și ienicerii își aduceau 
aminte de graiul în care s-au născut. Buhtea 
și Hurul căzură printre primii. Pașcu căzu 
salvând viața prințului. Sângele curgea în 
valuri. Mâini, picioare tăiate, capete 
sfărâmate, măruntaie înșirate, foc și fum 
înecăcios, soare arzând, fețe distorsionate 
de mânie și efort. Dumnezeu și Allah își 
întoarseră fața de la acel loc. Nimic nu mai 
era omenesc. Spătarul Coman îi îngrozea 
pe cei care apăreau în fața lui. Din două lovi-
turi reușea să despice un om cu forța sa. 
Oamenii din acel loc dădeau în spate. (…) 

 
*** 
(…) Spătarul veni cu vorbă către el, 

însă îi spuse stins: 
—Lasă-mă, Sbiereo! Lasă-mă! În 

noaptea asta vreau să spun numele celor 

care i-am lăsat în urmă! Lasă-mă! Vreau să 
fiu singur! 

Noaptea fu groaznică. Urla sufletul în 
el. „La ce bun că m-am ridicat împotriva 
Porții? Țara este sub sabia turcului, iar până 
mâine-seară, toți vor ști că am fost învins. 
Sunt un învins! Nimeni nu mai urmează 
învinșii! Familia mea e prinsă în zidurile Hot-
inului, iar Alexandru, sub cele ale Neamțului. 
Mai devreme sau mai târziu, aveau să 
cedeze. Învins! Fără familie! Fără țară! Fără 
prieteni! Ioane, Ioane, acum ți-ai găsit să mă 
lași!” 

Cine ar fi stat aproape l-ar fi auzit 
plângând. Începu din nou să spună în gând 
numele celor căzuți. Ca o rugă pentru ei, ca 
o pedeapsă pentru sufletul lui. Irosise viața 
atâtor bărbați destoinici. „Pentru ce?” 

Zorii îl găsiră cu ochii ațintiți în 
văzduh. Sbierea îl îndemnă cu ceva 
mâncare. 

Nici nu-l băgă în seamă. Se ridică, se 
spălă pe față cu apa rece a Bistriței și făcu 
semn de plecare. Trebuia să ajungă la 
răzeșii din Țara de Sus.(…) 

 
*** 
(…) Aceste gânduri îi fură întrerupte 

de Baiazid: 
—Vino cu mine! 
    Încălecă și merse la marginea 

taberei. Umbra neagră stătea nemișcată. 
Privi înjur la oștenii lui. Erau pregătiți de 
luptă, dar în ochi citeai multă nedumerire. 
Auzi câțiva veterani scrâșnind din dinți: 

- Kara Gölge! Ce făptură a mai creat 
Allah?Ăsta nu doarme?În câte locuri poate 
fi? Nu ai spus tu , Arda, că acum trei zile l-ai 
văzut la Vaslui? Ei bine, acum patru ne bân-
tuia pe drumul de la Suceava!  

  Atunci îl văzură pe padișah. 
—Iertare, Luminăția Ta! (…) 
 
*** 
(…) Nu era învățat. Îi plăcea cât fu-

sese căpitanul Andrei. Știa că toți îl numeau 
logofăt din dragoste, bucurându-se pentru 
el. Avea nevoie de o clipă de liniște. Se duse 
să-și facă o băutură turcească și să o bea 
înfosta lui cameră, acum a lui Dan. În obscu-
ritatea ei îl găsi Ilinca. 

Veni și se așeză pe genunchii lui. Își 
puse capul pe pieptul lui. Îi auzi inima  
bătând, închise ochii și zbuciumul ei se mai 
liniști. 

—Îmi place cum sună! Simt că sunt 
în spatele celor mai puternice ziduri! 

—Și mie îmi place aroma ta! Parcă e 
primăvară tot timpul lângă tine! 

Își ridică ochii căprui spre el. O sărută 
cu nesaț. 

—Și acum ce facem, logofete? 
Andrei zâmbi. 
—Am câteva gânduri! Niciunul prea 

cucernic! 
 
*** 
(…) Călătoriră către târgul Rădăuților. 

Ajunși acolo, domnul și alaiul său intrară în 
bisericuța care adăpostea mormintele 
strămoșilor săi și se reculese. La ieșire, stătu 
câteva momente de vorbă cu sfinții părinți și 
dădu poruncă să se facă popas lângă pâlcul 
de brazi de la marginea târgului, unde să ia 
o gustare și să bea o cană de vin fiert. Pâlcul 
acela de brazi nu avea ce căuta acolo, de 
aceea atrăgea privirile. 

Vara, la picioarele sale, se afla o 
frumoasă pajiște, udată de apele repezi ale 
Sucevei. De acolo se vedea, în dreapta, dru-
mul către Suceava, iar dacă vremea era 
senină, se vedea și turnul cel mare al cetății, 
iar în stânga se vedeau turnurile micii cetăți 
de la Siret.  

