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PRO DOMO DE NICOLAE DABIJA

A mai venit un ianuarie.

Și iarăși vom depune o floare la bustul înzăpezit al lui Mihai Eminescu.

Tudor Arghezi spunea: „Despre Eminescu trebuie să se vorbească mult”.

Este și firesc să ne referim mereu la Marele Poet atunci când vorbim despre

neamul nostru românesc, despre problemele cu care se confruntă acesta, despre

bucuriile și durerile noastre, despre viitor, trecut și prezent.

Eminescu este pentru noi, basarabenii, mai mult decât un poet. El a fost și rămâne păstrător de

limbă română, de identitate și simţire românească. Un simbol al unităţii noastre, al unirii cu Ţara prin

grai, prin spiritualitate. Eminescu ne‐a ajutat la recuperarea conștiinţei de sine, fiind în acest spaţiu

un element de rezistenţă anticomunistă. De replică mereu actuală la nedreptăţile zilei.

Putem zice că ne‐am salvat prin Eminescu. Mircea Eliade menţiona: „El ne‐a luminat interesul și

bucuria de‐a fi român”.

Iar noi aici, la marginile Europei, mai avem nevoie de repere.

Unul e Marele Eminescu.

Eminescu odată înlăturat, gândesc cei care și‐au lăţit imperiul peste noi în alternanţă cu unii

rătăciţi de‐ai noștri, ‐ și poţi face din acest popor orice!

Inclusiv îl poţi transforma în dușmanul său de moarte.

Antieminescianismul celor de la putere, dar și a unor pretinși „mondialiști” basarabeni conlucrează,

primii îndemnându‐ne să renunţăm la Poetul Naţional pentru europenismul lui, ceilalţi ‐ invers ‐

pentru naţionalismul său.

Dar eminescianismul este pentru noi un alt sinonim al europenismului.

Marele nostru poet a anticipat ideile de integrare culturală, tratând cu sarcasm disney‐landismul

cultural al vremii, kitsch‐ul secolului său, care în esenţa sa este și antipatriotic și antieuropean („Ai

EMINESCU SUNTEM NOI



4

Nr. (279) 2019

noștri tineri la Paris învaţă / La gât cravatei cum se leagă nodul...” ș.a.m.d.).

Unitatea culturală europeană este o idee care străbate ca un fir roșu toată creaţia sa, desele sale

trimiteri la filosofia și poezia germană, sau la poezia scandinavă, la Venezia‐copilă, sau la Comuna din

Paris, la „Revizorul” lui Gogol sau la Dona Sol a folclorului spaniol etc., vorbesc, indiscutabil, de spiritul

integrator eminescian.

Ca și Iisus care e universal, aș îndrăzni să cred că și Eminescu este universal. Așa cum Shakespeare

nu e un autor doar englez sau Dante ‐ doar italian, ei aparţinând universalităţii. Dacă mi s‐ar îngădui

o metaforă aș afirma că Eminescu scrie în limba română, dar gândește „nemţește”. El gândește

universal. Eminescu vine mai degrabă din Kant și Hegel decât din „Mioriţa”. „Doina” lui e Schopenhauer,

cu acel sentiment tragic al fiinţei, trecut prin folclorul românesc.

El se situează în rândul marilor creatori ‐ Goethe, Petrarca, Cervantes, Dostoievski etc ‐ valoarea

cărora e situată deasupra limbii. Limba în care au scris fiind pentru ei mai degrabă un impediment.

Europa de azi nu înseamnă doar Piaţa Comună, în care să se integreze fericit, de exemplu, numai

vânzătorii de pătrunjel de pe malul Senei cu vânzătorii de pătrunjel de pe malul Bâcului, ea presupune

întâi de toate o integrare a culturilor.

Iar fără de Eminescu, fără de valorile noastre românești, fără o identitate culturală, pe care trebuie

să ne‐o asumăm, nimeni nu va dori să ne accepte la masa mare a popoarelor, ca pe o rudă săracă sau

ca pe fiul risipitor din scriptură.

Eminescu, Caragiale, Blaga, Rebreanu, Preda, Stănescu, Blandiana, Sorescu, Vieru, Cimpoi, Brâncuși,

Enescu, Eliade ‐ sunt elementele noastre integratoare în cultura lumii, inclusiv în cea europeană, a

cărei parte suntem.

Iar „elitele” noastre culturale, cum își zic doar ele, care preferă să‐l citeze pe marele poet în loc să‐

l și citească, înjurându‐l acolo unde nu‐l pricep, fără de Eminescu, fără de alţi creatori, se transformă

automat într‐o gloată plină de mediocritate.

Pe acestea A. Vlahuţă le‐a definit astfel: „...câţiva nefericiţi care niciodată n‐au putut citi o strofă de

Eminescu fără să devie palizi de invidie”.

Acel „complot al tăcerii”, pe care ne îndeamnă să i‐l declarăm lui Eminescu detractorii săi ‐ este

unul orientat contra naţiunii române.

Nu poţi iubi naţiunea română, urându‐i valorile.

Nu‐l poţi urî pe cel mai mare poet român din dragoste pentru poporul român.

Prin scrisele sale Eminescu ne este contemporan.

„...Parcă a scris azi”, îmi zicea cineva, făcând trimitere la opera sa.

„Nu!, l‐am contrazis. Parcă a scris Mâine”.

Poezia lui Eminescu e cea care îmbină vremile.

Așa cum Alecsandri este prin excelenţă un autor al secolului XIX, Caragiale ‐ al secolului XX,

Eminescu este un autor al secolului XXI.

Acesta din urmă rămâne doar să‐l descopere la adevărata sa valoare.

Bună ziua, Mihai Eminescu!
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Timpul și eternitatea 
în poezia eminesciană

La Mihai Eminescu natura timpului, pentru
care s‑a făcut și încă se mai face mult zgomot, își
trădează inconsistența. Iată‑l pe poet visând cu
ochii deschiși, când anii lui se par ca clipe, iar
clipe dulci se par ca veacuri („O, rămâi…”). Aici
visarea, dragostea, cugetarea comprimă ori di‑
lată  timpul, fenomen pe care îl întâlnim și  în
„La Steaua…”. Și chiar dacă acesta se dilată până
la nemărginire el tot inconsistent rămâne, de‑
oarece poetul poate trece, dincolo de aparența
nemărginirii lui,  în eternitate: „Lumea toată‑i
trecătoare,/ Oamenii se trec și mor/ …/Numai
poetul,/ Ca păsări ce zboară/ Deasupra valuri‑
lor,/ Trece peste nemărginirea timpului” ‑ „Nu‑
mai Poetul”. (Aici e deductibil faptul că omul este
(sau ar trebui să fie) și poet (pentru a nu muri),
de vreme ce lumea e zidită pe metaforă, viața
noastră însăși fiind cartea universală de poezie).
Ba, mai mult, cât de greu poate fi timpul, dacă el
este sortit morții?: „Timpul mort și‑ntinde trupul
și devine veșnicie” (Scrisoarea I).  Acestea sunt,
la marele poet, semne suficiente că noi suntem
ființe nemuritoare, afirmație întâlnită, de altfel,
și în poezia „Revedere”.

Punând faţă în faţă cele
două principii – timpul

și eternitatea – putem spune că
Eminescu s‐a născut plecând. E
aceasta o viziune profetică ce caracterizează opera
sa, o vedere a lui din cer potrivit căreia nașterea și
moartea sunt adunate într‐un punct, timpul rămâ‐
nând o clipă de eternitate. ”.  Ideile acestea sunt cos‐
mice, sunt biblice, demonstrând că doctrina creștină
este ţesută în trama cuvântului său.

De asemenea Eminescu este în contradicţie
cu lumea comună, cea ostracizată de Dum‐

nezeu: „Iar în lumea cea comună a visa e un pericul”
(Scrisoarea I); din perspective acesteia „Virtutea?
e‐o nerozie; geniul? o nefericire” (Scrisoarea III), ca
să nu mai vorbim de „Mai am un singur dor” și mai
ales de „Luceafărul”. 

Potrivit celor spuse aici concluzia e că noi trăim
nu în timp, ci în eternitate, despre care știm

că începe de pe pământ, și asta pentru a demonta
afirmaţia hazardantă, care s‐a tot vehiculat, cum că
marele nostru poet a fost ateu.

Constantin Oancă
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HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU
De la sufletul propriu la „sufletul celorlalți”. 

Conexiuni europene

de Constantin TRANDAFIR

În pofida invocării unui număr  mare de scriitori
care „inspiră” scrisul Hortensiei Papadat‐Bengescu,
ea face o figură de inovatoare în literatura română,
începând chiar cu  prozele subiective din prima pe‐
rioadă (1914‐1920). I s‐a spus, ceva mai târziu, „ro‐
manciera femeilor”, trebuie făcute, altundeva, diso‐
cierile de rigoare. Întrebată fiind cum privește
li te ratura scrisă de femei și ce scriitoare preferă, va
mărturisi „diplomatic”: „Nu privesc în nici un fel
anume literatura făcută de femei. Cunosc numai ope ‐
re și scriitori, dintre care unele și unii poartă iscăli‐
tura unui nume feminin. Dacă știu sau dacă n‐aș fi
știut că George Sand, de pildă, e o femeie, lucrul îmi
era egal (…) Îmi place deopotrivă delicateţea tragică
a lui Mauriac și savoarea dramatică  a Colettei, Sarn,
romanul pământului și al legendelor nordice, ca și
Amanţi și fii” (1). Poate și prietenul lui Mauriac, Ga‐
briel Marcel din Existenţă și obiectivitate, pentru elo‐
giul vieţii ca mister.

