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DOCUMENTAR de Mircea Coloșenco

MIHAI  EMINESCU

Reproducem peste douăzeci de grupaje de
știri/informaţii/reportaje/amintiri referitoare
la MIHAI EMINESCU, datând din zilele anului fa‑
tidic 1889 al trecerii lui la cele veșnice.

Precizăm că moartea Poetului Naţional a fost
inclusă printre știrile‑eveniment ale anului în
toate publicaţiile momentului din ţară și din

străinătate.
Textele redate de noi, în

ortografia publicaţiei, sunt
nesemnate, cu excepţia
Amin tirii lui Scipione Bă‑
descu (15 mai 1847 ‑ 4 octombrie 1904), prie‑
tenul Poetului.

7.
ULTIME  INFORMAŢIUNI
Următoarele ᵭiare aŭ subscris suma de 397 lei 70 b., pentru coróna ce a fost depusă pe sicriul lui Eminescu:
Adevèrul, Constituţionalul, Curierul financiar, Democraţia, l’Independánce roumaine, Liberté roumaine, Lupta, Naţionalul,

Romànul, Rèsboiul, Rèsboiul vechiu, Romània, Romània literară, Telegraful romàn, Universul, Voinţa naţională.
Coróna costând numai 300 lei, mai remâne suma de lei 97, b. 70.
Dupá cât aflăm, d. B.P. Hasdeu, a scris uà scurtă dér pliná de un adevér isbitor și crud, amintire despre Mihail Eminescu.

Acest articol va apare in numérul viitor al Revistei Nouĭ.
R. XXXIII, Miercuri, 3 iulie (21 iunie s.v.) 1889, p.658, col.1.

8.
In memoria lui Eminescu.
Aflăm din Botoșani că un comitet ar fi pe calea de a se forma, in lăudabilul scop de a ridica, prin subscripţiuni publice,

bustul lui Eminescu, in centrul gràdinei primàriei din Botoșani.
R. XXXIII, Vineri, 5 iulie (23 iunie s.v.) 1889, p.667, col.2,4.

9.
Mórtea poetului Eminescu este înregistrată și în foile maghiare.
Ast‑fel Egyetértéz făcénd uă schiţă biografică a lui Eminescu, îl numește «Lenau» al Românilor, și tot uă dată arată

pierderea cea mare ce a îndurat literatură română prin mórtea prematură a acestui mare autor.
Idem, col.4, reluare în nr. duminică 7 iulie, p.671, col.5.

10.
ULTIMELE  INFORMAŢII
Eminescu.
După cât aflăm eri s’a ţinut în Botoșani uă adunare a admiratorilor lui Eminescu, în salónele redacţiunei ᵭiarului Libertatea.
S’a constituit un comitet ad‑hoc, care sĕ aibă insărcinarea cu stringerea de fonduri, necesare pentru ridicarea unui bust

marelui poet.
Corespondentul nostru din Iași ne scrie, că mai multe persóne din acel oraș, aŭ luat iniţiativa de a bate uă medalie come‑

morativă în amintirea lui Eminescu.
După cum adaugă corespondentul, medalia s‑a comandat deja în străinătate.
Mult cunoscuta La Revue de l’Orient, ce apare în Budapesta consacră în ultimu’i numĕr, un foileton întreg, decedatului

poet Eminescu.
La Revue … între alte multe elogii, încheie articolul ᵭicȇnd că Eminescu, a fost unul din cei mai mari poeţi ai României.
În numȇrul nostru de mâine vom publica uă amintire din viaţa lui Eminescu, scrisă de d. Scipione I. Bădescu publicist din

Botoșani și fost amic intim cu  poetul.  

Citim în ziarele din Iași:
Ni se atrage atenţiunea asupra unui important manuscript filozofic a lui Eminescu. E vorba de uă traducţiune comentată

din limba germană a uneia din operile celebrului filosof Kant. Opera tradusă este: «Critique de la raison pure» partea I
tradusă și însoţită de nisce lungi și admirale comentarii, datorite genialului nostru poet, care se scie că iubea fórte mult
filosofia germană și mai ales pe Kant.

E vedit de ce interes este acel însemnat manuscript și care ni se spune că s’ar fi aflànd la unii din literaţii noștri. Cum ȇnse
nu scim anume la ce persónă se află, de aceia atragem și noi atenţiunea prietenilor lui Eminescu a căuta manuscriptul în ce‑
stiune, dându’i cea mai întinsă publicaţie.
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De asemenea aflăm că în curȇnd va apare în capitală o broșură conţinȇnd biografia poetului, o analisă a operilor séle,
precum și tóte câte s’aŭ scris de el în diferitele ᵭiare din ţéră și străinătate.

Fântá Blandusiei, ᵭiar unde a scris în ultimul timp Eminescu, a apărut eri în doliu. Conţine biografia și diferitele scrieri
ale poetului.

Revista Nouă, sub direcţiunea d‑lui Hajdăŭ conţine sub semnătura acestuia, un mișcător articol, asupra poetului.
R. XXXIII, marţi, 9 iulie (29 iunie s.v.) 1889, p.679, col.I

11.
CRONICA

AMINTIRE
Lumina dulce a lunii se revarsă în valuri argintii peste întreaga fire.
Cu buruieni crescute printre olanele de pe coperișiŭ cu streșinile rupte și crucea atàrnànd, abia ţinàndu‑se de un lanţ, bi‑

serica Caimata [?] tristă, în mijlocul mormintelor cu cruci strâmbe și rôse de vreme.
Uă adiere lină, clatină a lene frunzele unui plop bătrân, crescut în preajma bisericei și freamătul foilor s’auᵭea în

depărtare ca susurul unui izvor.
Luna lumina curtea mare a bisericii – tăcută și pustie – presărată pe ici‑colea cu morminte, iar de pe clopotniţă, s’auzea

strigătul de cobe al cucuvelei.
Tăcerea adîncă domnește… nimic nu se aude; din când în când sborul iute și speriat al vreunei păsări de noapte, turbură

liniștea de mórte ce domnește peste morminte.
Numai:
Biserica‑n ruină
Stă curioasă, tristă, pustie și bătrână,
Năuntrul ei pe stâlpi‑i, pereţi, iconostas
Abia conture triste și umbre aŭ rămas;
Drept preot tórce‑un greer un gând fin și obscur,
Drept dascăl tócă cariul sub învechitul mur.
În faţa bisericei, un lung șir de odăiţe, vîrîte în pămènt, de a’i crede că‑s bordeie, sunt adăpostul preoţilor. De partea cea

alta, pe dupè biserică, sunt încă douè odăi, tot așa de scunde și înfundate în pămènt. Una locuită de baba bisericei cea l’altă
cu chirie unui tinȇr.

Nimic mai curios ca acesta.
Cu fașa ócheșia, pèr negru, ochii negrii – adinci ca marea – peliţa feţei albă și mata; tácut, trist, retras ăn odăiţă, tótă ziua

cu perdelele lăsate, scriind fără răgaz.
De cànd venise, nimeni nu pătrunse la el. Séra numai când stelele începeu a sclipi pe cer, când luna lumina văzduhul, când

frunzele plopului tremurau la adierea vȇntului; când printre crăci de salcie, razele lunei, străbăteu ca niște suliţi de argint;
atunci furișiu, pe ascuns, ferestrele lui se deschideu, lăsând să intre în valuri, răcórea serei și lumina lunei. Figura lui tristă,
blândă, în gânduri adîncită, aparea la feréstră, privind lung curtea bisericei.

Inăuntru, un pat de scânduri, cu o velinţă albă; în colţ uă masă cu‑un scaun de lemn, iar în jurul păreţilor, policioare aco‑
perite cu cărţi. Tavanul de scânduri, inegrite de vreme, róse de cari și pline de páinjenișiŭ. 

Masă, scaun, cărţi, pat, totul era acoperit de un strat des de praf.
Pe jos rogojină, iar de desupt, pàméntul lipit și netezit de baba bisericei.
Și privirea lui adincă, pătrunzătoare, tristă ca durerea, se îndrepta in sus, privind seninul cerului, luna, stelele, pierzându‑

se în depărtări albastre. 
Ast fel petrecea de un an, de când venise.
Ziua scriind, nóptea privind natura până din spre ziuă.
Și când luna trecea pe dupè biserică, când s’auᵭea pitpalacul în pridvorul caselor din fund, stelele incepéŭ a păli, lucefărul

dimineţei s’arăta pe d’asupra clopotniţei, când ciripitul vrăbielor din plop umplea văzduhul și in liliacul din colţul casei
s’auzea cântarea încétă, lină și mângâitoare a privighetorei, el adormia dus, cu capul pe uă mână în loc de pernă.

Suflul zefirului îi răcorea fruntea largă, mare, întipărită tot d’auna de uă profundă melancolie.
Fire tăcută, gânditóre… trăia mai mult cu el și cu natura.

Și de plânge, de se cértă,
Tu in colţ petreci in tine

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Tu rămâi la toate rece
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nu spera și nu ai teamă…

Acesta era Michail Eminescu. 
Scipione Bădescu

R. XXXIII, miercuri 10 iulie (30 iunie s.v.) 1889, p.682, col.3‑4.
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12.
Aducem la cunoscinţa consiliului de familie instituit pentru administrarea pensiei lui Eminescu de pe când acesta era

âncă în viaţă, și în special amicilor defunctului poet, că mai multe cărţi și manuscrise de ale lui, se află într’un cufăr, în fosta
sea locuinţă din strada Stirbeiŭ‑Vodă.

Ar fi bine ca aceste hârtii sĕ se ia mai în grabá de acolo, căci ar fi păcat ca ele sĕ se risipească și pierde.
R. XXXIII, p.683, col.3‑4.

13.
Neue Freie Presse din Viena, făcȇnd necrologul regretatului nostru poet Eminescu, ᵭice între alte elogii că alături cu Ale‑

xandri, Eminescu e cel mai însemnat poet al României și el a probat în poesiile séle că limba română, ce era despreţuită acum
câte‑va decenii, ca limbă a ţĕranilor, este în stare sĕ satisfacă exigenţele cele mai inalte și mai dificile ale creaţiunei literare.

R. XXXIII, sâmbătă 13 iulie (3 iulie s.v.) 1889, p.691, col.3‑4.

14.
Ðiarele din streinătate urméză a înregistra mórtea lui Eminescu.
Ultimul număr din Deutsche Zeitung din Viena îi consacră un articol; de asemenea și Le Courrier du Soir, în ultimul

numĕr, vorbind de mórtea lui Eminescu, ᵭice că România a perdut un poet, cu care, cu drept cuvȇnt, merită sĕ se mândréscă.

D. Scipione Bădescu, publicist din Botoșani, face cunoscut prin ᵭiarul sĕu Curierul român, că a început a scrie uă serie de
amintiri adevĕrate, conţinȇnd vr’o 30 de episóde din cele mai interesante din viaţa lui Eminescu.

Aceste articole vor apare într’unul din ᵭiarele cotidiane din capitală.

După cum am anunţat, în sĕptĕmâna trecută, a apărut un studiŭ critic asupra lui Eminescu, datorit penei d‑lui Corneliu
V. Botez, student al facultăţei de drept din capitală, și redactor al părţei literare de la Revista literară.

Acéstă broșură se vinde în folosul statuei ce se va ridica lui Eminescu.

Tot uă dată comitetul societăţei România literară, ne rógă sĕ anunţăm că acest comitet a decis sĕ se deschidă liste de
subscripţiuni pentru ridicarea unei statui lui Eminescu.

După cât suntem informaţi, d. Titu Maiorescu, e hotărit a scóte după vacanţe uă ediţie în care sĕ fie cuprinse tóte operile
lui Eminescu, atât cele poetice, cât și cele în proză, precum și cele politice publicate în diversele ᵭiare, de reposatul poet, și
mai cu sémă cele din Timpul.

R. XXXIII, duminică 14 iulie (4 iulie s.v.) 1889, p.695, col.7.

15.
Întrunirea ţinuta Duminică în salónele ᵭiarului Libertatea din Botoșani, în privinţa ridicărei unui bust lui Eminescu, s’a

amânat, după ce s’au luat mai multe resoluţiuni importante.
S’a decis ca sĕ se alégă un comitet de iniţiativa, s’au propus câteva miᵭlóce pentru adunarea fondurilor necesare și în

sfàrșit s’a hotàrit a se face uă nouà intrunire, cu invitări speciale.
Tot in scopul ridicàrei unui bust poetului, d. avocat Razzi a făcut uă propunere in sĕnul consiliului comunal al orașului

Botoșani.
R. XXXIII, marţi, 16 iulie (6 iulie s.v.) 1889, p.703, col.2.

16.
In curȇnd va apare un memoriu asupra lui Eminescu, care va conţinea datele cele mai importante și mai esacte din viaţa

poetului, culese de la o persónă cât se póte de competentă și care a fost in relaţiuni intime cu Eminescu.

După cât aflăm Consiliul comunal din orașul Botoșani ţine la disposiţiune, trei mii de lei pentru monumentul ce se va
ridica pe mormântul poetului Eminescu.

D. Filip Marinescu, unul dintre absolvenţii scólei nóstre de sculptură, și admirator al poetului Eminescu, s’a hotărit sĕ
formeze bustul acestuia dupĕ ultima fotografie, în mărime mai mare de cât cea naturală. Dupĕ cum crede Fàntána Blandusiei,
bustul va fi gata cam peste vr’uă trei sĕptămâni.

Se scie că d. V. Gh. Mortzun, redactorul părţei literare de la revista Contemporanul a începuta tipări poeziile inedite și
proza literară, a nefericitului poet.

După cât aflăm acum, acéstă publicaţiune întreruptă pentru un moment, va apare în curȇnd și beneficiul ce va resulta
din vȇnᵭarea acestor volume va fi reservat pentru cheltuielile ce vor necesita statua séŭ bustul ce se va ridica lui Eminescu.

R. XXXIII, miercuri 17 iulie 1889, p.707, col.4.
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17.
Sub preșidenţia d‑lui Maiorescu s’a format un comitet care sĕ facă apel la tinerimea română pentru a contribui la facerea

unui monument pe morméntul lui Eminescu.
Planul este ca imprejurul mormântului sĕ se facă un grilaj de fer, in lăuntru sĕ se ridice uă stâncă de marmură și alăturea

se va planta un teiu.
Se va face un apel și către tinerimea română de peste munţi, astfel către Bănăţeni va face apel d. V. Mândreanu.

R. XXXIII, joi 18 iulie 1889, p.711, col.2.

18.
A apărut fascicula VII, anul al cincilea din mult cunoscuta Romaenische Revue din Viena sub direcţiunea d‑lui dr. Corneliu

Diaconovici.

Romaenische Revue, anunţând mórtea lui Eminescu, spune că poporul român trebuie să‑l jelească, căci a perdut pe unul
din cei mai mari fii ai săi.

«Cu el n’a pierit numai omul dér și nesfărșita comóră a poporului român, căci Eminescu a fost uă odraslă genială a
acestuia și un uriaș al cugetărei.»

Tot în ultimul Romaenische Revue se află publicate, în traducere următórele trei poezii de ale lui Eminescu: Diana,
Veneţia (sonet) și Glossa.

R. XXXIII, duminică 21 iulie 1889, p.723, col.3.

19.
Mâne se vor întruni în Botoșani, membrii comitetului ales ad‑hoc, pentru a lua uă decisiune definitivă în privinţa ridicărei

unui bust lui Eminescu.

Revista olteană ce apare în Craiova publică în ultimu‑ĭ numĕr (Nr.4) Sĕrmanul Dionisie, nuvelă de Mihai Eminescu.
R. XXXIII, miercuri 24 iulie 1889, p.735, col.4.

20.
Convorbirile literale, revista în care Eminescu și‑a publicat mai tóte poesiile séle, publică sub iscălitura directorului ei,

Iacob Negruzzi, un necrolog și o biografie asupra vieţei marelui poet.
D. Negruzzi își termină astfel articolul d‑séle:
«Cu Eminescu s’a stins un mare poet naţional, original in tóte felurile, noi perdem un amic iubit și un conlucrător

dintr’acel, a căror geniu au aruncat o lumină vie asupra publicaţiunei nóstre, iar ca om dispare o figură estra‑ordinară din
cele mai interesante și mai simpatice.»

D. dr. Șuţu plécă aᵭi la Paris spre a participa la congresul de „medicină mintală” fiind delegat din partea colegiului
medical al Eforiei spitalelor. Cât va lipsi, d. dr. Tomescu medic la spitalul Colţea va dirige institutul special din Măntulésa. D‑
rul Tomescu va da consultaţiuni la institut în tóte ᵭilele de la 10 la 11 ore și de la 3 la 5 ore.

R. XXXIII, joi 25 iulie 1889, p.739, col.3.

21.
Se deschide pe séma ministerului de interne un credit estraordinar de 3.000 lei, asupra eyerciţiului 1889‑90, pentru

cheltuieli de înmormântare a decedaţilor Constantin Brăiloiu, fost ministru și deputat, și Mihail Eminescu, poet.
R. XXXIII, vineri 25 august 1889, p.855, col.3. 



Există un pasaj în referatul biblic al lui Ioan (18,
38‐39), în care, înainte de a fi osândit, lisus spune:
„Am venit în lume să mărturisesc pentru Adevăr.”.
Surprins, procuratorul roman îl întreabă: „Ce este
Adevărul?”. Se lasă o liniște ideală care îl va face pe
judecător să recunoască: „Eu nu găsesc în El nicio
vină”.” Se spală pe mâini ca și cum s‐ar lepăda de
păcate; tăcerea Mântuitorului îi va stârni, fără îndo‐
ială, o uimire tristă. Un tânăr cercetător de la Bi‐
blioteca Academiei Române, Dl. Silviu Constantin
Nedelcu, licenţiat al Facultăţii de Teologie Ortodoxă
și al Facultăţii de Litere București, al cărei doctor a
devenit în 2018, propune o analiză unei „strategii”
ideologice migratoare: „Cenzurarea presei orto‑
doxe”1. În acea campanie, dirijată, la început, de
„Step brother”, și‐au arătat zelul autorităţile intere‐
sate de controlul activităţilor editoriale și de învă‐
ţământul teologic. Să reţinem că această curajoasă
analiză aparţine nu numai unui Doctor în bibliote‐
conomie, specializat în publicistica bisericească, ci
și unui teolog, unui spirit reflexiv. Domnia sa știe
cine și ce este Adevărul. Separă cu înţeleaptă dis‐
creţie Adevărul credinţei dreptmăritoare de mește‐
șugirile și urzelile „din lumea aceasta” spornică în
nechibzuinţă. Cartea de faţă (la început ‐ teză de
Doctorat), structurată cu o rigoare impusă de natura
temei dezbătute ilustrează nu numai injustiţiile din
toate „obsedantele decenii”, ci și nedreptăţile pioase
(încă mai regretabile). 

Indicaţiile „de sus” (adverbul torenţial planează
deasupra unor compromisuri mereu inutile și dez‐
gustătoare) aduceau pentru umilii părinţi, pentru
monahi și monahii un sentiment de apăsare tragică,
desprins parcă din vremuri diocliţiene. Firele de
grâu ale tinereţii lor cuvioase au fost sfâșiate de spi‐
nii răsăriţi în răzoare de ură: temniţe de piatră și de
stuf, „reeducări” infernale, morminte fără de cruci,
râsul hidos al cuceritorului de schelete. „Pe Crucea
ta, Măiastră suferinţă/Să‑nalţi la Cer săraca mea
fiinţă” se ruga o măicuţă infirmă încarcerată fără
niciun temei, după o mulţime de ani destinaţi în
Universitate spiritualităţii clasice. Părintele Teofil,
nevăzător, s‐a schimbat într‐un volum, într‐o carte
de versuri ale Zoricăi Teodosia Laţcu (interzisă mai
ales tineretului), un Homer creștin, cu o cruce albă
de rugă. L‐am ascultat recitând în pronaosul Mă‐
năstirii Sâmbătă de Sus. El era CARTEA. „Revistele”

unde apăreau,
chiar sub frunţile
de două degete
ale temnicerilor,
versurile lui Radu
Gyr, Crainic,
Ana nia, Daniil
Sandu Tudor,
An drei Ciurun ‑
ga, Dorz erau „scrise” pe tălpile bocancilor, în un‐
ghere mucede din celule, sau pe chipurile înlăcri‐
mate ale celor loviţi fără milă. Însă nimeni nu i‐a
putut alunga pe martirii creștini din nevăzuta exis‐
tenţă ideală!

Noile figuri „istorice” își ilustrează după roșia
„eliberare” rosturile de tristă amintire: latifundiarul
scorţos Petru Groza e nelipsit în Ţara Sovietelor; cu
o râvna slugarnică, confirmată și de suveranul de
atunci, fiul scriitorului D. D. Pătrășcanu va semna
condamnări la moarte, fără să bănuiască cruzimea
de hoardă a viitorilor săi „anchetatori”. Labilul Ralea,
admirator provizoriu al lui Eugen Ionesco, nu reușea
să vadă absurdul în îngrămădirea de modele pa‐
tentate în „Siberii de gheaţă”. Din cartea d‐lui Ne‐
delcu nu lipsește oportunistul despotic Burducea,
un personaj de „corp‐ansamblu” și de Operetă, eșuat
în bipolara Venezuela2.

Într‐un succint dialog cu autorul cărţii am înţeles
asprimea nejustificată cu care a fost tratat în aceleași
vremuri Mitropolitul Bucovinei, Visarion Puiu3, ie‐
rarhul aflat în dizgraţia bolșevismului autohton, ca
și părintele Arsenie Boca. (Servilismul de odinioară
pare să se înveșmânteze astăzi în straiul post‐mo‐
dernei „corectitudini”. Au fost atunci „puși în retra‐
gere” ierarhii incomozi: Mitropolitul Irineu Mihăl‐
cescu, episcopul Cosma Petrovici. Distinsul Prof. Dr.
George Enache a consemnat un act de curaj: inter‐
venţia Patriarhului Nicodim către suveranul ţării4

referitoare la eliminarea ierarhilor consideraţi in‐
comozi. Scrisoarea e datată 17 martie 1947. În 27
februarie 1948, expeditorul trecea la cele veșnice.
Pragmatic, urmașul său venit „din lume” a optat pen‐
tru o strategie de mult verificată: „Ascultă de ei, dar
fă ce știi, așa cum fac și eu”5. Iustinian Patriarhul a
luat apărarea preoţilor și călugărilor arestaţi. Pe de
altă parte, „geografia” pustiitoare a „înfrumuseţări‐
lor” urbane a însemnat, din 1977 până în 1989 de‐
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O CARTE EVENIMENT

Dr.  Silviu Constantin Nedelcu,„Cenzurarea presei  
ortodoxe în comunism”.   Ed.  Eikon,  2019,  
cu un „Cuvânt începător”  de Marian Petcu

EXISTENŢA IDEALĂ ÎN TIMPURI BIPOLARE
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molarea a 20 de biserici și translatarea altor 11.
Presa nu se ostenea să consemneze asemenea fapte.
De Biserică se ocupau însă două „instrumente insti‐
tuţionale”: Departamentul de Stat pentru Culte și,
bineînţeles, organele de represiune. Oricare diplomă
de absolvire a unei forme de învăţământ teologie
nu era recunoscută, nu era „echivalată în sistemul
de stat”.

Cu totul remarcabile sunt paginile consacrate
presei ortodoxe în perioada 1947‐1989. Există o re‐
zistenţă românească la doctrina totalitară, manifes‐
tată prin calitatea studiilor publicate, prin stilul
limbajului publicistic. Îmi închipui cat de greu le va
fi venit cenzorilor să parcurgă cărţile de predici, ma‐
nualele pentru învăţământul teologic sau conţinutul
celui mai vechi periodic religios din ţară ‐ „Telegraful
Român” de la Sibiu. S‐ar putea ca unii care se înscriu
în noile orientări „post‐creștine” pe traiectorii „abi‐
sale” să cunoască învăţăturile lor și vechea „volup‐
tate” de a denigra viaţa spirituală. Le supun atenţiei
un episod. În ajunul Sărbătorilor, studenţii au fost
adunaţi în sala de festivităţi a Casei de cultură. După
„un cuvânt” interminabil despre „pericolul misticis‐
mului”, la marginea scenei a fost chemat un băiat de
la Istorie. Cel ce conducea prezidiul ‐ un mare se‐
cretar al partidului, care, căzut chinezește în dizgra‐
ţie, va fi malaxat de un tractor ‐ i‐a cerut studentului
să promită că nu mai intră în biserica. Acel coleg
ne‐a predat o lecţie din nouă cuvinte: „Tovarășe,
eu mă închin fără să vă cer voie!”. A urmat o neîn‐
chipuită liniște. Filmul promis nu a mai rulat. Vie‐
ţuiam într‐o răspântie a unui timp bipolar și ne‐am
dezmeticit. 

Vor fi fost, atunci, periodice românești necenzu‐
rate? Tânărul cercetător Dr. Silviu Nedelcu răspunde
înzestrându‐și topica frazei cu un surâs discret: în
parohiile din diaspora română existau periodice
care „au scăpat de cenzura regimului comunist”. Așa‐
dar, „democratizarea” venea cu zeci de cenzori și cu
mulţimi de circulare, regulamente, decrete, norme.
Cenzura era neobosită, chiar și când (sau poate mai
ales atunci) cerberii umblau în travesti. lata cele mai
năstrușnice cerinţe: „manuscrisele vor fi înaintate
în trei exemplare; nu se va folosi hârtie‐pelur (foiţă);
tipărirea calendarelor se încadrează în același regim
etc.”. Mecanismul cenzurii presei religioase urmărea,
de fapt, reducerea tipăriturilor prin „metoda tergi‐
versării și a scăpării din vedere a unora dintre ma‐
terialele prezentate”. S‐au amânat cele mai insistente
cereri referitoare la „cărţile de cântări și rugăciuni
care erau și pentru uzul credincioșilor.” În 45 de ani
de „ideologizare”, au fost interzise operele lui Gurie
Grosu, Ilarion Felea, Al. Lascarov‐Moldovanu, Gri‐
gore Marcu, Patriarhul Miron Cristea, Episcopul‐
erou Nicolae Popovici ș.a.

Cercetarea istorică și bibliografică este susţinută

de un amplu material documentar. Dl. Dr. Silviu Con‐
stantin Nedelcu conduce, prin această excepţională
teză, o instanţă compatibilă cu Adevărul (despre
care am amintit în exordium). După 1990, misiunea
presei religioase înseamnă slujirea apostolică într‐
un climat de autentică, înţeleaptă libertate. Căderi
și iertări. Vestiri așteptate. Credinţă nesmintită și
tăcere. Avea multă dreptate Părintele Bartolomeu
Anania să spună: „Nu este vina fiecăruia în parte
și nici vina globală a unor generaţii, ci este vina
sistemului în care a trebuit să vieţuim... A fost
greu pentru fiecare în parte să‑și menţină un
univers interior... Noi, fiind consideraţi drept ge‑
neraţia pierdută, am continuat să scriem în tă‑
cere, pe întuneric și nu am fost în situaţia de a
face concesii faţă de propria noastră conștiinţă.”6

După părerea noastră, DI. Dr. Silviu Constantin Ne‐
delcu adresează prin cartea sa un mesaj de încura‐
jare creatoare pentru frenetica sa generaţie.

NOTE ȘI BIBLIOGRAFIE:
1. Silviu‐Constantin Nedelcu. Cenzurarea pre‑

sei ortodoxe în comunism Editura EIKON, 2019,
278 pagini. Născut în 1987. Licenţiat al Facultăţii
de Teologie Ortodoxă, al Masteratului (speciali‐
zarea Istorie și Tradiţie Creștină), licenţiat și Doc‐
tor al Facultăţii de Litere a Universităţii București.
A susţinut teza intitulată: Revista „Glasul Bisericii”.
Studiu critic și indice bibliografic. Membru al Aso‐
ciaţiei Bibliotecarilor din România.

2. Id., ibid. pp. 31, 32.
3. Visarion Puiu, Episcopul Hotinului, Glas în

pustie, Ediţie îngrijită de Pr. Dr. Aurel Florin Tus‐
canu, Ed. Cetatea Doamnei, Piatra‐Neamţ, 2019

4. George Enache, Strategii de infiltrare și
atragere la colaborare a cultelor religioase (...)
în Caietele CNSAS, Anul l (2008), nr. 1, p. 87.

5. Silviu‐Constantin Nedelcu, op. cit. p. 45.
6. Bartolomeu Valeriu Anania, „Intelectuali‑

tatea noastră este și ea traumatizată”, interviu
luat de scriitorul Ion Chiric (1940‐ 1999) în re‐
vista de cultură „Porto Franco”, Galaţi, An II, 1991,
nr. 1 (ianuarie), pp. 3/30. Regretatul prof. univ.
Dr. Aurel Sasu a programat republicarea acestui
interviu din „Porto Franco” în seria de Opere pos‑
tume ale Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Ana‐
nia. Prin bunăvoinţa doamnelor bibliotecare de
la Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi am reușit să
expediez la timp textul interviului (în xerocopie).
La Colocviile ASTRA de la Mănăstirea Nicula din
toamna anului 2018, Aurel Sasu nu a mai ajuns.
Pe 27 septembrie își începea acest mare lexico‐
graf, poet, prozator, estetician călătoria în veșnicia
pe care a slujit‐o cu devoţiune absolută.

Virgil NISTRU‑ŢIGĂNUȘ



prin închisori și prin libertate

îţi împodobești fiecare mână cu flori colorate,
teoretic, îţi pasă,
de fiecare dată mergi mai departe
pe o stradă cu case acoperite
pentru toate inimile de pe pamânt

râzi cu gura până la urechi

toate clopotele o să bată azi,
tu o să te rătăcești într‐o mulţime de copii,
gălăgia lor înseamnă viaţă,
o masă lungă de lemn,
câteva scaune,

o lume care este gata să bată din palme

ai înţeles când este deja seară
că  lumea asta se hrănește cu propriile ei frici,
afară pământul își închide mișcările

eu mă uit în oglindă,
lumea asta respiră viaţa altfel,
are curaj să caute în interiorul ei 
toate bucuriile și toate tristeţile pământului

de undeva, de foarte departe, 
prin mine trec mașini
și oameni cu copii mici în spate,
se agaţă de liniștea mea,
lasă în mine păpuși din cârpe 
și șaluri trepidând de emoţie

sunt un aeroport uriaș

lumea mea este altfel 
bătăile inimii ei au alt ritm,
peste viaţa mea răsare alt soare,
peste picioarele mele cad alte frunze,
pe lângă mine oamenii se grăbesc altfel spre ei

înainte de culcare

sunt atât de trist pentru că știu 
că nu am timp să mai înţeleg,
ei sunt la fel de veseli,
fericirea lor nu e dată de timp,
ci de felul ciudat în care își întind către tine

mâinile, ochii și viaţa.

o piaţă rotundă

lui andrei bodiu
din dimineaţa aceea
nu a mai cântat vreo pasăre,
cerul s‐ a răsturnat peste toate 
mașinile parcate aiurea

de atunci, alarmele lor sparg liniștea
doar prin locurile esenţiale,
în tine,
de atunci,
nu a mai bătut nici măcar un clopot

din când în când,
trec copii și adună
culorile de pe pietrele cubice,
se făcuse târziu pentru tine
și singurătăţile dădeau târcoale inimii

ca o haită de lupi printre mesele rotunde,
noi ne‐ am privit de câteva ori în ochi,
și, după un timp,
am înţeles că este destul. 
acum e vară,
limitele oamenilor sunt scrise 
în drumul lor spre casă

azi, nu ai cum să te întorci,
sensul firesc,
zborul păsărilor
e ca un ritm al unei muzici
pentru surzi

căprioara ta s‐ a rătăcit definitiv
prin orașul cu frunze și străzi lungi
care șerpuiesc viaţa atât 
cât a mai rămas din ea.

9
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niciodată la fel

acum a rămas doar o stradă goală,
toate iluziile noastre s‐ au răsturnat brusc,
mișcările mele printre eventualele regrete
mă fac liber

din ce în ce mai liber

de data asta, nu am voie să uit
și, cu toate astea, îmi este din ce în ce mai greu
dacă ar fi să cred în anotimpuri, 
atunci toate frumuseţile lumii s‐ ar opri deja,
lovesc cu picioarele frunzele altfel

târziu, mi‐ am dat seama că nu ai înţeles nimic

ultimele autobuze întorc brusc spre  o casă a nimănui,
nu a mai rămas de spus și de făcut aproape nimic,
din ce în ce mai des, cerul meu se rotește 

respir și sunt liber
în rucsacul din spatele meu fiecare durere evadează
e seară
mai frig,
mai liniște

un gol uriaș îţi desface nasturii de la cămașă,
geamurile clădirilor reflectă,
carnea ta clipocind a viaţă prin care rămânem 
până foarte tziu

aproape târziu

și iarăși am obosit
un oraș prea rece
trecut prin inelul de pe fiecare deget

strig tare într‐ o intersecţie fără semafoare
mai departe de neliniște nu este nimic

de aici, se vede până foarte departe
viaţa mea din anii viitori,
freamăt al singurătăţilor regăsite

nu vorbești, doar te apleci peste balustradele
sensibile ale vieţii tale
vreau să îţi pese,
vreau să te porţi fără ciorapi și fără eșarfă

de parcă lumea asta ar conta,
de parcă totul s‐ ar întoarce către tine,
e ușor să uiţi,
e cel mai ușor,
punct 
fără alt capăt.

tot mai desculţ

nu trebuia decât să mă iubești
într‐un oraș sufocat de propria lui grabă,
aproape îmbătrânit,
modelând cu degetele tale inimi care bat continuu

încremenit în spaţii 
compun lumea prin ochii mei,
intersecţii, 
staţii de autobuz și mereu femei ratăcind
prin frumuseţea nopţii

întors cu faţa la locul din care răsare 
întotdeauna soarele,
găsesc lumea în care noi trăim altfel,
am obosit, dar sunt încă viu

hai să vorbim despre iubire,
despre cum trebuie să te bucuri,
să înţelegi fericirea ca pe o șansă

din toate astea nu se întâmplă nimic,
doar oameni sufocaţi de tastele telefoanelor
pe post de inimi.

când trebuie să tac

uneori, este o revoluţie,
peste gâtul tău gol
desenează linii cu cretă colorată,
toţi fluturii anotimpurilor călduroase,
faci semne peste straturile de zăpadă

uneori, pleci,
sunt minute în care uiţi, 
în care nu mă recunoști,
sensibilitatea ta este o linie 
din ce în ce mai apropiată
de lumea prin care singuri am trecut,
acolo nu intră nimeni

așa cresc limitele noastre
devin mai îndepărtate
și foarte puţin separate de tăcere.
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poveste curată de dragoste

eu te ţin în fiecare palmă,
răstorn toate pahaele de pe mesele din jurul meu,
agit oceane în paharele 
pe care le‐ am sorbit pe nerăsuflate

amândoi

când zăpada se întinde peste lumină,
cîmpurile de luptă sunt goale,
pe ele nimeni nu uită să respire

toţi

sunt plecaţi din acest anotimp,
a devenit ca o urmă desenată cu cretă 
peste un oraș uriaș,
apoi un câmp plin cu speranţe agitate

la întâmplare

până la sfârșit o să îmi aduc aminte mirosul ciudat
al dimineţilor în care nu ne cunoșteam,
apoi, au fost alte anotimpuri,
orașe prin care seara ieșeam 
să strângem în braţe libertatea

doar noi.

inimi la capătul coridorului

cu mâinile tale deschizi toate ușile,
degetele tale ating prin mine
câmpurile din mjlocul orașelor 
pe care caii rămân dezlegaţi,
cercuri de aburi înfipte direct în nisip

asta este o altă bătălie
pe care doar tu poţi să  o duci

eu am oboist,
zilele 
sunt din ce în ce mai grele

respiri încet,
prin faţa ochilor noștri
trec toţi cei care au murit pentru libertate

orașul se deschide în faţa lor
ca un câmp uriaș pe care se luptă încă

acesta este orizontul nostru plin de sensibilităţi
prin care timpul trece din ce în ce mai repede
acesta este orașul pe care îl iubești, 
în care naști copii liberi

fără regrete

încet, totul devine din ce în ce mai clar,
te revolţi pentru iubire,
o libertate continuă,
un univers al fluturilor coloraţi
peste  pereţii uzi ai unei străzi cu case.

lumi închise

în orașele mari sensibilităţile sunt ascunse 
printre blocuri,

pe fiecare etaj își găsesc locul sute de sentimente,
în blocurile mari, se nasc adevărate lumi 

de sentimente,
astfel, orașele sunt inimi, doar inimi
defilând prin interiorul
spaţiilor desenate de aburi
așa ca în cea mai frumoasă așteptare înainte 

de prima zăpadă
care o să cadă acum.

Noi apariţii editoriale
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În fiecare zi îmi spun că astăzi voi scrie povestea
care să rămână, să ţină locul „Tatălui nostru” uitat.

Scriu un cuvânt, apoi altul. Le tai, o dată, de două
ori, de zece ori, până când nu se mai poate descifra
nici o literă. Cuvintele se transformă în pete mai
lungi sau mai scurte. Din întreaga pagină au mai ră‐
mas două rânduri.

Două linii într‐o gară a dezastrului, cu vagoane
strivite, turtite, făcute armonică. în ele au fost oa‐
meni și sunt mânjite cu sânge de albi și negri, galbeni
și arămii. Sânge vărsat în războaiele începute cu
ruga și gândul că și morţii vor apuca pacea.

Mai am două rânduri. Două rânduri ce așteaptă
să treacă peste ele tăvălugul morţii. Privesc aceste
rânduri și îmi par mai late decât celelalte. Pe ele aș
vrea să așez cuvintele cu litere din piatră care să ră‐
mână, să se ţină minte, să nu fie uitate niciodată. Să
se transforme în trenuri care circulă noaptea, cu vi‐
teza luminii, să treacă prin gările dezastrelor fără
ca cei de la ferestre să vadă liniile moarte pe care
au fost înghesuite vagoanele catastrofelor acum stri‐
vite, turtite, făcute armonică, mânjite cu sânge de
om.

Ce să scriu? Povestea soldatului care a văzut că

printre condamnaţii la moarte,
pe care plutonul său trebuia să‐i execute, se află și
fratele său... Pe cine mai interesează? S‐a întâmplat...
S‐a scris...