Ostașii făcură foc de tabără, puseră 
pirostrii pentru vin și se apucară să 
pregătească niște bucăți de pastramă. 
Coborî din sanie și făcu câțiva pași. Vântul 
și aerul rece de iarnă îi înroșiră obrajii. 
Deodată, ceva o lovi în spate. 

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! Se 
pare că pe lângă suferința pricinuită de 
drama familiei mele, Dumnezeu mi-a lăsat 
să trec și prin golgota lipsei pruncilor! La 

toate astea trebuie să îndur și zvonurile, nu 
tocmai plăcute, despre tine și privirile seci 
ale unor domnițe. Aceste lucruri nu le băgam 
în seamă până în acea seară nenorocită! 
Cum vrei să fiu într-o țară în care nu am 
rădăcini? (…) 

 
(…) Se întoarse stăpâna. 
—Nu te mai frământa! Ești stăpânul 

lumii și până la urmă toți vor simți asta! 
Nu uita ce ți-a zis și dascălul tău: dru-

mul către succes trebuie să simtă gustul în-
frângerii! 

—Ai dreptate! Dar gustul ăsta ține 
prea mult! Poate trebuia să fiu mai hotărât 
în anumite momente! Însă am dat semne de 
slăbiciune! Nu asta trebuie să facă un 
stăpânitor! 

—Nici luminatul Mahomed nu a făcut 
lucrurile peste noapte! Nici înaintașii tăi! Știi 
că până la urmă vei învinge! Vei lăsa în 
urmă o împărăție, cea mai mareîmpărăție pe 
care a cunoscut-o lumea! 

Avea dreptate, dar gândul eșecurilor 
mărunte din ultimii ani îi știrbise din faima de 
mare biruitor și îi accentuă starea de discon-
fort a stomacului. Alese ca în acea zi să se 
bucure de soare și de plimbare. Mâine era 
ziua deciziilor. Strânse mâna lui Emine, iar 
aceasta își lăsă capul pe umărul său. 

—Să o chemi pe Gevher! 
Spusele lui o surprinseră și îi scăpă 

un oftat de ușurare. 
—Să înțeleg că ai iertat-o? 
—Încă nu ! Poate! 
—De ce ești așa de dur cu ea! E o 

copilă! Oare nu toți ne îndrăgostim? Mai ales 
la vârsta lor! 

—Ai dreptate! Dar putea să discute 
cu tine! Avem planuri pentru ea! 

—Cine nu-și ascunde prima 
dragoste! Cu atât mai mult când nu ai liber-
tatea unei femei obișnuite! E ușor să o 
judecăm! Ai dreptate! Putea vorbi cu mine. 

Poate cel ce i-a luat inima nu e 
bărbatul pe care-l doream noi. Însă ce fată 
nu visează la acel prinț frumos și viteaz... 
are aceste calități, mai puțin noblețea. 

—Ah! Diavolul ăsta de Dindar! 
Câteodată nu știu de ce l-am iertat! Surghi-
unul e prea puțin pentru el! Parcă are un 
înger păzitor care- l păstrează pentru o 
menire mai mare! 

Nici nu știa câtă dreptate avea! (...) 
 
(…) —Mutu a fost iar erou! 
—Nu fi obraznic, Andrei! Treburile 

sunt mai serioase decât par! După cum știi, 
în scrisori apare și numele tău ca om ostil 
domniei, cu acces la marii boieri datorită 
poziției familiei tale, cu suficient curaj și 
multă pricepere în a iniția acțiuni! Din fericire 
sau din păcate, e singurul nume care apare 
în scrisoare! Din fericire, acest lucru te 
scoate deocamdată din cercul suspecților, 
plus faptul că nu ai ascuns răvașul! Din 
păcate, cineva încearcă să profite de faptul 
că ai luat-o razna acum un an și dorește să 
te compromită și mai mult, miza reală fiind 
compromiterea familiei noastre. Dacă sun-
tem scoși din joc, Moldova pierde unul dintre 
comandanții oștii, pe cel mai bun, și pe cel 
care apără domnia prin lucrări neștiute! 
Domnia va fi mai slabă, iar la vremurile 
astea, acest lucru poate fi vital. 

În plus, dacă noi picăm, mai pică și 
alții – unchiul tău, verii tăi și, mai nou, viitorii 
cuscri și familia lor. Nu uita că și bogăția ta 
ar putea să rezolve niște probleme prin 
vistierie. 

—Dacă are ceva Piticu, are cu mine, 
nu cu voi! Orice putem spune despre el, dar 
nu că nu ar avea minte! 

—Nu forța lucrurile, Andrei! Nu uita 
că pentru unii avem prea multă putere! 