Fetița și Sânge sunt fragmente de excelenţă  ana‐
litică și poetică. „Trupul sufletesc”, în viziunea Hor‐
tenesiei Papadat‐ Bengescu, se exprimă din ce în ce
mai sesizabil. E un stil al senzaţiei controlat de o lu‐
ciditate sub acoperire, care asigură impresia artistică
a deformării particulare, unde Nicolae Manolescu
re cunoaște  și „procedeele  unei anumite proze (Vir‐
ginia Woolf, mai ales)” (2). Unii susţin că scriitoarea
noastră nu ar fi cunoscut‐o pe cea engleză, incorectă
afirmaţie, fiindcă e vorba de analogii structurale,
fără a fi o sursă directă, dar aparţinând contextului.

Tot din perioada primelor scrieri pornește tema
„corporalităţii” […] Autoarea  vede cum comunicarea
magică a senzaţiilor cu obiectele se petrece de la o
vârstă fragedă: „Trupul ei firav, cu pieliţa subţire,
peste oscioarele delicate, abia rotunjite de aluatul
crud al cărnii, nu opunea nici o rezistenţă, nici o
opacitate, era ca și transparent pentru schimbul din‐
tre fluidele exterioare și cele interioare. De la lutul,
răcorit numai la suprafaţă de boarea nopţii, se urcă
în ea aburul fierbinte și adânc al pământului, și o
învăluie, o străbate. Pămânţelul ei sta acolo culcat,
cum era și pământul, și una cu taina lui. Respira ane‐
voie din  răsuflarea lui apăsătoare. Dar ceea ce știa
pământul despre substanţa și menirea fecundă, ea
nu știa. De aceea era neliniștită ca de o boală miste‐
rioasă” (Fetiţa) (3). Perspectiva senzorială preva‐

lează și  în Cameră de închiriat, la o altă vârstă, dar
unde apare anormalitatea psihofizică, situaţie care
anunţă, ca fapt definitoriu, proza „obiectivă” a scrii‐
toarei și o temă predilectă.

Manuela din Femeia în faţa oglinzii nu‐i doar nar‐
cisistă, ci își analizează „la rece” stările erotice și
egocentrice. Dacă la început naratoarea spune de
„un suflet impulsiv, vijelios, spontan”,  de fapt tânăra
e o visătoare, capricioasă, aprehensivă și reticent
reflexivă în majoritatea fragmentelor din salba celor
douăzeci și două de poeme în proză. Introspecţia
acuză o existenţă goală, prezentul pustiu plin de o
plictiseală captivă, aparent fără motivaţie, realitatea
o poartă prin meandrele trecutului, prin liniștea po‐
sacă a târgului, pe la balul mundan, la revelionul de‐
zagreabil. O blazare decadentă, în numele unei religii
a artei, estetomanie fin de siècle. Ca la Huysmans,
Wilde et. comp.  În general, sunt „zile bolnave”, „fără
să facă nimic, fără să vrea nimic, fără să gândească
ceva…”, când „toată fiinţa mea cântă marșul funebru
al lui Chopin”. Agonie fără extaz, nălucirea morţii.
Voluptatea melancoliei tradusă în elegie versificată
indică lecturi din poeţii cei mai notabili ai tânărului
secol, care nu mai sunt simboliști: „Ce pală ești…
parcă ai fi sorbit / Dintr‐un pocal un picur otrăvit. /
Ce pală… parcă ţi‐ar fi dat să bei / Ocară…oamenii
acei. /  Pală… parcă un șarpe ar fi supt din tine sânge
/ Și‐ai fi rămas cu carnea  ta, un vis / de marmură
cu dalta scris, / ‐ goală de viaţă ca un trist bazin /
sorbit și cu zăgazul rupt. / Și albia‐i din sidef fin /
Apele‐și plânge”. Nelămurite bucurii estetice se în‐
tâlnesc cu meditaţii emfatice în oglindă, cum ar fi
„pomelnicul pedant”, recunoscut, despre geologia și
algebra omenească: „de la Gallus – Clovis – Geno‐
veva, prin Jezhana de’Orleans, până la Napoleon, de
la Ronsard și Rabelais la Musset și Verlaine…”

Crizele revoltei de natură freudiană și, bineînţe‐
les, nitzscheană (inclusiv o tentativă blasfematoare),
se unesc cu setea inconștientă a vieţii. Discursurile
ei referitoare la senzualitate evocă senzaţiile natu‐
rale, dar și calvarul imaginaţiei, tensiunea către al‐
teritate, departe de metafizica autodesăvârșirii, ca
în cazul Maslovei din Învierea de Tolstoi, despre care
Hortensia Papadat‐Bengescu scrisese versuri în
franceză („la fleur de mon amour impure”). Uneori,
„fecioara pală” din faţa oglinzii cunoaște situaţii și
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oameni care nu mai au legătură cu lirismul interio‐
rităţii, dar îi provoacă interogaţii patetice, cum ar fi
„micul bătrân” rătăcit în mulţime, ca în „romanele
balzaciene”. Sau ofiţerul cu cap „exang” care îi vor‐
bește de Gabriele D’Annunzio  „cu un fel de aprin‐
dere, de orbire, de pasiune nestăvilită și nelimitată
de nicio judecată”. Opera scriitorului italian „avea
asupra lui o influenţă directă, care răspundea la ceva
din natura lui morbidă. Nu era o admiraţie pentru
Poetul suprem al Imaginei, pentru meșteșugarul
senzaţiei. Era o similitudine de temperament cu eroii
lui supersenzualizaţi” (4). În toate prozele subiective
se găsesc și fibre epice, nu din neputinţa de a vedea
în afara sufletului propriu, ci pentru că asta și‐a pro‐
pus, să se cunoască și să se exprime pe sine. Manuela
însăși, către final, sparge oglinda. „Nemaiavând ce
oglindi în jucăria spartă, i se păru că nu are ce mai
cerceta în oglinda sufletului. Atunci femeia fără de
oglindă, cu o privire stângace, nouă, străină, păien‐
jenită, străină, se uită împrejur”. 

Într‐o scrisoare către G. Ibrăileanu din 1914, Hor‐
tensia Papadat‐Bengescu spunea că se află într‐un
timp „când sunt absorbită prea viu de mine. Cât va
mai ţine? Știu să mă stăpânesc ”; „Da! Mă interesează
mult și sufletul celorlalţi, mă pasionează chiar, îi pri‐
vesc neobosit și ochiul meu vede toate firele cât de
încâlcite care mână faptele lor exterioare și viaţa
lor internă” (5). După debutul întârziat și de care va
lua, ea însăși, distanţă ulterior, parcurge o scurtă
fază de tranziţie (Balaurul, Bătrânul, Romanţă pro‑
vincială), și trece „cu abnegaţiune” la  „poveștile ce‐
lorlalţi”,  partea dominant obiectivă  a  literaturii
celei care a fost numită „marea europeană”.

Note

1. Vremea, anul VIII, nr. 389, 26 mai 1935, p. 9.
2. Nicolae Manolescu, Sangvine, în România literară,

an. VI, nr. 4, 5 aprilie 1973.
3. În Sangvine, seria Restituiri a Editurii Dacia, Cluj‐

Napoca, 1973.
4. Hortensia Papadat‐Bengescu, Opere I, Academia Ro‐

mână, Fundaţia Naţională pentru Știinţă și Artă, București,
2012.  A se vedea și apologeticul și bombasticul text Ga‑
briele D’Annunzio, în Roma, an II, nr. 2. februarie 1922.
De unde citez  pe scurt: „Un oarecare Străbun a amalga‐
mat sângelui d’Annunzian prin fenomene al căror miracol
de selecţie rămâne tainic, întregul prodigiu de lumină și
de culoare. Astfel d’Annunzio a vorbit limba Italiei cu pro‐
digalitatea firească a Kedivilor fabuloși, și avuţia acestei
limbi glorioase nici nu putea prevede procentul fantastic
al aparatului verbal pe care acest fiu al Minunei i‐l va
aduce (…) E firesc ca trăind permanent dintr‐un sine așa
de somptuos, să i se fi dezvoltat suprem sentimentul
egoismului, în solitudinea fosforescentă  care‐l izola (…)
Tot așa în natură,lumea materială dispare sub soarele
meridian, își pierde contururi, sensuri, întinde o Sahara
de aur, în care  Huma arsă devine un nisip sau pepite fa‐
buloase. Așa la d’Annunzio, fiinţe, simţiri,. Tot amănuntul
mișcător și sensibil al argilei, dispar, sunt incinerate (…)
Tot astfel în procesul social; iată‐l imens, disproporţionat
și sublim aducând normelor și eveniment soluţii maxi‐
male și ireductibila fantasmagorie autocratică a unui Kalif.
Iată‐l pe Capitoliu, iată‐l blocat în Fiume, iată‐l la acele
mile înălţime pe care știinţa le‐a permis fiinţei omenești,
iată‐l pretutindeni unde se trece dincolo de omenesc, în
domeniul luminei” etc.

5. În Scrisori către G. Ibrăileanu, vol. I, E. P. L., București,
1966.
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PAGINI DE ISTORIE LITERARĂ

DIN NOU DESPRE H.P. BENGESCU
(URMARE DIN PORTO-FRANCO NR. 266)

de Ana DOBRE

După război, în 1918, Hortensia Papadat‐Ben‐
gescu se bucură de consecinţele faste ale acestuia.
Ieșea din cercul de fier al familiei, izolare la care o
obligase magistratul Nicolae Papadat, intra, din
1919, în cercul Sburătorului și al lui Eugen Lovinescu
și debuta cu volumul Ape adânci urmat, în 1920, de
volumul de nuvele Sfinxul, pentru ca abia în 1923
să‐și valorifice experienţa de soră de caritate în ro‐
manul Balaurul. I‐au trebuit aproximativ zece ani
de filtrare și decantare a întâmplărilor, evenimen‐
telor, sentimentelor, o „fază de compromis”, cum o
consideră Nicolae Manolescu, perioadă căreia îi
aparţine Balaurul, în traiectoria scriitoarei de la liric
și subiectiv la obiectivitatea maturităţii, dar și tra‐
iectoria femeii de la statul de casnică la cel public
de prozatoare. Cum era o femeie cerebrală se va fi
gândit, probabil, cum să relateze această teribilă ex‐
perienţă și, mai ales, ce să selecteze.