Mi‐a mai rămas un rând. O singură linie. Un rând
pe care vreau să‐l fac strigăt. Un strigăt să‐l audă și
să‐l înţeleagă oamenii, animalele pădurii și păsările
cerului.

Ce să scriu? Avem bunici, părinţi, copii și nepoţi?
Voi n‐auziţi ce avem?

Încerc să‐i urc în trenul ce trebuie apărat fără
puști și mitraliere, tunuri și aruncătoare de mină,
avioane și bombe.

În gară este beznă și călătorii învăţaţi cu nedrep‐
tăţile pământului. Nu‐i interesează alte orizonturi.
Sunt încăpăţânaţi și abrutizaţi precum vagoanele de
pe liniile moarte.

Șterg, șterg cu ciudă și foaia se rupe.
Mai am un singur rând. Un nenorocit de rând.
Vreau să scriu acel ceva care să rămână și să ţină

locul „Tatălui nostru” uitat.
Cred că am găsit. In gramatica noastră hoaţă, vii‐

torul are două timpuri: unu și doi. Un viitor în care se
pierde prezentul, iar trecutul contează foarte puţin.

PROZATORI DUNĂRENI

MIHAI VIȘOIU ‑ 80
TRENUL MEU

Rândurile de faţă sunt gânduri ce mă frământă
de când m‐am reîntâlnit cu prietenul meu

Dinu (am să‐i spun așa, fiindcă mai cred în el, în nu‐
mele lui adevărat) și pe care nu‐1 mai văzusem de
10 ani, și atunci între două trenuri ce făceau cruce
într‐o gară din Banat. La începutul lui decembrie ,81,
treburile m‐au adus în București. Treceam pe lângă
o benzinărie unde se formase un șir de câteva zeci
de autoturisme. îmbrăcat cu o jupă puţin purtată, cu
căciulă de astrahan și mănuși asortate cu ghetele ma‐
ron, prietenul meu ștergea parbrizul unei Dacii 1310.
Am avut o tresărire și m‐am repezit, pur și simplu, la
el ca în anii în care dormeam în același pat.

‐ Ce faci, măi... Dinule (Sunt tentat să‐i zic pe nu‐
mele adevărat) și am dat să‐l îmbrăţișez.

El a evitat, arătându‐și mâna ocupată cu pielea
de căprioară încărcată de zăpadă. Se vedea că e su‐
părat și începusem să regret întâlnirea.

‐ Ce să fac? Pierd timpul la benzină. Trăim niște
situaţii, să‐ţi baţi copiii.

‐ Dar ce s‐a întâmplat?
‐ Tu nu vezi ce coadă e?
‐ Și pentru asta faci mutra asta acră, de parcă ai

bea oţet? Frumoasă mașină, ultimul tip ‐ încerc eu
să‐i alin nemulţumirea.

‐ Da, dar am dat pe ea o mulţime de bani, nu se
dă în rate ca celelalte. Devenise mândru. Merge ceas.

‐ Ai tăi ce mai fac?
‐ Nevastă‐mea, tot la proiectări, Mariana ‐ stu‐

dentă la medicină, Mihai, la liceul industrial de ae‐
ronautică, în ultimul an, iar Oana dă treapta la liceul
de informatică. Am greutăţi, mă, Mișule, ce știi tu. Și
zici că‐ţi place mașina?

‐ Elegantă, și bordul ca la limuzinele străine!
‐ Tu ce marcă ai?
‐ Clujana și, din când în când, Romarta.
‐ Te ţii de bancuri, îţi convine. Nu știi ce nervi îţi

faci la service, la revizii, acum la benzină, pe șosea
când ai în faţă vreun găgăuţă.

Așteptam să mă întrebe și de ai mei, mai ales de
mama, care, după bombardament, îl ţinuse la noi
când ai lui muriseră într‐un adăpost lovit de niște
bombe incendiare. El, nimic. A văzut că a mai rămas
zăpadă într‐un colţ al parbrizului și, după ce a scu‐
turat pielicica de căprioară, a continuat să scoată
ultimele fire de zăpadă.

CÂND UIŢI DE UNDE AI PLECAT
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Mașinile din faţă au avansat și...
‐ Împinge‐mă, tu, niţel, să nu mai o pornesc. Ce

vrei, benzina!
Aveam o poftă nebună să‐l iau la palme, să‐i aduc

aminte. I‐am zis scurt, odată cu primul pas:
‐ Mai du‐te dracu’!
Am mers două staţii pe jos, cu toate că la ora

aceea autobuzele și troleibuzele nu erau deloc aglo‐
merate.

Eram supărat pe mine că nu l‐am luat de gulerul
de blană să‐i aduc aminte cum, la Bicaz, în ,54, dor‐
meam șaizeci de inși într‐o baracă și picioarele pa‐
turilor le ţineam în cutii de conserve cu gaz, să nu
se urce ploșniţele, că purtam pufoaică iama și salo‐
petă vara, și la lucru și la balul de toamnă de la Piatra
Neamţ. Știu, ar fi fost în stare să‐mi spună că atunci
parizerul era 9 lei kilogramul, uitând că mâneam
amândoi de 2 lei la o masă. Sâmbăta, ne spălam sa‐
lopetele în benzină, să se usuce mai repede, și mi‐a
rămas dator cu 20 de puncte cu care l‐am împru‐
mutat când și‐a luat loden, în toamna lui ,55, la
Onești. Când ne‐am mutat 4 inși într‐o cameră, într‐
un bloc la Moinești, și aveam teracotă cu gaze și du‐
lapuri, ziceam că l‐am prins pe Dumnezeu de picior.

Au trecut anii și, după seral, ne‐am despărţit. El,
electricianul, a ajuns maistru autorizat, apoi inginer.
E drept, s‐a plimbat mai puţin decât alţii, la baluri și
ceaiuri nu prea a fost, dar a văzut mai târziu lumea,
cu instalaţiile de foraj pe care le‐a montat în mai
toate continentele. Acum e nemulţumit că e rând la
benzină, că parizerul nu mai e 9 lei, dar el mănâncă
salam de Sibiu, că plătește chirie 500, că are aparta‐
ment cu 4 camere, iar întreţinerea și telefonul costă
și ele. Are greutăţi cu fata studentă, cu băiatul din
ultimul an și mezina ce dă treapta, și câte altele, pe
care sunt sigur mi le‐ar fi înșirat el, care a fost fericit
când, în august 1956, a reușit muncind câte 12 ore
pe zi și duminicile și a luat într‐o lună 800 de lei.

Dinule, poate vei citi aceste rânduri, și‐ţi vei aduce
aminte de unde am plecat. Nu de alta, dar e păcat să
uităm Bicazul și Oneștiul, Moineștiul și Ploieștiul, și
mai ales salopeta și pufoaica de care eram mândri.
Plecam cu camionul cu prelată de la Ploiești la Moi‐
nești și era vânt și lapoviţă și, ca să ne încălzim, ju‐
cam bâza la fiecare popas. Eu te‐am iertat de cele
20 de puncte pentru loden, dar cei care te văd acum,
scos de la cutie, ar putea să‐ţi audă nemulţumirile
și e păcat. Păcat de tinereţea noastră, de drumul pe
care l‐am făcut, chiar dacă tu ai necazuri cu timpul
pierdut la benzinărie. Prin parbrizul Daciei 1310,
înainte să pornești motorul, nu te‐ai văzut niciodată
mâncând turtoi, ca în ’47. Încearcă și poate‐ţi amin‐
tești, nu numai pentru tine, dar și pentru copiii tăi.
Nu de alta, dar să creadă și ei că așa a fost de când
lumea și pământul...

Noi apariţii editoriale
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ALIDADA, o nouă carte de poezie a Violetei Craiu
Într‐un cuvânt prin care  își moti‐

vează intenţia ce a stat la baza scrierii
acestei cărţi, ALIDADA, autoarea zice:
„Este o carte dedicată oamenilor care
muncesc pe drumuri făcându‐le prac‐
ticabile, pentru noi, oamenii de rând.
Fără ei și munca lor deplasarea noas‐
tră ar fi încetinită sau inexistentă. ...
Am căutat să diversific tema poeziilor,
în general să mă apropii mai mult de
sufletele drumarilor obosiţi de muncă
și prea puţin prezenţi în sânul fami‐
liei”. Părea să avem de‐a face cu niște
eroi ai momentului, dacă n‐ar fi apă‐
rut nevoia de a diversifica tema poe‐
ziilor, de a o scoate de sub povara realităţii brute și
de‐ai da sensuri nobile, sufletești. Dacă societatea
evoluează afară nu înseamnă ca interiorul să fie pier‐
dut din vedere. Se pornește de la tehnică și iată unde
se ajunge: a) „Întemeierea unei familii azi, o afacere/
vechea casă a căsătoriilor nu mai primește cereri./
... Drumul până la căsătorie/ devine anevoios,/ se
încurcă în alte drumuri și relaţii ciudate/ presărate
cu picanterii mondene/ scopul fiind de cele mai
multe ori material/ indiferent de circumstanţe”
(MEDITAŢIE); b) „O, Doamne!/ ... S‐a dus și Alistar!/
Să paveze niște străzi în ceruri” (ASFALT PENTRU
POSTERITATE) ori c) „A fi sau a nu fi!/ ... Aceasta‐i
întrebarea!// Gesturile spontane, frânte/ înţepenesc
pe arcul mileniului trei./ Drumuri fără speranţe se
pierd,/ timpul comprimându‐se cu zilele/ din ca‐
lendar” (ALIDADA). Se ajunge la cunoaștere, la de‐
codarea sensurilor existenţiale, că a rătăci („Numai
omu‐i schimbător/ Pe pământ rătăcitor”) nu e tot
una cu a fi, cum timpul nu e făcut să ne descurajeze,
ci să devină eternitate („Timpul mort și‐ntinde tru‐
pul și devine veșnicie”). Orice drum are valoare
iniţiatică, ne desprindem ușor de el, pavându‐l cu
gânduri, aceasta fiind zona de bucurie a vieţii, al
cincilea ei element. Cred că termenul „drum” din cu‐
vântul „Toate drumurile duc la Roma” și‐a schimbat
azi paradigma, inima omului preluând rolul Romei,
toate schimbările din istorie obligându‐ne să ne
însușim ceea ce este neperisabil ‐ spiritul ca aură
de peste consistenţa  lucrurilor.

Cartea are trei secvenţe: CĂILE NOASTRE TOATE.
Poeme drumărești, închinată drumarilor; LOCURI
ȘI NEUITARE. Valuri de timp, în care întâlnim nume
de locuri dragi (între care Brăila) ce au biruit, prin
trăire, timpul și POEME DE SUFLET. Relaxare, poezii
dedicate familiilor drumarilor și rudelor acestora.

În POEMUL PODULUI IMAGINAR, din partea

adoua, apare Brăila cu Dunărea ei aco‐
perite de ceaţă. Brăila e văzută atât ca
„cetatea poeţilor”, dar și ca „oraș bol‐
nav de nepăsare” pentru că podul pro‐
iectat să o lege de Dobrogea rămâne
doar un vis continuu. „Glasul pietrelor
(rotogolite din „camioanele grele”) se
sincronizează cu o simfonie cunos‐
cută”, căci „o dantelărie de oţel/ va
îmbrăţișa bătrânul fluviu”. De aseme‐
nea la aniversarea a 650 de ani de
existenţă Brăila este evocată de poeta
Violeta Craiu ca fiind și fata și mama
ei, cu mantie de sărbătoare pe umere
și împodobită, ca o zeiţă, „cu spice au‐

rite de grâu și raze de azur...”, că, într‐adevăr, „Pe
vremuri trupul tânăr și zvelt/ l‐ai purtat prin seceta
din Bărăgan/ și (ca o mamă) l‐ai ascuns pe Terente,
regele bălţilor”. Și multe din semnele identitare ale
locului sunt adunate aici (BRĂILA MEA DRAGĂ).

Așteptarea și singurătatea bântuie ca vânturi rele
peste lumea din partea a treia a cărţii, unde numai
în divinitate mai poate exista speranţa de normali‐
zare. „Speri să nu te prăbușești,/ disperarea te în‐
străinează, te ucide,/ poemul scris/ arde hârtia mo‐
totolită./ Amintirile înţepenesc,/ visarea se despică
ân uitare,/totul devine monoton de dureros...”
(DOAR DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU). Femeia de
drumar își petrece bărbatul, care „se ridica pe soclul
statuii necioplite încă/ să vadă drumul universului,
arcuit spre nicăieri/ ca o satisfacţie”, după care, tre‐
zindu‐se, ca un ţărm în așteptare, o cuprind și pe
ea, tot ca o satisfacţie, dezolarea și deprimarea. Sal‐
varea, de astă dată, o află în naive realităţi paranor‐
male, unde „Plimbându‐și degetele prin aer / ghici‐
toarea rupe tăcerea magnetică,/ cuvintele rostite
zguduie trupul naivelor” (FEMEI PICATE ÎN EXTAZ).

Și totuși viaţa trebuie trăită, cum ar spune și Ga‐
lilei, în ciuda tuturor supărărilor, mai ales că omul
este o fiinţă adaptabilă, fără să mai punem la soco‐
teală lentoarea cu care înţelege semnificaţia dru‐
mului propriu. Femeia‐poet știe cel mai bine că rea‐
litatea brută trebuie văzută cu alţi ochi, ca viaţa să‐i
poată oferi bucuria adevărată a trăirii: „Aproape să
adorm, cu o carte pe piept,/ un roman regăsit și des‐
tine/ într‐o lume ce orbitează:/ un scriitor brăilean
din viitor,/ încă nenăscut, a scris despre mine... //
am fost și eu la porţile frumuseţii...” (LUMEA ORBI‐
TEAZĂ).

Violeta Craiu a ajuns demult la înţelesurile poe‐
tice ale vieţii. E o artistă.

Constantin Oancă
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SALON LIRIC DE VARĂ

Marcel Miron
(Huși)

ȘARPELE DE PE BALUSTRADĂ

Alerg
de ceva vreme 
fug pe câmpia bătută 
de soarele torid.

Prin ierburi uscate 
cu hainele rupte de spini 
picioarele îmi înfloresc răni vii 
ca florile roșii 
din pădurile de cactus.

Ca în învăţăturile 
sfântului Neagoe Basarab 
către coconul său Teodosie 
inorogul 
fiara sălbatică 
lovește cu copitele 
în câmpia de aramă

și mă învăluie 
în tunete fără nori 
și fulgere fără ploaie.

Către podul din faţă alerg.

Dincolo de râul de foc 
sunt munţii
de unde vine tot ajutorul.

Pe balustrada podului
doarme șarpele
întins de la est la vest
cu ochii închiși
gustă aerul cu limba bifurcată
și îmi scanează fiinţa.

Nu mă fac frate cu el 
voi trece podul 
veninul lui 
dincolo de abis 
nu mai are putere. 

CORABIA CU VISĂTORI

Am urcat pe vaporul 
cu pelerini
pentru porturile Athosului.

Corabia vie de visători
tineri
bătrâni
bărbaţi în toată firea 
privesc ţărmurile pustii 
ca în vremurile odiseice 
când Ulise rătăcea 
în drumul către casă.

O taină ne cheamă către Athos 
pe noi 
bărbaţii 
să retrăim
liniștea de dinaintea creaţiei Evei.

Pieptănăm cu privirea 
ţărmurile pustii 
plajele virgine 
grotele tainice 
cascadele înspumate.

Singurul loc de pe pământ 
unde îl poţi vedea pe Dumnezeu 
frământând lut
pentru a închide rana sângerândă 
din coasta mea.

MAREA

Marea s‐a culcat 
cu faţa pe nisipul plajei 
și ascultă sirenele 
care cântă stelelor.

Stelele clipesc
din genele lor lungi aurii
se bucură că marea
își găsește odihna pe plajă.

CIREȘUL

Cireșul meu din grădină 
plânge cu cireșe dulci 
și râde cu cireșe amare.

Sub el
tufa de pelin 
crește în partea dulce.

În partea amară
stau cu ceașca de cafea
parfumată de cireșul dulce amărui. 



Cele mai răsunătoare întâmplări din istoria re‐
centă a orașului Galaţi sunt legate de numele poe‐
tului Sterian Vicol.

‐I‐
În urmă cu mai bine de o jumătate de secol, elev

de liceu fiind, Sterian Vicol obișnuia să vină seara
pe faleză și să scrie  pe valurile Dunării poezii. Poezii
de dragoste, pentru o fată dintr‐o altă ţară, care‐i
apărea noaptea în vis, însă el, tulburat de frumuseţea
ei, uita mereu s‐o întrebe cum se numește ţara din
care este.

După ce se trezea, dacă se poate spune așa ceva,
pentru că nu se trezea cu adevărat niciodată, Sterian
Vicol își dădea seama, nici el nu știa cum,  că e vorba
de o ţară foarte îndepărtată.

S‐a pomenit scriind în gând poezii pentru fata
din vis, pe care ar fi vrut să le transcrie pe hârtie și
să i le trimită, dacă ar fi știut unde, dar cum nu știa
nici numele fetei, nici numele ţării, a găsit mai po‐
trivit să le transcrie pe luciul Dunării, care avea să
le ducă în mare, iar marea în ocean, urmând ca, de
aici, să ajungă singure unde trebuie. Așa credea Ste‐
rian Vicol pe atunci, că poeziile de dragoste nimeresc
singure drumul, numai să fie pornite din inimă, așa
cum erau poeziile lui.

Într‐adevăr, versurile așternute, seară de seară,
cu migală pe valuri ajungeau în mai puţin de o zi în
mare, iar după câteva săptămâni, în ocean, fără să‐
și piardă din frumuseţe și prospeţime. Doar că în
largul oceanului, ele erau luate pe sus de vânturile
ce băteau fără milă și duse până aproape de cer,
unde erau deșertate în nori. Unii dintre norii în care
nimereau poeziile de dragoste ale Sterian Vicol ajun‐
geau, purtate de alte vânturi, deasupra locului unde
își ducea viaţa tânărul poet. 

Așa se explica de ce cădeau uneori peste Galaţi
ploi care le îndrăgosteau pe toate fetele din oraș de
un singur băiat. Se înţelege că băiatul acela era Ste‐
rian Vicol. Numai că el o iubea pe necunoscuta din
vis.

Gălăţencele tinere îl căutau, noapte de noapte,
pe poet prin oraș, în vreme ce el o căuta prin somn
pe frumoasa din ţara aceea îndepărtată.

Toate acestea ar fi trecut neobservate, dacă n‐ar
fi crescut dintr‐odată numărul elevelor de liceu
ajunse peste noapte cu burta la gură. Și toate erau
fecioare! Fapt confirmat de medicii de specialitate.

Rămăseseră gravide cu ploaia! Căci toţi copiii
aduși de ele pe lume semănau izbitor cu Stelian Vi‐

col. Dar, spre mirarea gene‐
rală a populaţiei din oraș, nu
l‐a dat niciuna pe tânărul
poet în judecată, pentru a‐i cere pensie alimentară.
Rar, ba chiar rarisim, un astfel de noroc!

‐II‐
Au trecut anii și, ajuns om la casa lui, Sterian Vi‐

col a devenit tatăl legitim al unei fete, care a crescut,
a tot crescut, ajungând într‐o bună zi la vârsta
măritișului.

A peţit‐o un căpitan de vapor. Ţi‐o dau, i‐a spus
poetul, dar cu condiţia să vii s‐o iei cu vaporul de
acasă.

Viitorul ginere asta a și făcut. Dar nu de unul sin‐
gur, ci cu ajutorul imaginaţiei de poet a viitorului
socru. Altfel nu s‐ar fi putut. Fiindcă Sterian Vicol
nu locuia aproape de faleză, ci într‐un bloc cu zece
etaje din celălalt capăt al orașului.

Căpitanul n‐a ţinut cont de lipsa apei de sub burta
vaporului, luând‐o printre blocuri, prin parcuri și
chiar prin curţile oamenilor, până s‐a proptit cu
botul vaporului de balconul apartamentului în care
stătea aleasa inimii lui.

Dar nu pe ea a strigat‐o el mai întâi. Ieșit pe punte,
căpitanul și‐a făcut palmele pâlnie și‐a ţipat din toţi
rărunchii: Tată socruleee! Hai niţel pân‐aci, c‐avem
ceva de vorbit!

Cum era un bloc cu foarte multe fete de măritat,
au ieșit vreo sută de bărbaţi în balcoane.  Între ei și
Sterian Vicol, care s‐a grăbit să le spună celorlalţi:
Pe mine mă caută, așa că voi vedeţi‐vă de treabă!
Ceea ce, înţelegători, oamenii au și făcut.

Poetul, în schimb, a pășit dincolo de marginea
balconului, direct pe puntea vaporului, și‐a început
să stea de vorbă cu căpitanul.

Au vorbit toată ziua. Apoi toată noaptea, După
care toată ziua următoare. Când s‐a terminat romul
din butoiașul așezat între ei, s‐a terminat și discuţia
lor.

Dacă tot era vaporul acolo, Sterian Vicol a propus
ca nunta fetei sale cu vaporeanul să aibă loc chiar
pe puntea vaporului, și atunci, nu mai târziu!

Era taman într‐o duminică și a venit la petrecere
cam toată suflarea orașului.

Din banii strânși la nuntă, care nu au fost deloc
puţini, mirii au plătit jumătate lăutarilor, iar cu ju‐
mătatea cealaltă au achitat amenda primită de că‐
pitan din partea poliţiei rutiere, pe motiv c‐a intrat
cu vaporul fără aprobare pe uscat.
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Trei întâmplări de pomină cu poetul Sterian Vicol
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Dar Sterian Vicol n‐a lăsat lucrurile așa. A dat
poliţia în judecată și‐a câștigat. Și pe bună dreptate!
Ce competenţe avea poliţia rutieră în materie de va‐
poare? Niciuna!

‐III‐
Căpitanul de vas prinsese drag de socrul său și‐l

vizita în fiecare vară. Cu un butoiaș de rom la
subţioară. Dar nu mai venea cu vaporul, de teamă
să nu‐i fie confiscat, fiindcă se cam înăspriseră le‐
gile.

Sterian Vicol devenise un poet celebru și‐ar fi
meritat din partea ginerelui său mai mult decât atât.
Știa și căpitanul de vapor lucrul acesta. Așa că vara
trecut s‐a gândit să‐l răsplătească pe tatăl soţiei sale
pe măsura poeziei pe care o scria. Tot poezie de dra‐
goste, dar altfel decât cea din tinereţe. Se poate
spune, de dragoste pentru întreaga lume, în care in‐
trau, pe lângă elevele de liceu, și femeile măritate. 

Ce însemna un biet vapor pentru un poet de va‐
loarea lui Sterian Vicol?

Trebuia să găsească altceva. Și‐a găsit.
Ca să‐și facă curaj, căpitanul a dat iute câteva

păhăruţe pe gât, după care a legat oceanul cu o frân‐
ghie și‐a început să‐l tragă după el. Așa ceva depășea
orice închipuire. Până și pe cea a faimosului poet
gălăţean.

Dar cum să încapă ditamai oceanul pe străduţa
lui Sterian Vicol?!

A fost nevoie de toate străzile orașului și tot n‐a
încăput tot.

Om ospitalier, Sterian Vicol i‐a poftit pe cei doi
musafiri în casă. Cu marinarul era simplu. Dar cum
avea să se descurce cu oceanul? A adunat toate
cratiţele de prin bucătărie și toate sticlele goale,
noroc că avea de unde, și le‐a umplut. Exista o parte
de ocean cu o concentraţie ridicată de alcool, pe
care a turnat‐o în pahare. O lună întreagă s‐a chinuit
poetul nostru să facă faţă. I‐au sărit, ce‐i drept, și
ceilalţi poeţi din oraș în ajutor, care, așa cum le stă
scriitorilor în fire, nu puteau să‐lase singur tocmai
într‐o astfel de situaţie. Se pare că, la plecare, unii
dintre ei au avut grijă să‐și umple buzunarele.
Câţiva, ca să înhaţe cât mai mult, și‐au umplut și
paginile cărţilor, spunându‐i gazdei, ce cam înce‐
puse să bage de seamă, că nu este ce crede el, ci
apă de... ploaie.

Ploua, într‐adevăr. Dar normal, nu cu poezii de
dragoste, ca pe vremuri.

La plecare, ginerele și‐a luat oceanul înapoi. Cât
mai rămăsese din el. 

Dar cine să mai fie atent la astfel de flecușteţe?
Jacques‐ Yves Cousteau murise de mult. Așa că nă‐
bădăiosul căpitan de vapor n‐a avut de pătimit. Și
nici socru‐so!
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RITMURI: Eleonora Stamate

Îndemn
Sărută mâna cărţii, Doamna mea,
și literele ei te vor fascina, te vor binecuvânta!
Câte poeme, atâtea stele pe cer
în noaptea iubirii de slovă, nu pier...
Din buzunarele inimii,
scoate o silabă și ascult‐o 
cum înflorește, odată cu floarea de colţ,
Atât de rară este slova ta!
Atât de sfântă, Doamna mea!
Tălpile zilei poartă pe ele, câte litere,
atâtea iubiri, atâtea secrete!
În zori, îngerul te va anunţa:
Noaptea a pierit, iar noi renaștem, este lumină!
Sărută mâna cărţii, Doamna mea, 
și literele ei, oricând, te vor fascina!

Euforii în univers
Ţi‐ai închipuit cum dansează secundele
în colivia lui Eros?
Euforia lor maladivă ar vrea să se strecoare
printr‐o fereastră, în univers,
să evadeze în stradă, să sprijine zeii ce coboară
din timp hămesit,  de multă rugină.
El, ca un olar, modelează lutul obrajilor tăi.
Cu degetele ampretate în memorie,
carnea ta devine ring de dans 
pentru degetele ancestrale,
iar oglinda te minte, te minte,
te minte, precum colivia secundele lui Eros!
Ursita!

Alina‑Dalina
Carnea ta arămie de zeiţă nomadă
împrăștie pe iarba înfierbântată
de vântul autumnal umbre metalice,
dezordonate…
Sânii, meduze fierbinţi,
își leapădă amintirea ploilor de altădată.
Doar în obraji s‐au furișat
bucăţi de curcubeu ce au pus stăpânire
pe oglinda cerului  de sub pleoapele tale…
Corpul, coapsele‐ţi arămii freamătă de toamnă,
zeiţă nomadă; mâinile nervoase,
fragile, bronzate, cu pielea arsă
de‐atâta așteptare desenează, în aer,
pelicula transparentă a zorilor purpurii,
iubirea ce‐ndestulează orice bărbat

Nașterea zorilor
La cântatul cocoșilor, stelele
întipăriseră
pe fruntea zilei harta sufletelor alese;
miros a mir și violete îmbracă zorile;
Clipe astrale se îngemănau 
sub licoarea de viţă în latura cristalină a timpului.
Portalul zilelor viitoare, cu orbitoare sclipiri,
chema tălpile curgătoare ale umbrelor.
Secunde astronomice năvăleau tainic,
legănau bolta cu toate arterele și înaintau
spre adâncurile luminii veșnice!

Fără‑ndoială
Nu toţi bătrânii care intonează imnuri, 
prin săli de așteptare, sunt tenori,
nici nebunii care vorbesc pe stradă,
cu pietrele nu, nu sunt pietrari...
Doar sufletele bolnave sunt
pacienţii din spitalele din ceară
de fag nears, amestecate
cu sângele crescut din aburul
de deasupra ieslei unde se naște
Dumnezeul Adevărat!

Vieneze
Chiar niciodată n‐am numărat
nopţile vieneze petrecute cu tine,
n‐am aflat numărul rănilor din ochii pământului,
nu mi‐am contabilizat orele de rostire,
nici stropii de ploaie ce‐mi spălau 
tâmplele răzvrătirii
în luni de muţenie…
Cândva, păsări  clandestine vor intra
pe hornul nepăsării și‐mi vor rupe
lanţurile, cu care m‐am legat 
de ferestrele peșterilor.

Ploaie de nufăr
Niciodată n‐ai fost curios cum
plouă în mine, cum tremură
ochii deasupra fiecărui gând,
cum, între forme scurte de exprimare,
chem  ploile să‐mi spele obrazul de‐atâta surâs!
E‐atâta ploaie în mine că m‐a născut un nufăr
peste ape … încet, surâzând!
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RAFTUL CU OGLINZI ILUMINATE

Evaluări critice
VIRGINIA CHIRIAC, „Cărţi și autori”, Editura Lucas, Brăila, 2019

Volumul intitulat sobru „Cărţi și au‐
tori” cuprinde patru secvenţe: I). LITE‑
RATURA CONTEMPORANĂ; II). DOI
MARI CLASICI ‑ CARAGIALE, SADO‑
VEANU; III). CRONICI DE ÎNTÂMPI‑
NARE și IV). CRONICI ÎN LIMBA FRAN‑
CEZĂ. Cartea are, sub aspect cronologic,
un carecter deschis, tocmai de aceea ce‐
rem îngăduinţa de a respecta întâietatea
nu numai cronologică a celor doi mari
clasici. Opera lui I. L. Caragiale primește
un nou relief, după cum ni se spune, în‐
tre „iluzie și realitate”: Prozele scurte,
reunite în volumul Momente și schiţe
publicat în 1904 (corect: în 1897 ‑ „Schiţe“; în 1901
‑ „Momente”) multiplică din unghiuri diferite faţe‐
tele unei realităţi aparent banale, construind imagi‐
nea caleidoscopică a unei lumi ce pendulează con‐
stant între tragic și comic, între esenţă și aparenţă.
Se consemnează „Alterarea percepţiei, prin rapor‐
tarea individului la un univers existenţial iluzoriu
(care) transformă realitatea în farsă, având drept
consecinţă eșuarea majorităţii personajelor în de‐
rizoriu.”

Autoarea îl numește pe Mihail Sadoveanu un
„poet descriptiv”, reluând o sintagmă a lui Tudor
Vianu din „Arta Prozatorilor români”(1941) pe care
acesta o desprinsese la rându‐i dintr‐un text al lui
Mihail Ralea (scris cu 16 ani înainte). Încă nu am
citit un eseu despre o armonizare a muzicii lui An‐
tonio Vivaldi cu „anotimpurile“ sadoveniene. Fru‐
moasă este fraza: „Propensiunea spre infinitul cos‐
mic a eului sadovenian înregistrează o permanentă
pendulare între cei doi poli care jalonează coordo‐
natele fundamentale ale metafizicii sale: muntele ‐
metaforă a zborului către orizonturile celeste și apa
‐ obârșie a vieţii.” În consecinţă, „Asimilate acestui

decor al sinesteziilor uluitoare, persona‐
jele sadoveniene preamăresc frumuseţea
pământului românesc în construcţii lexi‐
cale incantatorii, de anvergură beethove‐
niană, cu certe ecouri în absolut.”

Așa cum arătam mai sus, literaturii
contemporane îi sunt rezervate 130 pa‐
gini. Doamna Virginia Chiriac onorează
astfel, prin delicate note de lectură, 26 de
autori de poezie, proză, gazetărie etc, la
care se adaugă alte valoroase și noi nume:
Maria Benea, Alina Marieta Ion, Liliana
Hinoveanu. O atenţie specială (în română
și franceză) se acordă domnului Omar

Seddiki, „poet, prozator și pictor” despre care aflăm,
în conformitate cu spaţiile largi ale artei, că „este o
personalitate marcantă a mișcării artistice din
Maroc”. Acesta a semnat, în limba arabă, romanele
„Îndrăgostitul”, „Memoria unei inimi sincere” și
poemul care poartă un nume heliadist‐cărtărescian,
„Visul.” Fiindcă nu cunoaștem criteriile de selecţie
a „celor aleși”, semnalăm cu umilinţă absenţa unor
valori autentice: poeţii plecaţi în „lumea fără dor”
Ana Mâșlea, Ion Trandafir, Ion Chiric, Simón Aja‑
rescu, preţuiţi în plan naţional. Să ne amintim de o
teză a regretatului Profesor Romul Munteanu:
„Opera literară ca act de comunicare este limbaj prin
cod. Înţelegerea ei estetică presupune, în primul
rând, integrarea criticului în aceleași registru de
comunicare.” Vă propunem să faceţi o lectură re‐
petată a următorului text: „...Și nu‑i statornicie mai
aleasă/ca‑n piatra‑ce zidindu‑ne, ne lasă/atât
de singuri, nobile statui,/stăpâni pe vorba ni‑
mănui...” Din înalturi, vă mulţumește ‐ sunt sigur ‐
poeta Ana Mâșlea..

Prof. Univ. Dr. VIRGIL NISTRU ŢIGĂNUȘ



Împreună cu soţul meu aveam o mică firmă de
contabilitate, de pe urma căreia câștigam onorabil,
ceea ce mă ajuta să nu mă simt întreţinută de soţul
meu și asta era o mulţumire pentru mine.

Iată că acum, când tocmai împlinisem 49 de ani,
sunt nevoită să accept că, de fapt, tot ce am clădit
până acum, cu speranţe și eforturi, se năruia ca un
vis. Mă uitam la Robert cum vorbea și nu auzeam
nimic, căzusem într‐un fel de amorţeală. Eram în
salonul casei superb decorat de mine pentru Cră‐
ciun, cu un brad superb și nimic nu mai reușea să‐
mi atragă privirea sau atenţia. Eram total în altă
lume. Stăteam pe canapeaua mea preferată, tapisată
cu stofă de mătase, care acum parcă a lăsat sub mine
o imensă prăpastie care mă tot înghiţea. Nu știu ce
spunea Robert. îl vedeam ca prin vis, ca pe ceva ce
nu părea real, era atât de departe, încât aveam im‐
presia că nu poate fi atins. Nu știu cât timp a durat
această stare, dar, deodată, Robert mă prinde de
mână și‐mi spune:

‐ Eu am să plec și nu mă întorc acasă în seara
asta. Te rog frumos să accepţi situaţia așa cum este.
Suntem maturi și trebuie să ne adaptăm la situaţiile
pe care ni le oferă viaţa.

Nu am răspuns. Simţeam că mi s‐a blocat gura.
El a plecat. Mă uitam la el cum se îmbracă și parcă
revedeam scene ca într‐un film din viaţa mea ante‐
rioară, cum îl conduceam mereu până la ușă, îl pi‐
guleam cu atenţie să arate perfect aranjat, îl pupam
și‐i spuneam mereu să mă sune ca să știu că e totul
bine. Devenise un om străin pentru mine. Odată cu
cele spuse de el, s‐a produs o imensă prăpastie între
noi doi. Niciodată nu m‐a frământat gândul că omul
cu și pentru care am zis „Da" în faţa lui Dumnezeu
m‐ar putea înșela. Sunt un copil care a trecut printr‐
un divorţ. Mi‐l amintesc și acum, deși au trecut 40
de ani. A fost ciudat. O parte din mine și l‐a dorit și
cealaltă parte nu voia să fie nevoită să aleagă între
mama și tata. Dar am ales! Și a fost mai bine. Când
ne‐am căsătorit, i‐am cerut soţului meu să‐mi pro‐
mită că, indiferent ce s‐ar întâmpla între noi, dacă
ar fi să nu mai fim o familie, copilul nostru să nu su‐
fere. Să încercăm să rămânem prieteni, să fim adulţi
cu tot ceea ce presupune maturitatea, de dragul co‐
pilului. Până la urmă, un divorţ nu‐i nici un sfârșit
de lume, nici un precedent și nici o traumă ireversi‐
bilă, dacă adulţii știu să‐l gestioneze în beneficiul
lor. Pe de altă parte, un divorţ ar trebui să fie ultima
soluţie posibilă. Cred că toate căsniciile trec prin
momente dificile. Depinde de noi cum știm să le re‐
zolvăm și să readucem armonia în cuplu. Acum s‐a

rupt acest film, care reprezintă
viaţa mea. De mic copil m‐am
rugat ca această viaţă să fie
bună și frumoasă și nu am aș‐
teptat doar minuni de la Dom‐
nul, ci am muncit personal să‐mi clădesc viaţa, zi cu
zi, pas cu pas. Când a deschis ușa casei, m‐a atins un
aer foarte rece la picioare, care m‐a făcut să mă tre‐
zesc, parcă, din starea de vis. Am văzut, pentru scurt
timp, o lumină puternică de afară, produsă de ză‐
pada ce sclipea în razele soarelui și imediat s‐a pier‐
dut lumina cu zgomotul produs de închiderea ușii.
Acest zgomot m‐a trezit din starea mea și m‐a făcut
să realizez că am rămas singură. Da, de Crăciun, am
rămas singură, devastată sufletește, moral și spiri‐
tual de cei cărora le‐am oferit fără nicio rezervă
toată dragostea mea. Primul lucru care mi‐a venit
în minte, după ce am realizat că ușa casei ce a tras‐
o Robert după el s‐a închis, lăsându‐mă singură, a
fost gândul la mama, care murise în urmă cu 14 ani.
Acum aveam nevoie de mama cu sfaturile ei minu‐
nate, dar exact în acel timp, parcă dinăuntrul meu,
vine o voce care‐mi împrăștie o căldură în tot corpul
și care‐mi spune:

‐ „Nu te teme. Tu vei reuși să te descurci. Am
toată încrederea în tine. Eu voi fi mereu lângă tine,
iar tu ai să mă simţi. Hai, capul sus și arată că poţi".

Am tras aer adânc în piept, l‐am scos încet pe tot
afară și tot așa încă de două ori, pentru că simţeam
că mă apasă ceva greoi pe suflet. Am mers și mi‐am
mai făcut o cafea, mi‐am pus și o felie de cozonac pe
farfurie și m‐am așezat la masă, ca să mă gândesc în
liniște cu ce trebuie să încep. Stând la masă, admiram
casa în splendoarea ei de sărbătoare. îmi aminteam
cât de mult mi‐am dorit în copilăria mea să am o
casă cu scară interioară și de Crăciun să pot împo‐
dobi scara cu ghirlandă de brad cu luminiţe și iată
că acum exact așa aveam. Viaţa părea bine conturată
în faţa mea.