Câteodată, cred că și Vodă gândește 
la fel! De ce crezi că m-a pus să lucrez cu 
părintele Antioh? De ce crezi că i-a dat de 
lucru lui frate-tău cât mai departe de 
Suceava? De ce crezi că l-a pus în prima 
linie la Vaslui? 

—Dă-l dracului! 
—Îl dai, nu-l dai, destinul nostru este 

legat de al lui! 
—Al tău, nu al meu! (…) 
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din înaltul imaginaţiei 
 
înaintezi în propria-ţi vârstă 
cum ai înainta într-un labirint 
faci un mic orificiu în peretele său 
pentru a fixa dinamita 
lumea orbeşte 
când fitilul ia foc din ea rămâne 
o simplă poveste de iarnă 
 
te desfăşori ca un fum pe tot cerul 
dar ce-a mai rămas de ars  
în propria-ţi imaginaţie 
poate aşternuturile cu miros de lavandă 
oricum, din înaltul său se vede Africa  
Cartagina, pe Didona nu o văd 
Nici pe Hannibal sau pe Cheops 
constat aici un defect de imaginaţie 
pânza ei cusută cu prea multe detalii 
acoperă umerii lui Nefertiti 
ca o umbră bifată  
într-un timp aflat sub nivelul mării  
sau peste  
unde zeii ne-au făcut conturul cu cretă albă 
declarându-ne protectorii lor 
 
nu mă simţi între palme 
 
nu ai nicio clipă impresia că sunt acolo 
toba inimii nu bate ritmul ca la carnaval 
ci mai rar, cum merge elefantul 
iar pe inelar nu e niciun semn că, de-acum,  
imaginaţia va fi hrănită doar cu pâine albă 
 
totul e sculptat în pereţii memoriei  
artistul simţindu-şi opera 
ca pe un fluierat într-o cameră goală 
ecoul se aşază în interiorul viziunii 
scoţând o lungă exclamaţie de admiraţie,  
ca în faţa miresei 
 
palmele se înalţă către cer 
doar atunci când cineva îţi strigă 
precum lui Lazăr: „ridică-te!” 
la prima încercare pălăria cade 
sub ea tremură gândul 
că vei rămâne în capul oaselor 
fără a te putea ridica  
pentru a privi cu ochi de ciclop 
adevărul căzut după dulapul cel roşu 
aşezat atât de riscant  
pe marginea zării 
 
vorbitul din mâini 
 
vorbitul omului din mâini 
seamănă cu vorbitul pomului din crengi 
tot atâta rostire foşnită 
sau cu vorbitul din aripile ce migrează 
pe un cer îndepărtat 
care nu este cerul său 
este al vecinilor de lume caldă 

de unde nu vor cădea niciodată 
fluturii opriţi în ochiul verde  
al unui anotimp  
ce a stocat toată clorofila  
iar acum lacrima i se prelinge  
pe nisip străin 
 
vorbitul din mâini e replica inimii  
care a strâns în portofoliu 
valuri de argumente 
fără a convinge albastrul 
aflat deasupra capului  
bulgării săi imenşi 
ar putea strivi orice contraargument 
cum şi albastrul decăzut 
furişat între valuri 
format din prea multe noduri marinăreşti  
 
secretele casei 
 
gândul îmbracă lenjeria aurie 
a unui poem desăvârşit 
cine este eminenţa care-l va citi 
nu vom şti niciodată 
căci la coada perfecţiunii se stă mereu 
 
vom practica tactica omului  
ce-şi duce mâna la gură 
şi se miră de sutienul în care s-au copt  
merele unui anotimp imprecis 
însă niciunul n-a căzut în iarbă,  
lângă casa melcului 
cineva (anonim) tot încearcă 
să afle aria cercului  sfidător de frumos 
de dus în toate templele 
şi de topit ceara lor 
în mâinile rugăciunilor fierbinţi 
 
printre rândurile scrise cu litere de mână 
se-aud mergând, la braţ, două voci 
cele care au calculat aria cercului 
iar acum stropesc mărul 
cu substanţa rezultată 
din formula chimică a iubirii lor 
nedorind să dea nimănui 
din secretele casei 
 
în fiecare oglindă 
 
din fiecare oglindă “noapte înstelată” 
apare o nouă zi 
şirul nu se mai termină 
nu se mai Africă de cald 
dar nici de nord 
nu se mai urs polar 
pe umerii goi 
prefer ziua de duminică 
când pot bea cu prietenii 
un pahar de ambrozie 
punându-ne întrebări 
despre felul cum putem aşeza  
secretele lumii în pachetul cu daruri 
prea mult semănând 
din punctul de vedere 
al celor ce şi-au ascuţit  
lăncile şi săgeţile în ochii noştri 
cu darul grecilor 
 
timpul încă n-a şters sângele închegat  
pe sabia care n-a urmărit acelaşi obiectiv 
cu tovarăşii de înţelepciune 
iar acum Doamne  
vrei să închizi fabrica de nouăţi 
pentru a-i stârpi  
pe cei care ne sabotează producţia 
cu trecutul lor 
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Coboară toamna dintre munți  
 
purtând la gât o salbă de oi cărunte. 
E splendidă în haina ei de glugi 
și cosița răvășită de vânturi. 
 