După această dată, marcând îndrăzneala de a in‐
tra în spaţiul public, în parte și datorită prietenei ei,
scriitoarea Constanţa Marino‐Moscu, pe care o cu‐
noscuse la Buzău, se înmulţesc capodoperele. Îi apar
într‐o derulare firească: Romanţă provincială (1925),
Fecioarele despletite (1926), Desenuri tragice (1927),
Concert din muzică de Bach (1927), Femeia în faţa
oglinzii (1931), Drumuri ascunse (1932), Rădăcini,
două volume (1938). Hortensia Papadat‐Bengescu
a devenit Hortensia Papadat‐Bengescu, adică făuri‐
toarea romanului românesc/modern alături de Liviu
Rebreanu, ea în romanul de analiză psihologică, Li‐
viu Rebreanu, în romanul social.

În punctul de plecare al afirmării ca scriitoare,
care o îndreaptă spre ceilalţi, stă experienţa funda‐
mentală din modestul spital de campanie din gara
Focșani. Acolo, Hortensia Papadat‐Bengescu ia con‐
tact cu viaţa adevărată, cu manifestările omenescului
în dimensiune tragică, manifestări faţă de care nu
putea rămâne indiferentă. Cerebralitatea ei, firea ei
raţională nu excludeau, însă, sensibilitatea, partici‐
parea afectivă și empatică. Doar că dintr‐o demnitate
a asumării statutului ei de doamnă supusă conven‐
ţiilor restrictive ale epocii, ea își reţinea efluviile
prea direct sentimentale, se autocenzura. Sentimen‐
talitatea direct afirmată părea cumva vulgară, indis‐
cretă, glacialitatea ţinând de educaţia în spiritul dis‐
creţiei faţă de propria persoană.. nu se manifestă
lacrimogen, copleșită de ineditul sau de tragedia
unor semeni, dar rămâne marcată de această rană a
umanităţii. Prin alţii, Hortensia Papadat‐Bengescu

își simţea propria fragilitate și vulnerabilitate.
Când se decide să ficţionalizeze experienţa, s‐o

transfigureze, ea alege pendularea între subiectiv și
obiectiv. Intuiește că nu se poate obiectiva în mod
absolut sub masca naratorului impersonalizat, dar
nici nu se poate subiectiva, căci atunci romanul ar fi
luat forma unor memorii, iar ea excludea din start
confesiunea publică. 

Laura, personajul principal al romanului Balau‑
rul, este, până Ia un punct, un alter‐ego. Prin oglinda
sensibilităţii ei privim, de fapt prin refracţie și re‐
flexie, modul în care Hortensia însăși a traversat
această experienţă care a solicitat‐o într‐un mod în
care ea nici nu a bănuit. Așteptând „un mare eveni‐
ment” care să o scoată din banalitate, Laura participă
cu toată fiinţa ei: „Emoţia lua Ia ea proporţii mari.
Era un instrument receptiv, care trebuia să înregis‐
treze durerile trupului de acum, cu intensitatea lor
culminantă. apropierea primelor unde, aparatul vi‐
bra”, înţelege dureros în acele momente tensionate
de nesiguranţa viitorului că „singurul element prin
esenţă omenesc”, deosebit de toate celelalte ale na‐
turii, este sângele, pe care‐l simţea venind ca un
„ocean cotropitor”, prelingându‐se pe mâinile tutu‐
ror. Notaţiile sunt exacte în deplina și acuta trăire
senzorială.

În culorile tabloului, dominant în atmosfera ha‐
lucinantă, trenul, care vine spre a vărsa „oceanul co‐
tropitor” al sângelui, este văzut în imagerie terifiantă
ca un balaur flămând, cu „ochii de foc”, târându‐se
„negru și lung”, cu „geamurile întunecate”, „ca o rep‐
tilă sumbră”: „Laurei i se păru un balaur”. Lumea în
care vieţuiește Laura se redimensionează în funcţie
de aceste veniri și plecări. Ceea ce altfel ar fi părut o
abstracţiune, prinde sub ochii ei înfioraţi formele
dureroase ale concertului, ale materialităţii grele:
„Umbrele ţepene luau acum forme, forme îndurerate
și umane, aveau glas, aveau chip, nu mai erau mu‐
miile anonime azvârlite pe gurile dihăniei negre. Ex‐
primau dorinţe; solicitau ajutor, gemeau, sufereau,
dar trăiau. În dezmorţirea asta dureroasă, din cimi‐
tirul acela de tărgi, egale, ca sicrie uniforme învăluite
în linţolii fumurii, o lume întreagă de morţi învia în
jur și energia Laurei era mereu săltată de mișcarea
asta de resurecţiune”.

Sub povara acelorași senzaţii acute, timpul însuși,
balaur abstract, se târăște, dând sentimentul angoa‐
sant al unei dilatări la nesfârșit: „Timpul nu trecea.
Era același minut lung, în care Laura nu simţea nicio
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osteneală”. Deși într‐o stare solicitantă și stresantă,
ca‐ntr‐o hipnoză, viaţa ei interioară, „legănată între
conștient și inconștient”, era „permanentă și strălu‐
citoare”, făcând‐o să se strecoare „ca și impondera‐
bilă”: „În adevăr, se strecura acum ca și
imponderabilă. Ajunsese la o agilitate
fără zgomot, avea o prodigalitate (ge‐
nerozitate, dărnicie, risipă, n.n.) care da
un maximum de folos cu un minimum
de timp și mijloace. Părea o prinsoare
cu sine, un joc al realizărilor, un record
de viteză și calitate. În ritmica asta, fiinţa
ei o împresura pe ea însăși plăcut, cu o
simţire de adiere, de plutire. De la tot
ce era împrejur, de la durere și necaz,
emana un fel de bucurie”. În toate aces‐
tea, „nu erau gânduri”, era „o senzaţie
superbă” ‐ poate chiar a Hortensiei în‐
seși care se vedea, dintr‐odată, utilă și
altora, nu numai familiei.

Laura trăiește intens disjuncţia dintre tragedia
exterioară a lumii și beatitudinea interioară, din care
lumina izbucnește, dând un sens existenţei ei teme,
lipsite de orizont. Ea nu‐și exteriorizează sufletul.
Trăirile acestea sunt trăite discret, fără efuziuni exal‐
tante. Viaţa îi face un dar: o ajută să interiorizeze
lumea, să se răsfrângă în oglinzile sufletului și să se
armonizeze cu lumea.

Imaginile războiului, în aceeași imagistică a teri‐
fiantului, se succedă, făcând‐o mereu mai reflexivă.
Trenul cu răniţi este evenimentul care întemeiază
mereu o nouă serie de alte evenimente. În derularea
imaginilor, Laura înregistrează mai puţin obiectul ca
atare, cât senzaţiile ei în legătură cu acesta: „Balaurul
cu bale otrăvite smintește din loc noimele. În loc de
ultima idolatrie, de simţirea uitării de sine, pe care
cei vii o au către morţii scumpi, egoismul răscolit de
timpurile vrajbei îi îndemnase la vicleșug pentru a
nu le fi împiedicată fuga și salvarea”... Descriptivul
include meditaţia: „Balaurul înfricoșat înghite, așadar,
tot ceea ce omul a lucrat anevoie pentru geniul uman.
Toate noimele moralei sociale, dezvoltările armo‐
nioase ce s‐au ridicat pe fundamentul instinctelor
brute”, iar întrebarea implicită: „Bestie! Bestie hâdă!
Cine va reteze vreodată din rădăcini capetele lui
monstruoase, care cresc mereu de‐acolo tocmai de
unde sunt tăiate”, îi relevă speranţa în triumful for‐
ţelor binelui. „Reptila neagră”, cu greutatea pe care o
purta în pântec, „mereu mistuitoare”, ia proporţiile
unui monstru recunoscut ca balaurul din povești,
după „răsuflare”, după o „neexplicabilă, abilă pre‐
simţire”, acceptat pentru provocarea continuă a li‐
mitelor. Uneori, trecea „orb și mut”, „cu tot misterul
sângerat al viscerelor”, alteori, „tot orb și mut”, se
oprea „fără a descărca nimic”. De fiecare dată, Laura

era nerăbdătoare să vadă cum este acolo, „în mărun‐
taiele dihaniei”. Tabloul are tonurile unui desen de
Goya, pentru a revela încă o dată adevărul din celebra
apoftegmă, „somnul raţiunii zămislește monștri”:

„Sanitarul se uită în sus, agăţându‐se
de o bară. Laura ridică și ea capul; bă‐
ieţii îndată avură nasul în tavan. Un șir
de hamacuri suspendate legănau acolo
sus câţiva bolnavi. Gemură și ei, miș‐
când. Sanitarul, prins ca o maimuţă cu
o mână, cu cealaltă goli păhărelul pe
buzele unuia. Se uită apoi în jos. Ceilalţi,
după el, plecară gâtul. Pe scânduri, între
rândurile de banchete, erau alte cuiburi
de paie. Era bine ticsit Balaurul și cu
simetrie”... Așa ia cunoștinţă cu „sufla‐
rea interioară” a Balaurului, intrând în
măruntaiele lui.

Imagine predominantă, laitmotiv ob‐
sedant, trenul ca un balaur dobândește

o conotaţie revitalizantă, reconfortantă pentru spirit,
atunci când Laura înţelege că poate fi stăpânit, că
răul poate fi răpus: „Laura și băieţii stau acum cu co‐
șuleţul ușor, cu găleţile zăngănitoare alături, ca niște
izbăviţi. Balaurul luase cu el spaima lui misterioasă.
Trecuseră primei ca printr‐un vis zorit. Balaurul acum
le părea ca cel din Biblie; ca cel de pe desenurile pri‐
mitive ale Testamentului: o fiară cu capul și cu solzii
de zale cenușii, cu nări de vopsea roșie și mustăţi de
tuș... Ei erau arhanghelii albi, subţiri, curaţi și liniștiţi
alături de fiara împunsă, săgetată. Așa ca un desen
cu linii drepte și simple le era sufletul. Descărcat de
povară ca și coșuleţul de ușor, ca și vadra ușoară!”