Mă uitam de jur împrejurul meu la fiecare lucru
din casă și îmi aminteam povestea lui. Este intere‐
sant să privești înapoi, la viaţa ce s‐a scurs, la toate
întâmplările și scenele petrecute, la atâtea și atâtea
momente. Dar dintre toate acestea ce are mai multă
importanţă? Ce se află dincolo de selecţia făcută de
memorie? Ce determină alegerea lucrurilor pe care
ni le amintim? Este ca și cum te‐ai duce în pod și ai
deschide un cufăr mare, plin cu vechituri și, răsco‐
lind în el, ai spune: „Uite și asta" sau „ ce mult mi‐a
plăcut asta"...

Aveam o casă rezonabilă, foarte aproape de drum,
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TINERI PROZATORI

În salon cu Robert*
de Daniela GUMANN
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iar în spate aveam o mică grădină în care îmi plăcea
să am fel de fel de flori. Casa avea trei dormitoare,
două camere de zi și o bucătărie remarcabil de dră‐
guţă. Cum mă uitam prin

fereastra salonului cu perdele noi, din organza
mov, făcute de mine, uimită de dansul fulgilor ce s‐
au stârnit, parcă dorind să‐mi aline suferinţa, lă‐
sându‐mă cucerită de magia iernii care îmi dădea
liniște, zăresc deodată o cioară, care m‐a făcut să
revin la situaţia mea și m‐am gândit că parcă a fost
trimisă să mă trezească din vis și să mă reconecteze
la realitate. Era, de fapt, pe câmp, dar câmpul ajungea
până la drumul de lângă casă.

în sufrageria noastră mică pusesem niște perdele
mai scumpe, pentru că găsisem un material care ne
plăcea mult, lalele pe fond alb. Camera cea mai mare
din casă era a Angelei și se afla la ultimul etaj, avea
perdele simple, așa cum și‐a dorit ea. în camera
noastră de culcare, pusesem perdele cu flori de clo‐
poţei, ceea ce s‐a dovedit a fi o alegere bună, căci,
camera fiind la sud, aveam toată ziua soare. Când
stăteam în pat pe la mijlocul dimineţii și vedeam lu‐
mina filtrându‐se prin perdele, acestea erau drăguţe.

Aveam o casă cochetă, decorată de mine personal
cu bun gust, decorată cu multe picturi în ulei, era
încântătoare. îmi iubeam casa și familia și nu am
precupeţit niciodată niciun efort de a face totul cum
scrie la carte pentru ele.

Am început să cobor oarecum cu picioarele pe
pământ, să iau contact cu realitatea crudă în faţa
căreia de curând fusesem pusă. Mă uitam în jur, la
toate și primul impuls a fost la graniţă cu nebunia.
O furie de invidie normală feminină mă măcina la
gândul că o altă femeie va intra în tot ce eu am mun‐
cit să adun și să construiesc. Da, eu am muncit la tot
ce era acum această familie. Douăzeci de ani de căs‐
nicie risipiţi. Mă gândeam tot mai nervoasă la faptul
că Robert, până să ia această decizie, poate fusese
implicat în această relaţie de câţiva ani. Poate că nu
este singura lui escapadă, timp în care eu munceam
pentru această casă, pentru firma care astăzi deve‐
nise un nume cunoscut în Iași, iar în tot acest timp
el mă minţea și își bătea joc de loialitatea mea. 

* Fragment din romanul „Crăciunul care mi‑a
schimbat viaţa”, aflat sub tipar.
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POEŢI DUNĂRENI
Vasile MANDRIC 

(Brăila)

Sonet Fantastic

Când Luna pleacă seara la culcare

Și eu te‐aștept,mereu,pe sub uluce,

Chiar dacă vin puhoaile năluce,

Vedea‐vei tu ,de ce sunt eu în stare.

E liber gândul,unde vrea mă duce,

Chema‐voi amintirea la plimbare

Să‐ţi cumpăr chipul ,făr‐asmănare,

Dar bani nu am,chiar de mă pui pe cruce !

De fapt te‐am căutat din zare‐n zare

Ceva urât începe să mă‐apuce,

Cum stinge flacăra ,o lumânare !

Întreb Destinul încotro mă duce?

Și‐mi spune, că‐ntr‐o sală de‐așteptare

De unde trenul drept spre cer să urce!

SONET

Ai grijă, Doamne,atunci când ieși pe stradă,

Căci trec beizadelele‐n viteză.

Aceste animale n‐au geneză,

Căci victemele,lor,suntem și pradă.

De ai noroc, mai capeţi o proteză,

Când soarta face doctor bun să‐ţi cadă,

Iar dacă intri singur la grămadă,

Te ciopârţesc mai,rău,ca la morteză!

Dacă te legi de ei și ai dovadă,

Sau spui ceva ce lor nu le convine,

Vedea‐vei Tu,că nimeni n‐o să creadă.

Dar adă,Doamne,un Ţepeș,iarăși,adă.

Că‐aceștia vor da și peste Tine

Spunând,că nu‐s în stare să Te vadă !

REGRETE

Salcâmul va‐nfori și eu nu ști‐voi,

Nici teiul falnic cu miros zeiesc.

Zălog lăsa‐voi totul ce iubesc

Și imn iubirii noastre pregăti‐voi.

Eu știu că Timpu‐i supărat și vine,

De când mi‐a pus în casă o iscoadă,

Căci din greșală l‐am călcat pe coadă,

Era firesc să‐l am pe lângă mine,

Îi trimeteam răvașe mai‐nainte

Nu‐n fruntea lui am stat,ci mai la urmă,

Lăsându‐i chiar,comoara de cuvinte!

Acuma știu că sufletul mi‐l scurmă,

Și s‐a fixat demult acolo‐n minte

Da‐i fără sens,când viaţa mi se curmă !

AM GOL

Am gol în piept,mi‐e suferinţa hrană,

Căci m‐ai iubit iar eu n‐am nicio vină,

Doar Soarta noastră a fost ,mereu haină,

Hai,vindecă‐mi durerea prinsă‐n rană.

Privi‐voi zarea când deschide o geană

Și așteptă‐mă  până  mă  fac lumină,

Lăsând în mine duhul tău să vină

Găsindu‐mă,cum știi,fără  prihană.

Vom merge împreună mână‐n mână,

Eu fi‐voi o vocală,tu consoană.

Pân‐ce sonetul nostru se termină.

Dar eu acum sunt duh și nu persoană

Mă pun zălog pe Timpul ce domină

Să‐ţi fac din versuri templu și coroană.
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SCRISORI DUNĂRENE de Sterian Vicol

Nopţi gălăţene

Nopţi gălăţene, nopţi dunărene,

Voi ne încântaţi din vreme‐n vreme,

Vocile voastre, alese poeme,

Ne‐au chemat, și‐or să ne mai cheme !

Nopţi dunărene, de atâtea ori,

Domniţe‐surori, aproape de zori,

Parfum de tei, și tril de privighetori,

Nopţi gălăţene, cu noi visători ‐

Nopţi gălăţene, cu vrajă și dans,

Purtând corăbii pe‐un val în balans,

Același de demult, tânărul vals,

Ce leagănă‐amanţii în propriul lor vals

Nopţi gălăţene, prea netrecătoare,

Cu stele‐aprinse în felinare,

Luminaţi și domni, și domnișoare,

Nopţi dunărene, nopţi vrăjitoare.

Nopţi dunărene, nopţi gălăţene,

La clipa dintâi suntem mai devreme,

Hai, să dansăm în parc și‐n poeme:

Dansez toujours, cu alte sirene.

Nopţi gălăţene, nopţi de‐nviere,

Clopote bat și parcă ne cere

Iubirea să fie la vedere,

Atunci nici dragostea nu piere.

August 2019

Nopţi sulinene

Nopţi sulinene, în zori rourând

Nisipul din clepsidră, oh, 

plângând,

Las sirenele să plece curând

Nopţi sulinene să fluture‐n gând!

Nopţi sulinene, nopţi dulci de‐amor, 

Cu muzici ce te‐alină pe‐un vapor, 

Acolo, cu iubita‐i, blând comandor,

Nopţi sulinene, nopţi de viitor,

Nopţi sulinene, petrecem cu voi,

Că plouă, că‐i vânt, și alte nevoi,

Din voi răsare soarele de‐apoi,

Nopţi sulinene, florindu‐ne‐n noi!

Nopţi sulinene sub Carul Mare,

Cu roţi ce sună în depărtare,

Spre ziuă, glasul lor nu‐i întâmplare,

Ele deschid ferestre‐n fiecare

Nopţi sulinene, cum nu‐s alte nopţi,

Valul Dunării e‐un vals pentru toţi,

Cum vine vinul din strugurii cei copţi,

Când toamna vine cu plopi fără soţ

Nopţi sulinene, nopţi cu sirene,

Destinu‐i ca sângele în vene,

Unde‐o fi Ulise uns pe gene

Cu mir, de unul Diogene?...

Nopţi sulinene, nopţi dunărene,

Dansăm cu voi din vreme în vreme,

Poeţii scriu, adio, noi poeme,

Steaua Dobrogei pe toţi o să‐i cheme!

August 2019
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Poezii de DAN VÎŢĂ

cum stă sângele meu asupra mea 
ca vulturii

cum stă sângele meu asupra mea ca vulturii
oranj cum sunt atunci când ard portocalii prin Tamar
și tu stai goală‐n lumină și ochii mei de jar
își pun cenușă‐n cap și‐și rup hainele prinși de furii

și strigă‐mpotriva cerului ca desfrânatele amar‐
‐aurii din Gaza și din temple, și amar‐aurii
sunt nurii goliciunii tale când sânii tăi, așa ca strugurii,
par poame vechi iubindu‐se cu șarpele alb‐miracular

și sângele tău cântă cu zeii sângelui meu și cheamă graurii
gurii mele‐n via nepăzită a frumuseţii tale și iar și iar
ca iacob intru la tine cu mandragore‐n dar

și isahar râde‐n pântec ca‐n măruntaiele cerești, augurii,
și tu stai goală‐n sângele meu, acum‐atât de clar,
cum norii oranj când ard portocalii prin Tamar

îmi ţii mâinile cum pe Moise 
glasul lui Elohim Elohai

îmi ţii mâinile cum pe Moise glasul lui Elohim Elohai
care ieșea din foc hieratic și fonetic‐luminofor
când ele, mâinile, vin și văd de‐aproape rugul orbitor
și locul sfânt și glasul care vorbește din rai

și tu strălucești și nu te mistui ca focul roditor
și eu îmi ascund faţa‐n mâini de dumnezeiescul grai
și umblu desculţ și sângele meu e întocmai
cum piaţa din Magdala de parcă‐n zbor

au trecut și‐au răsturnat tarabele cu rodii, în alai,
nuntașii îngeri de prin Canaa Galileii și‐n fiecare fior
coboară zorii cum turmele de oi ale lui Ietro și tu ai

glasul ars, și cum se‐aude jarul, și cum eu mă‐nfior
când Elohim Elohai vorbește tocmai
când îmi lași mâinile să se apropie încet, încetișor...

se dezbracă de pe drum ca o armată

Noi apariţii editoriale
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CRONICĂ LITERARĂ
O viaţă cât un continent al iubirii

Violeta Daniela Mândru, „Saudade”, Ed. Junimea, Iași, 2019, 184 p.
„De ceasuri, de zile veghez/ pe‑un galben li‑

man portughez// ...Doinind aș privi șapte ani/
spre cerul cu miei luzitani// de nu m‑ar găsi
unde sunt/ neliniștea mării de vânt....” (Alean de
Lucian Blaga). Am pășit pe acel „univers” liric de
această dată prin mijlocirea scriitoarei Daniela Mân‐
dru, care, într‐un epilog al celei de a doua cărţi ex‐
plica sensul substantivului „Saudade”: „Saudade”
este un cuvânt portughez, care nu are un sinonim
direct în limba română. El descrie o stare emoţională
de nostalgie adâncă sau o melancolie îndelungată
pentru absenţa a ceva sau a cuiva iubit (...) Saudada
a fost descrisă odată ca fiind „dragos‑
tea care rămâne” după ce cineva a
plecat; este amintirea sentimentelor,
a experienţelor, a locurilor sau a eve‐
nimentelor care odinioară au adus en‐
tuziasm, plăcere, care declanșează
acum simţurile și le face se trăiască
din nou; dor de amintiri netrăite...”

Romanul „Saudade” debutează ca‐
milpetrescian: „Aveam treizeci și
șapte de ani când m‑am îndrăgostit
de ea. A fost o dragoste copleșitoare
ca un cutremur...” Ceea ce urmează
(într‐o construcţie epică înlănţuită, cu
sensibile „reîntoarceri”) se constituie
într‐o lungă mărturisire peste care trec
uneori „nourii lungi” ai nefericirii și ai
compromisurilor. Deschiderile spre absolut sunt di‐
fuze. Drama unui profesor de geografie (dintre cei
de tip nou) este prezentată de pe „un prag” feminin
al labirintului existenţei. Dificultatea (și capacitatea)
de fabulare rezultă din schimbarea de „roluri”.
Doamna Violeta Daniela Mândru povestește cine‐
matografic din perspectiva unui bărbat. Matei, flecar
dintru început, el cunoaște mai curând „teritoriile”
erotismului de duzină. Cochetează și cu muzica, dar
este ispitit de viaţa adulterină, pe care o confundă
cu „împlinirea” sufletească și enunţă „proiecte” ca
un spicher de modă.

Ajuns în Italia, firește ‐ ca un proiect ‐, cuceritorul
se preumblă prin „I Giardini dalla Biennale di Ve‑
nezia”, „surprinde imagini”,  „grăbește pasul” după
o tânără fără chip și filosofează gratuit: „De ce ne
era dăruită viaţa?”, „Să ne îndreptăm către moarte?”
etc. Urmărește (cu graţie balcanică) pe o doamnă
medic‐pediatru (numita „femeia mea din vis”). Ciu‐
dată relevare a impulsurilor acelui bărbat „de suc‐
ces” pe care‐l așteptau acasă cele două copile și fiinţa

care i le dăruise!
Să fie acest dascăl de geografie o întruchipare lo‐

cală a „omului fără însușiri”? Nu, nu mai trăim în
„locul unde nu s‐a întâmplat nimic”. Matei, premian‐
tul de la Veneţia, este acuzat de plagiat. Suspendări
dar și încurajări de la Galaţi (incredibil !) Autoarea
insistă asupra relaţiei neîngăduite dintre „veneţia‐
nul“ Matei și nevasta aceluia care îl ajutase în vreme
de cumpănă. Doamna Violeta Daniela are naturale‐
ţea neîngrădită a comentariului frust; nu agreează
registrul meditativ. Cu analiza Hortensiei Papadat
Bengescu în „oglinda” personajelor masculine, au‐

toarea urmărește registrul dramatic al
infirmităţilor sufletești. Sufletele devin
niște peisaje polare ‐ cu tot „parfumul”
frigului spiritual. De ce? „Spiritul, scria
recent distinsul filosof Sorin Lavric, in‐
tră în lume precum fulgerul despicând
norii, iar esenţa omului este de a fi
prelungire a acestui spirit (...) Omul a
uitat că este spirit ajungând să se pri‐
vească pe sine drept o bucată de ma‐
terie evoluată.”

Doamna Violeta Daniela mândru
caută un adăpost fiecăruia dintre per‐
sonajele sale; unele îl află în imediata
apropiere, altele ‐ în sincronia iluziilor.
Parcurgeţi acest roman al unor drame
contemporane care valorifică, suntem

siguri, mai mult decât camilpetresciana „felie de
viaţă” trăită. O lectură a paginilor din „Femeia în
faţa oglinzii” va spori sensurile de profunzime ale
viitoarelor cărţi ale doamnei Violeta Daniela Mân‐
dru. Totuși: Cum intră spiritul în lume?

VIRGIL NISTRU  ŢIGĂNUȘ

Mulţumim 
tuturor, 

celor 
care 

sprijină 
literatura!
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Începutul acestei povestiri banale cu un om
complicat, activistul cultural și redactorul șef al
renumitei revistei Anteu, Atanasie Caraiman, și
a celor doi prieteni ai săi, istoricul Victor Ma‑
chedon și profesorul secundar Ovidiu Năstase,
cărora, deși sunt de aceeași vârstă, mai bine le‑
am spune admiratorii/zelatorii distinsului băr‑
bat Caraiman, fiindcă acesta are și o teorie des‑
pre caracterul absolut al prieteniei, mai ales
într‑o vreme ca aceasta greu sau imposibil de
înţeles, ca o schimbare de zodie.

Atanasie Caraiman e mânios mai mult decât a
fost el vreodată.

S‐a certat în sinea lui cu lumea, nu se știe prea
bine cine îl pusese în astfel de sfadă, dar s‐a aflat ce
anume stârnise înverșunarea.

Nu degeaba îi spunem Șoimanul Achite, deși de
vreo cinci‐șase ani încoace îl dor tendoanele. Furia
lui s‐a dezlănţuit ca o furtună, în tăcere, cum de re‐
gulă își consumă el zbuciumurile, lăuntric.

N‐a scos un cuvânt, doar mormăia și ochii lui bul‐
bucaţi și apoși s‐au înroșit mai tare ca de obicei. Nu‐
mai ca un ecou se auzi o voce tânguioasă, însoţind
ţiterele și cimpoaiele:

„Supărat sunt, Doamne, supărat,
Mult necaz este în jur, multă minciună,
Iar s‑adună norii a furtună,
Supărat sunt, Doamne, supărat!"
Mai bine că nu mai e șef la Cultură, a rămas doar

la Gazetă. A fost suspendat de alţii mai puternici,
cel puţin în numele lui Eros. E pândit și la conduce‐
rea revistei. Stă cu fiorii mazilirii în spate. își zicea
și era clar ce anume gândește că anul acesta este
anul pierzaniei, a fost atunci, în vară, cu însemnatul
de la Răsărit, au izbucnit Solidarienii, s‐a prăbușit
Zidul, au început să fugă din ţară precum potârni‐
chile. E ceva cu Teheranul, cu marele oraș din Vest,
știu, înţeleg tot ce ascunde carambolul ăsta. Nostra‐
damus e limpede, aproape explicit. Nu grăiește des‐
tul de clar Noul Testament despre triumful escato‐
logic al lui Isus Cristos și despre revelaţiile Sfântului
loan Evanghelistul în legătură cu sfârșitul acestei
lumi? îmi spune și intuiţia mea despre dedesubturile

avertismentelor. Amicul Ma‐
chedon, zis Mache, e un sim‐
plu literat istorist, nu crede nici în viziunea futuristă,
nici în cea esoterică, iar Ovidiu Năstase, zis Nasty,
nu iese din limitele lui estetice și literare pe care le
înţelege cam vag...

S‐a răspândit un aer apăsător, parcă nu poate să‐
l mai respire. Răvășit, simţi o teribilă pornire de a
striga, dar făcu sforţări să‐și domine disperarea. Ră‐
mase numai într‐o perpetuă stare de nervozitate...

Miercuri, s‐a întâlnit cu amicul de suflet Victor
Machedon, lucrător la secţia de istorie și colaborator
la revista unde Atanasie e șeful, publică fragmente
istoriografice de unde nu lipsesc referirile la litera‐
tura veche. Cultura înainte de toate îl ademenește
și literatura antică în special proza latină, despre
care a scris un studiu în serial, de proporţia unei
cărţi pe care o va tipări în curând.

Mai mult prin semne, cei doi culturali și‐au dat
întâlnire la Cimitirul Sfânta Vineri din urbe. S‐au
strecurat printre arbuști, copaci desfrunziţi, cruci
și cavouri. Peste tot plutește un zumzet nedefinit.
Dezolarea, în loc să scadă, crește. Deși nimeni nu‐i
întrece în luciditate, răsar parcă vederi fantomatice
în preajma lor. S‐au oprit cu evlavie în faţa unei ne‐
cropole, cu fruntea în piept și cu ochii închiși.

‐ A fost om de ispravă Primul, îndrăzni Machedon,
căruia mai toţi cunoscuţii îi spunem scurt Mache.
Păcat că s‐a dus taman anul acesta, când era mai
mare nevoie de el.

În colţul dinspre est, la mormântul lui Pătran, au
tatonat cu maximă atenţie locul și au convenit, în
câteva cuvinte abia auzite de ei înșiși, că zurbaua
din orașul vestic se poate răspândi și deveni fatală
pentru ţară. De fapt, padre, cum îi zic unii, nu are
amici, istoricul și literatul Machedon l‐a ascultat ca
pe un sfânt acoperit și a fost întru totul de acord,
bălăngănind tot timpul din cap. Cu discreţie, Atana‐
sie (Atase, prietenește) dădea semne că turbează de
mânie fără să facă vreun alt gest. învăţase de mult
să se abţină, ţeapăn și demn. Apoi, a șoptit, uitându‐
se scurt în toate direcţiile:

‐ Textul tău care intră în numărul următor al re‐

PROZATORI GĂLĂŢENI

I. REÎNTOARCEREA*
Sau Caracterul absolut al Prieteniei
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vistei e cam confuz. Care‐i părerea efectivă a istoricul
în privinţa asta?

Mache îl privi cu înţelegere, știa că acesta va fi
subiectul și că în câteva propoziţii va trebui să echi‐
libreze poziţia echivocă. Nu reuși. Și Atașe, cum nu‐
i este felul, se spovedi:

‐ Da, cum trece, dacă trece, răzmeriţa din Vest,
voi începe să scriu un tom despre stăpânirea de sine.
Clipi des din ochii incendiaţi, își duse mâna înmă‐
nușată spre buza de jos și apăsă puternic. De unde
și până unde, omul de la secţia de istorie, care îl tot
privea chiondorâș, îi spuse bâlbâind:

‐ Nu‐ţi fie teamă, padre, se rezolvă. Greu, dar se
rezolvă, se schimbă dar nu întru totul.

‐ Cum să nu, primi replică iritată, aici e vorba de
viaţă și de moarte. Mai mult de moarte.

‐ Padre, frica e mai rea decât o rană deschisă. Is‐
toria nu se face decât prin acte de curaj ieșite din
comun.

‐ Încă n‐ai înţeles, murmură Atanasie tot cu de‐
getul pe buză, ce dezastru ne pregătește soarta.

‐ Ai mei au o zicală, încearcă Mache o altă cale:
Mai bine mori de râs decât de frică.

‐ Să mori de râs?! Râsul e cel mai mare păcat
omenesc... Dar nu‐i locul aici să vorbim despre râs,
Mache, și nici nu‐i timpul acesta dezarticulat.

‐ Ţi se vede iritaţia pe chip, alteţă. Ceva din adân‐
curi îţi macină cumpătul arhicunoscut drept rectili‐
niu. Nu știu unde am citit că nimic nu‐i dă unui fricos
mai mult curaj decât frica altuia.

Și tu, Mache?! Scrâșni distinsul bărbat. Și în ace‐
lași timp își duse degetul de la buze pe obrazul lui
drept. Nu uita că suntem sub același acoperiș! Lui
Joyce îi era frică de câini, de fulgere și apă. Noi tre‐
buie să fim atenţi la niște grozăvii naţionale.

Zadarnic încercă vinovatul să dreagă nu se știe
ce anume:

‐ Toată lumea știe și eu mai mult decât oricine că
tu, padre, ești un om dârz de atitudine și cărturar
de altitudine. Aș putea zice că intransigenţa ta chiar
depășește uneori limitele cutezanţei.

‐ Cu vorbe mari, mormăi demnitarul, i se zice
credinţă și prudenţă.

Ninsoarea începu să se înteţească. Bătea mai in‐
tens vântul

dinspre nord. își strânseră fularele peste bărbie,
își înfundară căciulile pe ochi și alunecară spre ieșire.
Au luat‐o în direcţii opuse.

În redacţia revistei e mai frig decât afară. De obi‐
cei, redactorul șef, Atanasie Caraiman stătea desco‐
perit în incintă, la biroul lui, iar când e rece se scuză
să poarte faimoasa șapcă, despre care a promis că
va scrie chiar un volum eseistic. Acum și‐a pus dita‐
mai căciuloiul, seamănă cu Decebal, în mâni poartă
mănuși din lână de oaie.

Încotoșmănat e și Oargă, mai mult un băgător de
seamă decât un profitabil redactor. Numai secretara
de redacţie, Corina, e mai lejeră, de la un timp vine la
redacţie cu nepoţelul Adrian, părul castaniu îi curge
alene pe umeri, la gât poartă o eșarfă tricoloră, bluza
portocalie lasă la vedere perspectiva sânilor opulenţi,
fusta scurtă permite deschiderea genunchilor. „Șeful"
clipește des și își schimbă privirea asupra caietului
de sarcini pe care îl răsfoiește nervos, încercând să
sugereze calm responsabil. E cel mai dificil  sumar
din toate câte au fost până acum. Tovarășul Oargă
special are de intervenit cu indicaţii la vreme de răs‐
pântie, vreau să zic  vremuri de mare răspundere cul‐
turală și civică. Noi scriitorii gestionăm morala și arta
în conformitate cu cerinţele epocii.

‐ Să intrăm în subiect, decide el. Tensiunile din
ultimul timp impun atenţie mărită pentru a nu cădea
în plasa celor rău intenţionaţi. Vreau să spun că noi
înţelegem Perestroika în sensul pozitiv al cuvântului.
Nu avem nevoie de interpretări deviate de așa‐zisa
revoltă de la lași sau de tămbălăul timișorean.

‐ Ca să intrăm în subiect, îndrăznește și secretara
de redacţie, să definitivăm sumarul revistei, că deja
am trecut de jumătatea lunii. Materialele au fost se‐
lectate de redacţie, mai trebuie parafa Comitetului
de Cultură.

La recitirea sumarului, obiecţiile par să se înmul‐
ţească. Articolul de istorie al lui Mache nu e pe linie,
foarte bine atinge problema I. R. în „Eroi și înălţimi".
Pe aceeași pagină să se alăture D.B cu „Soare pe pă‐
mânt" și V.N. cu „Sub arc de aur". Să se scurteze textul
„Patriotismul coordonată permanentă a literaturii
române", iar cuvântul maestrului Al. S. trebuie pus
pe prima pagină. Și cu supratitlul „Un memento pen‐
tru toţi promotorii vieţii spirituale din România".

Când toţi s‐au retras, Corina, seducătoare ca soţia
lui Putifar, tinde să se apropie de Redactorul șef,
care face un gest scurt de retragere și bâiguie printre
dinţi:

‐ Nu, Corina, pe vremurile astea geroase nu‐i ca‐
zul, nu..

* fragment din roman
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UN ALT FEL DE INTERVIU

„Azi despre ieri” 
Mihaela Albu în dialog cu Slavco Almăjan

Mihaela Albu: Dragă Slavco, după cum știm cei
care iubesc Poezia, tu  ești poet de expresie româ‑
nească în Serbia. Poţi să îţi faci o scurtă autobiografie
cu referire specială la românitatea ta?

Slavco Almăjan: Îmi place să spun că sunt din
Banatul Occidental. În felul acesta îmi asigur o
poziţie care mă eliberează de prejudecăţi și stereo‐
tipuri. Nu trebuie să explic că aparţin unei
comunităţi minoritare, că mă aflu dincolo de hota‐
rele geografice ale literaturii române, că discursul
meu poetic se deosebește de conceptul paradigmatic
al post‐romantismului sau al impresionismului. Sunt
născut într‐o zonă minunată. Noi aici, zicem acestei
zone, zona de codru, Banatul sârbesc fiind împărţit
în trei mari zone: Banatul de Nord, Banatul de pustă
și cel de la codru. Eu sunt, așadar, din zona de codru,
o zonă formidabilă care se întinde de la Vârșeţ și
până la Biserica Albă, respectiv până la graniţa cu
România, cu râurile Caraș, Nera, Dunăre. Aci e și ex‐
traordinara Pădure de Brazi de la Grebenaţ, satul
mamei mele și al poetului Vasco Popa. 

M.A.: Unde se află mai exact zona aceasta?
S.A.: Regiunea se află la marginea Dunelor de ni‐

sip cu legendara Fântână a Fetei, unde Societatea
de Limba Română organiza pe timpuri faimoasele
sale Colonii literare, la care s‐a profilat visul nostru
literar. Deci Banatul Occidental, care este în partea
de nord a Serbiei, în regiunea Voivodina, cu princi‐
palul ei oraș Novi Sad, unde am venit la studii și
unde trăiesc de peste 50 de ani, a devenit zona de
interes permanent al ambiţiilor noastre insuficient
articulate de stilul nostru de viaţă. Tatăl, bunicul,
străbunicul, strămoșii mei sunt dintr‐o veche familie
de Almăjeni, iar părinţii mamei mele sunt dintr‐o
altă familie veche – a lui Mărilă, din amintitul
Grebenaţ. Bunicul meu era soldat Austro‐Ungar și
era pe front în Galiţia. Părinţii mei au trăit, până în
1918, în Austro‐Ungaria, ca toţi bănăţenii. Interesant
de amintit că românii de pe aceste meleaguri au
trăit istoria în mers, în mai multe state: în Regatul
Sârbo‐Croat‐Sloven, apoi în Iugoslavia, în ţara nu‐
mită Serbia și Muntenegru, și azi în Serbia. Am trecut
prin istorie ca prin tramvai. Noi suntem copiii adop‐
tivi ai istoriei asimetrice. A tramvaiului oprit în afara
ambiţiilor noastre contradictorii.

M.A.: Fiind cetăţean sârb, locuind în Serbia, scrii
în ambele limbi?

S.A.: În tinereţe am scris în două limbi. Am plecat,

într‐un fel, pe urmele lui Vasko Popa și Floricăi
Ștefan, poeţi de mare respiraţie, care s‐au realizat
în limba sârbă, Vasko, după cum știe toată lumea,
devenid cel mai mare poet sârb modern. Am publicat
o singură carte în limba sârbă, iar volumul meu de
debut care poartă titlul Pantomimă pentru o după‑
amiază de duminică a apărut în traducere, în „Ediţia
Princeps”, la una dintre cele mai importante edituri
din fosta Iugoslavie. Pentru noi lucrul acesta nu este
ceva neobișnuit. Și Beckett și‐a tradus cărţile sale,
Cioran a scris în două limbri, Ionesco la fel. Traduc
în ambele limbi, și în română și în sârbă. Este un
mare avantaj să simţi cultura altor popoare, mai ales
să înţelegi discursul poetic. 

M.A.: Avantajul de a cunoaște din interior aceste
culturi, să fii familiarizat cu toate curentele și
mișcările literare…

S.A.: Da. Pe timpul ex‐Iugoslaviei am fost la curent
cu mișcările literare din Serbia, Croaţia, Slovenia,
Bosnia și Herţegovina, Muntenegru, Macedonia. Am
participat la numeroase reuniuni organizate în di‐
ferite centre din întinsul  Iugoslaviei. 

M.A.: Cunoscută fiind relaţia specială în plan lite‑
rar dintre România și Iugoslavia, sunt convinsă că la
aceste întâlniri veneau și scriitori români.

S.A.: La multe din aceste reuniuni au participat
scriitorii români. Ceea ce merită amintit este faptul
că la toate aceste reuniuni scriitorii din România au
fost foarte activi și expunerile lor au trezit mare in‐
teres. A traduce din limba română în limba sârbă și
invers este un lucru extraordinar. Să găsești alter‐
native, soluţii, să simţi ritmul limbajului poetic e un
lucru formidabil. Eminescu, Arghezi, Barbu sunt
foarte greu de tradus în limba sârbă. Nichita, Blaga
nu‐mi dau pre mari greutăţi. E o mare satisfacţie
când duci poemul la bun sfârșit. Te simţi de parcă ai
consuma un vin bun de regiune sau ai participa la
realizarea unui vis de tinereţe.

M.A.: Ca poet de limba română cu o activitate în‑
delungată și bogată, ai cunoscut de‑a lungul timpului
mulţi scriitori români. Ar fi interesante relatări ale
acestor întâlniri. Ce amintiri ai legate de întâlnirile
voastre? 

S.A.: Am cunoscut mulţi scriitori români. Unii
dintre ei au trecut prin casa mea, care a fost deschisă
pentru toţi scriitorii care veneau la Novi Sad. Practic
nu există scriitor care a venit la Belgrad sau Novi
Sad și care nu a participat în emisiunile mele la radio

„Noi suntem copiii adoptivi ai istoriei
asimetrice.” (Slavco Almăjan)
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sau televiziune, deoarece acolo am lucrat un
timp. La Postul de Radio Novi Sad am fost
lung timp redactorul rubricii culturale, am
avut o emisiune foarte îndrăgită de ascultă‐
tori – Album artistic sonor. Primul poet care
a venit în Iugoslavia era Anghel Dumbră‐
veanu cu care am tradus prima antologie din
poeţii sârbi și croaţi. Am lucrat câteva luni.
Cartea a fost publicată la București la Editura
Albatros, în 1973. Este prima antologie din
lirica iugoslavă care a apărut în România.
Mircea Tomuș a scris o prefaţă. Era un proiect
mare pe care, din păcate, nu l‐am realizat. Anghel
mi‐a spus: „Am să‐ţi aduc câţiva scriitori minunaţi.
Te vei mira cât de minunaţi sunt. Voi veni cu Nichita
Stănescu, cu Petre Stoica, cu Mircea Tomuș.” 

M.A.: Și … au venit?
S.A.: Nu a trecut mult timp și a venit cu prietenii

săi. Despre Nichita se discuta deja în redacţia Pos‐
tului de Radio Novi Sad, dar și la Casa de Presă și
Editură „Libertatea”. Nichita era poetul care ne lip‐
sea. Românii din această zonă, mă refer la iubitorii
de literatură, au avut mare nevoie de un Nichita Stă‐
nescu, gândea ca și noi, discursul său poetic l‐am
înţeles din prima secundă. Limbajul să ne era
aproape, inspirativ, încurajator. A participat în mai
multe emisiuni ale mele. 

M.A.: Ce alţi scriitori din România te‑au mai vizi‑
tat?

S.A.: Prin casa mea a trecut și Sorescu, la fel un
poet de excepţie, mai discret, mai tainic, care mi‐a
cerut să‐l duc la Timoc. Intenţiona să studieze obi‐
ceiurile, cântecele străvechi, să scrie o carte despre
zona aceea specifică. Apoi Marin Mincu despre care
am păreri foarte bune; trebuie citită poezia sa Plân‐
gerea lui Nichita, scrisă în decembrie 1983 și inclusă
în volumul Vine frigul! La Belgrad l‐am cunoscut, în
1967, pe Eugen Barbu care venise dintr‐o mare că‐
lătorie cu un grup de scriitori români. Eram în Gră‐
dina de vară a Uniunii Scriitorilor de la Belgrad. Era
iulie, cald, spre seară. Mi‐a dat romanul Groapa. Pe
mine m‐a impresionat în mod deosebit romanul său
Principele, cred că e o carte unică, ieșită din contex‐
tul general al literaturii române. Așa cum cele 11
elegii sunt o carte unică. Nichita era fermecător,
spontan, fin, era un nobil. Cu Marin Mincu, Ioan Flora
și Adam Pusloici am stat la mine în casă o  noapte
întreagă. Mincu a discutat înflăcărat cu Nichita des‐
pre starea poeziei la sfârșit de veac, deoarece veacul
20 era pe sfârșite. În primii ani după revoluţie, la
Belgrad, la Întâlnirile de Octombrie, cunoscuta reu‐
niune internaţională, a fost Dinescu, a trezit o mare
curiozitate. A vorbit foarte frumos.

M.A.: Lista pare a fi lungă ….
S.A.: Da, sosirea scriitorilor români la noi a con‐

tinuat. Îmi amintesc de Ovidu Cotruș, Andriţoiu, Ga‐

briela Melinescu, Georgeta Horodină. 
M.A.: Presupun că ai cunoscut mulţi scrii‑

tori și aici, în România, la vizitele tale în ţară…
S.A.: La București am cunoscut‐o pe Ana

Blandiana, pe Dorin Tudoran. Ei erau foarte
tineri, talentaţi, apreciaţi deja de critica li‐
terară. Am avut prilejul să‐l cunoscut pe
Doinaș, Dan Hăulică și mulţi alţii. Eram într‐
o delegaţie cu Igor Mandici din Zagreb. Am
fost primiţi la Secolul XX. Am rămas adânc
impresionaţi de domnii care au lucrat în
această redacţie. Era prin anul 1971, oame‐

nii discutau înflăcărat despre Marshall McLuhan și,
aproape că nu veţi crede, despre mijloacele de co‐
municare electronică! Erau formidabili, oameni
distinși, cu largheţe, deschiși spre fenomenele noi
ale vieţii. Știu că am citit cu un interes deosebit anu‐
mite texte ale lui Dan Hăulică și poezia lui Doinaș.  

Am cunoscut la fel un om de o rară fineţe inte‐
lectuală, pe Liviu Petrescu. L‐am întâlnit și la New
York, dar și la Cluj unde am primit Marele Premiu
Lucian Blaga. L‐am cunoscut foarte bine pe Ioan Ale‐
xandru, un mare poet (primele lui volume Infernul
discutabil, Vămile pustiei, excepţionale),  am fost
odată la el acasă, cu Ioan Flora,  pe 15 iunie. La mie‐
zul nopţii ne‐a cântat cu copiii și soţia. Era o noapte
nemaipomenită. Ne‐am amintit de Eminescu, de Ca‐
ragiale, de multe alte momente și celebrităţi ale li‐
teraturii române. Când am ieșit din casa lui Alexan‐
dru, spre dimineaţă, mașinile parcate în apropierea
casei sale erau acoperite cu flori de tei.

L‐am cunoscut și pe Geo Bogza, care avut o seară
excepţională la Matica srpksa, o instituţie de mare
renume de la Novi Sad, apoi pe Gelu Naum, Eugen
Simion, care a făcut o vizită Catedrei de Limba Ro‐
mână de la Novi Sad, pe Paul Miclău, care a scris un
text foarte frumos despre volumul meu de versuri
Liman trei. Pe Breban, Ţepeneag, Prelipceanu i‐am
cunoscut într‐o vară la Neptun, la o reuniune
internaţională a scriitorilor și pe mulţi alţii. La
Timișoara, într‐o toamnă, în timpul unui simpozion,
am avut prilejul să‐l cunosc pe Adrian Marino. A lă‐
sat o impresie foarte puternică asupra mea. Mi‐a
povestit câteva momente din viaţa sa, în mod aparte
despre dicţionarul de idei lieterare. M‐a întrebat ce
știu despre Vasko Popa. I‐am spus ce am știut. 