E ceva în mersul ei legănat  
în aerul de jună cochetă. 
Un fior îmi dă nopțile peste cap 
ziua trece parfumată și ușor aiurită. 
 
Lumea mă privește curioasă 
tac puțin încurcată 
zâmbesc și mă arunc  
într-un poem 
lung cât o cale ferată. 
 
La capătul lui mâinile mele  
se rătăcesc în părul tău 
și n-ai puterea să le dai deoparte. 
 
Disperarea cu care ne-am atins  
 
mâinile ultima oară 
mă ajută să respir și tu știi 
că din ziua aceea locuiesc  
într-un măr din care-mi trag seva. 
 
Viața mea e roz ca iluzia puștiului  
care mi-a dăruit la grădiniță 
o inimă de hârtie. 
Viața mea e verde ca ochii  
bărbatului care m-au văzut  
prima oară femeie. 

Viața mea e roșie ca rujul de pe buze, 
ca rochia pe care am îmbrăcat-o  
special să mă vezi fericită  
în aceste vremuri cernite, 
chiar dacă o simt cum trece  
ușor, la fel de ușor 
ca mâinile tale pe alte coapse. 
 
E noapte. Mâinile mele  
strâng la piept un pui de moarte 
într-o repetabilă fericire de a fi 
tu și eu – semințe aceluiași fruct 
neînceput. 
 
Fii tu pentru o clipă  
 
inima mea în inima ta uitată 
privirea pierdută dincolo de galaxii 
mâna care iubește tot ce ating  
pentru că într-o zi de toamnă  
ai lăsat să-ți scape în palmă sărutul, 
 
ca un fluture valsul meu 
pe fruntea lunii 
ca o candelă aprinsă  
mersul tău înaintea furtunii, 
 
să ne lăsăm cuprinși 
doar când ne vom simți  
de mistuirile dintâi 
aproape stinși. 
 
 

  *din volumul în lucru  
Duminică în Octombrie 

 
Clandestini în alb și negru 
 
 
Departe de lume duc strâns în pumn un curcubeu.  
Un talisman – Tu și eu. Un foșnet suntem.  
De pasăre rară înălțându-se cu o singură aripă. 
De ochi atins de Duhul Sfânt departe de lătratul  
câinilor adulmecând cu înverșunare urme de tandrețe  
lăsate pe drum. Lăstărește a primăvară sărutul așezat  
pe tâmpla smerită de cruce și doar tu știi. Zilele trec  
însemnate cu roz. Mierlele țipă în codri de dor.  
Miresme de liliac sfărâmă tăcerile. Inundă crângurile.  
Apele se limpezesc de drag în ochiul mielului nenăscut.  
Cenușă se fac cărările pe unde au trecut în grabă  
tălpi de Iudă și de farisei. Munții – trecători  
pentru flăcările răscolite de-atâta înțeles în piept.  
Tu, eu – clandestini în alb și negru voalul morții 
destrămând. Mireasă-ți sunt și Tu-mi ești mire 
zări de plumb înmiresmând

Mihaela 
Aionesei

  Marieta Cristian 
 
 
Războiul din noi 
 
Săgeți otrăvite de vise fărâmițate cuan-
tic  
se înfig în pieptul dezgolit  
al uitării întinse lasciv asemenea unei 
Eve  
pe coasta unui început neînceput. 
Pe retina speranței 
palpită o scânteie firavă ridicată  
                           ca o pasare Phoenix 
care-şi așteaptă big-bangul  
                spre apocalipsa nerăbdătoare. 
Fierbe lava Vezuviului  
din tăcerea risipită insidios în venele 
smulse durerilor din Noi. 

Tâșnește teama ca proiectilele  
                 din ghearele înnebunite 
de pofta așteptării monstrului  
                      închis spre Sine ritmic,  
într-o prăbușire continuă 
cu zgomot de uși închise  
                        brutal de destin. 
Uneori se aude  ţipătul cristalin al ierbii 
din cerul Verdelui  sau 
ecoul scrâșnit al stelelor ascunse  
                        în lutul trecerii. 
Plânge Pustiul  răsucit in spirale  
de viori dezacordate. 
Hohotește a blestem clepsidra prăbușită  
                    în iadul născut  
în uimirea unei secunde rătăcite  
în drumul spre nicăieri. 
Se zbat la margine de Poezie sintagme  
construite ad-hoc din resturi de Cuvânt..