Pentru contrast, iată cum arăta un astfel de ba‑
laur în descrierea unui istoric, Alin Ciupală: „Un tren
sanitar permanent cuprindea, potrivit regulamen‐
telor militare, 24 de vagoane necesare îngrijirii a
124 de răniţi, iar trenurile improvizate aveau 22 de
vagoane și puteau primi un număr mult mai mare,
și peste 300 de răniţi. Dacă trenurile permanente
erau special amenajate din construcţie, cu paturi fi‐
xate în pereţii laterali, câte două suprapuse, încălzite
iarna cu sobe tip Petit Godin, cu un vagon pentru
pansamente și mici intervenţii chirurgicale, cu va‐
goane distincte pentru medici, sanitari și surori de
caritate, plus un vagon cancelarie‐depozit și unul
bucătărie, toate comunicând între ele, cele impro‐
vizate erau alcătuite din simple vagoane de marfă
neamenajate, fără paturi, doar cu saltele de paie,
adesea neîncălzite și fără comunicaţie între ele”. Pen‐
tru conformitate, „Balaurul” Hortensiei Papadat‐
Bengescu corespunde ultimei descrieri, cu atât mai
tragic cu cât ne dăm seama că, în condiţii de război,
nu suntem egali nici în faţa morţii...

(va urma)
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IN MEMORIAM

Mihai URSACHI*
(1941 ‑ 2004)

Privirea tăcutei 
fecioare

O, remușcările, remușcările...

Vipere verzi născocite

Din nopţile putrede ale pământului.

‐ Cu Balthasar însă 

Nu se putea întâmpla și alminteri 

Degeaba, degeaba, o, remușcările 

Vipere reci din caverne...

De ce mă prigonești,

Fecioară de umbră, privire tăcută

Gnoză

în marele lumii amurg‐ 

Gheara de tigru a poeziei. 

Meditație finală

în politicieni am ceva mai puţină încredere

decât

în poliţiști

iar în poliţiști

aproape tot atâta cât

în șerpii cu clopoţei. 

Foaie verde

Foaie verde unt de lemn, 

La biserica de lemn,

Este muzică de jazz.

Haidem toţi în acest caz, 

Să dansăm, să facem haz 

Și să ne‐aruncăm în iaz. 

Phallomacie

Comunismul a fost phallusul 
roșu care a violat Europa, 
lăsând‐o gravidă.
Ce monstru hibrid va rezulta din
această violenţă, absurdă și
totuși prelungă și tandră împreunare?
Sau un avort sanguinolent, cu
moartea Europei siluite și complicitare?
Sau poate o nouă rasă de
Giganţi, diseminaţi în toată Galaxia ?

Radu, brad frumos

Bradule, bradule 

Cum mai ești bradule, 

Unde ţi‐i cetina,

Unde ţi‐s ramurile... 

Unde ţi‐i cetina,

Unde ţi‐i trunchiul, 

Dulcea și prietina, 

Părul cu flamurile... 

Radule, Radule, 

Pleacă‐ţi genunchiul, 

Pe boiul frumos, 

Frunziș mătăsos, 

Blând adormind 

Somnul cel sfânt, 

Pământ de pământ... 

* Poezii postume publicate în volumul „Goana
Magilor” apărut la Ed. Princeps Edit, Iași,
2005
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NOAPTEA 
SFÂNTULUI ANDREI DE IARNĂ*

Cînd ultimii care semnaseră cererile, necăjiţii din
Valea Macului ieșeau din salonul conacului Milioneru
cu/privirile răvășite, înfricoșaţi de convulsiile bie‐
tului suflet omenesc, un imbecil simpatic, nebunul
satului, Tănase de Ciumă, strigă la ei, înveselit și
candid, rîzînd cu gura lui mare, umedă, fără noroc
și fără nici un dinte: 

Trăiască oamenii treji 
C‑au băgat spaimă‑n burgheji!
Ţăranii se uitau la el cu priviri oarbe, de Ciumă

se înfofolea în scurta lui de postav ţărănesc, ros,
rupt, decolorat de atîta purtare și, tremurînd de frig,
juca pe loc cu picioarele încălţate în niște bocanci
largi, desperecheaţi, fără șireturi, o bătută mai ab‐
surdă chiar decît însăși existenţa lui, și striga în‐
truna.

În seara Sfîntului Andrei de iarnă, 30 noiembrie,
cînd tocmai se terminase colectivizarea, Defonia era
gata să intre în delir, toate luminile sînt aprinse, mo‐
toarele de la centrala silozului de cereale gîfîie în
suprasarcină, însă motoristul, Ion Corcoţoi, amba‐
lează, e aprovizionat din belșug cu carburanţi, știe,
capricioasei Defonia îi place să‐și trăiască momen‐
tele ei de panică pe lumină. Mii de becuri strălucesc
în case, sub streașini, deasupra balcoanelor, pe uliţe,
ca niște furuncule coapte gata să explodeze în pasta
întunericului violaceu, înecăcios. Mulţi ţin aprinse
și lămpile cu gaz. Luna, o lună de iarnă, albă, rece,
indiferentă și distinsă ca însăși doamna Flo¬rentina,
farmacista, a apărut și ea pe cerul satului, arun‐
cîndu‐și lumina inelată și năzuroasă, o mîţă bor‐
ţoasă, îţi trece prin casă ! Defoniașii stau pe pragurile
caselor, se plimbă prin curţi, se opresc în faţa graj‐
durilor, se uită la vite, la ochii lor inteligenţi și înfio‐
raţi de lumini și de agitaţia stăpînilor. Bărbaţii se
opresc în mijlocul bătăturilor, stau acolo minute în
șir cu căciulile de oaie trase pînă peste sprîncene,
cu mîinile în buzunare și se gîndesc, cu atîta inten‐
sitate că însăși liniștea înserării pare să trosnească
din toate încheieturile :

— Ce‐am făcut noi cu pământurile, cu vitele
noastre?! Ce cumpene ne mai așteaptă?!

Unii nu mai puteau suporta singurătatea acestei
nopţi, care colcăia totuși de rumori, ieșeau în uliţi,
se adunau pe la colţuri și se uitau sperioși unii la
alţii, ca și cum s‐ar fi întîlnit după potop. Of, Sfîntul
Andrei de iarnă, parșivul, dezvelise toate mormintele

și și‐a slobozit în lume
toţi strigoii și strigoai‐
cele, oamenii cu coadă,
azi, ieri, în noaptea asta,
au ieșit, ies din cimitire, din gropi, din fîntînile pă‐
răsite de pe unde sufletele omenești dorm somnul
de veci, se încalecă pe meliţe, pe meliţoaiele de bătut
cînepa și cu limbile tăioase în mîini drept săbii se
duc la hotarele satului, bat și sfîșie seninătatea De‐
foniei care năzuiește să intre în sat! A doua zi, cine
se duce la hotare poate găsi pămîntul, pietrele pline
de sînge, sîngele verde ca veninul al celor ce s‐au
bătut toată noaptea, dar și pete albăstrii ca sărăturile
Tălăbascăi, cin’se poate duce acolo ? că te pocesc
strigoii !

— Hai să ascundem meliţoaiele, să întoarcem va‐
sele cu gurile în jos și opaiţele, să nu ne intre strigoii
în case ! strigă cineva la un colţ, însă defoniașii de
faţă nu s‐au clintit din loc.

— Defonia‐i vraiște, băiete ! i‐a răspuns un bătrîn.
Pe cine să mai pocească strigoii, doar pe Ică Orza,
din nou, că acum și‐a revenit și el, de cînd a scăpat
de Andrii Leul ! În săptămîna asta, toate duhurile
care au vrut să intre‐n sat au pătruns, așa că lasă
meliţoaiele în plata Domnului !

Și‐ntr‐o clipă de iluminare defoniașii și‐au amintit
că vinurile lor roșii și puternice se limpeziseră în
butoaie ! Plecau de la colţuri în cete cîte trei‐patru,
la unul acasă și începeau să beie. După două‐trei
ore beţiile, cîntecele, urletele au readus în sînul De‐
foniei nepăsarea, rîsul, fantezia înfierbîntată, iar sa‐
tul evada din propriile‐i constrîngeri, din cele im‐
puse de alţii, care de azi, de cînd se colectivizase, nu
mai aveau ce căuta pe la ei. Ieșeau zîmbitori pe uliţi,
se adunau iarăși în cete, cîntau, huhurau, mai ales
flăcăii și cozile verzi, întărîtaţi de noaptea asta a dis‐
perării dulci, plecau prin fundăturile sărace ale sa‐
tului, pe la fetele acelea inimoase și bune, pe la vă‐
duve, cîntau, fluierau pe la porţi, ciocăneau în
fe restre ca păsările de noapte înmiresmate de do‐
rinţi, de chemările perechii. Cuiburile erau mai greu
de făcut acum fără pămînturi și vite, ieșeau și fetele,
vădanele neconsolate, prin curţi, pe uliţi, pe la șurile
de paie, pe la glugile de coceni. Defonia gîngurea de
dezmăţul poftelor, punea lumina inelată a lunii pe
gurile dorite, stătute, înfierbîntate de căldura dis‐
perării. Fetele acelea ale lui Calalb, mari, murdare,
cu pieliţa albă, și altele din marginea aceea de sat,
au ieșit pe uliţă, s‐au apucat de braţe, erau opt‐nouă