M.A.: Presupun că l‑ai cunoscut pe Vasko Popa…
S. A.: Desigur, l‐am cunoscut bine pe Vasko. I‐am

spus lui Marino că Vasko, pe lângă faptul că era un
mare poet, mai era și un mare editor. S‐a îngrijit de
o ediţie excepţională „Metamorfoze”, la prestigioasa
Editură Nolit, din Belgrad. Era la curent cu cele mai
noi apariţii editoriale din lume. În urmă cu doi ani
la Novi Sad a fost Cărtărescu, Ion Mureșan, Cornel
Ungureanu, o echipă foarte bună de poeţi, despre
care am scris. Au avut o șezătoare literară foarte



30

Nr. (276) 2019

reușită la Academia de Știinţă și Arte.
M.A. Ai amintit de vizita la New York. Cu ce scrii‑

tori români din exil te‑ai întâlnit?
S.A.: La New York am cunoscut‑o pe Nina Casian,

la Centrul Cultural. 
M.A: Faptul că ai întâlnit mulţi scriitori român,

din generaţii diferite, că ai avut prilejul să discuţi cu
ei, că ai tradus unele cărţi importante de poezie, că
ai participat împreună cu aceștia la reuniuni literare
a avut, presupun, o mare importanţă în cunoașterea,
să spun așa, din interior, a literaturii române.

S.A.: Toate acele întâlniri, de acum douăzeci de
ani și mai bine, au o avut o însemnătate deosebită
pentru mine și colegii mei de breaslă. Am început
să discutăm serios despre  literatura română, despre
modernitatea acestei literaturi. Nichita, Sorescu,

Ioan Alexandru, Ana Blandiana, mai târziu și Di‐
nescu, erau citiţi și recitiţi cu interes deosebit. Ne‐
am împărţit în grupuri. Am venit cu argumente tari
în favoarea poeziei moderne. Eram încă departe de
sfârșitul veacului XX. Ce vremuri, ce discuţii înflă‐
cărate legate de sensul literaturii! Noi n‐am desco‐
perit numai literatura română modernă, noi ne‐am
descoperit pe noi, am descoperit vocaţia moder ni ‐
tăţii în această zonă. 

M.A.: Crezi că s‑a schimbat ceva în ansamblul poe‑
ziei românești? Tu continui să scrii în limba română?

S.A.: Astăzi discursul poetic e altul, deoarece și
întrebările noastre esenţiale sunt altele. În fiecare
dimineaţă mă întreb: vrei să fii fericit sau să scrii?
Și, fără să gândesc prea mult încep să scriu. În limba
română, firește. 
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SPAŢIILE SPIRITULUI

Alături de Ungaretti, Saba, Montale, Campana și Quasimodo, VINCENZO CARDARELLI a
fost unul dintre cei mai de seamă poeţi italieni ai secolului XX. Unul care, sfidând modele
literare și nu numai, a știut să‐și urmeze vocaţia până la capăt. Ca niște spiragli, ca razele ce
răzbat prin nori, poemele sale sunt, cum spune prietenul și comentatorul său, Emilio Cecchi, pure linii de
forţă, iar desenul lor, iluminant și memorabil totodată, dă la iveală peisaje ale voinţei, panorame ale timpului,
arhitecturi polifonice de scrupule, remușcări, revendicări, bucurii vertiginoase...

(Prezentare și traducere de Ioan MILEA)

SPERANŢA
Speranţa e în operă.

Eu sunt un cinic căruia îi rămâne 

pentru credinţa sa acest dincolo. 

Eu sunt un cinic care 

crede‐n ceea ce face.

INSPIRAŢIA
Inspiraţia, pentru mine, e indiferenţa. 

Poezia: sănătate și nepăsare.

Arta de a tăcea. 

Cum tragedia‐i arta de‐a te masca.

TOAMNA
Toamna. Deja am simţit‐o venind 

în vântul din august,

în ploile din septembrie, 

torenţiale și plângânde, 

și un fior a străbătut pământul 

care acum, gol și trist, 

întâmpină un soare rătăcit.

Acum trece și apune,

în toamna asta ce înaintează solemn,

cu nespusă încetineală,

timpul cel mai bun al vieţii noastre

și ne spune îndelung, adio

INSOMNIE
Îmi pare uneori că văd. Somnul, 

monstru uriaș, impalpabil, 

stându‐mi deasupra, gata să mă înghită, 

și în acea clipă sunt prada lui.

Ce război jalnic și înfiorător 

e acela pe care tot mai des 

îl duc cu el

Cu somnul spun. Și delirând alung 

orele ce îi aparţin.

Fantoma neliniștită, adormit care umblă 

și visează și crede că este treaz.

PESCĂRUȘI
Nu știu unde își au cuibul pescărușii 

unde își găsesc pacea.

Eu sunt asemenea lor,

În ne‐ntrerupt zbor.

Ating viaţa ușor

precum ei apa ca să‐și apuce hrana.

Și poate tot ca ei iubesc liniștea, 

marea liniște marină,

dar soarta mea e sa trăiesc 

străfulgerând în furtună.

Vincenzo CARDARELLI
(1887 ‑ 1959)
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SEARA ÎN LIGURIA

Înceată și trandafirie se înalţă din mare 

seara în Liguria, ruina

pentru inimi îndrăgostite 

și lucruri depărtate.

Perechile întârzie prin grădini, 

se aprind una câte una ferestrele 

ca tot atâtea spectacole.

Cufundată în ceaţă, marea adie.

Bisericile de pe ţărm par nave 

gata să ridice ancora.

REÎNTOARCERE ÎN SATUL MEU

1

O, memorie nemiloasă, ce ai făcut 

din satul meu?

Un sat de umbre 

unde nimic nu s‐a schimbat 

în afară de cei vii 

care uzurpă locul morţilor.

În amintirea mea, 

totul e nemișcat, vrăjit.

Chiar și vântul.

2

De cate ori, o, satul meu natal, 

am venit să caut în tine

ceea ce îmi aparţine cel mai mult 

și‐am pierdut.

Vântul acela străvechi, acele străvechi glasuri 

și miresmele și anotimpurile 

unui timp, vai, dus.

LUI OMAR KHAYYAM

Cât trăiești, bei, (Khayyam)

(fragmente)

..:După tine, am băut 

cu totul alte bodegi.

Gâtlejul ne e roșu 

de vinurile noastre din Occident 

o, bătrânul meu, melodios persan...

Și acesta era vinul cel bun,

Khayyam.

Zeul care‐ţi oferea 

această băutură de‐amăgiri,

era norocul și cântecul tău.

Iar tu închinai pentru trandafirii 

mormântului tău surâzător, 

nebănuind, o, neînfricatule, 

ca deja viaţa‐ţi era 

un cimitir înflorit.
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CRONICI AMICALE

Răscrucile vieţii și răscrucile scriiturii simple*
Romanul european s‐a desprins din epopee, spun

teoreticienii. Cum noi nu am avut epoee, romanul
românesc își trage  sevele din basmul popular.

Această filiaţie apare cu claritate, ca o probă pe‐
remptorie, în romanul Frusina, în care Vasilica Ilie
spune cu vădită plăcere o poveste despre
viaţă și moarte, despre bine și rău, o po‐
veste care include, într‐un timp relativ lung,
pe durata a trei generaţii, oameni și des‐
tine. Nu există, desigur, personaje specifice
basmului – balauri, zmei etc., pentru că
aceste personaje fabuloase, întruchipări
ale maleficului, s‐au retras în adâncurile
insondabile ale unor oameni capabili, ipso
facto, să transforme viaţa altor semeni într‐
un calvar.

Cum Mircea Eliade are dreptate când
pledează pentru verbul a nara și funcţiile
lui, urmărindu‐l în viaţa individului mo‐
dern, eminamente profan, afirmând că niciodată
omul nu se va sătura să asculte povești, și povestea
pe care o spune Vasilica Ilie menţine vie atenţia ci‐
titorului virtual prin narare, prin modul în care do‐
zează suspansul și, mai ales, prin tehnica amânării
dezlegării conflictului. 

Totuși, mai mult nuvelă decât roman, întrucât
naraţiunea are un singur fir epic care pune în
evidenţă un destin la răscruce, cel al Frusinei, încer‐
cată de destin, prin moartea mamei, încă de la
naștere, povestea are meandrele ei la suprafaţă și
în adâncime. Numele eroinei are rezonanţă simbo‐
lică, trimiţând la mitica Eufrosina, fiica lui Zeus și a
Eurinomei, una dintre cele trei graţii, alături de su‐
rorile Aglae și Thalia, personificări ale frumuseţii
feminine. Acest nume fusese ales și de Mircea Eliade
în Les Trois Graces, diminutivându‐l Frusinel, pentru
a ilustra, în cheie fantastică, mitul Persefonei și ideea
camuflării sacrului în profan. 

Poate și Frusina Vasilicăi Ilie poartă cu sine trena
mitului, ca o graţie solitară, rătăcită într‐un timp
profan, într‐o istorie tulbure, în absenţa surorilor
trinităţii, distingându‐se prin farmec și feminitate,
aceasta fiind, de altfel, singura nuanţă mitică.

Mai aproape de mitologia noastră românească,
ea este o Ileana Cosânzeana încercată de destin pen‐
tru a dobândi dreptul la fericire după îndelungi în‐
cercări care o fixează mereu într‐o răscruce a vieţii.
Rămâne orfană, mama murindu‐i la naștere, iar când
trebuie să‐și urmeze visul de a deveni învăţătoare,
o altă încercare o ţine în loc, amânând sine die îm‐

plinirea în fericire.
Vasilica Ilie alege să povestească într‐un registru

al căldurii afective, al unei afectivităţi excesive. Însă,
tocmai această viziune idilică și idilizantă creează
și menţine suspansul în povestea de dragoste ado‐

lescentină dintre Frusina și George, po‐
veste urmărită până la moatrea acestuia.
George nu a fost un învingător, nu a învins
balaurul, a căzut răpus de el... Cu moartea
lui, Frusina se trezește din nou într‐o răs‑
cruce. Va accepta, în cele din urmă, moar‐
tea iubitului. 

Ceea ce părea, însă o Romeo și Julieta
redivivus se răsucește într‐o poveste des‐
pre tenebrele sufletului omenesc. Petre,
rivalul neștiut al lui George, care se va do‐
vedi ulterior chiar ucigașul acestuia, o de‐
termină, după lungi disimulări, să‐l ac‐
cepte și să se căsătorească. Această

căsătorie se situează tot într‐o răscruce, întrucât
Frusina va avea revelaţia monstrului sub aparenţa
omului cumsecade.

Petre are și el răscrucile lui. Vasilica Ilie introduce
subtil un fantastic de nuanţă creștină. Petre se
îmbolnăvește, intră într‐o comă lungă, iar, când, spre
surprinderea tuturor, își revine, pare alt om.
Mărturisește că a avut o revelaţie și că Dumnezeu l‐
a trimis înapoi pe pământ cu o misiune. Din această
poveste ar fi putut ieși un roman dostoievskian, cu
abisurile și manifestările iraţionale ale omului. Po‐
vestea nu evoluează, însă, așa. Deși Petre alege să
devină preot și chiar urmează teologia (fapt, totuși,
neverosimil raportat la biografia epică a personaju‐
lui...), schimbarea nu este fundamentală. El este ca‐
pabil, așadar, să‐și escamoteze propriul destin, însă,
fondul rău nu dispare. Revelaţia a fost falsă, un fel
de fals folosit pentru a redefini relaţia cu Frusina.
Petre rămâne singura întrupare viabilă a răului în
acest roman.

În simplitatea liniarităţii ei narative, această po‐
veste spune mai mult decât o spun, în aparenţă, fap‐
tele. E o literatură comportamentistă, prozatoarea
fiind atrasă de înregistrarea meticuloasă a faptelor
exterioare ale personajelor, a relaţiilor dintre ele.
Aceste manifestări de suprafaţă sunt doar vârful ais‐
bergului, restul rămâne în profunzimile adânci ale
sufletului, impenetrabil, de cele mai multe ori.

Soluţia aleasă de Vasilica Ilie este cea de basm.
După atâtea răscruci cărora eroina le‐a făcut faţă,
păstrându‐și omenia, fără să se abrutizeze, așadar,

* Vasilica Ilie, Frusina, Editura WWW.CORESI.NET, București, 2019.
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viaţa pe care i‐o oferă prozatoarea o premiază. Fru‐
sina îl întâlnește pe Alexandru Popa (nume antitetic
prin raportare la Petre, personajul care și‐a trădat
marele destin cosmic căzând în tenebre), om care
avusese, de asemenea, răscrucile lui, și soarele ră‐
sare și în răscrucea vieţii ei. El nu este piatra pe care
să se poată construi, ci povara, întâi de toate, a lui
însuși. 

Ca în basme, există o promisiune de fericire, o
răsplată pentru modul exemplar în care Frusina a
înfruntat obstacolele. Personajul negativ își primește
și el plata. Cu o conștiinţă încărcată, cu ultimul dram
de demnitate și de conștiinţă, Petre se lasă înghiţit
de râul‐timp. E mai mult o moarte voită, acceptată,

decât o sinucidere.
Romanul se oprește aici, solicitând colaborarea

cititorului pentru a completa tabloul fericirii Frusi‐
nei care a ieșit din răscrucea vieţii și a intrat în durata
propriei vieţi – timpul ei de fericire pe pământ ală‐
turi de cei dragi.

Scriitura simplă este miza mare a acestui roman
al Vasilicăi Ilie. De cele mai multe ori, lucrurile com‐
plicate sunt cele, în aparenţă, simple. Povestea
aceasta se completează mereu prin ramificaţii care
ajung în însăși imaginaţia cititorului, copartenerul
în creaţie al autoarei.

ANA DOBRE
25‑27 octombrie 2018

CRONICĂ AMICALĂ de Constantin OANCĂ

Generalul EREMIA GRIGORESCU un cutezător al Marii Uniri 
de Rodica Iacomi Tighici

Doamna Rodica Iacomi Tighici, autoare a
șaisprezece cărţi și numeroase articole, mai ales
despre educaţie, își mărește  acum zestrea cu vo‐
lumul comemorativ Generalul EREMIA GRIGO‑
RESCU un cutezător al Marii Uniri. Citindu‐l rea‐
lizezi cu ușurinţă calitatea de rapsod de factură
mai mult folclorică a autoarei, apropiind‐o, prin
aceasta, de baladele populare și mă gândesc acum
la CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU. Are multă ase‐
mănare și cu MUMA LUI ȘTEFAN CEL MARE (Di‐
mitrie Bolintineanu), DAN CĂPITAN DE PLAI (Va‐
sile Alecsandri), dar și cu IMN LUI ȘTEFAN CEL MARE
(tot de Vasile Alecsandri). Vârsta onorabilă a autoarei ex‐
plică existenţa în text a unui filon de înalt patriotism fără
putinţa, însă, de‐al scoate din cantonamentul în care a
apărut pentru prima oară, tradiţia și noutatea fiind, după
cum se știe, două părţi ale aceluiași întreg. Nu poate fi
trecut cu vederea nici modul  de‐a folosi limbajul imediat,
oral (să ne amintim, dar păstrând proporţiile, că și Petre
Ţuţea a excelat prin discursul lui oral). Dar ceea ce a dat
forţă și curajul de‐a scrie o carte de o asemenea factură
este îndrăgostirea autoarei de marele erou naţional și lo‐
cal, Eremia Grigorescu. Dragostea rămâne pe deasupra
tuturor lucrurilor.

Apărută în 2018, anul centenarului Marii Uniri, cartea
flutură ca pe un drapel figura vie a marelui general, Ere‐
mia Grigorescu, fără de care Marea Unire de la 1918 n‐ar
fi fost cu putinţă.

Cartea este alcătuită dintr‐o culegere de texte puse
sub formă de poeme semiprozodice, în care sunt sur‐
prinse momente esenţiale din viaţa eroului ‐ „Floare de
Bujor” ‐ , dar și texte evocative și omagiale prin care su‐
bliniază cu mult nerv trăsătura lui dominantă – dragostea
de ţară („Crez i‐a fost doar lupta dreaptă/ Și doar dra‐
gostea de ţară” ‐ Destin). Multe au tonul unor rugăciuni
adresate lui Dumnezeu în care I se mulţumește pentru
salvarea neamului la Mărășești prin omul providenţial
născut în anul 1833 la Golășei, azi un cartier al Târgului
Bujor. Hotărârea teribilă „Pe aici nu se trece!” a reușit să
o facă  conștiinţă de sine pentru întreaga armată română,
care acum, ajutată și de munţii Carpaţii Răsăriteni și al
cărei centru de comandă se mutase la  Tecuci, avea ordinul
și misiunea sacră să apere Moldova. Geniul acestui mare
roman s‐a întâlnit cu masiva voinţă a oștirii într‐un mo‐

ment de legendă la care, cum spuneam, a asistat
până și cerul. Motorul armatei germane condus de
temutul general Mackensen s‐ stricat chiar pe valea
Siretului la Mărășești. Acest moment ne amintește
de un altul la fel de înălţător: Podul Înalt (Vaslui)
1475, când oastea Moldovei de sub comanda ma‐
relui voievod Ștefan a dat o lovitură hotărâtoare
celei otomane  condusă de Suleiman Pașa, venită
câtă frunză și iarbă să ne certe pentru nesupunere.

Iată câteva titluri de text din care se compune
firul luminos al trecerii prin lume a generalului

Eremia Grigorescu, așa cum ni‐l prezintă doamna Rodica
Iacomi Tighici: Ți‑a fost dat; Locul natal; Copilăria; Copil
orfan; Destin; A fost chemat; Sună goarna; Vizită pe front.
Și câteva secvenţe realizare artistic: „Dealuri nepereche/
Ca‐ntr‐o horă lină/ Străjuiesc o vatră veche/ De dor și
lumină” (Locul natal); „A căzut din cer o stea/ Și‐n pământ
s‐a dus;/ Era steaua tatălui/ Timpuriu apus” (Copil orfan);
„Un apus strălucitor,/ Ca luceafărul de seară,/ L‐a făcut
nemuritor/ Pentru neam și pentru ţară” (Destin).

Fără‐ndoială textele forte ale volumului sunt cele re‐
feritoate la epopeea vie de la Mărășești: 6 august 1917;
Epopeea de la Mărășești; Luptele de la Mărășești.
Secvenţe: „Foaie verde meri domnești/ Lupte ca la
Mărășești/ Pământul n‐a mai văzut,/ Așa iad de foc și
fum/ N‐a fost decât la Verdun” (Luptele de la Mărășești);
„S‐a cutremurat pământul,/ Cerul s‐a întunecat,/ Apa
clocotea în vaduri,/ Munţii zid au ridicat…/ Toţi acei ce
fără teamă,/ Stăpâniţi de‐un dor aprins,/ Au strigat: „Ţara
ne cheamă!”/ Hora morţii au încins./ Și‐a fost mare bă‐
tălie,/ De‐a stat soarele în loc,/ Doamne, ce mai vijelie,/
Numai scrum și numai foc./ Săbii mii se‐ncrucișau,/ Ba‐
ionetele zburau, Caii‐n frâie nechezau,/ Morţii de‐a valma
cădeau,/ Șuiera aprig văzduhul/ De obuze și ghiulele,/
Că nici pasărea cea iute/ Nu‐și tăia drum printre ele.”
(Epopeea de la Mărășești). Izbitor de mult seamănă cu
„Peneș Curcanul” ori  „Pașa Hassan” ‐  Vasile Alecsandri,
respectiv George Coșbuc.

Conștientă fiind de importanţa cărţii sale, autoarea
ţine să mulţumească la final divinităţii pentru că a în‐
vrednicit‐o să ducă la bun sfârșit nobila idee: „Îmi plec
genunchii mulţumind/ Pentru îndemnul ce mi‐ai dat/ Și
cu smerenie mă‐nchin/ Cântând: <fii, Doamne, lăudat!>”
(Tatălui Divin, mulţumire).
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POEŢI IEȘENI
Versuri de Gabriela Chiran

șalul rece

galbenul ăsta vicios
ea
mi l‐a pus pe umeri

și somnul...

mă uit la puștiul care extatic lângă banca mea
desface
un tractor:
după lumina din priviri e jucăria altceva

(dar eu?
bărbaţi am strâns în braţe
din mere am mușcat m‐a curentat un fulg?)

altul sapă de zor spre inima pământului cum
singur zice

(spre inima realului?)

oricum din tot‐îi spun în gând contează doar
partea de ireal
și las pe bancă armura pe care mi‐a pus‐o
toamna

ca pe sicriu vag 
încălzit un șal

supramemorie

nu mai știu ce visez noaptea
nu pot să dibuiesc nimic nici frânturi fie ele
absurde
cu atât mai puţin să refac un întreg 

e ca și cum
mi‐a pus cineva un drog în băutura de seară 
ca să nu mai pot stăpâni deloc partea asta im‐
portantă 
a vieţii 
mele
ca și cum acolo în zona aceea 
se iau decizii cu privire la mine 
se întâmplă 
lucruri secrete 
de care nu trebuie să știu

eu în primul rând

dar mai ales
mă tem să nu ratez semnul crucial

drumul spre ziua 
ce vine
din întunericul timpului

mult zgomot

drumul?
de aici și până aici totdeauna...

și totuși ce zvârcolire 
de miriapod
divizat cu spada indiferenţei de către cineva 
care‐l vede

și
această grotă de sânge 
și carne
în fundul căreia sufletul se retrage fuge 
de mireasa în negru 
altcuiva hărăzită

acest zăngănit de săbii de râs și de plâns

și eu
abia încăpându‐mi în piele
abia încăpând în punctul
cu pricina
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LECTURI FIDELE

IONEL NECULA – URICAR LA POARTA MOLDOVEI DE JOS*
Mă număr printre puţinii români fericiţi de a‐l fi

avut concitadin, și prieten, și înaintemergător pe Io‐
nel Necula, în  Tecuci ‐ urbea prea mică și prea
strâmtorată pentru un spirit atât de mare (uneori!). 

Nu îmi propun câtuși de puţin să aduc elogii gra‐
tuite autorului – deși le merită pe deplin numai dacă
ţinem cont de cele peste 70 de cărţi tipărite,  sau
cele peste 4000 de articole publicate în
12 reviste de specialitate din ţară, din
care circa 3000 sunt cronici literare.

Necula se adâncește asupra a zeci de
volume, analizându‐le literar, structural
și evidenţiind esenţa cărţii de pe masa
de lucru astfel încât să stârnească cel
puţin o minimă curiozitate a cititorului
de a o parcurge. Nu știu cât  este voinţă
sau conștienţă, dar analizele, cronicile
sau criticile lui Ionel Necula reprezintă
– dacă ar fi să ne raportăm la noua linie
a economiei de piaţă ‐  o formulă spe‐
cială de marketing, de publicitate, am‐
bele cu efect asupra cititorului dar și
asupra autorului. N‐am să insist asupra
acestui subiect acum, pentru că mi‐am propus o astfel
de abordare într‐un alt material dedicat.

Revin însă la volumul de faţă, „Uricar la Poarta
Moldovei de Jos”, volumul 12. Cu oarecare teamă
scriu acest „12” amintindu‐mi că Ionel Necula mi‐a
spus de curând că este ultimul din această serie;
personal, nu mi‐aș dori asta fiindcă, întreb, cine
poate scrie despre atâtea cărţi și despre atâţia autori
mai mult și mai bine decât o face el? 

Un soi de mândrie de ucenic (în ale scriiturii)
mă încearcă, sfioasă, pentru că am avut onoarea de
a participa firav la această ultimă apariţie, alături
de dragul nostru prieten, istoricul Daniel Bradea. 

[...] Cum una dintre figurile istorice care au do‐
minat frecvent scena culturală tecuceană în ultimul
an a fost cea a Cocuţei Vogoride, fie prin imaginea
transpusă în volum de scriitorul tecucean Vasile
Ghica, fie prin încurcătura aproape dramatică a ur‐
cării pe soclul din Parcul Central al orașului Tecuci
a bustului Cocuţei, care ulterior a fost „îmbrăcat” cu
o cutie neagră urmare a faptului că prin erori  de
neiertat ale administraţiei locale amplasarea bus‐
tului nu a  fost făcută cu respectarea legislaţiei în
vigoare și fără a deţine autorizări de la Ministerul
Culturii și de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură
Galaţi, ajungându‐se în final în a fi coborâtă de pe
soclu, acest al doisprezecelea volum începe cu trei

titluri care o readuc în prim plan pe Cocuţa: Scrisorile
lui Nicolae Vogoride, Din nou despre Cocuţa Conachi,
De la Cocuţa Conachi la omul de televiziune Tudor
Vornicu.  Pentru pasionaţii de istorie, dar cu precă‐
dere pentru oricare cititor preocupat de reperele
istorice și literare ale vremii, niciunul dintre cele
trei titluri nu trebuiesc ratate, fiecare dintre ele

transpunând în imagini noi personajul
feminin care a dominat scena istorică și
politică românească de la 1859.

Ionel Necula nu  insistă să convingă
că adevărul este doar cel prezentat de el,
ci lasă loc liberului arbitru al fiecăruia să
analizeze, să discearnă ori chiar să apro‐
fundeze cercetările asupra  Cocuţei Vo‐
goride dar condiţionează, întărind astfel
cele afirmate în repetate rânduri și anume
că orice opinie exprimată trebuie temei‐
nic susţinută cu documente istorice.

Fascinante sunt relatările în cuprin‐
sul cărora autorul ridică cortina și pre‐
zintă pe conăcheștianul Tudor Vornicu ‑
„unul dintre puţinii descendenţi ai logo‑

fătului‑poet”.
Consemnări despre originea conăcheștiană a lui

Tudor Vornicu găsim și în monografia semnată de
Annie Muscă, monografie apărută în anul 2008 (An‐
nie Muscă, Tudor Vornicu, Editura Terra Focșani,
2008) și la care criticul Ionel Necula face trimiteri
în cel de‐al treilea titlu alocat Cocuţei Vogoride. Ast‐
fel, aflăm că Tudor Vornicu s‐a născut la 26 ianuarie
1926 în satul Anghelești (aflat la 10 kilometri de
Adjud). Annie Muscă a remarcat că  ziua de naștere
a lui Tudor Vornicu este tocmai ziua când  televiziu‐
nea și‐a făcut intrarea în lume. Familia sa avea ră‐
dăcini italiene, dar și descinderi autohtone prin fata
lui Costache Conachi, Cocuţa ‐  nefericita soţie a cai‐
macanului Nicolae Vogoride, potrivnicul Unirii din
1859 – (singura moștenitoare a „nămolului” de avere
lăsat de logofătului‐poet) printr‐o fiică a fostei prime
doamne a Moldovei, ce  provenea  din a doua căsă‐
torie a Cocuţei cu contele Camillo Ruspoli, prim si‐
nodic al Romei...

Ca descoperitor și promotor de tinere condeie,
autorul o aduce în prim‐planul cultural pe Aura Dan,
tecuceancă prin naștere, membru al Uniunii Inter‐
naţionale a Oamenilor de Creaţie, Chișinău, Moldova
(2018). Aducerea în scenă a Aurei  Dan se produce
în Uricar 12 prin Interviu cu Aura Dan, un amplu
dialog spumos între cei doi scriitori, cu trimiteri la

* (Fragmente dintr‐un eseu mai amplu)
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perioada adolescentină a celei ce  azi avea să devină
motiv de cronică pentru Ionel Necula. Nu întâmplă‐
tor se apleacă asupra asupra volumului  Jurnal des‑
pre ceilalţi semnat de Aura Dan.

Lângă Aura Dan  este așezată o altă tecuceancă,
scriitoarea Ingrid Beatrice Coman‐Prodan. Fișa de
medalion dedicată fostei membre a Cenaclului literar
„Calistrat Hogaș” – cenaclu întemeiat de însuși autor
în urmă cu zeci de ani,  readuce în memoria celor
care nu sunt ignoranţi câteva repere din perioada
tulbure a lunii decembrie 1989, reamintind mo‐
mente din zbuciumul cultural de la acea vreme. Ionel
Necula, pe care îl numisem anterior descoperitor și
promotor de talente tecucene, se numără printre
„vinovaţii” care au citit talentul pentru scris în Ingrid
Beatrice Coman‐Prodan sau în Dan Vâţă și, fără
știrea celor doi tineri ucenici la acea vreme, le‐a tri‐
mis poeziile la un Festival literar de la Suceava.

[...] Violeta Daniela Mândru (prozatoare), Geanina
Bârlădeanu (poetă), Mirela Ianuș Dinga (poetă), Aida
Zaharia (poetă, autoare de aforisme și panseuri, jur‐
nalist), Ilarion Boca (poet), Iancu Aizic (jurnalist,
autor de memorii), Daniel Bradea (istoric) sunt nu‐
mele care se regăsesc în Uricar volumul 12, și asu‐
pra cărora Ionel Necula s‐a aplecat studiindu‐le
cărţile, emiţând opinii și oferind îndrumări pentru
o mai bună „coacere” a sămânţelor scriitoricești care
germinează în fiecare dintre cei enumeraţi.

Iată numai câteva repere din Uricar la Porţile
Moldovei de Jos, volumul 12,  despre autorii din
arealul tecucean despre care criticul Ionel Necula
scrie cu un apetit greu de stăvilit: 

• despre Violeta Daniela Mândru și volumul
Saudade (proză): „M‐am convins că autoarea are
toate abilităţile unui prozator performant și cred că
va avea un viitor sigur în proza românească actuală.” 

• despre Geanina Bârlădeanu și volumul Lu‑
mină din Tabor (poezie): „ (…) are abilităţile tre‐
buincioase actului poetic și‐o creditez, nu atât pentru
ceea ce a realizat, cât pentru ceea ce cred că poate
realiza și‐mi face plăcere să‐i urmăresc evoluţia în
continuare.”

• despre Aida Zaharia și volumul Postulatele
Aidei (aforisme, panseuri): „(…) și‐a asumat acest
destin, de a face de cap limpede la nevolniciile aces‐
tei ţări, și la toate derapajele din normalitate, își ex‐
primă indignarea prin aceste aforisme colţuroase
care nu‐i aduc decât necazuri, acuze de tot felul și,
bineînţeles, tristeţi cât nu poate duce un om.”

• despre Aida Zaharia și volumul Confluenţe
(poezie): „poezia (…) se decontează dintr‐un fond
de simţire generos, din care‐și trage substanţa liris‐
mului său cald, ademenitor și plin de candoare, evi‐
tând cu bună știinţă metaforizarea excesivă și di‐
luantă, inserată de multe ori artificial, doar pentru
a conferi textului iluzia unei adâncimi metafizice;
(…) refuză ipocrizia tentei filosofice și preferă ex‐
primarea directă, clară și de cele mai multe ori în

formă clasică.”
• despre Daniel Bradea și volumul Tecuciul în

anii primului război mondial (istorie): „ (…) ceea
ce surprinde la tânărul istoric tecucean este tentativa
de a conferi unei lucrări ‐ pe care mulţi cititori o
consideră bine articulată ‐ statut de provizorat. Au‐
torul nu‐și consideră misiunea încheiată  odată cu
publicarea ei, ci‐și continuă cercetările, continuă să
scotocească arhivele și să adauge la volumul deja
apărut informaţii și documente noi, necunoscute la
momentul editării.”

Lângă autorii tecuceni așază în scrieri dedicate,
nume precum cele ale Nataliei Negru – personajul
feminin al literaturii pentru care Ionel Necula a ma‐
nifestat pasiune și interes asiduu în decursul anilor,
dedicându‐i volumul Nataliei Negru, Dispuneri oca‑
zionale, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 2012; Ion T. Sion – fiul
de răzeș  neobosit scormonitor al arhivelor; Mihai
Eminescu – voievodul neîncoronat al culturii româ‑
nești; Costică Stamate – omul de cremene, cu note
grave în care Ionel Necula relatează dramele anilor
aflaţi sub imperiul torţionărilor și al schingiurilor
celor care erau potrivnici sistemului securistic.

Numai niște ignoranţi ar putea crede că aceste îm‐
binări de nume, ale celor contemporani lui Necula cu
cei ce lesne se pot numi înaintemergători culturali
ai României este una pur întâmplătoare. Punerea în
oglindă a trecutului cu prezentul este modalitatea
subtilă a lui Ionel Necula de a stimula și încuraja
creaţia literară sub toate formele ei (proză, poezie,
eseistică, aforism, reportaj, istorie, etc) îndemnând
la analiză, ghidând –imperceptibil‐ pe cei  contem‐
porani lui în a citi și cerceta autorii clasici pentru o
permanentă perfecţionare a scrierilor viitoare. Sta‐
tornicia în  filonul scriitoricesc poate fi cucerită numai
prin continuă perfecţionare, ceea (nu) poate duce
(decât) la opere menite să reziste timpurilor și de‐
opotrivă să se constituie în repere morale, educative,
literare pentru cei ce ne vor urma în cursul veacurilor
ce vor completa trecerile noastre terestre.

Trimiterile la istorie, în titluri precum Eroii Tecu‑
ciului, Monografia Tecuciului în presa locală interbe‑
lică, Conferinţele tecucene de altădată, Școala de
aviaţie de la Tecuci dar și altele pe care las cititorii să
le descopere, vin să completeze cele ce afirmam mai
sus și pe care le pot sintetiza simplu: nu poate exista
un prezent sau un viitor fără reperele din trecut.

Despre Ionel Necula s‐au scris zeci de pagini de
către criticii din România. O parte dintre dintre aceste
cronici le regăsim în volumul îngrijit de autor, De la
critici adunate, apărut la Editura StudIS, Iași, 2018. 

Dorindu‐i viaţă lungă în deplină sănătate tru‐
pească – căci cele morale și sufletești  nu pot fi puse
la vreo minimă îndoială – rămân cititorul fidel al lui
Ionel Necula și sper în apariţia unui Uricar cu nu‐
mărul 13.

Aida Zaharia
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RAFTUL CU OGLINZI ILUMINATE
de Virgil Nistru Ţigănuș

NOBILA SIMPLITATE EMOŢIONALĂ
Poemele cu „suflet de vioară“ ale lui Ionel Pintilii

(Editura „24 Ore”, Iași, 2018; Desene de Florin Buciuleac)
E adevărat ce spun cărturarii de azi:

suntem mai mult fiinţe emoţionale decât
gânditoare. „La ispitire, Dumnezeu răs‐
punde cu iubire” sublinia recent teologul
Dr. Ioan Chirilă, tălmăcind proorocirile
lui Isaia. Faptele lumii, „semnul mișcă‑
tor al lucrurilor“, „culorile cuvintelor”,
„ochiul umbrei”, „orizontul încovoiat”
„întinsul albastru”, „înserarea de di‑
mineaţă”, „poarta îngerilor”, „nevă‑
zuta strajă” sunt imagini ce întemeiază
inelul stelar al sufletului de poet. El este,
cum scria Lucian Blaga (aflat în urcușul
spre clarificarea valorilor), purtător al
„misterelor”. Primele 33 de poeme ale
domnului Pintilii confirmă „foamea emoţională” co‐
mensurată pe o diagramă metaforică.

În paginile cărţii lui Ionel Pintilii ne reîntâlnim
cu Albastrul de Voroneţ, cu „arborele de lalele”, cu
„lumina care acoperă veacul”, dar și cu „adânca sim‐
plitate” (pe care noi o considerăm mereu nobilă).
Mama rămâne „divina fântână a lumii”. Chipul ei
apropie, în vreme de năvală a nestatorniciei, făptura
poetului de icoana „cerului mereu neatins”. Cu mo‐
desta noastră cunoaștere (a „mersului prin troiene”
de strategii lirice) descifrăm efortul poetului de a
evita jocurile de cuvinte (atât de violent decorative
în versificările post‐postmoderne) spre „a răspunde
cu iubire” unei tainice chemări spirituale.

Domnul Ionel Pintilii nu face „poezie pe calcula‐

tor”, dar nici nu ocolește „cadrul“ con‐
junctural al diverselor grupări contem‐
porane. Are însă înţelepciunea de a ră‐
mâne credincios artei cuvântului. Se
vorbește, la noi, despre felurite soluţii
pentru relaţionarea societăţii cu adevă‐
ratele valori. Totul ar trebui să înceapă
cu regăsirea fiinţei spirituale prin lim‑
bajul moral.

El nu poate fi substituit prin falsele
„divinaţii”, prin hazardul verbal (depen‐
dent tot mai mult de un dadaism resus‐
citat). Poezia nu semnează protocoale
cu „new age”. De ce? În jurul nostru e o
„Abundenţă de frumuseţe/ orele trec

nenumărate/.../ Doar imensul univers ne adună
emoţia/ gândurile pierdute/ marile visări/ sal‐
vându‐ne de trecerea secundei/ Orologiul își vede
de drum...” Așa este.

Are multă dreptate Domnul Pintilii: „Celor (co‑
rect: „cei”) care cultivă poezia/ și reușesc să strângă
recolta/ vor primi/ ceea ce își doresc/ din bucătăria
clasică/ sau din cea modernă...”

Există, mereu salvatoare, acele esenţe ontice. Ele,
credem, conferă un sens creatorului și o durată ‐
operei sale. În „marea trecere”, „lumea cuvintelor/
trebuie să stea deoparte/ să geamă în șoaptă/ să
înalţe bolţi albastre/ pentru a nu fi îngropate...” 

Cu adevărat, poezia înseamnă nu ispitire, ci re‐
naștere, talent și o nesfârșită iubire.
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POEŢI MOLDOVENI

SIMION BOGDĂNESCU
(Bârlad)

CHEILE BIBLIOTECII

Iubiri târzii, pretimpurii 

atârnă‐n cifre liliecii.

Din moarte nu mai poţi să vii 

mai înainte de toţ vecii.

E‐un vifor calm de păpădii 

pe toată‐ntinderea potecii

Ce să ghicim din mii de mii 

atârnă vremea liliecii.

Din moarte nu mai poţi să vii 

cu cheile bibliotecii...

PRERUGĂ

În vidul tainei crucea mă mai cere ‐

Ca fiara scriu cu gheara pe tăcere.