IN MEMORIAM

Apostol GURĂU
(1940 ‑ 2019)
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fete, și ţinîndu‐se de mîini cuprinseră jumătate din
uliţă, mergeau la hotarele satului, cîntau și chiuiau.
Ajunse la marginea satului s‐au descălţat toate în
picioarele goale, deși era frig și‐au început să ţopăie
și să urce dealul Defoniei : cele ce se vor înţepa pri‐
mele în tălpi se vor mărita mai curînd, acelea ce vor
călca pe o crenguţă uscată vor lua un bărbat bătrîn
ori un văduvoi. Fetele urcau și rîdeau, dealul răsuna
ca un timpan din văzduhuri. Fana, cea mai mică și
mai frumoasă din fetele nemăritate ale lui Calalb, s‐
a înţepat prima în talpă și speriată a început să
strige, să ofteze și să se văicărească, cu uimire și
adîncă bucurie, surorile ei s‐au oprit lingă ea, voiau
să‐i scoată ţepul din talpă, însă Fana îl căuta ea în‐
frigurată, în fine, l‐a apucat cu unghiile și a tras din
carnea tălpii vîrful de mărăcine, ţipînd, amestecîndu‐

i‐se‐n voce durerea cu plăcerea. Mai toate fetele s‐
au înţepat urcînd panta suitoare a dealului plină de
salcîmi pitici, ciulini, mărăcini, scaieţi și buruieni
uscate. Cînd coborau, de acum încălţate, sub tălpi
cu furnicăturile, cu flăcările veninoaselor înţepături,
pluteau parcă pe covoare fermecate. Au văzut o ceată
de flăcăi care le aștepta la poalele dealului, au înce‐
put să rîdâ, apoi ţipau speriate, cu uluitoarea, inega‐
labila falsitate femeiască. Băieţii le strigau pe nume
și‐au început să alerge, urcînd panta, ele se ascun‐
deau după tufișuri, ţipau, fugeau, se hîrjoneau, apoi
pacificaţi cu toţii de apropierea misterioaselor ore
de iubire se îndreptau încet, perechi, perechi, spre
o lizieră de salcîmi de sub deal.

*fragment din romanul „Defonia”

Titus a răspuns invitaţiei lui Andronescu. Locul
petrecerii a fost ales cu multă iscusinţă : o cabană
singuratică pe malul unei bălţi care se alimenta din
viituri și din debitul excesiv al unui rîu din preajmă.

A recunoscut printre invitaţi pe Arvinte însuși,
primarul păsărar : rubicond, bine dispus, cu pletele
vopsite, fără ochelari. Toamna tîrziu, cînd dispar
penatele colorate, Titus și‐l închipuia trist, poate
melancolic. Nu, Arvinte era febril ca un copoi, pri‐
vea totuși spre cer, nici o pasăre însingurată nu‐l
striga în ajutor, acum ar fi ucis‐o, să‐i scurteze chi‐
nul. Molia Albă să fi apărut profilată pe cer, cum s‐
ar fi descărcat mînia lui... Vînătoarea, apoi...

Trei bucătărese experte pregăteau masa : focu‐
rile duduiau sub plite, în cratiţe, ceaune, apa clo‐
cotea, în salonul cabanei era pusă o masă mare, pe
ea fuseseră așezate străchini, furculiţe, pahare mici
și mari, cuţite, căni din lut ars, șerveţele din hîrtie,
prosoape, se comandase o ambianţă rustică. S‐a
servit ţuică fiartă, îndulcită, Titus observă iradierea
bucuriei, oamenii clocoteau ca vasele de pe foc.

Admira tactul și buna dispoziţie a lui Andro‐
nescu, se purta ca un senior. începuse ospăţul, abu‐
reau mămăligi aurii, ici‐colo saramuri de crap; pu‐
ţin desfrîu lingvistic nu strica. Arvinte era în al
nouălea cer ! Nu‐i mai păsa de dealurile roșii din
jur, de veghea lor cîrtitoare. Pregătise un bufon,
împletitor de vorbe și trăsnăi, putrezeau anecdo‐
tele‐n el de multe ce știa .. La bucătărie, îi dăduse
să mănînce, acum l‐a adus ca să debiteze. A fost in‐
trodus într‐adevăr un individ ridat, inteligent, cu‐
noștea cursul lumii, i se făcuse un instructaj. Omul
aștepta să li se ridice mesenilor presiunea: „Cică,
începu el, și s‐a făcut liniște, un iepure alerga dis‐
perat dintr‐un ţinut vecin spre al nostru, cu ochii
aprinși, blana smulsă, zbîrlită. Alt iepure, de la noi,
i‐a ieșit în cale, l‐a oprit: „Ce‐ai, domnule, de alergi

în halul ăsta?!“ „Cum, n‐ai auzit?! La noi a venit or‐
din să se castreze toţi armăsarii...“ „Păi, ce, tu ești
armăsar ?!, pufni în rîs iepurele nostru“ „Te mai
caută, crezi? Cum te‐a prins, cum te‐a ras!”

S‐au auzit icnete, sughiţuri de rîs. Bufonul‐fiti‐
list, produs de bază al acestor locuri, atacă imediat,
fără răgaz, ca să creeze atmosferă: „Peste ocean,
pe directorul general al unui concern îl durea în
cot. A fost sfătuit să se adreseze unui computer.
Acesta a cerut analiza urinii directorului, soţiei și
fiicei acestuia. Directorul nu credea în competenţa
medicului — computer, a amestecat probele, să‐l
încurce. După analize, robotul a răspuns: soţia in‐
fidelă, fiica și‐a pierdut fecioria, iar pe tine te doare‑
n cot...”

Acum s‐a rîs mai mult; păcat că Titus nu era
atent, mîncase o friptură, băuse și, cum era așezat
mai aproape de plite, picotea.

Euforizat, Andronescu l‐a fulgerat dispreţuitor
în cîteva rînduri, însă Titus, copleșit de căldură,
aţipi, dormea chiar ca un mielușel. Arvinte sesizase
: vocifera, ciocănea cu furculiţa‐n strachină, Titus,
pace! trăgea la aghioase !... Andronescu, Panica și
ceilalţi văzîndu‐l că doarme, înregistrau atitudinea
lui ca pe un afront, nu era primul, ar fi trebuit să‐l
trezească cineva. Vorbeau mai tare, cîţiva au chiuit,
obsesiile răsuflau și cînd dormea, aveau impresia
că‐i sfidează. Se pare că divertismentul acesta nu‐
i convenea, astfel ar fi vrut el să evadeze.

Titus s‐a trezit, în sfîrșit, a intrat cu ușurinţă în
atmosferă, a cerut vin, cupa îi rămăsese goală, a
ciocnit cu cîţiva meseni. Ce‐l deranja era veselia
trucată, ușor forţată, veselia de seră. Vinul încălzea,
la fel și dogorea molcomă a plitei, aţipi din nou.

Arvinte, roșu ca un mac, excitat de băutură, de
provocarea lui Titus, știindu‐l în dizgraţie, s‐a ridi‐
cat decis, vroia să se amuze! A mai acroșat și alţi

MINUNEA*
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indivizi: au dat cîteva scaune la perete, să‐și facă
loc de trecere, au adus două pîrghii de lemn, le‐au
băgat sub picioarele scaunului lui Titus, în așa fel
incît să poată improviza o lectică romană: „Hai, hai,
le șoptea el, hai să‐l răcorim, să‐l trezim la realitate,
trăiește în fantezie. Balta‐i rece, sfidarea‐i trece!“
Încurajaţi de privirile năzdrăvane și maliţioase ale
celor din jur, oamenii lui Arvinte s‐au aplecat, au
ridicat pe sus scaunul în care Titus dormea dus,
au așezat barele pe umeri și au ieșit din salonul
cabanei. Au coborît scările tiptil, își coordonau miș‐
cările din priviri și gesturi rapide, înaintau spre
baltă cu intenţia de a‐l arunca acolo, cu scaun cu
tot Peste cabană se instaurase o liniște de complot,
toţi mesenii au dat năvală pe verandă să vadă circul.
Lumina toamnei le aprindea imaginaţia și le întărea
pornirea de a‐l scălda pe Titus în apa castă a bălţii.
Titus dormea somn adînc, nici răcoarea de afară
nu‐l trezi. Înaintau legănat, dar implacabil, spre
malul bălţii. În balcon veniseră și bucătăresele, se
ridicau pe vîrfurile picioarelor să vadă mai bine,
trăiau cu toţii clipa devenită iminentă a rostogolirii
lui Titus în baltă. Iată‐i ajunși la un pas în faţa unui
golfuleţ, acum îl vor arunca, iuţiseră pașii, ca apoi
să se oprească brusc și să‐l azvîrle, să sară ca de
pe o trambulină în apă... S‐au oprit! Se întîmplase
ceva, în faţa lor a crescut pămîntul! Golfuleţul s‐a
umplut cu pămînt, au făcut cîţiva pași îndărăt, să
se echilibreze, s‐au repezit din nou înainte, pămîn‐
tul creștea! Au luat‐o la dreapta, unde balta era
mai aproape, pămîntul se lăţi iarăși. Gîfîiau furioși,
au pornit‐o la stînga... Dealurile purpurii din jur
alunecau subtil, se micșorau vizibil, livrau pămînt
bălţii. Cei de pe verandă se ștergeau la ochi, cum e
posibil?! De la iminenţă să ajungi la amînare?! Ci‐
neva a strigat, îndemnîndu‐i să se avînte! Împăti‐
miţi, au alergat înainte, pămîntul creștea cu repe‐
ziciune sub tălpile lor Fugeau și suflau greu, se
foiau în toate părţile, desecînd balta ...

Pescarii și bucătăresele au fost primii care au
vestit minunea. Au ieșit în goana mare din cabană,
au intrat pe platoul cu pămînt nou, îl bateau cu pi‐
cioarele, îl cercetau cu mîinile. Era încă afinat, se
botezau cu pămînt, îl sărutau. Cei patru din echipa
lui Arvinte au lepădat preţiosul om, l‐au zdruncinat,
și, palizi, istoviţi, au luat‐o la fugă spre cabană. Pes‐
carii și bucătăresele se apropiau de Titus, îl fereau,
rămăsese singur în baia luminii fragede, sîmburele
înflorise! S‐a trezit. s‐a uitat mirat în jur, în fine, și‐
a amintit, adormise și s‐au distrat pe seama lui. A
mai zăbovit puţin pe scaun, în ostrovul din mijlocul
bălţii, dar ce sunete se auzeau în preajmă, murmu‐
rau dealurile, șopteau izvoarele, cîntau zările...
„Dumnezeu pășind apropiat...“

*fragment din romanul „Sîmbure înflorit”

CHEMAREA/PLECAREA
‑ Se dedică lui APOSTOL GURĂU, 

profesor și scriitor român  ‑

Peste undele și aluviunile Dunării,
un bărbat strălucea printre ceilalţi
care prindeau sau nu prindeau peștele,
răsturnând bărcile către satul Pisica.

De aceea eu, Fiu al Moldovei, mi‐am ales
apostol baci peste sufletele purtătorilor
de vise, peniţe și pene de lebădă;

Te‐am invitat la dansul vieţii
pe luciul apelor volburate care
se adunau ca într‐o tipsie a morţii...

Am cântat Doamne, dar nu i‐am cântat,
am vorbit dar nu i‐am vorbit,
am iubit dar nu am iubit,
i‐am poruncit să plece și el n‐a plecat!

Străjer pentru mine la poarta ispitei,
la mijloc de cale surpată,
dincolo de groapa lui Barbu, mergând desculţ,
pe vârfuri de condeie fierbinţi 
cu iubirea unor prieteni umblând...

Sunt ca un cărbune aprins pe care, 
Tu, Doamne, arzi tămâia cu bună mireasmă, 
spre tronul tău, cucerind bărbatul!

21 sept 2019
Preotul/Poet

MARCEL MIRON (HUȘI) 
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6 august, ora 9.30 
Bună dimineaţa! Astăzi a început călătoria. E in‐

credibil să încep a trăi fără un telefon cu mine. Cu
siguranţă lipsa lui e unul din multele avantaje ale
acestei călătorii, printre care se mai numeră o reco‐
nectare spirituală, un test de maturitate, o cercetare
psihologică, o odisee prin locuri și peisaje beatifice.
Faptul că am renunţat la telefon pentru următoarele
două săptămâni pare a deschide o nouă fereastră
asupra vieţii, căci realizez cât de puternic acest dis‐
pozitiv îmi poate deranja de multe ori atenţia și con‐
stiita. De altfel, observ cu mirare cum majoritatea
oamenilor pe lângă care trec astăzi sunt absorbiţi
în telefon, total rupţi de realitatea care îi încon‐
joară… Și astfel viaţa trece pe lângă noi, fără ca noi
să fim prezenţi și deschiși către ea… 

Ora 12.44  
Ei bine cred că vor fi multe momente în care voi

simţi nevoia să mă conectez cu propriile resurse, să
iau pixul în mână și să dau curs gândurilor. Mi‐au dat
lacrimile mai devreme când am realizat că cea mai
preţioasă comoară îmi este sufletul. Nu cărţile, nu
averile, nu reușitele. Cea mai mare valoare a mea este
conștiinţa de a fi în viaţă, dintr‐o clipă într‐alta, pre‐
cum și libera alegere de a o exprima în cine sunt, ce
spun, cum mă comport. Această realizare îmi va fi
punctul de referinţă primar în aceste două săptămâni.
Mă autoinvit să îmi ascult și urmez intuiţia, care mă
va ghida în orice moment. E atât de simplu, însă la fel
de ușor este să uit de ea atunci când inconștient mă
asociez cu alte lucruri complicate ale vieţii de zi cu
zi. Cum să mă dezvălui pe mine, mie însămi?  

7 August, ora 9.50 
Tocmai ce am oprit să servesc micul dejun. Astăzi

am început să urmez săgeata galbenă, esenţialul

simbol al acestei călătorii. Un
sentiment de ușoară relaxare
îmi inundă inimă, căci parcă
încep să intru într‐o state de
transă lină, curgătoare a mersului meditativ. Am ales
varianta de coastă a drumului portughez, căci ocea‐
nul m‐a chemat alături de el, să îmi fie tovarăș de
drum. O briză de bucurie îmi dă aripi să zbor…
Trăind dintr‐o clipă într‐alta, mulţumesc lui Dum‐
nezeu pentru această gură de aer curat!  

Ora 18.30 
Oh, sunt pur și simplu extenuată. Am mers 24

km astăzi în aproape 5 ore, ultima oră fiind destul
de chinuitoare. M‐au durut foarte tare picioarele,
dar nu aveam încotro – trebuia să merg mai departe,
trebuia să ajung la localul Santa Clara în Vila de
Conde pentru a înnopta. M‐aș fi putut opri mai de‐
vreme în alt loc dar am ales să merg mai departe,
căci mai aveam ceva combustibil în rezervor. Da,
aceasta este intenţia mea: să îmi extind capacitatea,

JURNAL DE VISE

Pelerinaj la Compostella (I)
de Bristena‑Georgiana MANTU

Biserica din Apulia, Esposende Catedrala din Porto
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să îmi întăresc rezistenţa, să îmi fortific spiritul. Cân‐
tecul oceanului m‐a urmat îndeaproape și mi‐a cură ‐
ţat sufletul, reamintindu‐mi unde se găsesc adevă‐
ratele răspunsuri: în seninătatea tăcerii. Când
gân durile negre nu îmi dădeau pace, mi‐am găsit
refugiu în îmbrăţișarea tăcerii, remediul tuturor ne‐
cazurilor… Drumul este lung, dar fiecare pas con‐
tează, oricât de mic ar părea. Nu subestima valoarea
fiecărui moment pe drumul tău, fiecare este o cără‐
midă importantă în minunata ta construcţie. 

8 august, ora 15.32 
Astăzi a fost iarăși o zi foarte grea. Am făcut un

km în plus faţă de ieri. Nu am reușit să ajung în Ma‐
rinhos, așa cum mi‐am plănuit, însă atât am putut.
Durerea fizică m‐a urmărit îndeaproape timp de
două treimi din drum. Era atât de cotropitoare
uneori, încât mi‐a redus mintea la o tăcere de nere‐
cunoscut. Eram doar eu pe drum, alţi pelerini, și
Dumnezeu. I‐am cerut putere, iar durerea mi‐a fost
alinată de câte ori mă rugam. Asta m‐a făcut să
înţeleg cât de nepreţuit este să putem alina durerea
unui om suferind. A fost neașteptat de dificil, dar

văd că pot să îmi depășesc limitele fizice și mentale.
Se merită pe deplin tot efortul când, la sfârșitul zilei,
mă cuprinde un vast sentiment de reușită învioră‐
toare. Mi‐am dorit din tot sufletul asta… 

9 august, ora 18.34 
Și aștept, aștept, tot astept… M‐am predat acestei

așteptări. Casa Carolina nu mai avea loc și pentru
mine în seara asta, așa că o aștept pe bunica Caroli‐
nei să mă ia să înnoptez la casa ei. M‐am întins pe
canapea și între timp reflectez la necesitatea acestei
experienţe în afara zonei de confort, lărgindu‐mi
marginile fiinţei… Altfel rămân înţepenită în aceleași
tipare și parametri, iar râul vieţii nu mai poate curge
la fel de voinic prin mine. În timp ce toată lumea se
agită necontenit, încercând să își aranjeze cazarea
pentru mâine seară (cică următorul oraș va fi foarte
aglomerat mâine seară datorită unui festival de mu‐
zică techno în zonă), eu mă relaxez în îmbră ţișarea
unui moment înseninat de contemplaţie și recuno ‐
știnţă… Așa că acum așteptarea nu mai e atât de iri‐
tantă ca de alte dăţi, ci momentul acesta pare a se
întinde leneș, înmiresmat și duios la fel ca viţa de
vie către infinitul orizontului.  

10 august, ora 13.25
Nu mă grăbesc. Tocmai ce m‐am întins să mă

odihnesc pe o bancă lângă o cafenea într‐un sătuc
al cărui nume nu îl cunosc. Mă bucur de toate

Catedrala Santiago de Compostella, 
printre zidurile orasului

Icoana apostolului Iacob pe zidul unei case
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frumuseţile de pe drum, de toate sătucurile acestea
bătrâne și minunate cu străzi de piatră, porţi încu‐
nunate de flori și icoane deasupra ferestrelor. Nu e
nimeni pe stradă la ora aceasta. Soarele strălucește
puternic, iar câinii latră pe lângă garduri. Viaţa este
simplă aici, iar eu mă simt purificată de drumul stră‐
bătut de zeci de secole de milioane și milioane de
pelerini. Cu toţii mergem către Santiago, dar fiecare
merge în felul sau… așa cum cu toţii ne îndreptăm
către moarte, însă fiecare are drumul său unic de
străbătut.  

Ora 16.05 
Astăzi m‐am pierdut de la drum timp de o oră.