Așa cald scut am fost de generaţii,

Mut pentru unii, sacru pentru alţii,

Și‐așa slăbit‐am pân’la geana lunii 

Mut pentru alţii, sacru pentru unii.

Sub ghilotina vremii austere 

Ca fiara scriu cu gheara pe tăcere.

CERC DE VRAJĂ

Ungherul nefiinţei tale mute 

Femeia mea de grija tremurând,

S‐a stins pe rugul zării ce‐și asmute 

Cercul de vrajă dincolo de gând.

Doar destrămarea focului de vară 

Prin labirint va geme‐orbecăind 

Ca să te pot păstra ca dinioară 

În braţe, te voi devora cu jind.

INCERTITUDINE

Mai intră cerul în balans 
Să‐mi iau salcâmul meu la dans 
Și să dansăm un veșnic vals 
Ducându‐ne de bun rămas 
Și să‐ngânăm cu‐același glas 
O melodie de Ispas 
Cu ritmul cordului‐impas 
Un sacru lemn‐iconostat 
Cântat din cornul unui sas 
În vidul din păduri contras 
Cum ai interpreta un ceas
Strune‐fiord de contrabas?
Adio dans, Adio dans,
Nesigur voi pluti, retras.

LACĂT

Oare cocoare
În grea zburare 
Nu‐nchid răcoare 
De sub izvoare?

Și nu‐ntârzie 
O grea strigare
Ce‐mi plânge mie 
În gânduri, oare?
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INTERPRETĂRI

Silvan G. Escu a publicat până acum trei volume:
Necerute justificări1, Minut infinit2 și Prieten cu umbra
dușmanului3, primele două reprezentative pentru
ipostaza de poet a autorului, al treilea, de minieseuri
și tablete, relevând ipostaza de scriitor‐cetăţean.
Poetul este în lume și în afara ei, o observă și o con‐
templă cu ochiul rece sau cald al celui care empati‐
zează cu ordinea fizică și metafizică a lumii.

Ambele volume de poezii, Necerute justificări și
Minut infinit, sunt prefaţate de poetul însuși care
deschide, astfel, ușa universului pe care‐l creează,
însoţind‐și, totuși, creaţia de un cuvânt lămuritor,
un fel de privire din interior, deși crede că nimeni
nu are nevoie de aceste „(necerute) justificări”; o
face pentru a facilita „vizita” în imaginarul său poetic. 

Când încearcă să‐și expliciteze creaţia, orice crea‐
tor va pune, inevitabil, accentul pe intenţia/intenţiile
sale, pe virtualităţile demersului și nu pe concreti‐
zarea sau întruparea sentimentului, a trăirilor în cu‐
vânt și a cuvântului în poezie. Silvan G. Escu nu face
excepţie. 

El semnalează „poezia cea mai dragă”, Necerute
justificări, pe care o deleagă să‐l reprezinte, alegând‐
o ca titlu al volumului; semnalează, de asemenea,
„tonul revoltător de trist”, insistând pe ideea că poe‐
ziile „sunt croite pe textura sufletului” său. Tonali‐
tatea surprinde, într‐adevăr, pentru că omul Silvan
G. Escu afișează o atitudine optimistă, tonică,
drăcușorul ironiei fiind mereu prezent...Dar, nu acest
Silvan G. Escu scrie, ci celălalt, cel ascuns ochiului
contemporanilor, acel eu profund, răspunzător de
partea eternă a fiinţei. În acest context, nu există ni‐
cio ruptură între modul de a fi și modul de a se ex‐
prima liric. Poetul duce cu sine în lume o tristeţe
dată de conștientizarea tuturor relelor existenţei,
de zădărnicia oricărui efort de a opri timpul în tre‐
cerea lui ireversibilă, iar reflexiile acestor trăiri pot
lua turnura tristeţii metafizice, a nostalgiei.

Desigur, poetul nu trebuie să se justifice pentru
ceea ce face sau pentru ceea ce scrie, el fiind răs‐
punzător numai și numai de imperativul interior al
creaţiei. Dacă, totuși, simte nevoia unei clarificări, o
face doar pentru a‐și exprima concepţia proprie des‐
pre creaţie, despre  condiţia creatorului.

Poezia omonimă Necerute justificări abordează
tema trecerii ireversibile a timpului în relaţie cu du‐
rata individuală, cu segmentul de timp oferit de Di‐
vinitate fiecăruia pentru a‐și împlini destinul. În fra‐

zare largă, poetul contemplă
trecerea („Dacă nu curg
odată cu râurile toate, în‐
seamnă oare că nu duc dor
de albie,/ Înseamnă cumva
că – necurgând – nu voi
ajunge niciodată ca ele, în mare?...”), dar nu poate
rămâne absolut obiectiv, întrucât trecerea ireme‐
diabilă îl include și pe el. De aici, subiectivitatea ac‐
centuată care determină resimţirea hiperbolizată a
durerii. Poetul poartă propria durere, dar și pe cea
a umanităţii. Dubla povară îl face să‐și înţeleagă ros‐
tul ca om și ca poet în relaţie cu întreaga fire de la
care poate învăţa zborul, avântul, puritatea, stator‐
nicia.

Căutarea identităţii, nevoia clarificării eului prin
confesiune sunt alte teme ale volumului Necerute
justificări în poezii ca Întrebări inutile, În căutarea
timpului pierdut, Dor de vis, De‑a gândul, Ce, cine,
unde sunt, Tăcere, Clepsidra, Vârsta de apoi,
Introspecţie, Eu din eu. O alta este tema iubirii, o iu‐
bire curtenească, spiritualizată, expurgată de povara
cărnii – Iubire ireală, Ochi în ochi, Ție, Ajută‑mă,
Mărţișor unicat.

Minut infinit se centrează pe obsedanta temă a
timpului, privit în dubla lui dimensiune – obiectivă
și subiectivă, ca timp istoric, încadrabil măsurători‐
lor clepsidrei terestre, egal cu sine în trecerea lui
prin milenii, secole, decenii, ani, ireversibil în raport
cu trecerea eternă, și ca timp mitic, relativ, în funcţie
de percepţia subiectivă a fiecăruia, reversibil prin
rememorare și creaţie.

Silvan G. Escu resimte aceeași fragilitate a omului
în relaţia cu timpul, un „timp hain”, mai ales atunci
când calcă, din neatenţie sau grabă, „peste tâmplele
timpului”, grăbindu‐l, făcându‐l nerăbdător, grăbind
secundele să se adune în „părul nins” sau în semnele
tălpii, încă „din începuturi”, din acel moment astral
în care eul s‐a înscris în propria durată: „Și tot de
atunci, din începuturi,/ Din ochi îmi curg râuri de
fluturi/ Ce se îndreaptă grăbiţi/ Spre oceanul de
maci,/ În straturi de lacrimi sădiţi/ Pentru împlini‐
rea minutului”.

În minutul infinit, poetul imprimă semnele tim‐
pului și semnele sale: pasărea de piatră, o floare de
colţ, „născută întâmplător” în „genunchiul julit al
unei capre negre”, cheia potrivită –  cuvântul și ne‑
cuvântul. Interogaţiile nu‐l părăsesc. „Unde‐i

Trei cărţi de Silvan G. Escu

1Silvan G. Escu, Necerute justificări, Editura Amurg sentimental, București, 2016;
2Silvan G. Escu, Minut infinit, Editura Astralis, București, 2017;
3Silvan G. Escu, Prieten cu umbra dușmanului, Editura Astralis, București, 2018.
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lumea?”, se întreabă poetul, deși semnele acestea îl
copleșesc peste tot: „Camere goale peste tot,/ Pâclă
groasă, întunecime,/ Unde este întreaga lume?”...
Poetul resimte acut absenţa unui sens, clamându‐și
solitudinea, înstrăinarea: „Numai eu, singur afară,/
Afară din lumea tăciune/ Și‐un pic afară din mine”.
Starea poetică este uneori extatică: „Tot timpul mă
minunez”, alteori, pesimistă, înregistrând nimicnicia
lumii, vanitatea ei.

Din necuvântul evadat din vorbire, Silvan G. Escu
deduce absurdul absolut al unei lumi care condamnă
la neîmplinire, limitând viaţa prin moarte, condiţie
tragică pe care omul nu o poate depăși: „Mi‐e o
teamă cumplită de ambele căi,/ Nu știu precis de
care îndemn să ascult,/ Ce oare anume să fac, să
strig sau să tac,/ În faţă să merg sau, poate, în spate
s‐apuc?” 

Totuși, omul își poate deschide propria fereastră
spre lume, de unde să poată contempla spectacolul
lumii și al umanităţii. Această deschidere nu
liniștește spiritul însetat de completitudine. Mai
mult, deschiderea accentuează insecuritatea, întru‐
cât dilată timpul și mărește, astfel, incertitudinile
existenţiale: „Oare, să fie fereastra de vină?/ Sau e
fireasca năzuinţă a omului,/ Care visează alt om să
devină,/ În viaţă să fie el însuși mereu.// Omul acela
se pare că‐s eu,/ Unul real. Sau rodul visului?”

Prieten cu umbra dușmanului reunește scrieri la
limita dintre eseu, tabletă și poem în proză, încli‐
nând, totuși, mai mult spre tabletă. Prima, Nicăieri‐
ul, este un poem în proză, construit pe metafora
eliadescă a casei fără uși și ferestre, metaforă aso‐
ciată de Mircea Eliade unei societăţi totalitare, dic‐
taturii. La Silvan G. Escu, este metafora destinului
propriu în care omul rătăcește singur într‐un nicăieri
în raport cu lumea și cu sine, așteptând de la Dum‐
nezeu revelaţia sensului: „Lumea pe care o caut doar
Dumnezeu mi‐o poate scoate în cale, dezvelind‐o de
întunericul mai orb decât noaptea”.

Din aceste sensuri decelabile sub scutul imagi‐
nilor, se pot deduce altele care să releve titlul – Prie‑
ten cu umbra dușmanului. Unul ar putea fi dat de
sugestia dublului, a unui alter‑ego, al unui celălalt
care este, în intimitatea cea mai profundă, și
dușmanul și prietenul fiecăruia, alcătuindu‐i lumi‐
nile și umbrele.

Ceea ce ordonează haosul este iubirea pe care
Silvan G. Escu a primit‐o necondiţionat, după măr‐
turia‐i clară, de la bunica și de la căţelușa Sara... În
rest, el se simte într‐un nicăieri și într‐un departe
pe care și le asumă orgolios: „De fapt, sunt tare de‐
parte de mine ca normalitate”... Ca anormalitate,
însă, lucrurile stau altfel. Silvan G. Escu înoată prin
timp, se reazemă de un vis, interogându‐și neliniștile,
spaimele, incertitudinile. Sub „pătura singurătăţii”,

„prietena fidelă”, el se învăluie, ca romanticii, nu în
mantia singurătăţii, ci a literaturii, de la miracolul
căreia așteaptă decelarea sensurilor din rostogolirea
eternă, din „abisul infinitului”.

Temele obsedante din poezie revin și aici. Trece‐
rea ireversibilă asociată cu motivul vanitas vanita‑
tum se relevă în Viaţa ca o părere, pe ideea vieţii ca
vis, iluzie, maya. Real și ideal se amestecă în repre‐
zentările eului. Realitatea cea aievea este evanes‐
centă, cea a eului, impenetrabilă. Desenul din covor,
metafora lui Henry James, își revelează sensurile
abia la final, prin/în moarte.

Apar și temele prezentului. Eminescu, de exem‐
plu, în tableta cu nuanţă polemică intitulată Emi‑
nescu nu mai este?, dar și în Ce mai vrem de la el? Sil‐
van G. Escu crede cu fiecare fibră a fiinţei că
Eminescu ESTE, este chiar „mai viu ca oricând”. În‐
trebarea fundamentală nu se referă la existenţa/
nonexistenţa lui Eminescu. Nu. Întrebarea funda‐
mentală pe care și‐o pune autorul este dacă îi meri‐
tăm noi trăirea întru veșnicia limbii române... Idio‐
sincraziile faţă de personalitatea acestuia sunt
explicate de  Silvan G. Escu prin neputinţa și lăcomia
noastră care exclud generozitatea respectării daru‐
rilor sale: „Deși ne‐a dat totul, noi tot mai vrem, me‐
reu și mereu, ceva de la el, fiindcă ne‐a obișnuit să
primim și pentru că nu ne simţim întru totul stăpâni
pe picioarele noastre, moi încă, având genunchii
îndoiţi de umilinţa neîmpliniţilor, a neputincioșilor”.

Multe dintre tabletele‐eseu pleacă de la fapte di‐
verse, de la evenimente ale istoriei contemporane –
Brexit‑icid, Or not to be, de la oamenii vii ai realităţii.
Așa este Lorelei, fetiţa evocată în Îmbrăţișare cu ochii
și Aripi ascunse în gene, câștigătoarea concursului
Românii au talent. Cele mai multe îl fixează pe autor
în cuantele acestui prezent ale cărui clipe le fixează
în cuvintele revelatorii ale literaturii: Idiot, Am uitat
că sunt viu, Avem nevoie de mâine. Nu lipsesc topo‐
surile stabilităţii care dau sentimentul siguranţei, al
protecţiei. Casa copilăriei – cuibul vieţii este unul
dintre ele. „Am purtat‐o cu mine peste tot”,
mărturisește autorul, casa aceasta fiind un reper
fundamental, punctul necesar de unde pornind poţi
cuceri lumea.

Cele trei cărţi publicate până acum de Silvan G.
Escu îi reflectă, la limita fidelităţii cu infidelitatea
confesiunii, structura interioară, misteriile fiinţei,
întrucât un creator este mai mult ceea ce nu reve‐
lează decât ceea ce relevă aparent prin comporta‐
mentul public sau prin nivelul de suprafaţă al scrii‐
turii. Între metaforele poeziei și cele ale prezentului,
Silvan G. Escu se află cu întreaga lui lume. Trebuie
doar descoperit.

ANA DOBRE
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UN POET AL CÂMPIEI:

Poem adânc

Eu m‐am născut într‐un cuibar stelar,
Un vălătuc de iarbă cu rouă picurat,
Și înfrăţit cu spicul de grâu într‐un altar
Ca piatră de hotar pe câmp ne‐am aruncat.

Sunt botezat acolo,în câmpie,
Cu mierea de salcâmi și 'ncoronat cu flori,
Arcașul de nădejde cu inima în glie,
Pierdut sunt în iubire,murind tu să nu mori.

Acolo,pe uliţă, mustește cuibărită
Copilăria ‐ aur inelat în stânci,
Acolo,câmpia,cu apa‐nfrăţită
Îmi murmură‐n sânge poeme adânci.

Un strop din câmpie la mine‐i un munte,
Ce acoperă sânul ei alb de ţipar,
Fiindcă știu că‐i vegheată de sălcii cărunte
Cu bolta proptită în cerescul altar.

Pescărușii bucureșteni

Îi auzi zilnic
atingând scoarţa pianului
în palma blocurilor
din cartier,
cucurugind manele
pe ţipătul valurilor
din curcubeul fântânilor arteziene
stârnite de forfota cotidiană
a atâtor tramvaie.
Penajul alb strălucește
pe crucile bisericilor
reverberând
în cimitirele din apropiere,
unde cei plecaţi
își dorm somnul de veci
stropit cu parfumul lăcrimarului,
vânturând în inimile noastre
amintirile celor plecaţi.
De aceea,
cârdurile de pescăruși,
turiști în capitala
năpârlită de soare,
nu‐și pun niciodată
lacăt la ţipătul lor.

Surori fără păcat

Au revenit din zările albastre
Un cârd de berze 

de‐oboseală frânt,
Să‐și caute cuibul prin curţile noastre
Distruse de ploi sau poate de vânt.

Au făcut drum lung să vină acasă,
Nu erau așteptate cu pâine și sare,
Dar primiseră veste că‐i vreme frumoasă
Și‐i zăpada topită mângâiată de soare.

Ajunse aici, în câmpiile vaste,
O iarnă geroasă a întors pribegia
Și au murit îngheţate surorile noastre,
Cu lacrimi acum îmbrăţișează câmpia.

De‐atunci, privind în urma lor
Am un regret în inimă legat,
Să fi plecat prin viscol să dăm un ajutor
Acestor minunate surori fără păcat.

Cununie eternă

Așează‐mi Doamne pe creanga
unui gând
fructele visărilor mele
prelinse din icoana
măslinului scrumuit
de atâtea mirări
cât să îngăduie cuvintelor
să le descrie..
Și prinde‐mi Doamne zbuciumul
ascuns după ochelarii fumurii
într‐o îmbrăţișare continuă
în care livezile cerului
să‐și scuture floarea
peste roadele câmpiei
biciuită de secetă
pentru ca Măria Sa Curcubeul
să ne cuprindă în braţe pe toţi
într‐o cununie eternă.

Tudor AMZA
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Alergând după dragostea ta

Prin visul îmbrăţișărilor mele
Inventând fulgerări te rog să nu treci
Neliniști înrolate în convoaie de stele
Să îmi stea strajă dimineţilor reci 

Și reazimă cerul pe liniștea serii
Catedrale uitate pe obrajii fierbinţi
Unde umerii poemelor verii
În cuib își adună cuminţi

Potire cu mir rânduit după gând
Meșteșug învăţat al iertării trecute
Spălate cu șoapte de lună plângând
Pe pajiștea vieţii se fac nevăzute

Și‐aleargă săngerând după dragostea ta
Rostogolind orizonturi în salcâmii 'nfloriţi
Cu mierea pe crengi în ţărâna‐aș sclupta
Tot zbuciumul lacrimei mele fierbinţi.

Murind în iubire 

Și lasă‐mi în dar neliniștea ta 
cuibărită în lanul de gânduri
ţărână în braţe și‐n inima mea
cămașă la o troiţă de scânduri 

Dacă privirile mele iau în braţe sărutul
trimis să adape cu flori de cais
tot cuibul de mierle unde trecutul
construiește o potecă de iubire în vis

Ce duce spre poiana sânilor tăi
luceferi sfioși în lanul cu grâu
care poartă în plete miros de flăcăi 
plecaţi să colinde seara târziu

Că frunzărită‐i cărarea ce duce la ţărm
Unde ploaia cu flăcări fulgeră‐n miere 
numărând nisipul unde îngerii dorm
înveliţi cu veșminte ţesute‐n tăcere

Fiindcă lumina din sânge petrece
rostogolite doruri prin ochi de fecioară 
un foșnet grăbit al valului rece
ca  murind în iubire nicicând să nu moară.
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INTERPRETĂRI CRITICE

Tudor Amza te invitǎ, mai mereu, "cu visele la
masǎ", ca la o ceremonie a spovedaniei, fǎcându‐te
pǎrtaș și custode la toţi îngerii și demonii care‐l bân‐
tuie. O face cu blândeţe și sinceritate parcǎ implo‐
rând divinitatea ca rǎul sǎ nu mai fie repetabil, iar
câmpia sǎ fie limanul unde "își îngroapǎ numele în
pǎmânt", cu privirea ţintitǎ cǎtre un soare care iese,
în fiecare dimineaţǎ, din același pǎmânt "care‑și
strigǎ setea", într‐o epifanie a cosmosului, în toatǎ
mǎreţia sa.

La Tudor Amza trebuie sǎ te gândești ca la "mira‑
bila sǎmânţǎ", esenţa zeiascǎ a câmpiei române. Prin
frumoasa și complexa persoanǎ care este, câmpia își
revendicǎ deopotrivǎ și "altarul" dar și preotul.

Rolul de preot și‐l ia în serios, când aproape cu
tragism, în totalǎ contradicţie cu marele Blaga ("eu
cred cǎ veșnicia s‑a nǎscut la sat") ne explicǎ cu inima
sângerândǎ cǎ "eternitatea a murit la ţarǎ" și cǎ: 

"ne pleacǎ în exil câmpia
și munţii cu pǎduri ne pleacǎ
la ţarǎ a rǎmas doar via
dar și aceea nesǎpatǎ"

și 
"cu greu bunicii își mai cresc nepoţii,
ulcioarele duc dorul dupǎ vin,
la ţarǎ au rǎmas doar morţii". (pag.183)

Sensibilitatea poetului, imagineazǎ
adevǎrate ședinţe galactice, în care se
consemneazǎ cǎ "în vǎzduhul fugar" a
"fǎcut și bine" a "fǎcut și rǎu" însǎ
niciodatǎ n‐a fost așa de tâlhar încât sǎ‐și
însușeascǎ din binele altcuiva ("sǎ‑mi în‑
sușesc din binele tǎu").

"Din satul cu tǎlpile goale" este aproape
silit sǎ adopte poziţia rugii, spre a împie‐
dica, poate, ca "într‑o zi în arșiţǎ și foc"
câmpia sǎ fie tentatǎ "sǎ plece  în apus",
îndemnându‐i pe cei rǎmași și îndem‐
nându‐se "s‑o udǎm cât încǎ mai e timp"
(pag.66).

În satul lui Tudor Amza (nume și de Domn și de
haiduc) "șcheaunǎ salcâmii", și unei "haimana de
ciocârlie" la care se încumetǎ sǎ‐i facǎ "cuibușor".

„Mamei" care ţine loc de ancorǎ existenţialǎ. 
Meritǎ sǎ consemnǎm:

"Cât de frumos au nins anii pe umerii tǎi,
Mamǎ, care‑ai strâns în priviri numai dor,
Așteptând sǎ‑ţi creascǎ copii, flǎcǎi
Și sǎ‑i vezi, în sfârșit, la casele lor.

El, poetul câmpiei este înfrǎţit cu mierla care: 
"La mine în curte e zilnic vǎzută

Cum psalmii îi joacǎ cu
glas tremurãnd"

……………………………………………..
"Ca iubirea sǎ poatǎ pǎtrunde
În singurǎtatea durerilor noastre" (pag.49).

Și totuși în "Dragoste de golan" este tentat sǎ‐l
provoace, în astral, pe Esenin, parcǎ invitându‐l sǎ‐
i fie notar când:

"Hai sǎ încheiem un târg
Parafat lângǎ icoane, 
Cǎ mǎ vei iubi cu sârg
Chiar de‑mi zic unii golane…" (pag.90).

Sǎ‐și valideze înţelepciunea propune :
"În viaţǎ nu înseamnǎ doar sǎ plângi,
Ci și sǎ știi când trebuie sǎ pleci. " (pag.87)

și unde "sǎ fii cǎlǎuza pașilor mei, plecaţi sǎ te
întâlneascǎ pe tine" este ordin de zi.

Cu sufletul rǎvǎșit și inima rǎnitǎ iremediabil, el
"pǎrintele ascuns" contemplǎ cu "privirea spre cer"
cum: "zorii risipesc noaptea

Și‑i duc dorul lui Cosmin"
iar el "alesul, care poartǎ sacul cu daruri date de

bǎiatul meu, pe care sǎ le‑mprǎștii în tot satul", cu
demnitate și stoicism, își mocnește drama, silindu‐
se sǎ existe, fiindcǎ mai are o gramadǎ de lucruri de

spus, pânǎ când va ajunge "la hotarul
zǎpezilor" sale și ca noaptea‐n "sute de po‑
vești", liber doar cu gândurile sale "zidit lângă
poartǎ" așteptând ca "oricând  și oricum",
poarta sǎ se deschidǎ pentru o imposibilǎ
apariţie (pag.164), care sǎ‐i confirme cǎ ple‐
carea de aici s‐a fǎcut "de poveri dezlegat" ca
acolo în popasul predestinat Cosmin "sǎ aibǎ
cât mai multǎ  luminǎ" (pag.163). 

O face mǎrturisind :
"Spun Tatǎl Nostru gândului de dor,
Privind la cer, cum mama m‑a'nvǎţat;"

și cǎ:
"Îmi ard obrajii, muguri în fǎclii,
La mine‑n suflet este viscol mare…
Dacă‑i plecat, aștept sǎ și revii
Înfrunzǎrit de‑un zâmbet pe cǎrare." (pag.157)

Consolându‐se cu singura soluţie rǎmasǎ ,
"Când pe cer s‑o lumina
Am sǎ‑mi iau nepoţii‑n braţe
Și‑am sǎ le arǎt o stea".

Și mai adânc:
"Te vǎd la streașina odǎii
Cum apǎ bei din veacul tǎu,
Și‑ţi umple tata cana zilnic
Sǎ‑l poţi gǎsi pe Dumnezeu"

„CÂMPIA  ÎȘI  REVENDICĂ  ALTARUL”
de Tudor Amza

►
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Unde sǎ‐i poatǎ duce "de toate, nimic nu am sǎ
uit; speranţǎ, chin, iubire, așa cum ne‑a fost soarta",
clopotniţându‐și mereu menirea, de‐a nu‐și permite
somnul pânǎ când nu va prinde criminalul, chiar as‐
cuns "dupǎ o stea", (vocaţie de Vitoria Lipan – va‐
rianta masculinǎ). (pag.136).

Odatǎ cititǎ, poezia lui Tudor Amza îţi rǎmâne
în memorie ca o lacrimǎ de pe obraz rǎmasǎ
neștearsǎ și pe care oglinda ţi‐o aratǎ în permanenţǎ,
îndemnându‐te sǎ fii mai bun, mai drept și mai ge‐
neros, chiar și atunci când împarţi cu "un plop smin‑

tit" frunzele care‐ţi zǎvorǎsc un orizont inutil.
Nouă celor care vom evita zǎvorul frunzelor de

"plop smintit" nu ne rǎmâne decât sǎ privim cerul
noptilor senine, din câmpia românǎ, imaginându‐
ne cǎ satele câmpiei vor fi iarǎși populate și cǎ râsul
necenzurat al copiilor va fi semn de renaștere, și cǎ
sacrificiul lui Cosmin a fost aproape ritualic (ca la
vechii traci) spre a aduce peste noi o noua binecu‐
vântare, și a estompa "povara lunii turmentatǎ". 

Icǎ  Sǎlișteanu

SCRISORI NETRIMISE
de Sterian VICOL

Când tatăl meu, Dumitru, împlinea 66 de ani, eu
eram de 66 de zile soldat în termen pe pământ do‐
brogean, cu raniţă, mască și carabină, aţipind, ghe‐
muit în fuzelajul unui Mig 21.

Gândeam nu ca acum, atunci, la poligon, am tras
și ratat 66 cartușe si tot atâtea gloanţe în vântul Do‐
brogei, fiindcă în minte n‐o aveam decât pe Elena,
cea care îmi trimitea plicuri cu scrisori lungi și cu 6
lame de bărbierit (Nu cred pentru tăierea venelor!).

De ziua de 6 august (ziua in care s‐a născut și
prietenul tuturor poeţilor moldoveni, în primul rând,
Cezar Ivănescu), când era bâlci cu bărci, lanţuri, fo‐
curi de pistol, pepeni verzi, pepeni galbeni, sute de
băieţi și fete, în târgul de pe malul drept al Prutului,
pe unde avea domenii Dimitrie Cantemir, eu am fugit
prima oară la malul Mării, la Eminescu (Nu credeam
să‐nvăţ a muri vrodată) și la Ovidiu, la busturile lor
nemuritoare...

Degeaba scria Ovidiu Nasos 66 de versuri dedi‐
cate împăratului Romei care‐l condamnase la exil
în gerosul Ponto‐Euxin, pentru că fluierase o fecioară
de 16 ani, probabil îndrăgostit de ea.

În 1966, când tatăl meu, Dumitru, împlinea 66
de ani, fumând 66 ţigări naţionale pe zi, iar eu tăia‐
sem, cum spuneam, 66 v‐uri la centură (tata fuma
mai ales pe prispa casei bătrânești, din Ţuţcani) am
fost adus pe 6 mai (mama era născută pe 6 mai, cum
și prietenul meu, Teodor Parapiru, scriitorul), de‐o
patrulă, la cazarma de la aerodromul ăla cu pro‐
bleme, unde 6 avioane au rămas la sol...

Abia pe 6 decembrie, de Sf. Ni‐
colae (așa îl chema și pe unchiul
meu, preot‐protopop Nicolae Vi‐
col, fratele tatălui meu, Dumitru), locotenentul plu‐
tonului nostru special, m‐a învoit sa plec acasă 6
zile, fiindcă la 86 de ani murise bunica mea Alexan‐
dra... Cu iubita mea m‐a sărutat de... 66 de ori.

Mi s‐au mai întâmplat încă multe legate de 6 și
mă opresc aici, cu bune și rele; e ca și cum o viaţă
întreagă am dat cu zarul și abia acum am, slavă Dom‐
nului, 6 lângă 6 plus 6+6...

Deci (nu eram bun la aritmetică, îmi plăcea geo‐
metria), iată, cum mă joc cu alde 6: 6x6=36; 6:6=1;
6+6=12; 6‐6=0.

Și suma lor: 36+1+12+0=49.
Această cifră mi‐a adus brusc aminte următoa‐

rele: în 1949 s‐au născut scriitorii: Paul Aretzu, Radu
Ţuculescu, Olimpiu Nușfelean, Leonida Lari, Dumitru
Radu Popa, Leo Butnaru, și alţii.

Revenind, totuși, la cifra 66 (ea este peste tot, și
pe pământ și în cosmos și... deconspir data unor de‐
buturi, semnate de iluștri scriitori români: Ovidiu
Genaru ‐ 1966, Mircea Ciobanu ‐ 1966, Mihai Sin ‐
debut publicistic, Norman Manea ‐ 1966, debut pu‐
blicistic).

P.S. Desigur mai sunt si alţi scriitori care găzdu‐
iesc în viaţa și scrisul lor, cifra 6 și chiar 66, dar eu
n‐am fost și nici nu sunt obsedat de această cifră,
cum este, de pildă, un scriitor român, grec de origine,
talentat și mare... mincinos, J.D.

ȘI POET, ȘI SOLDAT, ȘI 66 ?
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LYRA

EVA

Prin izgonire
Nu s‐a săvârșit dreptate.
Mă iartă, Doamne,
De rostesc neadevăr, 
Dar peste clipele în care 
Lumina‐i mă‐nfășoară, 
Pogoară tainic 
Blagoslovirile din cer 
Și‐n lipsa ei,
Mă simt o jumătate,
Nu doar fără coasta‐mi,
De mâna Ta cândva uitată, 
În misterioasa flăcăruie 
A lumânării ei /

PATRIE

Sub stindardele tale 
în tihnă se coace 
bobul de grâu, 
porumbeii alintă 
boarea de vânt, 
triluri de păsări 
liniștea urcă 
în creștetul mamei,
gânguire de prunc... Tămăduitor balsam, 
sub stindardele tale 
pacea se naște, fluviu curgând 
spre‐ale lumii buze uscate.
Sub stindardele tale,
PATRIE,
pacea se naște mereu 
ca în inima noastră /

ATÂTA LUMINĂ 

Atâta lumină, mamă, 

Privirea‐ţi ne lasă cu dor... 

Codrii se‐mbracă‐n aramă 

Și păsări se‐ndeamnă la zbor...

Atâta căldară, mamă, 

În dulcele‐ţi grai tremurat...

Crinii fatal ăși destramă 

Parfumul și albul curat...

Atâta tăcere, mamă,

În noaptea urcândă pe cer... 

Steaua‐și ascunde‐a sa lamă 

Și gându‐mi se‐afundă‐n mister...

DOR

Lui Grigore Vieru

Cărunt‐cărunt al mamei dor, 

Ca spicu‐n gura coasei.

Cărunt‐cărunt, de‐atâta zbor 

În drum spre‐ale noastre case.

Grigore Cotruţă comunică cu noi cititorii cu
deplină sinceritate, cu o deschidere sufle‑
tească largă, cu un ușor aer patetic și cu res‑
pectul tradiţiei, din care‑și face un program
poetic original. 

(Acad. Mihai CIMPOI)

GRIGORE COTRUŢĂ
(Chișinău)
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CRONICI AMICALE
Luminile ironiei în poveștile realului

de Ana DOBRE
Când un prozator își creează un univers peste

care, orgolios, să se impună ca unic proprietar, și
când acest univers dobândește propriul stil recog‐
noscibil, iar scriitura include o lume cu felul ei de a
fi, viabil, veridic și verosimil, atunci lumea cărţii, a
ficţiunii poate concura cu realitatea – o egalează, o
depășește sau îi face concurenţă, părând chiar mai
reală decât realitatea. Și, bineînţeles, mai semnifi‐
cantă.

Generalitatea acestor gânduri găsește în noua
carte a Gabrielei Banu, Misterul dosarului negru1

o concretizare nu numai credibilă, ci absolut nece‐
sară, întrucât cu fiecare carte, universul epic spre
care aspiră și pe care l‐a construit cu migală de or‐
fevrier, se consolidează în dubla lui dimensiune –
realistă și fantastică.

Când scrie despre realitatea contemporană – Mis‑
terul dosarului negru, Alfa‑betul – Gabriela Banu pre‐
feră parabola în care amestecă realismul magic, ge‐
nerator de semnificaţii revelatorii, simbolurile, în
care semnele, în dualitatea lor – semnificat/semni‐
ficant, generează un ezoteric soft, topit într‐o scrii‐
tură exoterică. Nu lipsește plăcerea ironiei, enun ‐
ţarea ironică presupunând colaborarea cu cititorul.

În primul tratat, Despre tropi (1730), César Ces‐
neau Dumarsais definea ironia ca fiind o figură prin
care lăsăm să se înţeleagă contrariul celor ce spu‐
nem, drept care cuvintele folosite în ironie n‐ar tre‐
bui luate în sensul lor literal. Acest fapt lasă loc unor
idei accesorii, fapt ce include necesitatea de a cu ‐
noaște meritele și păcatele, în cazul nostru, ale lumii
care intră în decupajul reprezentării ironice, tonul
vocii narative, se‐nţelege, și mai ales, trasul cu ochiul,
zâmbetul, presupus sprinţar sau complice, al nara‐
torului, chiar și când alege perspectiva obiectivă de
narare. 

Gabriela Banu nu adoptă, atunci când meditează
epic la relele acestei lumi, nota gravă care ar fi dus‐
o, poate, într‐o scriitură melodramatică. Ea alege
ironia care este, întotdeauna, apanajul celor inte li ‐
genţi, un mod, cum spune Aristotel, „de a glumi se‐
rios”. În Retorica, acesta distingea între ironist și bu‑
fon, considerând că ironia este mai demnă la omul
liber decât la bufon, întrucât ironistul, om liber, face
o glumă în vederea lui însuși, pe când bufonul, în
vederea altuia, pentru a fi pe plac, pentru a obţine
favoruri. Ironizând, Gabriela Banu evaluează, din
perspectiva unui comic al intenţiei, ia poziţie faţă
de un aspect sau altul al realităţii, pe care nu‐l ac‐
ceptă, încercând să repare, prin intermediul iluziei

de care dispune – povestea, ceea ce consideră că
este de îndreptat. Există, de aceea, în aceste patru
naraţiuni, o dimensiune moralistă. Gabriela Banu
nu este un narator indiferent, chiar dacă preia,
uneori, cu voluptate, perspectiva obiectivă, ca în Mis‑
terul dosarului negru, Decameroniada, Alfa‑betul. O
zi din viaţa unui... corp delict este o mică bijuterie
epică, prin narare subiectivă, suspans și, desigur,
ironie, sugerând intertextualitatea prin aluzie li‐
vrescă la romanul lui Aleksandr Soljeniţîn, O zi din
viaţa lui Ivan Denisovici. În acest caz, Ivan Denisovici
este... o muscă, dar una observator neiertător, critic
al mediilor pe care le traversează, așa ca paraua lui
Vasile Alecsandri.

Valenţele ironiei se relevă la nivel stilistic în
performanţa unor procedee ingenioase constând în
parodierea discursului oratoric, în aluzii intertex‐
tuale, alternarea unor rime inte‐rioare („Într‐o
noapte fără stele, în coșniţă de nuiele, într‐un timp
fără de timp și‐n ruinele rebele s‐au fost găsit un
Dosar Negru. Din piele de porc mistreţ, cu colţuri –
nu colţi! – de argint, cu file încondeiate pe o latură
și cu miniaturi reprezentându‐l pe Stancastan
Măreţul și Unicul care ar fi împărăţit pe meleagurile
acelea.”), a registrelor stilistice, relevant în ameste‐
cul de arhaisme, cuvinte populare, argotice  puse în
eprubeta limbii literare, determinat de faptul că eve‐
nimentul misterios a strâns academicieni, „savanţi
de renume mondial”, „specia‐liști de înaltă ţinută”.
Contrastul ironic se obţine prin numele personaje‐
lor: Nini Clondir, Nini Clondir IV, Filofteiu Corcoduș,
prin care se obţine epic conturul lumii în latura ei
derizorie, supuse, de aceea, scalpelului incisiv al iro‐
niei.

Decameroniada, dublă aluzie lingvistică la Iro‑
diada și Decameronul lui Boccaccio, incită ironia în
dimensiunea lubricului, a concupiscenţei, creând
mai mult o atmosferă, căci autoarea nu are nici plă‐
cerea, nici înclinarea spre descrieri de alcov gen Mi‐
chel Houllebecq. Gabriela Banu păstrează câteva
date ce trimit la Boccaccio, nu pentru a imita, ci pen‐
tru a crea propria variaţiune pe o temă dată. Trei
cupluri, Ion Tzafandache‐Silveriada, Ramses Oinacu‐
Antonella, Emilian Ciulitu‐Ciulita, se regăsesc într‐
o „sală de ospeţe a cetăţii de mucava”, echivalent al
hanului, la finalul unui chef monstruos, într‐o „ha‐
rababură teribilă”, promiscuă. Gabriela Banu are plă‐
cerea descripţiei indirecte, sugerând, prin haraba‐
bura obiectelor, harababura morală, o deca me ro niadă,
într‐o totală confuzie a relaţiilor, care pune sub sem‐

1Gabriela Banu, Misterul dosarului negru, Editura Betta, București, 2019.
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nul altui mister cuplurile și numărul personajelor.
Observaţiile strict obiective și preponderent cri‐

tice ale muștei, „corp delict”, din O zi din viaţa unui...
corp delict, vizează aspecte ale realului, mod indirect
pentru Gabriela Banu de a sugera propria atitudine
critică faţă de condiţia creatorului („...Stă la o masă
și vorbește singur – și bea... «Scriu... De ce scriu? De
prost... Ultima carte m‐a costat trei pensii, că acuma
așa e: autorul plătește ca să publice, iar ăilalţi se
dau loviţi dacă‐i întrebi de vânzarea cărţii, cică nu
s‑a dat niciuna... Mai bine emigrez în State... da' nu
mi‐au dat pașaport... Și nici nu știu dacă o fi mai
bine... Hm...»”), învăţământ, justiţie, domeniile cele
mai vulnerabile, astăzi. Scriitorul nu trebuie să pro‐
pună soluţii. Pentru a face concurenţă stării civile,
el trebuie doar să inventarieze tarele și să le intro‐
ducă în propria reprezentare artistică.