Probabil nu am fost atentă când am luat‐o pe un
drum greșit la o răscruce. M‐am cam speriat, sinceră
să fiu. A trebuit să mă folosesc de puţinele cunoștinţe

de limbă spaniolă, întrebând sătenii cum să găsesc
drumul către Santiago. Nu a fost ușor să îmi stăpâ‐
nesc emoţiile aproape copleșitoare când urcam sin‐
gură pe un deal printr‐o pădure de stejari, dar am
dat înainte cu încredere. Ei bine, am dat din nou de
drumul cel bun, iar când am văzut din nou săgeata
galbenă m‐au podidit lacrimile și mi‐am amintit ce
înseamnă să fii pierdut și să te regăsești. Este un

sentiment universal de a reveni “acasă”. De fapt, ni‐
ciodată nu suntem cu adevărat pierduţi,  din fiecare
rătăcire avem  o lecţie  de învăţat… 

(va urma)

La intrarea in Spania

Renumita mâncare tradițională spaniolă,
paella cu fructe de mare

Scoica, simbolul pelerinajului, 
însemnată pe asfalt în Tuy

Zidurile orasului‑cetate portughez Valença, 
de la granița cu Spania

Coasta portugheză a Oceanului Atlantic
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SCRISORI NETRIMISE
de Sterian VICOL

NUMELE MEU ÎN ACROSTIH
Dedic poemul neamului meu vicolesc

Moto:
Să scrie numele, el fiind și vârf, și căpătâi,

fiecare literă poate fi chiar surdo‐mută,

dar de ies din pata de cerneală, mai întâi,

aripă e totuși, o fantă de sunet, neîncepută...

S poate‐a fost demult un șarpe orb

pe care l‐a scăpat din gheara sa un corb

T a fost, n‐a fost, doar drum înfrânt,

cu un capăt de ziuă, adio, în pământ

E o jumătate de scară ruptă, de scară,

că nimeni n‐a urcat și nimeni n‐o coboară

R nu‐i decât ocolul unui semn de lac

în care trestiile foșnesc când norii tac

I Cârlig poate‐a fost cândva, pentru pește, 

aruncat de pe‐un mal, unde se nimerește ‐

A nu‐i ce se vede, e de demult mirare

adică strigăt al celui ce piere în mare

N e, ca sigur, un belciug ruginit de lanţ 

ce ţine‐aproape câinele de șanţ ‐

V vârful de săgeată intrând cu totul în picior

numai când ce‐l ce‐ntinde arcul e vânător!

I nu mai este cârlig de undiţă, cum am spus,

este chiar ţiparul în Dunăre intrus ‐

C ou spart la Paște ori la Înălţare

mâncat de unii cu oţet și multă sare ‐

O nu‐i ce credeţi voi, e‐al copilăriei cerc

pe care‐n amintire, l‐alerg să‐l mai încerc... 

L e unghiul drept sau poate‐un plop subţire 

din care, într‐o zi, o Doamnă pleca‐va c‐un mire!

ŢĂRÂNA CEA GREA

Cea mai lungă beţie e cu ea 
Care‐i umbra ta, e o șoaptă,
Are ceva inedit, ţărâna cea grea, 
Ea, la beţia cea lungă, e aptă ‐

N‐are cum să fie pentru toţi la fel, 
Cu cei cu sau fără icoană în sânge,
Ea‐l caută pe cel sfânt sau rebel
Și‐l strânge la sânu‐i, tot strânge.

Ea umbra ta‐i cu stele pe margini,
mireasă a nopţii și‐a beţiei până‐n zori,
La margine de sunet peste alte pagini
Te‐nalţă și coboară de atâtea ori ‐

Dar cea mai lungă beţie e cu ea,
Vinu‐i sfânt și‐i rece ca o groapă
În care știu, nu știu, cămașa‐i grea
când scrisul Poetului, cu cerul se‐adapă!

CA O GURĂ DE COPIL

Of, ţiganca, mă fixează ţiganca,
să mă prindă, să‐mi arate zganca
fiindcă chiar eu i‐am deschis rana
într‐o noapte, când am visat‐o pe Ana!

Ca o gură de copil, plină de sânge,
Era ea, rana pe care nimeni n‐o plânge,
decât zorii colindându‐i salbele sale
când și satul, târziu, lunecă la vale.

Of, ţiganca, m‐a prins din nou ţiganca,
Să‐i cos eu rana, pe loc, și zganca,
S‐o duc în cort ca‐ntr‐un ales poem
Fiindcă‐am fost și tânăr, și boem!

1 sept, 2019, acasă la Ţuțcani
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Am folosit ca moto cuvântul lui Ștefan Fay, se‐
cretarul lui Mircea Vulcănescu, mort martiric în
pușcărie, aruncat la minus 20 de grade în izolatorul
Aiudului și încă rămas criminal de război, conform
sentinţei Tribunalului Poporului. Interviurile,
strânse de Cornel Nistea sub titlul Tragismul exilului
românesc (ed. Emma Books, 2016), mă obligă ‐ alt
cuvânt mai ușor nu găsesc ‐ să mă opun pledoariei
pentru comunism după comunism, minţindu‐i, de‐
zorientându‐i pe tineri cu echitatea și cu bunăstarea.
„Mai bine mort decât comunist!”, cântau pieţarii Uni‐
versităţii București, vocile curate ale societăţii civile
din 1990. Și au venit replicile „mineriadei” media,
re pe tând că a fost doar socialism, că dacă era, ehe,
comunism, cum am fi dus‐o în Râ‐Sâ‐Râ ! Așadar,
represiunile sunt trecute cu vederea, în timp ce an‐
ticomuniștii sunt suspicionaţi ca lași. Se acuză faptul
că vehemenţa lor s‐ar fi manifestat doar după căde‐
rea comunismului, că este vorba despre un refuz
post‐festum. Dar unde și cum se putea protesta,
unde se putea spune, înainte de crucialul '89, ade‐
vărul despre oribila utopie, cum a numit Ion Negoi‐
ţescu „măreţul experiment", cel mai violent din toată
istoria românilor? Doar în publicaţiile exilului, ferm
anticomuniste.

Starea naturală a libertăţii de opinie fusese sus‐
pendată după "cotitura" '44. Chiar și asfixiantul cen‐
zor Dumitru Popescu recunoaște (în spaţiul distri‐
buit generos de "România literară", 4 pagini în
numărul 26 din 20 iunie 2014) că "propaganda nu
putea fi nici măcar contrazisă", deși nu se sfiește să
declare "bilanţ pozitiv" pro Ceaușescu. Și câţi acti‐
viști PCR nu ne cer să fim recunoscători "dramati‐
cului", "eroicului" comandant suprem, pentru "bi‐
nele colectiv" produs! Un tânăr eseist, Alexandru
Matei, propune să‐i acordăm, în postumitate, "me‐
dalia istoriei". "Omul nou" nu dispare ușor, cum nici
homo sovieticus nu cedează lesne. 

Exilaţii (și nu mă refer la cei care l‐au lăudat pe
Ceaușescu până au putut să plece din România, ca
să se ilumineze brusc peste ocean și să‐și corecteze
greșelile de viziune) nu sunt iertaţi pentru antico‐
munismul lor. Curaj? Nici atâtica,opinează politrucii.
Au fugit din ţară și cei rămași au mâncat salam cu
soia. Că au fost nevoiţi să se des‐ţăreze, forţaţi să se
înstrăineze, că regimul i‐a izgonit din locul lor de
drept și că mâna lungă a Securităţii i‐a ajuns și acolo,

toate li se par activiștilor PCR, rămași activi, floare
la ureche. Un singur exemplu: Dosarul de Urmărire
Informativă al lui Dan Culcer, început în 1972, nu‐
mără peste 800 de pagini.

Ce li s‐a întâmplat celor care nu și‐au luat lumea
de la capătul celălalt al Cortinei de Fier în cap se
știe prea puţin. în câteva cuvinte: au câștigat cei care
s‐au dat după vremi și care nu au nici cea mai vagă
criză de conștiinţă. Eu, una, mă recunosc în spusele
Gabrielei Creţan: "inabilitate socială congenitală".

În '46, Șerban Cioculescu a fost scos din învăţă‐
mânt (pe statul de funcţiuni scria: "se comprimă
postul și persoana"; șomajul (9 ani) însemna fără
cartelă de pâine; n‐a mai putut publica până în '63;
între '63‐'65, găsise un loc la Institutul Pedagogic
din Pitești; scăpase de pușcărizare ca prin miracol.
Liviu Rusu a fost scos de la Catedra din Cluj între
'48 și '61, readus în Universitate la aproape 70 de
ani. I.D. Sîrbu a fost eliminat pe 15 decembrie '49
din Universitatea clujeană. Arestat în 16 septembrie
'57 pentru "omisiune de denunţ" și închis la Jilava
un an, apoi alţi șapte pentru "uneltire contra ordinii
sociale", secţia "scriitori și intelectuali dificili". A fost
anchetat de cpt. Enoiu și de cpt. Tudor Vornicu; în
Gherla a rămas până‐n '60; lagăre de muncă, D O la
Petrila, ca vagonetar necalificat, în subteranul minei.
Graţiat în '63. A murit în 17 septembrie '89, la Cra‐
iova, fără a vedea căderea lui Ceaușescu. Chiar și
după moarte s‐a scris un raport informativ, de la în‐
mormântare.

Păstorel i‐a ironizat pe „breslași”, cu aluzie la
Marcel Breslașu. A făcut închisoare pentru asta. Iar
cei condamnaţi la temniţă rămâneau proscriși până
la sfârșit.

Petru Manoliu a fost închis pentru serialul despre
Katin (pentru necunoscători ai minciunii istorice:
4300 de ofiţeri polonezi, uciși de sovietici în '40;
groapa comună a fost descoperită de nemţii învinuiţi
fără vină în '43, în pădurea Katin, lângă Smolensk).
Manoliu era muritor de foame. Nicolae Gheran, ca
secretar al Consiliului Editurilor, l‐a ajutat cum a
putut și cât s‐a putut. Nu și Zoe Dumitrescu‐Bușu‐
lenga pe Dinu Pillat, eliminat pentru "misticism" de
la Institutul patronat de viitoarea maică Benedicta,
expediat Ia Muzeul Literaturii, unde Al. Oprea nu l‐
a admis, în vara lui '76. În toamnă, murea de cancer
la creier. În zăbrelele de la fereastra spitalului le ve‐

ESEU de Magda URSACHE

Exilul: durerea, revolta, „dorul‑dor”
„Mor doar cei uitaţi”

Ștefan Fay
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dea pe cele ale carcerei. Aflu din interviul lui Dan C.
Mihăilescu, luat de Daniel Cristea‐Enache, că brava
Zoe Dumitrescu‐Bușulenga s‐a dus la CC cu TAB‐ul,
făcând parte din echipa Glasnost, a lui lliescu. Îl luase
gura pe dinainte, promiţând un socializm cu faţă
umană, drept care și‐a păstrat în jur aparatcichii și
pe fiii lor. Factorii de propagandă și de agitaţie iașioţi
puteau sta liniștiţi pe locurile lor. "Copii, de Crăciun
vom bea în libertate", a prezis Zoe D.‐B., la un pahar
de șampanie, de Sfântul Nicolae, la Institutul "Căli‐
nescu". Știa, se vede treaba, că se pregătea ‐ Concert
de Noël, cu simfonia gloanţelor. Și‐o fi adus aminte
maica Benedicta de adevăratul martir al religiei,
sacrificat pentru sentimentul religios, Dinu Pillat?