Alfa‑betul este proza cea mai amplă, un mic ro‐
man de moravuri, în nota parabolei, cu instrumen‐
tele ironiei, maliţiei, persiflării, ce atinge nivelul unui
comic neiertător, în care sarcasmul este unul dintre
ingredientele esenţiale. Este proza care concreti‐
zează din plin consideraţiile estetice despre valorile
și funcţiile ironiei, revelatorie pentru scriitura, stilul
și pentru partitura ironiei din creaţia Gabrielei Banu,
elemente care o definesc ca prozatoare în căutarea
unui mod original de reprezentare artistică. 

Realismul magic din această proză își creează

propriul fantastic, intratextual și extratextual. Faptul
inadmisibil prin raţiune este interiorizat de Andrada
care ascultă, preia și colportează poveștile Crinei,
oferind un punct de vedere realist – modul defor‐
mant de percepere a realităţii explicabil prin depre‐
sia eroinei. Nici cititorul nu este exclus de la propria
decizie în faţa inadmisibilului. În indecizia acestuia,
gen fost‑au vis sau realitate?, stă, cum spune Tz. To‐
dorov, natura fantasticului, straniu sau miraculos.
Optând pentru soluţia realistă – explicaţia faptelor
inadmisibile raţional, prin schizofrenia Crinei, sau
pentru cea fantastică, admiţând, adică, faptul că rea‐
litatea se conduce după legi pe care nu le cunoaștem,
cititorul optează pentru propriul mod de a integra
fantasticul dimensiunii realiste. Gabriela Banu își
creează fantasticul său, unul cu implicaţii SF, întrucât
amestecă planurile terestru‐extraterestru, sugerează
cuantele și‐l menţine până la final misterios pe Orio,
personajul răspunzător de toate aceste indecizii, ca
teme ale eu‐lui și tu‐ului.

Plăcerea pentru mister este dominantă, ceea ce
justifică alegerea ca titlu a unei sintagme ce‐l include.
Misterul ţine de scriitura Gabrielei Banu, scriitoarea
care nu și‐a epuizat nici temele, nici resursele, nici
ironiile. Zâmbetul complice al autoarei trece dincolo
de lumea pe care a creat‐o ajungând până la noi, cu
întreaga partitură a ironiei.

Ana DOBRE
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Agafia Drăgan
Vine o vreme

Vine o vreme
oare
care

te lasă rătăcit în uitare
pași străini se zdrobesc pe cărare

oare
cine

te aleargă hain printre gânduri
răscolește închisele drumuri

oare
când

te întunecă lumina sub coasă
nume de piatră și izvor te lasă

oare
unde

te ascunde  ghiara corbului ce arde
amintire prin amintiri te pierde

oare
cât

te răsare neauzita chemare
atavism întru golem întrupare

vine o vreme..

Dimineţile noastre

Dimineaţa mușcă arborii
din faţa ferestrei,

într‐o mișcare caldă.
își amplifică languroasă cântările.

Tu ești încă departe,
în adâncul de somn și vise,

cu degetele, șerpuiesc ispite,
pe coapsele si pieptul tău,

râzi, mă săruţi,
simt dorinţa cum se deschide

plăcerea blândă de a mă știi aici
la îndemâna iubirii

și atunci,
te primesc

să fiu în întregime femeia ta,
acolo unde nimic nu este

înafară de noi,
căutători disperaţi,

până să iubim dincolo de cuvinte

Spinul din creier

Noaptea, speriate de un cuvânt
pe care nu‐l pot rosti,

gândurile se prind în horă
ciuleandră nebună,

Degeaba le închid poarta,
se strecoară

prin fiecare sincopă
și ţipă împotriva mea
rătăcindu‐mi somnul.

Să le astâmpăr
am să le așez pe fiecare la locul lor

ca într‐un insectar
după importanţă

fără să redeschid avalanșa îndoielilor,
cu spinul din creier.

.
Întru

Ochii nu sunt îndeajuns să treacă
întunericul,

mama m‐a născut cu ecoul morţilor
uitat în mine,

fără  să‐mi spună
că ei...

se adaugă la tot ceea ce sunt
și acest infern în care cresc de‐a valma

vagi  închipuiri
e doar jocul unui gând
întru noapte și lumină.

Oare sufletul,
amalgam de idei

și reacţii de sentimente își termină existenţa
sau o să urce la cer?

Dar... care cer?
Mută i‐a rămas memoria.

Nu ţi‑am mai scris…

Nu ţi‐am mai scris de mult…
cuvintele au iz de fructe putrezite,

uitate  într‐o toamnă amară,
în cupa cu vin roșu

prins între iluzii.
Se  leagă,

se dezleagă indiferente
la  verdele  rămas

într‐un a fost odată.

Nu ţi‐am mai scris de mult…
încerc să adun risipa

din tot ce sunt
mai mult înapoi

decât înainte
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INTERPRETĂRI CRITICE

Gheorghe Andrei NEAGU
sau Paradoxul  Luminii

„Copiii care se iubesc se‛mbrăţișează în picioare
Lângă porţile nopţii

Și trecătorii care trec îi arată cu degetul
Dar copiii care se iubesc

Nu sunt acolo pentru nimeni
Și numai umbra lor

Înlănţuita umbră tremură în noapte
Stârnind mânia trecătorilor

Mânia și dispreţul lor și răsetele și invidia
Copiii care se iubesc nu sunt acolo pentru nimeni

Ei sunt în altă parte dincolo de noapte
Mult mai presus decât lumina zilei

În orbitoarea strălucire a primei lor iubiri”.
Jacques Prevert

În noapte umbrele se resorb către cer și mai de‐
parte până în centrul Universului unde lu‐
mina stă înfășurată în întuneric; din când
în când ea exultă și creatorul o metamorfo‐
zează transcendental în Cuvânt. Cuvântul
aflat în pâcla matricii primordiale începe a
avea și ea o vizibilă umbră, iar umbra devine
ea însăși o formă de manifestare a luminii.
Universul întreg aflat încă în ceaţă este o
imensă umbră. Nu noaptea reprezintă mis‐
terul, ci umbra, care prin lumina fiinţei sale
face sesizabilă noaptea. Așa am perceput eu
noaptea în care un personaj viguros și soli‐
tar, absurd de diferit în speranţele sale ne
relatează despre un paradox al timpurilor
noastre. Și poate că acest paradox există dintot‐
deauna de când Arhitectul luminii i‐a creat acesteia
și umbră. Despre proza lui Gheorghe Andrei Neagu
nu am mai scris, și nu doar pentru că poesia sa m'a
cucerit întrutotul, ci pentru că nu mi se cristalizase
uriașa sa personalitate, deși omul și prietenul îmi
era permanent aproape. M'am ferit poate și de su‐
biectivism. Muntele literar care este el trebuie văzut
cu adevărat de la o înălţime pe care eu nu o atinse‐
sem. Azi însă sunt convins că atât Slavici, Rebreanu
ori Marin Preda, Eugen Barbu sau Buzura ar trebui
să accepte că el reprezintă un vârf tot mai semeţ în
lanţul lor muntos. 

După ce m'am închinat în faţa Nunţii negre și am
publicat numeroase fragmente de proză sub sem‐
natura lui Neagu în revista "Contact international",
iată că mă aflu în faţa unui roman care mă absoarbe
și identifică cu o lume aparent pierdută și care se
perpetuează obsedant în societatea românească în

ciuda progresului așa‐zis civilizator. În timp ce pa‐
radoxul are o structură logică, exprimabilă simbolic
sau nu, absurdul nu deţine o astfel de structură. Alt‐
fel spus, absurdul reprezintă întotdeauna un non‐
sens, o exprimare imaginativă căreia îi lipsește orice
principiu sau element raţional. Absurdul se află din‐
colo de posibil și, cu siguranţă, în afara oricărui de‐
mers probabilistic. Chiar dacă omenirea i‐a creat
probabilitate și șansa de a deveni certitudine, adică
absurdă realitate. Presimt în fiecare pagină a volu‐
mului Așezământul1 realitatea unui roman inspirat
din experienţa autorului la Căminul Atelier din
Odobești, așezământ cu peste patru sute de han ‑
dicapaţi, într'un fost regat al cumanilor (p.10).

Noaptea era un singur supraveghetor pentru toate
etajele. Atunci se slobozeau orgiile. Etajele
fetelor viermuiau de vizitatori și de gemete
care mai de care mai sugestive (p.12)... O
beznă adâncă se lăsa în toată incinta. Din
când în când, câte un strigăt lugubru sfâșia
tăcerea nocturnă, semn că cineva visa violent
(p.23). Tabloul unei societăţi degenerate sub
fusta PCR, unde viciile își dezvoltau tenta‐
culele supra vieţuirii, este prezentat în cadrul
unor descrieri remarcabile ale așezămân ‐
tului ‐ un amestec ameţitor, abracadabrant
de întreprinderi cu profile diferite, spital,
depozit, inserţie de ocupaţie psiho‐motorie
pentru persoanele cu handicap. În prezenţa

unui paradox mintea freamătă, exaltă și se entuzias‐
mează de propria sa limită, de propria sa „încurcă‐
tură” în care se alfă. Chiar naratorul se caracterizează
în activitatea sa de director: Mă duc la cap să pup,
mă duc la cur să f.t (p.18), deși, pe numele lui, Daniel
Ștefan, era și un scriitor educat, umanist, sensibil.
În schimb, în faţa absurdului noi toţi rămânem
preplecși și dezorientaţi, năuciţi chiar, astfel încât
reacţia noastră oscilează între credibil și imposibi‐
litate. Romanul prezintă anii în care un însingurat
încearcă îmbunătăţirea traiului în așezământ,
înţelegând că paradoxul este o structură logică a li‐
mitei, în timp ce absurdul este un eșec al acesteia.
Absurdul îl depășește chiar și pe autorul care îl des‐
crie, fiindu‛i imposibil a‛l anticipa, gândi sau exprima,
așezându‛l ca o negare a oricărei structuri logice
raţionale sau intuitive. Limitele rezolvărilor sunt
permanent criterii încadrabile însă doar în paradox.
Chiar și numele personajele pe care le consider in‐
spirate de dramatica realitate sunt alese din lumea

1Editura StudiS, 2018
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corespunzătoare tiparelor: Bujavercă, Cârnăcior,
Puiu Ciofârcă, Nicoleta Ciuraru, Corcodel, Ion Co‐
târlan, Durlănescu, Găozaru, Helciug, Gheorghe Ma‐
lacu, generalul Măcăroiu, Ștefan Mădularu, Milică
zis Câinele (ciocănarul de serviciu), Milușa, popa
Popa, Tanţa Prepeleag, Mirel Puţaru, Sorin Sticlaru,
Titi Șliţ, Tancău, Tilidon, Ţiripei, amintindu‐ne de
Caragiale și nu mai puţin de Viorel Cacoveanu.

Caracterizarea personajelor ne apare revelată nu
numai prin nume ci direct – securiștii, mic, bondoc
și roșcat (p.34), sau un domn micuţ cu părul rar, dat
peste cap, lăsând să se întrevadă o frunte îngustă de‑
asupra unor sprincene stufoase (p.41), contabilul șef,
mic și pătrat, cu gâtul scurt și ceafa groasă, cu fruntea
mare și pătrată, cu faţa dură, dar în același timp mie‑
roasă (p.46), amanta fostului director, de statură
mijlocie, tunsă scurt, cu sânii încă tari sub decolteul
suficient de răscroit (p.48), secretara, mică, bondoacă,
cu părul albit în cea mai mare parte, poate din cauza
văduviei prelungite (p.49) – sau prin opiniile celor‐
lalte personaje, prin acţiunile lor, unde nici poetul
nu se dezice – se speriase de umbra sălciilor pletoase,
ce se așterneau în faţa ei, înnegrind și mai mult cal‑
darâmul. Poate că a vrut să ţipe. Poate nu. Oricum,
ţipătul ar fi fost mic și trist. Parcă luîndu‑și seama,
salcia și‑a strâns pletele‑ntr‑o mână de vânt și a lăsat
soarele să‑și primească nestingherit oaspetele (p.43).
Pot asemui pe directorul Ștefan Daniel cu anticul Si‐
sif a cărui șansă, deși nu o întrevedea de la îneput
este stânca pe care o cară în spinare și o tot urcă, ca
o asumare a eșecului, fiindcă este un eșec așteptat,
care chiar pare cu trecerea timpului a fi fost căutat.
Este eșecul care ne încântă și care dă sens mișcării,
a acţiunii aparent liniare și care ar putea avea re‐
zolvare în final, un final ce ar fi putut fi un început
al rezolvării tuturor elementelor aflate în sfera pa‐
radoxului. Spun sferă pentru că aceasta ar avea o li‐
mită și nu ar friza infinitul. Cunosc trei ipostaze ale
lui Sisif (cu siguranţă că ele sunt mult mai multe),
cel mitic din legendele Greciei antice, cel al lui Albert
Camus2 ori cel al lui Octavian Paler3, care în ciuda
tragicului paradoxal exprimă bucuria de a trăi sau
limita înţeleasă aici ca speranţă. Speranţe și deza‐
măgiri. Astfel  contrariile  se  completează,  se ar‐
monizează și chiar se susţin reciproc, în sensul că

unul din contrarii este premisa celuilalt. Aparent,
precum Sisif înghiţit de paradoxul fiinţării, naratorul
ni se arată ca un personaj absurd, aflat când într‛o
pâclă densă, când într‛o ceaţă impusă de timpurile
„epocii de aur”.

Expresia subtilă a limitei sisifice reclamă
repetiţia, iar identicul, egalul poartă cu sine povara
alterităţii adică a eșecului fundamental. Un leit motiv
în lumea în care un miros de urină și de trupuri nes‑
pălate amestecat cu mirosul venit din bucătărie și
din sala de mese, trebuia să le ofere asistaţilor din
când în când și prilejul de a‑și ostoi poftele carnale
(p.20).

Dacă fenomenologia lui Edmund Husserl4 pune
în locul unei epistemologii a interpretării o ontologie
a înţelegerii, ne îndepărtăm până la renunţare de
maniera gnoseologică, referindu‐ne cu precădere la
eșec. Până și securitatea timpului, care interna în
așezământ și oameni sănătoși printre handicapaţi,
recunoștea că avem din ce în ce mai multe probleme
(p.34)5 … raportate la perioada războiului descrisă
de tatăl naratorului: dar atunci era război, nu se con‑
struia socialismul (p.35). Descrierile spaţiilor de lo‐
cuit, ale anexelor și curţii sunt de un naturalism ce
frizează într'adevăr absurdul. Ameliorarea uriașelor
deficite se rezolvă doar prin mită, pile și intervenţia
securităţii și organelor de partid, urcând până la ni‐
vel ministerial. Aducerea absurdului în prim‐planul
discuţiei se datorează eșecului pe care îl are orice
încercare de reducere a fiinţei la nivelul unui sistem
închis, îndepărtarea faţă de un orizont deschis către
valori și semnificaţii noi, adică către lume. Aceasta
se realizează în roman prin cele șaptesprezece scri‐
sori anonime care, în ciuda faptului că aparţin unui
asistat social denotă o asumare a realităţii zdrunci‐
nând temerile naratorului ca o reală deschidere că‐
tre lume fiind, mă repet, expresia asimilării parado‐
xurilor și depășirii absurdului prin acceptarea că
acesta doar ni se arată, fără a putea fi cunoscut, ci
numai imaginat ca o închisoare a gândurilor. 

Întreruperile naraţiunii cu lectura scrisorilor ano‐
nime elaborate de un adevărat liric al prozei sunt o
desfătare nu numai pentru director ci și pentru citi‐
torul avizat de succesiunea sadoveniană a unor în‐
tâmplări pline de afectivitate și profunzime din viaţa

2Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, eseu filosofic, 1942.
3Octavian Paler, Mitologii subiective, Ediţia a III‐a, Editura Polirom, Iași, 2008

4Edmund Husserl (8 aprilie 1859, Prosznitz, Republica Cehă ‐ 26 aprilie 1938, Freiburg im Breisgau), filosof austriac, creatorul feno‐
menologiei moderne, inspirând pe Martin Heidegger și Jean‐Paul Sartre, folosind metoda "reducţiei fenomenologice" (phänomenolo‑
gische Reduktion).
5Situaţie perpetuată și în zilele noastre. Citez: De foarte multă vreme, unii dintre asistaţii Caminului Atelier Odobești care încercau să‑și
câștige un ban muncind cu ziua pe la patronii din judeţ, au tot povestit despre ceea ce se petrece în instituţia în care trăiesc. Speriaţi de
eventualele pedepse "disciplinare" pe care ar fi putut să le primească în urma mărturisirilor făcute, ei nu au fost niciodată de acord să‑și
spună și numele. (Ziarul de Vrancea, 1999)… Aceasta din cauză că nu sunt încă incheiate contracte pe acest an cu furnizorii, în lipsa
unui buget…. Poate tocmai de aceea asistaţii nu știu să mintă, iar unii dintre ei pun situaţia pe seama faptului ca personalul de la bucă‑
tărie ar fura din hrana lor. (Ziarul de Vrancea, 2009). Dar sunt și din ultimii ani referiri în presă din multe alte așezăminte asemănă‐
toare (1990‐2018).
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de zi cu zi a unui asistat talentat. Citez doar câteva
fragmente: Apa rece din spălător îmi spală amintirile.
Mă frec cu prosopul, până când nădușesc. Așa se freca
tata lângă fântâna căzută‑n pântecul pământului. El
și cu vecinii o aruncaseră acolo. Hrănindu‑se cu apa
răcoroasă a pietrelor înţepenite… M‑au dat la școala
specială. Eu și alţii ca mine. Ca niște lăstari izvorâţi
din cioturi putregăite … Nicio povaţă nu mai venea
să‑mi tulbure visele. Iar visele se prefăcuseră‑n por‑
niri. De aceea am ajuns mai târziu aici, în locul acesta
unde nu‑mi trebuia tabla înmulţirii. și nici a
împărţirii. Aici nu trebuia să impart cu nimeni, pentru
că nu aveam ce împărţi. Doar să ne înmulţim… Aveam
mâncare, aveam femei, aveam și dans și film și muzică.
Dar ce n‑aveam!? Unii aveau cârje, alţii cărucioare,
alţii picioare de lemn, alţii nici atât (pp. 37‐38). Scri‐
sorile sunt, deci, precum tablourile dintr'o expoziţie,
deliciul cititorului; parcă ar fi un poem de iubire, cu
toate imperfecţiunile textului, afirmaţia directorului
(p.82), mirat că pe mulţi îi apucase frenezia scrisului
(p.97).

Desigur Gheorghe Andrei Neagu dovedește un
condei mânuit cu măiestrie atât la firul acţiunii, în
descrieri cât și la caracterizarea personajelor. Citez

dintr'o altă scrisoare: plec totuși ducând cu mine po‑
vara ninsorii mieilor cu parfum de caise‑n florile ucise
de frig. Și port în mine arome ivite brusc la gândul că
nu voi gusta caisele oprite din drumul lor (p.183).
Este chiar metafora finală, câd o luminiţă apare la
capătul tunelului, dar care o știm doar noi drept o
umbră a luminii. O analiză raţională ne obligă de câ‐
teva decenii să vorbim de congruenţă, coincidenţă
sau concordanţă și cât mai puţin sau aproape deloc
despre identitate sau egalitate. Istoriile se repetă,
problema absurdului fiind privită din perspectiva
eșecului, cât și din modalitatea prin care ne rapor‐
tăm la cunoaștere. Cu regret că textul meu despre
Nunta neagră apărut în revista "Contact internatio‐
nal" nu și‐a găsit locul în scurtele referinţe de la
sfârșitul volumului, mă închin în lectura prozei aces‐
tei personalităţi polivalente scriitor, editor de presă
literară ("Oglinda literară") și conducător de cenaclu
("Duiliu Zamfirescu"), proză ce realizează o adevă‐
rată lecţie de istorie contemporană, ilustraţie exem‐
plară a fiinţării unor generaţii în derivă sentimentală
și socială.

Liviu PENDEFUNDA
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Gabriel GHIMPU
(Cenaclul „Noduri și Semne”)

Galaţi
DIXIT!

Nu mă voi vinde pe un pumn de‐arginţi, 
Deși un pumn de‐arginţi mi‐ar prinde bine, 
Căci port pe ramuri fructe prea cuminţi 
Ca să le vând en‐gros la orișicine!

Nu mă voi pune‐n galantar de‐a rândul 
Cu numere și sorturi de sezon —
Sezonul meu nu‐i de cuprins cu gândul 
Acestor târgoveţi cu gust cazon.

Nu sunt politic, nu sunt apolitic,
Nu‐s mercantil, ci doar atemporal:
Ml‐e spiritul de gloată paralitic,
Și nu dau la prezent extemporal!

Număr curent, de cont, sau etichetă 
Nu port — și la ego nu fac rabat.
Port inimă, și‐o fire mai discretă,
Și nu bat câmpii, câmpul când străbat.

Nu sunt cuminte, nu sunt necuminte;
În cataloage nu mă regăsesc;
N‐am standard, n‐am nivel, și n‐am cuvinte 
De‐acoperire‐atunci, când mai greșesc.

Nu mă voi vinde pe un pumn de‐arginţi 
Și nici pe toţi arginţii din cuprins ‐ 
Port doruri, taine, vise prea fierbinţi;
Nu sunt o marfă, nu mă vând — AM ZIS!

ŢĂRMUL TĂU

Valul se sparge de picioarele tale 
În mii de cristale 
Pulberi letale pe nisipul flămând
Înecate catarge chemând 
Pe covorul de alge

MAMEI

Ce alean îţi mișcă mamă 
Umbrele de pe icoană 
Ce te‐apropie de stele 
Și te ia dintr‐ale mele?!

CÂNTEC DE LEAGĂN

dormi copile dormi copile 
nopţile de între zile 
visele să‐ţi dea lumina 
spiritului și hodina 
să te legene pământul 
și să‐ţi cânte tandru vântul 
ocolit să fii de rele 
ca să nici nu știi de ele 
și să‐ţi fie‐ntr‐una pace 
cum le cânţi toate să‐ţi joace 
iar în tril de păsărele 
dimineaţa să te spele 
roua florilor curată 
și să nu mă uiţi vreodată
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TINERI POEŢI

Sabina Daniela Penciu
(Galaţi)

Cătălin Dumitrescu
(Tecuci)

Toţi pescărușii 

Înghesuiţi aici 

În ochii tăi

Care ţin captiv eter(n)ul 

Aerul devine plumb 

Sugrumă bărcuţe de hârtie 

Ce vin și pleacă 

Spre inima ta

* * *

Iată pleoapele tale 

ninse de lumină,

ce tremură sub apăsarea sărutului.

Sufletul tău e prea frumos 

și soarele îl ţine închis 

în lumea lui,

unde fiecare bătaie a inimii 

naște un gând 

despre mine. 

* * *

inima mea e gravidă din nou 

cred că va naște o iubire mare 

despărţire

tot ce mi‐a rămas — 

un tren de hârtie, fără destinaţie 

tot ce ţi‐a rămas — un fluture alb, 

abandonat pe pleoapa ta,

care ţine captive amintiri spălăcite, verzui 

blestemat să mă vezi numai pe mine, 

la fiecare zvâcnire de aripă, 

până când 

păianjenul cu cruce

va

în‐ghi‐te.

DESEN
Ai desenat ferestre deschise 
Pe asfalt, cu nisipul presărat 
Din mâinile tale albe,
Cu ochii minţii le privești 
Și taci, copil al clepsidrei,
Liniștea ta e încântătoare 
În ritmul pașilor tăi
E o harpă de argint!

GRANULA
Lemnul înnegrit de cerneală 
Sună în ritmul pașilor tăi 
Ca un ticăit de ceas,
Elicele avionului timpului 
Numără granulele de nisip 
Din clepsidră,
Ultima poartă numele meu!

FEMEIE
Numele tău e femeie,
Alinţi eternul nisip
Cu simpla ta prezenţă!
Te ador și te chem și te aștept 
Ca o noapte, să vii din eter 
Liniștii să îi dai penitenţă!
Îţi admir înălţimea frunţii
Cum știi să mă scoţi
Prizonier din clepsidră 
Doar cu un sărut!

GARA DE NISIP
Ca o adiere ai plecat 
Din clepsidră,
Mă folosești ca pe o gară 
Nisipul depărtării tale 
Urme ușor șterse,
Pe o podină albă
În lumina dimineţii următoare!

DEMIURGUL
Sunt demiurgul propriului vis 
Conduc bătălia cu noaptea,
În ochi port lumina,
Cărarea o cunosc și mi‐e soră, 
Nisipul mi‐e forţa 
Și strigătul nor!



55

PORTO - FRANCO

CONSEMNĂRI

Vasilica Grigoraș: „Seninul din inima cărţilor”
‑ Editura PIM, Iași, 2019

„A mai scrie azi cărţi despre cărţi este
un act oarecum temerar, e ca și cum ai în‐
cerca să aduni frânturi de cioburi de
oglindă în ideea de a obţine întregul răs‐
frânt în oglinda compactă”, susţine în textul
care deschide această carte Nicolae Busu‐
ioc, cunoscut eseist, critic și istoric literar
din Iași. Și domnia sa continuă observaţiile
pertinente legate de lucrarea  de faţă și nu
numai, opinii adunate sub titlul „În orizon‑
tul rigorii dar și al sensibilităţii”: „Critica
literară, fie ea și de întâmpinare, vine în‐
aintea cititorului debusolat pentru a‐l ajuta
să înţeleagă și să discearnă între textele
lipsite de valoare și cele care oferă neîn‐
doielnic  mesaje, învăţăminte și idei de a fi reţinute.
Cititorii nu au cum să nu observe cum ei înșiși pot
trage foloase în selecţia cărţilor. Între critica literară
și lectură se creează o punte necesară și importantă,
o relaţie interdisciplinară în care evaluarea critică
și receptarea textului intră într‐o ecuaţie cu meca‐
nisme subtile de funcţionare, cu un echilibru
susţinut de simţul critic și, pe cale de consecinţă, de
gustul lecturii.” 

Antologia de opinii critice, „Seninul din inima
cărţilor”, se remarcă prin diversitatea lucrărilor re‐
cenzate și deopotrivă prin cea a scriitorilor, cu
reședinţe în diferite zone din ţară, ba, chiar și, din‐
colo de graniţe, la Antipozi. Cezar‑Florin Ciobîcă,
din Botoșani, este autor de poezie și proză, iar haiku
scrie din 2008; poemele sale au apărut și pe site‐
uri internaţionale; are premii la concursuri de gen,
fiind selectat printre cei mai creativi 100 de autori
de haiku din Europa. Cel mai recent volum, în ediţie
bilingvă română‐engleză, „Petale în vânt”, primește
aprecierile calificate ale scriitoarei Vasilica Grigoraș,
ea însăși, precum se știe, fiind și o împătimită a
haiku‐ului. Ioan Nicolae Mușat, eseist și poet, se
află în atenţia autoarei prin cărţile „Catedra Sfântului
Mare Mucenic Sava” și „Paștile Tău, Doamne”, ambele
apărute la Buzău. Poetei Mariana Gurza îi este pre‐
zentată o nouă apariţie editorială, „Dumnezeu și
umbră”, ediţie bilingvă română‐engleză, apărută la
Târgoviște. O altă lucrare, „Apropieri: Mariana Gurza
– pelerinaj prin idee, gând și suflet”, editată la Ro‐
man, pune în evidenţă scriitura acestei autoare
creștine. La editura „Singur” din Târgoviște și‐a scos
cărţile de poezie Nora Rotaru. Titlurile lor: „Apostol
fără nume” și „La graniţa‐ntre vise”. Să ne oprim
ceva mai mult asupra jurnalistului și poetului Ga‑
briel Dragnea prezent în volumul de care ne ocu‐
păm graţie cărţii „27 dialoguri: Construcţii incom‐
plete” (Editura Tiparg). Interviurile au drept
interlocutori nume mari, precum: Adrian Marino,
Alex Ștefănescu, Ana Blandiana, Andrei Pleșu, Doina
Uricariu, Dumitru Ţepeneag, Eugen Uricaru, Gabriela
Melinescu, George Muntean, Haralamb Zincă, Horia
Roman Patapievici, Mircea Martin, Nicolae Mano‐

lescu, Nina Cassian, Romul Munteanu, Zoe
Dumitrescu‐Bușulenga și alţii. Este meritul
autorului de a‐i fi provocat la discuţii și
câștigul cititorilor de a putea să afle astfel
informaţii din lumea literară, frecventată
de cei intervievaţi. 

Continuând prezentarea cărţii ajungem
și la antologia „Poduri lirice”, realizată de
poeta Valentina Teclici, din Noua Zee‐
landă. Cei 24 de poeţi, din care jumătate
trăitori în ţara de la Antopizi, iar cealaltă
jumătate din Europa realizează puntea li‐
terară, poetică, gândită de autoarea ediţiei.
Între timp, reprezentanta Moldovei (Va‐
lentina Teclici a copilărit și a învăţat la Huși,

a făcut studiile superioare la Iași, iar la Galaţi  a trăit
și a lucrat mulţi ani) a scos un nou volum antologic
„Poduri lirice‐2”, lansat și în orașul de la Dunăre, lu‐
crare prezentată, de asemenea, în acest volum. Car‐
tea „Calendar în 17 silabe: dialoguri senryu”, apărută
la Constanţa, este semnată de Dan Norea și Eugen
Deutsch, „distinși epigramiști și haijini”, precum îi
prezintă autoarea volumului de faţă. „Mireasa din
sufletul meu”, poezie religioasă, scrisă de Lorena
Gabriela Gherghe, a apărut la Buzău.

Își mai află locul în lucrarea de care ne ocupăm
și alţi autori: medicul pediatru Valeriu Lupu, din
Vaslui, poetul Girel Barbu (cu cartea „Zgomot și tă‐
cere”, editată la Râmnicu‐Sărat), poeta Ana Urma,
autoare de haiku, prof. dr. Petrea Iosub, cu preocu‐
pări în filosofie, publicistică, poezie, acum semnatar
al cărţii „România – între umilire și demnitate”, poe‐
tul bârlădean Simion Bogdănescu (cu volumul „Va‐
lea, Poete!”), prof. dr. Dumitru V. Marin („...77 no‐
duri culturale și semne amicale”, volum editat la
PIM, Iași), profesoara Brândușa Dobriţă, din Vaslui,
prezentă cu versuri pentru copii și proză scurtă. Și
alţii. Remarcăm și postfaţa Veronicăi Balaj, alături
de un calup semnificativ de referinţe critice. 

Încercând un final acestei prezentări, trebuie să
remarcăm, înainte de orice, disponibilitatea profe‐
sională totală a Vasilicăi Grigoraș. O politeţe (cultu‐
rală, i‐aș zice) dusă la extrem. Cărţile despre care a
scris i‐au fost oferite pentru a‐și exprima o părere,
iar criticul literar din Vaslui a făcut‐o. Prompt și ele‐
gant. Cu generozitate. Cu argumente. Gândindu‐se
că la celălalt capăt al ideilor exprimate se află autorii,
pregătiţi să‐și continue drumurile scrisului. Și da‐
torită opiniilor pertinente, exprimate de doamna
care semnează această carte. Este critica de întâm‐
pinare benefică? Este, desigur. O spune încă din
prefaţă Nicolae Busuioc, care apreciază laudativ
eforturile scriitoarei Vasilica Grigoraș, „autoare a
peste 15 volume, cu o încrengătură literară diversă,
care își leagă numele de viaţa cultural‐literară va‐
sluiană și nu numai.” 

Dan Plăeșu 
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de Anastasia Dumitru
ESEU

În 2019 se împlinesc 200 de ani de la nașterea
lui Alecu Russo, a memorialistului uitat de contem‐
poranii noștri. Poetul, prozatorul, eseistul, memo‐
rialistul și criticul literar român, ideolog al generaţiei
de la 1848, s‐a născut în Basarabia, la 17 martie
1819. La fel ca toţi pașoptiștii, studiază în străinătate,
însă copilăria și‐a petrecut‐o la ţară, pe malul râului
Bâc, din apropierea Chișinăului. În Amintiri, va evoca
frumosul sat basarabean, situat ,,între grădini și co‐
paci pe o vale a codrilor Bâcului”, unde ,,moșnegii
spuneau de turci și tătari… de Ileana Cosân‐
zeana, de fraţii din luna, de lupte și năvăliri”.
Aici, de la o vârstă fragedă a prins drag de
poezia populară și de limba strămoșească,
dragoste pe care o va purta vie toată viaţa.
El este evocatorul copilăriei universale
petrecute în armonie cu natura, intuind
înaintea lui Creangă, Eminescu, Blaga,
Voiculescu rolul matricei stilistice asupra
unui scriitor. Mulţi au auzit despre Cânta‑
rea României, dar puţini știu că Alecu Russo
este autorul acestui poem. ,,Patria e aducerea‐
aminte de zilele copilăriei... coliba părintească cu
copacul cel mare din pragul ușii, dragostea mamei...
plăsmuirile (nevinovate) ale inimei noastre... locul
unde am iubit și am fost iubiţi... sunetul clopotului
bisericii satului ce ne vestește zilele frumoase de
sărbătoare…”1, mărturisește scriitorul născut în pro‐
vincia răpită. Împreună cu Vasile Alecsandri, între‐
prinde o călătorie în ţinuturile Neamţului, intrând
în contact cu frumuseţea folclorului și cu peisajul ro‐
mânesc. De altfel, ,,bardul de la Mircești” îl descria
pe Alecu Russo, ca fiind ,,un poet în toată puterea
cuvântului; natura lui avea nevoie de orizonturi în‐
tinse, de aerul munţilor, de sunetul doinelor. Îi plăcea
să cutreiere munţii și să găsească legende. Jurnalul
lui de toate zilele trebuia să fi fost o comoară... A
avut soarta comorilor! S‐a pierdut, nelăsându‐ne de‐
cât o singură legendă: Piatra corbului, culeasă la Bi‐
caz.”2 Russo și‐a exprimat de multe ori dragostea
faţă de natură, ,,prefer de o mie de ori cărarea de la
munte, decât cariera deschisă dinaintea mea”3.  

Călătoriile și impresiile vor deveni material et‐
nopsihologic pentru Piatra Teiului care corespundea
programului Daciei literare, la fel ca și scrierile Iașii
și locuitorii lui în 1840 și Studii naţionale. De o sensi‐
bilitate aparte sunt descrierile șesurilor: ,,Unde soa‐
rele se vedea atât de frumos... unde câmpiile sunt
strălucite (...) și pâraiele răcoroase (...) unde ceriul e
dulce (...) acolo e ţara!” (Cântarea României) Scriitorul
pașoptist este conștient de utilitatea jurnalului de
călătorie. Piatra Teiului este subintitulată Fragment

dintr‑o călătorie în munţii Moldovei și reprezintă o
capodoperă, un imn închinat naturii, mult înaintea
lui Hogaș sau Sadoveanu. Legenda începe cu referinţe
asupra importanţei călătoriei ,,Mulţi dintre compa‐
trioţii noștri s‐au dus, se duc și se vor mai duce poate
în străinătate. Călătoria e un lucru frumos și bun,
care ne dezvăluie, cu mult mai bine decât cărţile,
viaţa intimă a civilizaţiilor...” Russo enumeră locurile
pe care le vizitează românii: Veneţia, Florenţa, Roma,
Alpii ș.a. ,,Cine n‐a trecut printre însemnările‐i de

călătorie efectul soarelui în cascada de la Gies‐
sbach, cine n‐a admirat și n‐a descris un as‐

finţit de soare pe Rhighi, cine n‐a simţit
nimicnicia omului în faţa uriașilor Alpi
cu piscuri de nea, cu brâul de verdeaţă
întunecoasă, ca un simbol de nelămurit?
Mai mult, noi, oameni fericiţi, abia răsă‐
riţi la faţa pământului, ne‐am dus să ne
plimbăm trândăvia ori nefericirile până

și prin pădurile feciorelnice ale Lumii
Nouă; și după ce am străbătut o parte a lu‐

mii, după ce am grămădit atâtea nume de
orașe și atâtea poziţii geografice, numai ţara noas‐

tră nu ne‐o cunoaștem, ţara noastră, care, după ga‐
zeta zilei, ar fi măsurând 500 de mile pătrate. De ce
oare?” Scriitorul explică frumuseţile Moldovei ,,Mol‐
dova cuprinde tot felul de vederi, vesele, întunecoase,
câmpenești, îmbogăţite de podoabele naturii. Mai
are apoi un caracter nelămurit de suavă melancolie
ca parfumul unei flori delicate. Are un nu știu ce pri‐
mitiv în pretenţia colinelor ei, care te fac să‐ţi uiţi
viaţa cu necazurile‐i de fiecare clipă și te adorm într‐
o blândă și mută admirare. Visare a sufletului, care‐
ţi adoarme durerea sub un văl de uitare, găsești pe
costișele‐i singuratice, în fânaţurile‐i deșerte, în pă‐
durile acelea care nu cântă decât pentru ele; din toate
izvorăște parcă o cântare sublimă de păreri de rău
și de resemnare, de amară milă, apoi de zâmbet și
mai amar încă! În tăcerea câmpiilor ei simţești poezia
unui bocet, apoi lacrimile întristate și necontenite
ale aceluia care singur se plânge de sine; parcă vezi
pe un om care moare și‐și întoarce ochii topiţi către
soarele vesel pentru alţii, dar palid și fără raze pentru
dânsul. Parcă vezi în icoanele ce te înconjoară stin‐
gerea tinereţii, melancolia unei luciri slabe pe un lac
liniștit. Stăruiește în natura aceasta singuratică o
simţire adâncă de descurajare, o veșnică vorbire cu
sine însăși a unei păreri de rău, a unei dureri, apoi o
privire sfioasă, în ceaţa zării, către viitor! Simţești
parcă în bocetul înăbușit și fără contenire zvâcniri
de nădejde, prăpăstii de îndoială, melodioase cânturi
de slavă, o poezie fără nume care te pătrunde, pe

ALECU RUSSO – UN MEMORIALIST UITAT

1Alecu Russo, Piatra‑Teiului, Editura Hyperion, Chișinău, 1991, p. 148.
2Istoria literaturii române în evocări, de I. Oprișan, Editura Saeculum I.O., București, 2001, cap. Vasile Alecsandri, Alecu Russo, p. 76.  
3Ibidem, p. 75.
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care o respiri cu aerul, dar care n‐ar putea fi tălmăcită
în nicio limbă omenească — ceea ce marele poet a
numit ,,voci interioare”, sfătuind între ele, vorbindu‐
și o limbă necunoscută, faţă de care limba noastră
omenească nu‐i decât o palidă copie.”4 Călătorind
pe valea Bicazului, Alecu Russo aude legenda despre
Stânca corbului, pe care o va scrie în franceză (La ro‑
cher du corbeau). Despre călătoria în munţii Moldovei
efectuată de către Alecu Russo, Vasile Alec‐sandri și
Mihail Cuiciureanu, va aminti și Alecsandri în O prim‑
blare la munţi, având ,,consecinţe fericite pentru în‐
treaga noastră literatură”, după cum susţine Teodor
Vîrgolici.  În acel pelerinaj, îndemnat și ajutat de
Alecu Russo, ,,Vasile Alecsandri descoperă și el far‐
mecul și bogăţia nepreţuită a creaţiei folclorice ro‐
mânești… culege un mare număr de poezii populare,
de doine, de balade și cântece”, care au exercitat o
influenţă hotărâtoare asupra întregii sale creaţii poe‐
tice, ne amintește Teodor Vîrgolici5. Călătoria a fost
una decisivă și pentru creatorul de pasteluri, recu‐
noscând că așa i‐a venit idea de a scrie Baba Cloanţa,
Strunga, Doina, Hora Crai nou și doinele. Alecsandri
se destăinuie: ,,îmi făgăduii cu hotărâre să renunţ la
încercările mele de versificare în franţuzește și să
urmez drumul ce mi‐l trasasem în domeniul adevă‐
ratei poezii românești.” Aceste ,,noi poezii”, de fapt,
creaţiile populare vor fi apreciate și de Mihai Emi‐
nescu, el însuși un împătimit al călătoriilor, prilej de
a descoperi tezaurul folcloric din toate zonele locuite
de români și de a‐l valorifica asemenea unui „izvor
pururea reîntineritor” al literaturii. Când Vasile Alec‐
sandri publica mai întâi Balade adunate și întocmite,
în 1852, în prefaţă menţiona: „Ajutat de câteva per‐
soane, și mai cu seamă de dl. Alecu Russo, am adunat
o mare parte din poeziile populare și acum săvârșind
îndreptarea și orânduiala lor, le închin patriei mele,
ca cea mai dreaptă avere a ei”. Ediţia din 1852, ur‐
mată de Poezii populare ale românilor, în 1866, con‐
stituie un eveniment esenţial nu doar pentru că s‐a
publicat Mioriţa și alte creaţii ale culturii populare,
ci și pentru că literatura orală este una dintre dove‐
zile continuităţii și unităţii etnice ale românilor din
toate provinciile are erau încă separate în acea pe‐
rioadă. În studiul Poezia poporală, Russo consideră
că ,,datinele, poveștile, muzica și poezia sunt arhivele
popoarelor. Cu ele se poate oricând reconstitui tre‐
cutul întunecat. Din studiul lor ne vom lămuri despre
originea limbei noastre, de nașterea naţionalităţii
române, de plecările naturei cu cari este înzestrat
poporul, și de luptele, ce le‐au susţinut coloniile ro‐
mane pân‐a nu se priface în locuitorii de astăzi ai
vechii Dacie. Între diferitele neamuri răspândite pe
malurile Dunării, nici unul nu are, ca neamul roma‐
nesc, o poezie poporală atât de originală, atât de va‐
riată, atât de frumoasă și atât de strâns unită cu su‐
venirile anticităţii.”6 Vasile Alecsandri, recunoscând
că moldovenii și muntenii aveau ocaziune de a se

cunoaște și de a gândi împreună proiecte măreţe,
atât de necesare în făurirea unirii, scria despre rolul
călătoriei prin ţară: „Acele pelerinaje  în ţara  de jos
a Moldovei au avut o nepreţuită influenţă în favorul
mișcării naţionale de la 1848”. După călătoria în
munţi, scriitorii au participat la sărbătorile organi‐
zate de Costache Negri, la Mânjina, reuniuni care au
consolidat idealul naţional. ,,Zic patrie comună, zic
ţară, pentru că la Mânjina nu mai erau moldoveni și
munteni, dar români; nu erau două ţări pentru ro‐
mâni, dar o singură ţară, o patrie comună!... Unirea
exista în inimi, ea se tălmăci în cuvinte și prinse ră‐
dăcină, ca o plantă cerească, pe acel loc ars de soare
și lipsit de plantele umbritoare ale pământului.” La
Mânjina, în 21 mai 1845, aveau să se întâlnească
prima dată și Russo cu Bălcescu. În timp ce admira
vigoarea, sprinteneala și chipurile dârze ale tinerilor
ţărani, Nicolae Bălcescu, exclama: „O! mândră oaste
va avea România când i‐a veni rândul pe lume!” 

Cel care studiase la Institutul „Francois Naville”
din Vernier și la Viena devine asesor la judecătoria
din Piatra (1841‐1844) și avocat, însă pentru că nu
a acceptat compromisurile, dorind să scoată adevă‐
rul la lumină, el nu a cruţat nici autorităţile oficiale,
intrând în conflict cu forurile administrative supe‐
rioare. Russo se dedică scrisului, însă după ce sunt
reprezentate piesele Băcălia ambiţioasă și Jignicerul
Vadră sau Provincialul la Teatrul Naţional (în 11 ia‐
nuarie și 25 februarie 1846) este exilat din ordinul
lui Mihail Sturza la mănăstirea Soveja, sub învinuirea
de instigaţie împotriva ocârmuirii. Autorul și actorii
sunt arestaţi de autorităţi imediat după spectacol și
trimiși la mănăstire în exil. În timpul șederii forţate
la mănăstirea Soveja, Russo culege numeroase poezii
populare de la localnici, printre care și Mioriţa, pe
care i‐o încredinţează spre publicare lui Vasile Alec‐
sandri. Russo face parte dintre animatorii Revoluţiei
de la 1848 fiind la Iași, apoi, în mai, la adunarea de
la Câmpia Libertăţii de la Blaj, unde sosiseră peste
patruzeci de mii de oameni din întreaga Transilva‐
nie. Alecu Russo este adânc emoţionat în faţa acestei
impunătoare adunări populare, de aceea avea să no‐
teze în Cugetările sale: „Într‐un ţinut al Ardealului
se ivi la 1848 o zi frumoasă pe un câmp întins, unde
patruzeci mii de români sta să asculte, sub aripele
unui steag în trei culori, cuvântul Inteligenţei arde‐
lene. Moldoveni și munteni, pribeji a tulburărilor
din Ţări, privea cu bătaie de inimă adunarea, oștită
grămadă câte grămadă, după satele și ţinuturile de
unde veniseră oamenii. Un popor întreg, de același
port și aceeași limbă ca și a poporului nostru, sta
măreţ în lumina soarelui… tinerit cu mare curagiu
și mare iubire de neamul românesc!”7 Russo era în‐
cântat să vadă frăţia tuturor românilor care aveau
aceleași aspiraţii. De la Blaj, scriitorul pleacă la Bra‐
șov, unde Vasile Alecsandri milita pentru răspândi‐
rea și biruinţa idealurilor de dreptate și libertate

4Alecu Russo, Piatra‑Teiului, p. 228. 
5În monografia Alecu Russo, Editura Tineretului, 1964, p. 81.
6Alecu Russo, Piatra‑Teiului, p. 217.
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naţională. Alecsandri redactează o Protestaţie în nu‑
mele Moldovei, a omenirii și a lui Dumnezeu, în care
dezvăluia zguduitoarele realităţi din Moldova, ce‐
rând cu vehemenţă înlăturarea lui Mihail Sturza care
asuprea ţara de 14 ani, apoi scrie documentul, inti‐
tulat Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei,
alcătuit la 12 mai 1848, ce constituie un adevărat
program. Printre cele șase puncte ale „petiţiunii‐
proclamaţiune” în care pledează pentru profunde
transformări sociale și politice, la ultimul punct era
scrisă ,,Unirea Moldovei și‐a Valahiei într‐un singur
stat neatârnat românesc”, act semnat și de Alecu
Russo, după care continuă drumul pribegiei prin
Ardeal și prin Bucovina, la Cernăucă, la moșia fraţilor
Hurmuzachi, loc de întâlnire al tuturor părtașilor
revoluţiei, unde exilaţii moldoveni au posibilitatea
nu numai să‐și salveze propria lor viaţă, dar și să
conlucreze pentru continuarea luptei. La familia
Hurmuzachi, notează G. Sion, ,,toţi emigranţii găsi‐
răm ospitalitate, îmbrăţișare, ajutoare și mângâieri
la durerile și lacrimile exilului”. Recunoștinţa faţă
de această generoasă familie avea să o exprime și
Mihail Kogălniceanu, care spunea într‐o scrisoare
adresată lui Gh. Hurmuzachi: „Fiţi bine încredinţat
că în toate fazele și agitaţiunile vieţii mele, eu nicio‐
dată nu am uitat buna își cordiala ospitalitate ce în
anul 1848, eu și mai mulţi bărbaţi publici ai Româ‐
niei, am găsit în scumpa și neuitata Bucovină, în‐
deosebi în sânul familiei Hurmuzachi”8.  

Nu se știe dacă Russo a ajuns cu toţi pașoptiștii
la Cernăucă, fiindcă misiunea lui era să fie la Viena,
pentru a face propagandă în favoarea îmbunătăţirii
stării Moldovei. A ajuns la Lugoj, unde 8‐10 000 de
oameni s‐au adunat la 15 iunie 1848, sub conduce‐
rea lui Eftimie Murgu căruia i‐a transmis un exem‐
plar din Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei.
La 9 iulie 1848 este arestat la Dej și trimis în pre‐
venţiune la Cluj, de unde va scrie: „Fraţilor... de săp‐
tămâni întregi stau închis fără a cunoaște culpa mea.
Am așteptat dreptatea și dreptatea nu vine! Iubiţii
mei! Socotiţi‐mă de azi ca mort căci de nu voi muri
de mâhnire sau de boală, pierderea libertăţii mele
mă oprește de a fi ţării de folos... Cânt necontenit
aceste versuri din balada lui Toma Alimoș”9. Tot în
detenţia de la Cluj, Alecu Russo își reia îndeletnicirile
literare, începând cugetările axate, în marea lor ma‐
joritate, pe ideea adevăratului și falsului patriotism:
„Adevăraţii patrioţi sunt senini, căci adevărul este
senin ca cerul zilelor frumoase; sunt drepţi, pentru
că libertatea este însăși dreptatea… Falsul patriotism
este masca egoismului în timpurile de tulburare”,
spunea Alecu Russo. După multe proteste ale sale și
ale prietenilor, printre care Alecsandri, e eliberat,
după opt săptămâni, în septembrie 1848. Domnito‐

rul Grigore Ghica îl iartă, scriitorul ajunge director
în Departamentul Lucrărilor Publice și membru al
Sfatului Administrativ (1846), procurist al Băncii
Naţionale, însă se stinge bolnav și sărac, obosit de
exil și pribegii, moare la 5 februarie 1859, la o vârstă
încă tânără. Surghiunitul de la Soveja scrie printre
primii un jurnal al detenţiei politice, unde și‐a con‐
semnat experienţa sa de exilat, de creator care a
plătit pentru ideile sale. ,,Russo a visat, se vede, la
un „tablou homeric” concentrat și saturat de durere,
luminat de o zare de foc, cu semnele deșteptării și
primenirii pământului român”, susţine Mihai Cim‐
poi10. Criticul afirma că sentimentul, atât de basara‐
bean (și atât de general românesc), că „suntem pri‐
begi în coliba părintească și străini în pământul
răscumpărat cu sângele nostru!” determină axarea
temeinică pe tradiţie. Romanticul Alecu Russo este
și un precursor al junimismului datorită spiritului
critic, a „giudecăţii nepărtinitoare” și a gândirii lo‐
gice. În calitatea sa de tradiţionalist ortodox și de
adept al dacismului, poetul pașoptist anticipează
curentele fundamentale ale literaturii române din
secolele XIX‐XX. Mihai Cimpoi îl consideră și primul
nostru eseist modern, iar Ion Negoiţescu îl numea
pe Alecu Russo un homo aestheticus11.  Chiar dacă
autorul Cântării României este încadrat fie la mo‐
derni, fie la tradiţionali, aceste extreme se armoni‐
zează: ,,modernul homo aesthteticus se contopește
cu omul „primitiv”, „antic”, cu homo primigenius”, de
aceea Alecu Russo, „moldovanul ruginit” este atât
de modern, conchide Mihai Cimpoi. Nicolae Mano‐
lescu apreciază limba română ,,savuroasă” a poetului
originar din Basarabia care a scris iniţial în franceză,
dar a pledat pentru limba populară. ,,Dintre pașop‐
tiști, el este cel mai echilibrat… atitudinea lui ideo‐
logică e totdeauna clară și cumpătată, Russo fiind
un om din aluatul eminescian când așază trecutul
în contrast cu prezentul”12, scrie N. Manolescu în Is‑
toria critică regretând că opera, în special, Studie
moldovană este, pe nedrept, trecută cu vederea. Pu‐
blicată în iulie 1851, în gazeta Zimbrul din Iași,
această lucrarea, semnată cu pseudonim, are carac‐
ter polemic, fiind o combatere a cosmopoliţilor care
strică limba și obiceiurile, idei începute în Cugetări,
militând pentru memorie și respectarea patrimo‐
niului naţional. ,,Vom fi giudecaţi nu după ceea ce
am făcut, dar după ceea ce ar trebuit să facem, vom
fi osândiţi nu după greutate vremilor, dar după pa‐
tima nădejdilor… Nimic nu ne mai leagă cu trecutul
și fără trecut o societate este șchioapă. Naţiile, care
au pierdut afiliaţia năravurilor părintești îs naţii
nestatornice sau, precum zice vorba era proastă,
nici turc, nici turlac”. 

(va urma)
7Ibidem, p. 57.  
8Apud Teodor Vîrgolici, monografia Alecu Russo, p. 122.
9Ibidem, p. 129.
10Istoria literaturii române din Basarabia /compendiu, Editura Litera Internaţional, București‐Chișinău, 2003, p. 87‐89.
11Istoria literaturii române, Editura Minerva, București, 1991, p. 52.
12Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Editura Paralela 45, 2008, p. 270.
13Alecu Russo, Piatra‐Teiului, p. 30.
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CRONICI  AMICALE

Pe Monica Manole am descoperit‐o ca poetă și
autoare de proză scurtă  în primăvara anului 2012.
Atunci mi‐a citit primele texte în biroul de la parterul
unui bloc din Tecuci unde își desfășoară activitatea
zilnică de administrator al unei asociaţii de locatari. 

Anul 2018 a fost însă unul de bun augur pentru
Monica Manole. Apare pentru prima dată publicată
în lucrarea antologică Colţ de rai literar – scrieri
tecucene și imediat, în toamna aceluiași an, îi apare
primul volum de versuri, Tribuna oficială a tăcerii
– versuri și proză scurtă, la editura Studis din Iași.  

Îmi amintesc că însăși grafica coperţii (care ul‐
terior a fost completată cu grafică interioară sem‐
nată de artista Alexandra Silvestru‐Moga, fiica poe‐
tei) a pornit de la titlul pe care l‐am ales împreună
cu autoarea pentru carte: Tribuna oficială a tăcerii.
Coperta trebuia să se prezinte ochiului cititorului
cu multiple sensuri, exact așa cum sunt și textele
din cuprinsul cărţii: / Vânzându‑mă astfel tuturor /
sub semnul iubirii tonice și false (Bazarul cu dra‑
goste). Erotică  devine și ploaia care, scrie Monica,
Plouă cu noi, / plouă ceasuri în șir, / plouă cu umbre
de iubire sălbatică. /  Pe buzele tale, / ochii ploii se‑
nchid de dor / plătindu‑și tributul / fără să mai as‑
culte… (Ploaia).

Tribuna oficială a tăcerii reprezintă în esenţa
ei ecoul unor amintiri din tinereţea care și‐a unduit
anii, încrustând în sufletul Monicăi povestea unei
iubiri profunde, pe cât de erotică pe atât de nestă‐
pânită; a ales sacrificarea iubirii pentru a nu‐și
pierde independenţa ca femeie deși asta i‐a cauzat
o suferinţă pe care nu a putut‐o nici striga și care
nici nu  a putut fi subiect  al vreunei destăinuiri. 

La o analiză atentă, se observă că nici titlurile nu
au fost alese întâmplător iar așezarea lor în pagină
respectă o ierarhie  care încă o dată pare să trans‐
mită mesaje (încărcate de lirism) cu subînţeles. Iac‑
așa! Regăsire de sine, Ascunzătoare imposibilă,
Dar plouă, Ploaia, Joc, Bazarul cu dragoste sunt
șapte titluri care curg unul după altul; luate separat,
fiecare pare a fi doar câte un titlu pentru câte un
poem, însă citindu‐le într‐un alt registru, orizontul
Monicăi Manole, realizăm că cele șapte titluri devin
ele însele un vers: Iac‑așa! / regăsire de sine /(într‑
o) ascunzătoare imposibilă…, /dar plouă…,/ ploaia…
/ (eu) joc (în)  bazarul cu dragoste. Cele șapte poeme
la care fac referire se întrepătrund unele cu altele
prin dimensiunea spaţială, prin dimensiunea tem‐
porală și prin simţămintele care cuibăresc sufletul
eroinei/autoarei: Cu mustăţile uitate în frunzele
mușcatelor, / istoria provincial hlizește (Iac‑așa!), Mi‑

am surprins privirea în geamul pră‑
fuit / Într‑adevăr sunt iarăși eu / (…
) / m‑am regăsit în neputinţa firii, /
(…)/ Fugărită de dragoste (Regăsire de sine),  Aș
evada din civilizaţie și m‑aș întoarce să fiu eu / (…)/
Rătăcită de progresul absolut / (…)/ M‑ar sufoca ae‑
rul neotrăvit / Și m‑ar orbi cerul prea albastru (As‑
cunzătoare imposibilă), Plouă / În umbra focului
amintirile noastre se sărută / căutându‑se în
fierbinţeala clipelor (Dar plouă), Plouă cu noi,  /
plouă ceasuri în șir (Ploaia), Eu…/ Alerg pe sub pă‑
mânt / încununată de rădăcinile ierbii / și‑ncerc să
găsesc urmele stejarului nostru (Joc), Pe ulicioarele
pustiite s‑au deschis la fiecare pas / bazarele de dra‑
goste (Bazarul cu dragoste).

Ironică, acidă, visătoare și melancolică, cu privirea
rispită, fără ţărm, Monica Manole, ajunsă la vârsta
maturităţii, ne prezintă în Tribuna oficială a tăcerii
un Dialog peste ani în care  ruginim amândoi /
scârţâim amândoi dar continuând să trăiască cu ilu‑
zia / că va veni o vreme când dragostea își va regăsi
din nou locul în rol principal pe scena vieţii. 

Tribuna oficială a tăcerii nu este un accident
la porţile visului, ci, cred eu, este doar începutul
unui drum nou pe care Monica a ales să meargă spre
a se împlini în trecerea ei terestră de ieri, de azi, de
mâine.

Aida Zaharia

MONICA MANOLE LA TRIBUNA POEZIEI
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ESEU

Science‑fiction și religie ‑ o legătură intrinsecă?
(urmare din nr. 273)

de Nelu Stamate
Religii ficţionale (fictive). Una dintre temele princi‐

pale ale nuvelei „Visează androizii oi electrice?” (1968) a
lui Philip K. Dick o reprezintă religia fictivă numită „mer‐
cerism”. Este religia dominantă a Pământului, inoculată
adepţilor prin „orgile de senzaţii” (empathy boxes, în ori‐
ginal), aparate care unesc utilizatorii într‐o conștiinţă co‐
lectivă bazată pe suferinţele fondatorului religiei, Wilbur
Mercer. În cadrul acestei „comuniuni”, Wilbur Mercer por‐
nește într‐o călătorie nesfârșită spre culmea unui munte,
în timp ce asupra lui sunt prăvălite stânci, iar adepţii îm‐
părtășesc cu toţii suferinţa „profetului”. Emisiunile tele‐
vizate ale „Matahalei Prietenoase” („Buster Friendly”, în
original) reprezintă o a doua religie, care vrea să submi‐
neze mercerismul, și este adoptată de androizii care vor
să scape de sub dominaţia oamenilor.

Religii fictive extrem de amănunţit reprezentate în‐
tâlnim însă în multe alte romane și povestiri SF. Să amin‐
tim numai religia „seminţelor Pământului” din „Parabola
semănătorului” de Octavia Butler, multitudinea de religii
(Bene Gesserit, Buddislamul, Mahomedanismul Saari, Ca‐
tolicismul Zensunni, Creștinismul Mahayana) din ciclul
„Dune” a lui Frank Herbert, bokononismul din „Leagănul
pisicii” de Kurt Vonnegut, „Biserica tuturor lumilor” din
„Străin în ţară străină” de Robert A. Heinlein, „Biserica
celei de‐a doua șanse” din seria „Lumea fluviului” de Philip
José Farmer, fordismul din „Minunata lume nouă” a lui
Aldous Huxley, „Biserica știinţei” ‐ pseudo‐religia din
„Fundaţia” lui Isaac Asimov, „Biserica Omenirii Descătu‐
șate” ‐ religia principală a sistemelor planetare Grayson
și Masada din ciclul „Honorverse” creat de David Weber,
tehno‐budismul din „Domn al Luminii” de Roger Zelazny,
etc. O menţiune în universul nesfârșit al religiilor inven‐
tate de scriitorii SF merită făcută nuvelei „Equinoctial” a
lui John Varley, în care inelele lui Saturn sunt locuite de
adepţi a două religii mutual antagonice. „Biserica Ingi‐
neriei Cosmice” (pe scurt „Inginerii”), fondată de Marele
Cerczugrav (Ringpainter the Great, în original), consideră
ca misiune sacră vopsirea în roșu a inelelor lui Saturn ‐ o
misiune sacră care merită să‐i dedici în‐treaga viaţă. Re‐
ligia opusă, „Biserica Conservatoare” (pe scurt „Conserii”),
consideră că vopsirea inelelor lui Saturn reprezintă sa‐
crilegiul suprem, iar ștergerea unei asemenea vopsele
este misiunea sacră căreia trebuie să‐i dedici întreaga
viaţă. Cele două Biserici sunt încleștate într‐un război re‐
ligios total, vechi de secole, ambele considerând că vop‐
sirea sau ștergerea vopselei de pe inelele lui Saturn jus‐
tifică uciderea imediată a oricărui membru al celeilalte
Biserici.

Dumnezeu și alte zeităţi. În romanul „For I Am a Jea‑
lous People” („Pen' că sunt un tip gelos”), de Lester del
Rey, Iehova abandonează omenirea și sprijină o rasă de
extratereștri care invadează Pământul. În „Domn al Lu‑
minii”, de Roger Zelazny, un nobil re‐creează o mișcare
religioasă rivală pentru a detrona un panteon fals de zei‐
tăţi de inspiraţie hindusă într‐o lume unde magia și știinţa
coexistă. „Parabola semănătorului”, de Octavia E. Butler,
menţionează o religie numită „Sămânţa Pământului”, în

care „Dumnezeu e schimbare”.
În romanul lui Philip K. Dick,

„Ubik”, protagonistul trebuie să
facă faţă unui Dumnezeu atotpu‐
ternic, care manipulează gândurile și acţiunile oamenilor,
cu subtilitate, pentru a obţine mântuirea omenirii.

Protagonistul din „The Worthing Saga”, de Orson Scott
Card, rămâne cu bună‐știinţă în stare de stază, de‐a lungul
multor ani, dar în cele din urmă devine obiect de veneraţie
pentru colonizatorii unei lumi noi, pe care el îi „stabilise”
acolo.

Ceva mai originală, trilogia lui James K. Morrow, „Capul
lui Dumnezeu”, ia în discuţie moartea fizică a lui Dumne‐
zeu, corpul neînsufleţit al acestuia, lung de 3700 de metri,
fiind găsit plutind în largul oceanului. În primul volum al
seriei, „Remorcându‑l pe Iehova” („Towing Jehovah”, în
original), îngerul Rafael îl cheamă pe căpitanul unui su‐
perpetrolier, Anthony Van Horne, să remorcheze trupul
neînsufleţit până la un mormânt de gheaţă, din extremul
Nord, în vreme ce atât credincioșii cât și ateii încearcă să
digere vestea morţii fizice a lui Dumnezeu.

În povestirea „Ultima întrebare” a lui Isaac Asimov,
supercomputerul Multivac răspunde în final la întrebarea
despre entropia Universului, declamând solemn „Să se
facă lumină” și ridicându‐se astfel la rangul Dumnezeului
din Vechiul Testament.

În romanul Sarei Paretsky, „Ghost Country” („Ținutul‑
fantomă”), o veche zeitate mesopotamiană a fertilităţii,
care se auto‐denumește Starr, apare în mijlocul orașului
Chicago, în zilele noastre. Făcând uz de o sexualitate exa‐
cerbată, care îi afectează atât pe bărbaţi, cât și pe femei,
zeitatea își adună o imensă cohortă de „credincioși”, aleși
mai ales din rândul săracilor și vagabonzilor din Chicago.
Spre furia și supărarea clerului catolic și protestant, zei‐
tatea „reface” mai multe din minunile înfăptuite de Iisus
Hristos ‐ hrănește mulţimi de oameni cu câteva firimituri
de mâncare, vindecă bolnavii și învie morţii. Într‐un final,
Starr este linșată de o gloată furioasă de creștini bigoţi,
în interiorul uneia dintre cele mai celebre biserici din
oraș, dar trupul ei dispare inexplicabil din morga orașului,
trei zile mai târziu, deși nimeni nu o vede „înălţându‐se”.
Cu toate acestea, dispariţia ei are un enorm impact asupra
tuturor personajelor cărţii.

Ceruri, rai, paradis. În povestirea „The Reformers”
(apărută în revista americană de proză SF Weird Science
nr. 20, fără menţionarea autorului), trei astronauţi cos‐
tumaţi în versiuni SF ale straielor preoţești își fac apariţia
pe o planetă pe care vor să o „elibereze de cel rău”. Ei
sunt însă întâmpinaţi de un bărbat pe nume Peter („Petru”
‐ aluzie explicită la personajul biblic) care le spune că
demersul lor este inutil pentru că pe planeta respectivă
nu existau nici crime, nici imoralitate, niciuna dintre for‐
mele de „rău” prezente în alte societăţi. În disperare de
cauză, cei trei astronauţi se gândesc să creeze „răul”, pe
care să dea vina pentru literatură, modă, alcool (așa cum
făcuseră pe alte lumi, inclusiv pe Pământ), dar sunt apelaţi
de șeful lor, Diavolul, care le spune că eforturile lor sunt
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zadarnice deoarece aterizaseră... în Paradis.
Iadul. Unul dintre cei mai importanţi scriitori de

science‐fiction, Cordwainer Smith (pseudonimul literar
al lui Paul Myron Linebarger), ne înfăţișează în povestirea
„O planetă pe nume Shayol” o foarte plastică versiune a
Iadului: un delincvent este condamnat la exil pe o pla‐
netă‐închisoare unde locuitorii suferă simultan chinuri
sfâșietoare și plăceri inimaginabile, în timp ce creaturi
minuscule denumite „dromozoa” se îngrijesc de metabo‐
lismul condamnaţilor ‐ elimină toxinele din corp, pom‐
pează nutrienţi în fluxul san‐
guin ‐ și le folosesc corpurile
drept „bănci de organe” vii. Im‐
aginea este inspirată direct de
„Infernul” lui Dante, după cum
a mărturisit însuși autorul.

Iisus. Povestirea „O utopie
modernă”, a lui H.G. Wells, se
desfășoară într‐un timp alter‐
nativ, în care „Iisus Hristos s‐a
născut într‐un Imperiu Roman
liberal și pro‐gresist, care se
întinde de la Oceanul Arctic și
până la Golful Benin și care n‐
a cunoscut nici declin, nici că‐
dere”, situaţie care a avut im‐
plicaţii profunde asupra
învăţăturilor religioase ale lui Iisus și mai târziu ale lui
Mahomed.

În „Behold the Man” („Iată Omul”) de Michael Moor‐
cock, un evreu al secolului XX obsedat de figurile lui Iisus
și Carl Jung, pe nume Karl Glogauer, călătorește în timp
până în anul 28 e.n., unde întâlnește mai multe personaje
ale Noului Testament (ca de pildă Ioan Botezătorul și Fe‐
cioara Maria) și descoperă că fiul Mariei și al lui Iosif,
Iisus, este un cocoșat retardat care n‐ar putea niciodată
să devină Iisus cel descris în Scripturi. După ce suferă o
cădere nervoasă, Glogauer ia rolul lui Iisus și în cele din
urmă este răstignit și moare pe cruce, după ce îi lăsase
instrucţiuni clare lui Iuda să‐l trădeze. 

Nuvela „The Last Starship from Earth”, de John Boyd,
își desfășoară acţiunea într‐o societate distopică din vii‐
torul foarte apropiat (dar într‐o linie temporală alter‐na‐
tivă) în care Iisus Hristos a devenit un agitator revoluţio‐
nar și nu a avut deloc de înfruntat răstignirea. În schimb,
a răsturnat Imperiul Roman prin forţa armelor și a pus
la punct o teocraţie care a rezistat până în secolul XX.

Motivul călătoriei în timp îl regăsim și în povestirea
„Let's Go to Golgotha!”, de Garry Kilworth, în care turiștii
din viitor își pot rezerva un „Tur al răstignirii” spaţio‐
temporal, dar sunt avertizaţi că, atunci când mulţimea
care asistă la răstignire este întrebată pe cine să ierte,
dintre Barabbas sau Iisus, toţi trebuie să ceară iertarea
pentru Barabbas. Cu toate acestea, în clipa în care ajung
la „destinaţia turistică”, protagoniștii realizează că mul‐
ţimea care îl condamnă pe Iisus este formată exclusiv din
călători în timp și niciun evreu israelit din anul 33 e.n.
nu este prezent.

Tot despre călători temporali este vorba și în „The
Rescuer”, de Arthur Porges, numai că de această dată sa‐
vanţii viitorului distrug un proiect de cercetare despre
călătoria în timp în valoare de trei miliarde de dolari din
cauza unui fanatic religios care pusese stăpânire pe „ma‐
șina timpului” și voia să plece spre Golgota cu o mitralieră

și cinci mii de gloanţe, ca să‐l salveze pe Iisus de la moarte.
În „Timpuri fără număr”, a cunoscutului autor SF en‐

glez John Brunner, ne este prezentată o realitate alterna‐
tivă în care Armada Spaniolă a cucerit Anglia, iar când
călătoria în timp  fost descoperită (și controlată de Bise‐
rica Catolică), a fost emis un decret prin care fiecare nou
Papă va călători în Palestina în perioada uceniciei lui
Iisus, dar oricui altcuiva acest lucru îi va fi interzis cu
desăvârșire.

O intrigă mai complexă întâlnim în unul din volumele
seriei „Lumea Fluviului”, a lui
Philip José Farmer. Iisus este în‐
viat într‐o manieră complet di‐
ferită de cea descrisă în teolo‐
gia creștină. Împreună cu alte
milioane de oameni din toate
timpurile și locurile istoriei, lui
Iisus i s‐a oferit o viaţă nouă,
complet omenească, pe malu‐
rile fluviului misterios de pe
„Planeta Învierii”. În această
ipostază, Iisus este un evreu
care n‐a intenţionat niciodată
să fondeze o religie nouă, iar
când se întâlnește cu creștinii
din perioade ulterioare ale is‐
toriei, nu recunoaște în sine

persoana divină pe care o venerează credincioșii. În
schimb, este încântat să întâlnească o femeie israelită
care a luat parte la Exod și ale cărei amintiri despre Moise
și Aaron nu corespund deloc cu cele relatate în Biblie. În
cele din urmă, Iisus este torturat până la moarte de un
baron german antisemit din Evul Mediu, care respingea
fără ezitări ideea că acel evreu este Iisus. Înainte de a
muri din nou, Iisus spune: „Tată, ei știu ce fac!”.

Iudaism. Povestirea „I, Gezheh” („Eu, Ghezeh”) a lui
Clifford Meth ne prezintă un univers futurist în care secta
expansionistă hassidică Șabad‐Lubavici și‐a extins domi‐
naţia spirituală asupra multor lumi extraterestre.

Incitantă este abordarea lui Philip José Farmer, în ro‐
manul din 1979 „Iisus pe Marte” („Jesus on Mars”). Astro‐
nauţii pământeni descoperă pe Planeta Roșie o civilizaţie
compusă din rasa superioară tehnologic Krsh și o popu‐
laţie umană formată din descendenţi ai oamenilor răpiţi
de pe Pământ cu secole înainte. Rasa Krsh și oamenii for‐
mează acum o singură comunitate, care practică o formă
originală de iudaism, după ce fuseseră convertiţi de Matei,
discipolul care îl înlocuise pe Iuda în rândul celor 12 Apos‐
toli. Credincioșii îi recunosc pe Iisus ca Mesia, Fiul adoptat
al lui Dumnezeu, dar nu‐l consideră fiinţă divină, iar acest
lucru va provoca nenumărate probleme echipei de pe Pă‐
mânt (din care fac parte un baptist fervent, un evreu și un
musulman moderaţi, precum și un ateu), care se va găsi
faţă în faţă cu un individ care pretinde că el e Iisus.

Logos. Un exemplu concludent îl reprezintă romanul
„VALIS” (acronim pentru Vast Active Living Intelligence
System ‐ Sistem activ vast de inteligenţă vie) al lui Phi‐
lip K. Dick, care descrie o viziune gnostică a autorului
despre Dumnezeu. VALIS este descris ca un nod dintr‐o
reţea de sateliţi artificiali având ca loc de origine steaua
Sirius din constelaţia Canis Major. Potrivit lui Dick, sate‐
litul aflat pe orbita Pământului folosea „fascicule laser
roz” pentru a transfera informaţii și a proiecta holograme
pe Pământ, pentru a facilita comunicarea între o specie
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extraterestră și omenire.
Mesianism. Poate cel mai celebru exemplu de înfăţi‐

șare a unei personalităţi mesianice în science‐fiction îi
aparţine lui Frank Herbert, care în ciclul „Dune” a reușit
să ne ofere o frescă de dimensiuni galactice a ceea ce
poate face „ingineria religioasă”. Paul Atreides, Muad'dib
după numele dat de planeta și poporul de adopţie, devine
din moștenitorul unei case nobiliare obișnuite un adevă‐
rat Mesia pentru fremeni, atunci când antrenamentul său
mental și folosirea melanjului (drogul‐condiment care
încetinea îmbătrânirea) îi permit să perceapă timpul și
spaţiul ca pe un tablou încremenit în prezent. 

În „Străin în ţară străină”, de Robert A. Heinlein, Va‐
lentine Michael Smith devine o figură mesianică pentru
o anumită parte a populaţiei de pe Pământ, și transfor‐
mă religia marţiană în cultul căreia fusese crescut într‐o
religie a oamenilor.

Arthur C. Clarke, în „Orașul și stelele” ne descrie în
schimb cum un om mediocru din punct de vedere al so‐
cietăţii în care trăia (dar mediocritatea este datorată toc‐
mai spiritului răzvrătit împotriva regulilor pe care îl po‐
sedă eroul) devine aproape fără voia lui un Mesia pentru
locuitorii din orașul‐cupolă Diaspar și din cel rival, Lys,
atunci când le oferă oamenilor reîntoarcerea la stele.

Milenialism/Milenarianism. Tot Arthur C. Clarke
abordează în „Sfârșitul copilăriei” tema transformării
umanităţii la atingerea unui prag evolutiv, deseori asociat
cu „venirea mileniului” sau „anul 2k”, dar de această dată
transformarea se întinde pe parcursul multor decenii, iar
rezultatul ei este izbitor: omenirea „2.0” renunţă la cor‐
purile materiale pentru a se alătura marii familii a Inteli‐
genţei Galactice. Însă transformarea este dureroasă, căci
doar copiii pot accede la noua etapă evolutivă, în vreme
ce adulţii sunt condamnaţi să privească neputincioși la
dispariţia vechii lumi și să piară alături de planeta care
va fi „consumată” de noua omenire pentru a‐și asigura
energia necesară pentru transformare.

Misionariat/misionarism. Un exemplu celebru îl
constituie povestirea „The Word to Space” („Cuvânt pentru
spaţiu”) de Poul Anderson, în care transmisii religioase
extraterestre sunt direcţionate intenţionat către Pământ,
pentru a‐i converti locuitorii.

Păcatul originar. În „Un caz de conștiinţă”, de James
Blish, ni se prezintă povestea unui prelat iezuit care in‐
vestighează o rasă extraterestră care a evoluat pe par‐
cursul mai multor etape ale existenţei și a ajuns într‐un
punct în care nu mai acordă valoare nici conceptului de
Dumnezeu, nici celui al vieţii de apoi, nici celui al păca‐
tului.

„Perelandra”, de C. S. Lewis, ne prezintă un protagonist
care trebuie să împiedice o a doua Cădere în Păcat a Omu‐
lui, preconizată să aibă loc pe o altă planetă, iar Philip
Pullman, în „Busola de aur”, dezbate ideea păcatului ori‐
ginar prin intermediul noţiunii de „praf” („dust”, în origi‐
nal). 

Papa. În nuvela „In partibus infidelium” („Pe tărâmul
necredincioșilor”), a autorului polonez Jacek Dukaj, ome‐
nirea intră în contact cu alte civilizaţii extraterestre răs‐
pândite de‐a lungul și de‐a latul Universului, iar crești‐
nismul se împrăștie ca religie galactică atât de mult, încât
în cele din urmă oamenii devin o minoritate în rândul
credincioșilor, iar Papă este ales un extraterestru.

O variantă mult mai tehnologizată a acestei teme o
regăsim în „Proiectul Papa”, de Clifford Simak, în care ro‐
boţii de pe planeta „Sfârșitul Nicăieriului” („The End of

Nowhere”, în original) trudesc o mie de ani ca să con‐
struiască un papă computerizat, infailibil, care să desco‐
pere Adevărul Suprem, dar își văd munca zădărnicită
atunci când un radioamator de pe Pământ descoperă ceea
ce ar putea fi planeta Paradis.

La rândul său, Robert Silverberg tratează aceeași temă
a papei‐robot în povestirea „Vești bune de la Vatican”, în
care, spre surprinderea conclavului cardinalilor (și spre
ghinionul prelaţilor care pariaseră zdravăn pe candidaţii
favoriţi...), un robot este desemnat șef al Bisericii Catolice.

Penitenţa/Pocăinţa. Un exemplu clasic al abordării
acestei teme de către scriitorii SF îl constituie „Cantică
pentru Leibowitz”, romanul lui Walter M. Miller Jr., în care
ne este prezentat un Pământ post‐apocaliptic, unde răz‐
boiul atomic a întors omenirea în Evul Mediu și unde
mici comunităţi de călugări se străduie, în mânăstiri izo‐
late, să păstreze cum pot artefactele și moștenirea spiri‐
tuală a omenirii. Din păcate, odată cu civilizaţia ante‐con‐
flict au dispărut și cele mai multe date despre realizările
știinţei și tehnicii pământene, iar călugării, în naivitatea
lor, transformă schemele electronice lăsat de răposatul
inginer Leibowitz (și care descriau un banal aparat de
radio) în obiect de cult.

Reîncarnare/Viaţa de apoi. În trilogia „Takeshi Ko‑
vacs”, de Richard K. Morgan, ne este prezentată o lume
distopică, în care personalităţile oamenilor pot fi stocate
digital și „încărcate” în trupuri noi, numite „mânecuţe”
(sleeves, în original). Majoritatea populaţiei dispune de
implanturi cervicale care le stochează amintirile, iar în
cazul în care trupul lor moare, implanturile le pot păstra
amintirile pe termen nedefinit. Catolicii din trilogie au
făcut în așa fel încât să nu fie „transplantaţi” în alte „mâ‐
necuţe”, deoarece cred că sufletele lor se duc în Rai după
moarte, iar dacă ar fi mutate într‐o nouă „mânecuţă” acest
lucru nu ar mai fi posibil.

Tot despre reîncarnare, dar în registru ecologic, ne
povestește și Brian Aldiss, în trilogia „Heliconia”, în care
personajul principal are parte de o „viaţă de apoi” mult
mai nuanţată, întâi ca reptilă, apoi ca insectă și într‐un
final ca algă marină.

În „Viaţa, Universul și toate celelalte”, de Douglas
Adams, o sărmană creatură numită Agrajag se reîncar‐
nează de sute, dacă chiar de mii de ori, numai pentru a fi
ucisă de un același Arthur Dent, un al doilea personaj al
romanului.

În „Domn al luminii”, de Roger Zelazny, savantul‐ma‐
gician Sam „reîncarnează” un întreg panteon de zeităţi
hinduse, iar în „The Vitanuls”, John Brunner extrapolează
implicaţiile cosmologiei hinduse în renașterea unei lumi
care a învins moartea.

Steaua Betleemului (Steaua Învierii). Poate cea mai
cunoscută poveste SF care tratează acest subiect este
„Steaua”, de Arthur C. Clarke (1955), în care ni se poves‐
tește cum un prelat iezuit care lucra ca astrofizician pe o
navă interstelară de explorare suferă o profundă criză a
credinţei sale când descoperă că steaua văzută pe Pământ
în anul 4 d. Hr. a fost de fapt o supernovă care a distrus
complet  o rasă inteligentă din galaxie. Într‐o interpretare
creștină proprie, preotul consideră că Dumnezeu a distrus
o rasă de făpturi gânditoare și pașnice doar pentru a
anunţa omenirea despre nașterea Fiului Său.

Teocraţia. Descrierea unor societăţi imaginare do‐
minate de o teocraţie constituie o temă recurentă în lite‐
ratura science‐fiction. În multe cazuri ne sunt prezentate
societăţi distopice, în unele vedem societăţi satirizate sau
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prezentate în cheie comică, iar rareori teocraţia este în‐
făţișată ca un factor pozitiv. 

Cel mai celebru exemplu îl constituie, din nou, ciclul
„Dune”, al lui Frank Herbert. Ordinul religios al călugări‐
ţelor (impropriu spus) Bene Gesserit este perfect pentru
a ilustra acest lucru. Combinând învăţăturile creștine ale
„Bibliei Catolice Portocalii”, folosind un întreg arsenal de
metode de convingere care mergea de la seducţie sexuală
la otrăviri, asasinate și infiltrări în familiile domnitoare
ale universului „civilizat”, reprezentantele acestui ordin
conduceau, din umbră, toate afacerile și politica de pe
sumedenie de planete. Rivalii lor, Bene Tleilaxu, se folo‐
seau de religie în cu totul alt mod, încercând să înlocuiască
personajele incomode aflate la putere pe una sau alta
dintre planetele Imperiului cu clone fabricate în labora‐
toarele genetice proprii („cuve axlotl”). O cu totul altă vi‐
ziune despre cum trebuie folosită religia pentru a conduce
lumea (sau universul, în acest caz), o au fremenii, poporul
băștinaș al planetei Arrakis‐Dune. Venerându‐l pe Paul
Muad'dib drept Mesia, fremenii cuceresc universul prin
intermediul unui jihad intergalactic, supunându‐l voinţei
absolute a unui Împărat‐Zeu. 

O versiune „nucleară” a teocraţiei găsim în povestirea
„Mașina greșită a timpului”, scrisă în 2007 de Joe Halde‐
man: Iisus apare în Biroul Oval și îi spune că A Doua Ve‐
nire se întâmplă chiar în acele momente ‐ sau cel puţin
asta le spune președintele americanilor în acea seară.
Unii dintre americani se îndoiesc că la dreapta președin‐
telui stă chiar Iisus, așa că Iisus îi sugerează președintelui
că ereticii ar trebui „convertiţi” cu bomba atomică.

„Povestea slujitoarei” (1985), de Margaret Atwood,
tratează teocraţia ca pe un flagel fundamentalist, care
cenzurează fiecare gând și acţiune a locuitorilor din „Re‐
publica lui Gilead”, care conduce tiranic ceea ce a mai ră‐
mas din Statele Unite ale Americii.

„The Stork Factor” (1975) a lui Zach Hughes ne arată
tot o Americă dictatorială, condusă de entitate religioasă
represivă, în care cetăţenii nu pot accede într‐un statut
social superior decât prin ipocrizie religioasă. Din senin,
un tânăr preot, a cărui credinţă e sinceră, se trezește în‐
zestrat cu puteri vindecătoare miraculoase, care pot des‐
tabiliza o societate în care îngrijirile medicale erau re‐
zervate doar celor mai înstăriţi și mai bine situaţi social
dintre cetăţeni. Preotul este salvat de o mișcare de rezis‐
tenţă, și în timp ce încerca să înveţe să‐și controleze ta‐

lentul proaspăt dobândit, se întâlnește cu un extraterestru
care îi sporește puterile în chip nebănuit.

„The Long Tomorrow” (1955), de Leigh Brackett, ne
descrie o societate de după un război nuclear, în care cu‐
noașterea știinţifică este interzisă și pedepsită drastic,
iar „The Shield of Time” (1990) de Poul Anderson ne în‐
făţișează o istorie alternativă a Europei secolului XX, în
care Inchiziţia controlează complet continentul, iar disi‐
denţa este aspru pedepsită.

O menţiune specială se cuvine lui George Orwell, care
în romanul „1984” ne descrie un sistem totalitar în multe
feluri similar unei teocraţii. În societatea înfăţișată în ca‐
podopera orwelliană, „Big Brother”, „Fratele cel Mare” îi
supraveghează întotdeauna pe toţi, controlează societatea
și este adulat de cetăţeni. Mai mult, sloganul secret al
partidului este „Dumnezeu este Putere”. 

În romanul „Malevil” al lui Robert Merle (1972), răz‐
boiul nuclear a devastat lumea, iar mici comunităţi agri‐
cole încep să pună bazele reorganizării societăţii. Una
dintre primejdiile cu care se confruntă o astfel de comu‐
nitate este reprezentată de o teocraţie dictatorială care a
preluat controlul asupra unei localităţi învecinate. Locui‐
torii comunităţii din Malevil, altminteri raţionaliști și paș‐
nici, sunt astfel obligaţi să reînceapă cercetările pentru
dezvoltarea armelor.

* * *
Așadar, religia, miturile, istoria și science‐fiction‐ul

merg foarte bine împreună. Science‐fiction‐ul este un gen
literar plin de viaţă, cu contribuţii aduse într‐o varietate
a produselor mass‐media: literatură, televiziune, film,
arte vizuale, design. Deoarece corpusul și canoanele sale
sunt în continuă creaţie, definiţia sa este la fel de schim‐
bătoare. Astfel, cercetătorul fenomenului SF, Darko Suvin1,
explică, de exemplu, că SF‐ul se concentrează pe scenarii
posibile și pe echivalentele lor spaţiale (cosmice), dar la
fel de bine poate trata prezentul și trecutul drept cazuri
speciale ale unei posibile secvenţe istorice văzute dintr‐
un punct străin de vedere (posibil dintr‐un alt timp și/sau
spaţiu). SF poate utiliza astfel potenţialul creativ al unei
abordări care nu este limitată de relaţia dintre cuvintele
folosite și spaţiul sau timpul descris. Relaţionarea subiec‐
telor, cum ar fi religia, credinţa, teologia, istoria, mitologia,
memoria socială și schimbările sociale poate fi văzută în
multe opere science‐fiction interesante, care împing mai
departe limitele genului și ale imaginaţiei. 

1Darko Suvin. Pour une poétique de la science‑fiction: études en théorie et en histoire d’un genre littéraire, Montreal, 1977.
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• PREMIUL NAŢIONAL PENTRU PROZĂ „ION

CREANGĂ ‑ OPERA OMNIA”, Ediţia a treia, Piatra
Neamţ, 2019, a fost acordat romancierului EUGEN
URICARU. Manifestările ce au avut loc în perioada
13‐15 iunie a.c., la Humulești, Tg. Neamţ și în capitala
de judeţ, au fost organizate de Consiliul Judeţului,
prin Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saecu‐
lare”,  în parteneriat cu USR și Societatea Scriitorilor
din regiune. Juriul, având ca președinte pe scriitorul
academician NICOLAE BREBAN, a avut de ales dintre
cei 10 prozatori nominalizaţi din filialele Uniunii.

MOTIVAŢIA JURIULUI: Eugen URICARU, scriitor

român contemporan, este de o certă valoare, cunos‐
cut și apreciat în ţară și străinătate, având o operă

durabilă în genul ficţiunii narative. 
Atât la Simpozionul consacrat vieţii și operei ma‐

relui povestitor, ION CREANGĂ, cât și prieteniei cu
Mihai Eminescu (începută în 1874), dar și la spec‐

tacolele folclorice susţinute de școlarii din Humu‐
lești, au participat scriitori din Iași, Chișinău, Bucu‐
rești, Bacău, Vaslui și Galaţi, precum și oficialităţi
municipale și judeţene. De asemenea, Organizatorii
‐ amfitrionul principal fiind criticul și istoricul literar,
CRISTIAN LIVESCU, secondat de dl. Radu Tudorel,
au înmânat unor invitaţi, plachete cu efigia lui ION
CREANGĂ. Și această ediţie, a treia, a fost o reușită
din toate punctele de vedere.

• LANSĂRI DE CARTE. La Tecuci: Biblioteca
municipală „Ștefan Petică” și Casa de Cultură au
avut loc, la finele lunii iunie, două lansări de carte.
Prima lansare a fost cu volumul de poezie „ALI‐
DADA”, semnat de Violeta CRAIU, a doua lansare
cu romanul „SAUDADA” de tecuceanca Violeta Da‐
niela MÂNDRU, roman apărut la Editura Junimea,
2019. Despre cele două noi apariţii au vorbit, între
alţii: Constantin Oancă, Adi Secară, Victor Cilincă,
Sterian Vicol, Dan Vâţă, Vasile Ghica și Vasile Se‐
vastre Ghican. Au urmat lecturi și autografe sus‐
ţinute de cele două autoare.

La Tecuci ‑ Biblioteca „Ștefan Petică” ‑ cu ocazia 
lansării volumului „Alidada” de Violeta Craiu

URICARU ‑ BUTNARU ‑ CODREANU



65

PORTO - FRANCO

l INFO PORTO‑FRANCO l
• FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE 
GRIGORE HAGIU ‑ ed. a XXVIII‑a
În perioada 27‐28 sept. a.c., în orașul Tg. Bujor

(Biserica Adormirea Maicii Domnului, Biblioteca
orășenească „Grigore HAGIU”, școala gimnazială
cu același nume și Casa de cultură „M. Eminescu”)
și Galaţi (Casa Cuza, Biblioteca „V.A. Urechia”), vor
avea loc manifestări cultural‐artistice organizate
în cadrul Festivalului Naţional de Poezie purtând
numele Poetului Grigore Hagiu, născut și copilărit
în orașul cu nume de floare.

Ca în fiecare an, organizatorii Festivalului sunt:
Societatea Scriitorilor „C. Negri” Galaţi, Primăria
și Biblioteca din Tg. Bujor, Muzeul gălăţean de is‐
torie și biblioteca judeţeană „V.A. Urechia”.

Și la această ediţie ‐ a 28‐a ‐ vor fi acordate
Premii pentru Cartea de Poezie a Anului cât si pen‐
tru grupaje de versuri, premii oferite de Primăria
orașului Tg. Bujor precum și de revista „Porto‐
Franco” și alte reviste culturale și literare din ţară.

• SCRIITORI, CITITORI, CĂRŢI, REVISTE, 
AUTOGRAFE
Biblioteca municipală „Ștefan Petică” din Tecuci

a organizat și găzduit recent o manifestare culturală
devenită tradiţională ‐ Dialoguri culturale tecucene.
Au participat ca invitaţi scriitorii Constantin Oancă,
Dan Vâţă și Sterian Vicol, care au dialogat cu elevi și
studenţi aflaţi în vacanţă, unii dintre ei câștigători
ai unor concursuri literare și olimpici. Managerul
Instituţiei, d‐na Ionica Nasie, în intervenţia domniei
sale, a subliniat că asemenea manifestări sunt ade‐
vărate provocări intelectuale care descoperă și sti‐
mulează gândirea și creaţia tinerelor generaţii. Mult
succes!

• Cenaclul literar „Calistrat Hogaș” al Casei de
Cultură Tecuci a programat la finele lunii iulie o
nouă întâlnire cu membri ai unor Cenacluri de profil
din Bârlad și Vaslui. S‐au prezentat noi apariţii edi‐
toriale ale celor prezenţi, s‐au lansat reviste, mani‐
festarea încheindu‐se cu numeroase lecturi. Între
alţii, și‐au adus contribuţia scriitorii: Vasile Ghica,
Săndel Stamate, Eleonora Stamate, Dan Movileanu,
Marin Mârza, Dan Vâţă, Violeta Mândru, iar dintre
oaspeţi, Dumitru V. Marin (care s‐a autodeclarat că
„este cel mai mare jurnalist vasluian din toate tim‐
purile”?!), d‐na Adriana Stoica, aceștia fiind însoţiţi
și de soliști de muzică populară (bună), de alţi ce‐
nacliști promiţători.

• În cadrul Zilelor culturale sulinene, în capi‐
tala Deltei, Sulina, au fost organizate, în perioada

14‐17 august, manifestări culturale și sportive, ser‐
bări în aer liber, prilejuite de Ziua Sfintei Maria, pa‐
troana spirituală a orașului supranumit, cândva,
Porto‐Franco...

La Biblioteca orășenească „Jean Bart” a avut loc
o frumoasă întâlnire între scriitorii oaspeţi: Mihaela
Albu, Dan Anghelescu, Coriolan Păunescu și Sterian
Vicol, membri ai Reprezentantei Galaţi‐Tecuci a Fi‐
lialei lași a Uniunii Scriitorilor din România, și scrii‐
tori tulceni, membri ai Societăţii scriitorilor dobro‐
geni, cu elevi si studenţi aflaţi aici, în Tabere
Naţionale pentru olimpici. După lecturi, primite cu
aplauze, între scriitori și cei prezenţi s‐a dialogat
despre literatura română contemporană, întâlnirea
constituindu‐se într‐un veritabil colocviu stimulator.

• LA TECUCI, ÎN OCTOMBRIE,
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL al AFORISMULUI
pentru românii de pretutindeni

EDIŢIA  a III‐a, TECUCI, 3‐4 octombrie 2019
Organizatori: PRIMĂRIA TECUCI, FUNDAŢIA

PELIN, BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „ȘTEFAN PE‐
TICĂ”

Premianţii vor fi invitaţi la Tecuci. Cei care do‐
resc să participe la Turnirul aforiștilor vor avea
asupra d‐lor un set de patru pagini cu câte 10 afo‐
risme(altele decât cele trimise pentru concurs).

Se vor acorda premii constând în: trofee, di‐
plome, plachete, cărţi.

În program:
3‐X‐ora 17,00: Aforismul românesc actual: opi‐

nii, propuneri (dezbatere).
4‐X‐ora 9,30: Deplasare în școli.
ora 14,00: Lansarea volumului: AFORISMES

ROUMAINS D'AUJOURD'HUI, coordonator principal
Ionuţ Caragea;

ora 15,00: Turnirul aforiștilor;
ora 16,30: Gala premiilor.
Parteneri media‑reviste: Ateneu, Baaadul li‐

terar, Cervantes, Literatura și artă, Plumb, Salonul
literar, Cadran cultural, Spaţii culturale, Detectiv
cultural, 13Plus, Cronica veche, Tecuciul literar‐ar‐
tistic, Axis libri, Porto Franco, Pro Saeculum, Scrip‐
tor, Flacăra lui Adrian Păunescu, Cronica timpului,
Dunărea de Jos, Atitudini, Scârţ!, Academia bârlă‐
deană, Școala gălăţeană; ziare: Realitatea, Viaţa li‐
beră, Certitudinea; online: citatepedia.ro.

Președinte de Onoare
Prof. univ. C‑tin Frosin

Președinte Fundaţia Pelin
Eugen Doru Pelin
Președinte Festival

V. Ghica 
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l UN AREOPAG AL AFORIȘTILOR, LA TECUCI l

Cu mai mulţi ani în urmă, scriitorul V. Ghica a con‐
curat la marele Festival al Aforismului de la Torino,
o manifestare impresionantă (cca 2400 de concurenţi
de pe toate continentele). De atunci i‐a încolţit ideea
să organizeze și el un festival‐pui adresat aforiștilor
români de pretutindeni. Visul a devenit realitate,
după ce a găsit în Fundaţia Pelin partenerul ideal.

Prima ediţie (4‑5‑6 octombrie 2017) a fost ono‐
rată de prezenţa acad. Naji Naaman, o legendă liba‐
neză care, prin sintagma „cultură gratis”, a stârnit in‐
teres deosebit în toată lumea. Nu i‐a fost ușor să
ajungă la Tecuci, deoarece, după ce a primit invitaţia,
nu a găsit localitatea pe harta Europei. Invitat la ma‐
nifestările literare din școli, unde elevii deveniseră
actori, nu spectatori, ca de obicei, a fost atât de im‐
presionat de creativitatea acestora, încât le‐a făcut
un cadou la care nimeni nu se gândea. Lucrările co‐
piilor, desene după aforisme proprii, au fost prezen‐
tate în șase limbi, tipărite în trei mii de exemplare
(în condiţii grafice excepţionale, de lux), difuzate în
foarte multe ţări și pe internet. Cineva a scris, cu

îndreptăţire, că elevii au pus Tecuciul pe harta lumii.
Ediţia a doua (3‑4‑5 oct. 2018) a fost racordată

tematic problematicii Centenarului Marii Uniri.
Invitaţii (peste 60 de scriitori) au participat, cu
însufleţire, la inaugurarea bustului Ecaterinei Cocuţa
Conachi, eroina care, prin curaj și autentic sim ‐
ţământ patriotic, a răsucit destinul poporului român.
Expunerile prezentate de academicienii N. Dabija și
de prof. Ioan‐Aurel Pop, președintele Academiei Ro‐
mâne (text  citit de ministrul Emil Dinga) au emo ‐
ţionat profund auditoriul.

La ambele ediţii au fost premiaţi și români
stabiliţi în: Canada, SUA, Italia, Franţa, Israel, Repu‐
blica Moldova. Acum se află în pregătire ediţia a
treia, iar la cea care îi va urma, va participa o altă
legendă mondială, de la Sorbona, savantul François
Rastier, cel mai valoros urmaș al lui Ferdinand de
Saussure, întemeietorul structuralismului universal. 

• Ediţiei a 3‐a, 3‐4 oct. a.c., îi urăm succes!

(Porto‑Franco)
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TIMPUL NU-I GRATUIT

13 Perdafuri
de Vasile GHICA

l Aproape fiecare  cârciumă  are un Socrate al ei.
l Tehnica ne‐a adus confortul. Dar și alienarea.
l Oricum, poezia rămâne o primăvară a spiritului.
l Cultura de astăzi dă semne de sfârșeală. Și nici civilizaţia nu se simte prea bine.
l Uneori, românii au încercat să intre în hora istoriei, când aceasta tocmai se strica.
l Mai aproape de fericire au fost întotdeauna nesimţiţii.
l Globalizarea de astăzi pare a fi o mai subtilă renaștere a năravurilor coloniale.
l Criticul de artă autentic trebuie să fie un admirator. Exigent, și când e nevoie, chiar cârcotaș.
l Un artist de geniu este un diapazon al epocii lui.
l Nepricepuţii noștri politicieni ne împing mereu în câte un sens giratoriu fără ieșire.
l Cazaciocul și ceardașul ‐ două cântece pe care românii le‐au dansat, de multe ori, cu lacrimi înnodate în

barbă.
l Întreabă‐te mereu, nu ce a făcut ereditatea din tine, ci ‐ viceversa.
l Pamfletul este, deseori, răgetul cu care atacatorul încearcă să‐și hipnotizeze potenţiala victimă.

Postulatele Aidei
l Suntem spectatorii, victimele și călăii propriei naţii prin indolenţa cu care acceptăm

hoţii și compromisul politic ieftin.

l Nu da apă la moară agaricilor din politică fiindcă‐i legitimezi public în postură de
rival și le dai valoare!

l Construcţiile durabile se fac cu pași mici, cu cărămizi solide  și cu oameni înzestraţi
cu carcater și onoare!

l Prostia politicienilor este formula  sigură pentru  distrugerea  viitorului unei  naţii. 

l Conștiinţa nu poate fi înlănţuită! Din acest motiv mă simt atât de liberă!

l Viaţa  te (a)duce în preajma unor oameni, buni  sau răi, care îţi amintesc cine ești și ce vrei.

l Tot ce se întâmplă în jurul nostru sau cu noi este o manifestare sau un răspuns al Universului. Nu uita că
însăși tu faci parte din acest Univers.

l Omul are nevoie de aer, apă  și hrană pentru supravieţuire. Dar pentru a trăi are nevoie de dragoste, sub
toate formele ei!

l Nu‐ţi irosi timpul (gratuit) pentru nimeni, niciodată! Nu‐l va preţui și nu‐ţi va preţui nici efortul!

l Unii oameni sunt fluvii. Alţii sunt pârâiașe. De aceea este bine ca fiecare să‐și cunoască locul, să‐și știe
măsura și să nu uite că un fluviu nu se varsă într‐un pârâu!

l Curajul unui om își are rădăcinile în cinste, justeţe și adevăr.  Astfel de oameni ar trebui să conducă ţara!

l E dreptul tău să ai un vis, dar este imoral să vrei ca ceilalţi să viseze ca tine doar ca tu să  ţi‐l împlinești pe
al tău.

Aida ZAHARIA
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AFORISMELE LUI ȘTEFAN (IAȘI)

1. Dacă nu ai zburat cu aripile tale, nu te‐ai înălţat, omule!

2. Vorbele unsuroase nu zgârie, dar nici nu prind rădăcini.

3. Mulţi dintre cei ce știu să vorbească, nu știu să asculte.

4. Există înfrângeri pe care le trăiești ca victorii și victorii pe care le trăiești ca pe niște înfrângeri.

5. Viclenia este arta de a conduce o minte bună cu un caracter prost.

6. Viaţa este o permanentă luptă între bine și rău, între partea întunecată a căutătorilor de lumină și

partea luminoasă a căutătorilor de întuneric.

7. Cât suntem vii, trebuie să ne procurăm dovezi că vom trăi și după moarte.

8. Cine nu ne lasă să privim în faţă, ne ajută să vedem mai bine în spate.

9. Când sunt duși de valuri, unii se mulţumesc că plutesc.

10. Pomul este umilit de roade, iar omul, de neroade.

11. Din turnul de fildeș nu ţi se vede viitorul.

12. Topoarele din afară ne taie pădurile cu cozile de topor din ţară.

13. Paradoxul tobei: ea cântă dacă o baţi.

14. Azi se întâlnește trecutul de mâine cu viitorul de ieri.

15. Printre valori există timiditate, iar printre nonvalori există mult tupeu.

16. Tăcerea naște invadatori.

ȘTEFAN MÎRZAC, Iași

„Poezia nu se scrie, ea se transcrie, chiar se transă‑scrie”
Iașii și epigrama

VASILE LARCO MIHAI BATOG BUJENIŢĂ

CODRUL...

„Codru‐i frate cu românul”
Își cânta poetul dorul...
O fi frate cu vreunul,
Care a pierdut toporul!

ÎN RELAŢIILE CU SOŢIA

Tuturor pot să vă spun,
Cam așa‐i în viaţa mea:
Nu e bun ce este bun,
Ci e bun cum zice ea!



69

PORTO - FRANCO

UMOR PE VAPOR, FĂRĂ MOTOR

3 parodii de Dumitru Marian
Leonida Lari

„Eu m‑am furat cu‑ncetul în fiecare zi...”

A fost miraj și nu e de m‐am găsit aici
Stăpână peste ceruri și heruvimi cu 

arcuri?!
Eu m‐am furat cu‐ncetul în fiecare zi...
Eu luna pe o frunză i‐am dat‐o lui în 

parcuri.

Mă ameţea greșala pe care o făcui ‐ 
Regretu‐ntoarse capul spre‐oglinda mea 

din floare
Și mi‐am văzut privirea rămasă‐n urma lui,
Când el cu Luna‐n braţe trecea de‐acu 

sub zare...

am dat Calea Lactee ‐ fularul înstelat ‐ 
Și‐albastrul foc al nopţii l‐am dat 

la o pereche.
Un gând născut în taină din mine am furat 
Și le‐am jertfit tot lor, ca să le stea de veghe.

Pe Orion, sărmanul, cu sihăstria lui 
L‐am dat ca pe o perlă din toată avuţia.
Pe celelalte stele le‐am dat, și nu știu cui,
Dar pe Venera‐soră eu mi‐am lăsat‐o mie...

Însă de‐o vreme‐ncoace un cer neînstelat 
Îmi curge peste geamuri, se sparge‐n 

lumânare, 
Și eu mă văd că‐s fură, și e de neiertat,
Și evadez în visuri, găsind nici o 

scăpare...

Em. Galaicu Păun
LAPTE DE LUPOAICĂ

„Doar lapte de lupoaică aș bea, iubito...”

Doar lapte de lupoaică aș bea, iubito,
Să‐l sug spumos direct din biberon 
Și să trăiesc în ţara mult dorită 
Unde‐a trăit cândva un Macedon.

Să‐mi piestriţez un pic biografia, 
În port de Cezar, cel puţin să fiu 
Și lumea s‐o domin cu poezia ‐ 
Pe micul glob doar unic să mă știu.

Popoarele să‐mi vină cu plocoane 
La tronu‐mi neștirbit de suveran,
Să mi se‐nchine hoardele persane 
Venite din ţinutul lor savan...

Doar lapte de lupoaică aș bea iubito,
Dar nu‐l găsesc aici în ţara mea
Mai des se vinde laptele de vacă
Adus de‐acolo, de la Kostroma.

Dumitru Băluţă
ÎNGER PĂZITOR

„Vine la mine îngerul meu
Vetust și obez...”

Bătrân, sărac, schimonosit, obez, 
Vetust, nebărbierit și cam nătâng... 
Mănâncă numai came și orez 
Și șchiopătează de piciorul stâng.

E gârbov, rătăcit și întristat,
Cam aiurit, uituc și nătăfleţ,
Buimac la ale lui și bosumflat 
Mănâncă miez de pâine nu pesmeţi.

Ceacâr și rău, și e mai mult posac.
Se mișcă‐n rânduri ca un ghemotoc ‐ 
De acolo‐acolo nu‐și găsește loc.
De parcă nu e înger, ci un drac...



70

Nr. (276) 2019

Sterian Vicol
AVENTURĂ LA ŢUŢCANI

Am ajuns la Ţuţcani
„în trenuri albastre.”
„Amanta mea, singurătatea”
fugise de‐acasă
cu toate aventurile noastre.

Căutam alta, căci de curând
mă dezmierda „mâna ce spală morţii,”
„un fel de ghilotină,”
o „fată cucută,”
„o alergare de mânz”
cum nu mai văzusem.

Eram pregătit
„cu toate venele tăiate,”
așteptam nerăbdător
o „poezie cu nume de fată.”

M‐am furișar, așadar
„în râpa foșnitoare din cartea sa”
ca să văd
„fiare blânde cu puii în gură plângând.”

„Cât mai trăiești departe de mine,”
se auzea dinspre „lada cu fete” și
ascultam atent chicoteli zvăpăiate
de genul: „te iubesc într‐o pleoapă...”
„îmi spăl cu tine pielea...”,
„polen risipit de vânt e dansul tău.”

Ce puteam face?
„Ulyse benchetuia cu pletele fecioarei,”
nici gând de Itaca,
„bătrânul corăbier număra albatroșii.”
Un dor m‐a cuprins de
„amanta mea, singurătatea”
rămasă pe tărâmul „antiflorine”
ca „aurolaca” „întinsă pe spate,”
„copilă străpunsă” „cu‐n singur ochi.”

„a cui e vina că poezia ta vagabondează”?

Florina Zaharia
RUJUL

„i s‐a făcut rău de mine „cărnii.”
Ascultă, „mi‐am scos lumea cu dinţii”
din „întuneric”
și acum aștept să văd
cum „manifestrup”‐ul
„îmi mănâncă tăcut șuviţa de liniște.”

„poezia se dezbracă”
precis va face amor 
cu „un sfârșit de cuvânt,”
se va „umple de mine”
în „rochie de seară.”

Sunt gata: „mi‐am dat cu ruj”
aste „buze cărnoase.”

Ion Trif Pleșa
LACRYMOSA

Rătăciţi, cu feșe hâde
„întinse la uscat,”
călăreţi întunecaţi...
Niciunul nu‐i Renato
sau Cavalerul de la Tunel.
Râpa, Vadul Ungurului și Lozovenii
se duc la vale
alunecând pe falia viselor moarte.
„Requiem și sânge împroșcat”
pentru borfașii care au fost.
Azi „asasinii fug pe cărări de bani,”
mai cruzi decât cei de ieri.
Feriţi‐vă de „oglinda sfărâmată,”
trimișii afuriseniei
străpung „peretele laș.”

E ziua trădării!
Laura Eftimie – „20 de ani împușcaţi,”
ajută‐ne să scăpăm
pe „o ușă de soare adevărat.”

UMOR PE VAPOR ȘI AMOR FĂRĂ ONOR de Constantin TĂNASE
ATRACŢII  PARONIMICE

Argument: Tot citind poeţii gălăţeni m‑am
pomenit improvizând printre versurile lor.
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AMOR PE VAPOR CU VINUL ÎN ULCIOR
BALADA PIVNICERULUI DE LA COTNARI

de Sterian VICOL
Odăi de vin, odăi curate,
Ţin spiritul în libertate,
Moldova mea, măicuţa mea,
Colinele‐ţi mai poartă‐o stea!

Și cramele, în nopţi, răsună,
De aur greu și de argint,
Și raza lor te trage‐n lună
Și‐nspre părinţii ce nu mint ‐ 

Și‐i rugă vinul dar și rug,
Icoană e și e și plug:
Când lovesc margini de cer,
Cupele în stele pier!

Vinul, dorul și credinţa
Au lucrat în noi fiinţa,
Lut și grai ne‐a dat ulciorul
Ridicând spre cer izvorul

Cinstim vinul ca să vadă
Ochii mamei sub broboadă,
Când foșnesc margini de cer,
Vorbele‐s pe pivnicer!

Fiindcă dorul nost’ e focul
Ce‐ntreţine azi norocul,
Fiindcă dealul tot răstoarnă‐n
Ochi de noapte, poamă coarnă,

Gura coasei printre spice
Dă ulciorul să‐l ridice,
Ca să bem din vinul dragii
Ce‐are buzele ca fragii ‐ 

Vinu‐i nun și vina nuna
Ce‐au purtat la nunţi cununa,
Nunul vin și nuna vina
Tot cusând pe frunţi lumina...

Printre vii, înspre Cotnari
Trec în seară trei cobzari,
Vin s‐alinte și poeţi
Să se‐arate mai măreţi ‐ 

Nu te vindeci de păcat
Poţi să umbli‐n lung și‐n lat,
Dacă vinul nu‐i mireasă
Și mireasa nu‐i aleasă!

Lângă piatra de fântână
Aruncăm cu oala‐n cer
Și tot bând de‐o săptămână
Lăudăm pe pivnicer ‐ 

Dar spre ziuă, zi ca banu’
Am jurat că pân’ se coace
Poama de din vii, la anu’,
Facem bărci din poloboace

Dacă nu, vom da și vamă
Clopotului de aramă,
Că Poetul, ne‐nţelesul,
A‐nceput din nou, culesul!

El mai scrie‐o lună‐două
Cartea care îl condamnă?
Va fi vară, va fi toamnă,
La Cotnari, cu vinuri plouă!

Vinul ‐ lebădă bolnavă?
Sângerează‐ntr‐o dumbravă,
Nimenea, Doamne, nu știe
Că se vindecă‐n Poezie!

... Odăi de vin, odăi curate,
Ţin spiritul în libertate,
Cotnarul meu, Moldova mea,
Purtaţi în lume‐aceeași stea!

2019, imediat după Sfântul Gheorghe
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Trăiască scriitorii și... vacanţa!

• Poeta Violeta Craiu și soţul la Nunta
lor de Rubin ‑ 40 de ani de la căsătorie

• Sterian Vicol și Constantin Oancă,
ascultând pe... alţii!

• La Uzdin în 1996

• Nepoţii noștri în vacanţă

• Scriitorii și biblioteca • Colocviu CREANGĂ • Piatra Neamţ, 2019
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• Tudor Amza și nepotul

• Acasă: Poetul Amza împreună cu soţia
și nepoţelul

• Ștefan Mitroi și Bogdan Creţu

• Muză? Ghici, cine‑i?

• Regele Mihai I, oaspete al Tecuciului în 1997, aplaudat și de scriitorii urbei

2
0
1
9
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MEDALION PLASTIC

Când ne referim la orașul Tg. Bujor, în materie de
artă plastică, singurele repere artistice de până acum
sunt Eugenia (Gina) Hagiu – Popa (n. 11 noiembrie
1924 – m. 29 iulie 2014, București), pictoriţă de no‐
torietate internaţională, și Ioniţă Benea (n. 6 octom‐
brie 1951). Numele acestuia din urmă este cunoscut
nu numai în rândul concitadinilor săi, dar și la Galaţi,
Tecuci, Bârlad, Vaslui, Iași, Bacău, Piatra Neamţ, Pi‐
tești, Buzău, localităţi unde pictorul și‐a deschis ex‐
poziţii personale de‐a lungul anilor sau a participat
la manifestări colective, cum ar fi, de pildă, Saloanele
Moldovei Bacău‐Chișinău, Concursul Naţional de Pic‐
tură, Grafică, Sculptură și Artă Decorativă „N. N. To‐
nitza” Bârlad, Bienala „Lascăr Vorel” Piatra Neamţ,
Bienala Internaţională de Artă „Ion Andreescu” Bu‐
zău etc. Mai mult, graţie Fundaţiei Rumaniensproject
– Nord, creaţia sa a ajuns și în Danemarca, unde lu‐
crări ale sale au fost expuse în 2005 la Centrul Cul‐
tural Trekanten din orașul Aalborg. Activitatea lui s‐
a extins și în domeniul ilustraţiei de carte, realizând
grafica la multe volume. A realizat, de asemenea,

desene inspirate de romanele
„Ciuma” de Albert Camus și
„Întâlnirea” de Gabriela
Adameșteanu sau de  scrieri
semnate de Franz Kafka, Max
Becher, Grigore Hagiu, Angela
Marinescu, Anastasia Gavrilovici, unele dintre ele fi‐
ind prezentate în expoziţia personală „Atingeri/
Semne de carte”, găzduită în octombrie 2018 de Cen‐
trul de Limbi Moderne și Integrare Culturală al
Universităţii de Medicină și Farmacie „Grigore T.
Popa” din Iași în cadrul Festivalului Internaţional de
Literatură și Traducere (FILIT). 

Pictor și grafician talentat, cu un palmares expo‐
ziţional bogat, Ioniţă Benea, chiar dacă trăiește într‐
un fel izolat de mișcarea plastică a Galaţiului, este
artistul care s‐a bucurat de fiecare dată de aprecieri
favorabile din partea criticilor de specialitate, de‐
monstrând prin ceea ce creează că este în pas cu
mersul plasticii românești contemporane.

Corneliu STOICA

Pictorul și graficianul Ioniţă Benea