Dar cercetăm noi trecutul cu intransigenţă, fără
omisiuni de informare privindu‐i pe unii și pe alţii?

Pe Cosmin Ciotloș ("România literară", 11/14
martie 2014) îl trage aţa să scrie despre ce nu știe:
Paul Cornea „avea de ales între a rămâne demn și a
se plia pe rigorile sistemului".A rămas demn, crede
cronicarul, în deceniul al cincilea? Poveste. A făcut
vreun gest utecistul fanatic să se dezică de doctrină?!
se saluta confesiunea "din interior", dar despre a!
cui interior e vorba? Al directorului în Ministerul
Culturii, al șefului Studioului Cinema Buftea. "Marele
politrucian nemica iertând", scrie Luca Piţu și știe
ce scrie. A căzut în eroare tov. Cornea? Da, dar cu ce
folos personal!

Culturnicii Sorin Toma, Nestor Ignat, Pavel Apos‐
tol au reapărut ca să se justifice. Jumătate disident,
Miron Radu Paraschivescu, e scuzat ca un cobai naiv,
în timp ce Arghezi este etichetat "marele zero" sau
„marele compromis". Îi transmisese acad. RPR Al.
Toma (apud Niculae Gheran) că volumul pe hârtie
cretată, copertat cu piele de căprioară, îi pare o ba‐
tistă cu muci uscaţi. Atâta i‐a fost. N‐a revenit în li‐
teratură decât cu preţul cedării. Și nu MRP, care a
scris, în '44, primul poem pentru Stalin, ci Arghezi,
căruia același MRP i‐a pregătit revizuirea, din neagră
invidie, încă din februarie 1945, în "România liberă".
Abia mai sufla ca poet purtător de molimă, cangrenat
de... spirit burghez. Arghezi era parvenit, profitor,
fariseu, rău cetăţean și rău tovarăș, mincinos, chiar
și "tată denaturat". Gh. Grigurcu o știe prea bine și o
spune în interviul luat de Cornel Nistea, o experienţă
traumatizantă.

"Refuzul de‐a participa la «cultul civic» sau «laic»,
așa cum denumea Raymond Aron comunismul, re‐
levând substratul său parodic‐religios, m‐a costat.
De unde să încep? La 18 ani am fost exmatriculat,
după numai un trimestru, de la Școala de literatură,
pentru teribila culpă de a‐i fi vizitat pe Tudor Ar‐
ghezi la Mărţișor și pe d‐na Ecaterina Bălăcioiu‐Lo‐
vinescu în fostul sediu al cenaclului Sburătorul, ne‐
voit a mă transfera la Facultatea de filologie de la

Cluj. De aici am fost din nou exmatriculat, în anul al
doilea, din pricina câtorva absenţe de la orele de
marxism‐leninism și reprimit doar în urma inter‐
venţiei lui Lucian Blaga pe lângă decan".

Și ca să încurajăm nu caracterele, ci non‐carac‐
terele, se scoate în faţă „compromisul" lui Blaga: ar‐
ticolul din „Contemporanul", 1960, reprodus de
„Scânteia, dar pentru Ivașcu, acela care l‐a presat
să‐l scrie, se pledează „Nevinavat". Dan Deșliu a fost
scos disident. Pentru că l‐a cântat pe Stalin și după
ce a murit? "Și Stalin, viu, trăiește prin partid".

în fapt, au intrat în pușcării, sub stalinismul
atroce, cei mai buni, cei mai curaţi oameni. Sadismul
extrem a fost produs de comunismul ‐ iad. în închi‐
soarea din Pitești, Ţurcanu, managerul iadului, cel
care organizase mancurtizarea cu ciomagul, suspen‐
dase și dreptul la moarte: „Ei nu, criminalule, de
murit mori când vreau eu".

Arșavir Acterian a fost închis în două reprize: în‐
tre ' 49 ‐ '53 și '61 ‐ '64, la Jilava, Aiud, Canal; s‐a an‐
gajat greu ca muncitor mozaicar, și mai greu ca an‐
ticar; ca funcţionar,abia într‐un târziu. Hans Bergel,
intervievat de Cornel Nistor, a fost condamnat în
1959 la 15 ani de muncă silnică și temniţă grea pen‐
tru nuvela Prinţul și bardul, scrisă în '45 ‐ '46, unde
bardul îi spunea prinţului: "Sunt liber chiar dacă mă
pui în lanţuri”. A plecat din ţară după trei condam‐
nări. Despre patimile sale îi vorbește cu demnitate
lui Cornel Nistea: „Trădătorul care, a propos, a vân‐
dut Securităţii un șir întreg de persoane, trăiește azi
în România și este cetăţean de vază; el a fost și mar‐
torul principal al acuzării. Despre cei cinci ani de
detenţie ‐ am fost eliberat în 1964, asemenea multor
altora ‐ nu se poate spune mai mult decât ar putea
să spună sutele de mii de foști tovarăși de suferinţă.
Am cunoscut închisori din nordul până în sudul Ro‐
mâniei ‐ minele de plumb de la Baia Sprie, fortul
Făgăraș, închisoarea de tranzit Codlea, "malmezo‐
nul" din București, închisoarea militară din Timi‐
șoara, închisorile Securităţii de la Arad, Curtici și
Brașov, lagărele de muncă forţată Răchitoasa și de
pe insula dunăreană Strâmba, fortul subteran nr. 13
Jilava ș.a. "

Am citit undeva (în Ion Gavrilă Ogoranu?) că între
Yugoslavia și RSR era o înţelegere: pentru fiecare
transfug prins și trimis înapoi, RSR oferea un vagon
de sare. Rămânea destulă ca să toarne în zeama și‐
n terciul deţinuţilor, anume ca să fie prăbușiţi, nu
numai de înfometare, ci și de sete.

Iar Flavia Cosma, poeta din Canada, intervievată
de Cornel Nistea, refuză să îi uite pe cei trei tineri
români aruncaţi în ocean peste bordul unui vas chi‐
nezesc; comandantul n‐a vrut să plătească 5000 de
dolari guvernului canadian pentru că avea călători
clandestini. A‐i uita pe fugarii tragici înseamnă a ne



20

Nr. (279) 2019

uita pe noi înșine.
Se vorbește, folosindu‐se sintagma lui Jaspers,

formulată după război, de "vinovăţie colectivă". Mă
opun: vină colectivă ‐ nu, suferinţă colectivă, excep‐
tând aparatul de represiune ‐ da. Și‐i dau dreptate
lui Alexandru George, când afirmă că scriitorul ro‐
mân e în diacronie: Tonegaru (anagramat de pro‐
letcultiști ca Negatoru; informaţia o am din "Asyme‐
tria" lui Dan Culcer, revistă Online înfiinţată în 2000)
n‐a fost contemporan cu Mihu Dragomir, nici Beniuc
n‐a fost contemporan cu Paul Georgescu, nici Ion
Barbu cu Nina Cassian, nici Crohmălniceanu cu I.D.
Sîrbu, nici Dimov și Mircea Ivănescu n‐au fost con‐
temporani cu Ion Potopin și Haralambie Ţugui. Cu
atât mai puţin N. Manolescu, a cărui antologie a fost
ciopârţită din motive de "fascism", cu Jebeleanu, au‐
torul delaţiunii. 

Da, jucai "leapșa pe murite" (titlul lui Virgil Tă‐
nase, editura "Adevărul", Buc. 2011), dacă nu aveai
spate. Partidul și Securitatea nu glumeau.

Eliberarea din "cămașa de forţă a dictaturii co‐
muniste și mizeria morală", ca să‐l citez pe intervie‐
vatorul C. Nistea, nu s‐a făcut cu ușurinţă. "Exilul
este una din cele mai grele probe la care este supus
un intelectual. Poate fi comparat cu boala și cu moar‐
tea", spune Bujor Nedelcovici. S‐a zbătut să iasă de
sub pumnul și palma cenzurii în 1987.

Bujor Nedelcovici a trecut, la 16 ani, prin eva‐
cuarea familiei din casa părintească, prin arestul po‐
litic al tatei, prin radierea sa din Baroul de avocaţi
din Ploiești, din cauza "dosarului de cadre". Au urmat
12 ani de șantiere (Bicaz, Brașov, București) și un
debut chinuit, în '70.

"În scris mă revoltam, îmi luam revanșa și aveam

impresia că scriitorul are o misiune: rostitor de ade‑
văr". Numai că adevărul e bătut ca mărul și umblă
cu capul spart. Publicând Al doilea mesager, în 1985,
la Albin Michel, s‐a văzut respins în România de cen‐
zori și de editori. „Un scriitor care nu publică este
un scriitor mort. Ce să fac?" A ales surghiunul.

"Coșmarul securităţii" l‐a făcut pe esteticianul
Titu Popescu să plece în Germania. „Exilul a fost ex‐
presia unei revolte totale". L‐am numit estetician
pentru că în biblioteca lui Petru Ursache se află căr‐
ţile de estetică: Idei estetice în scrierile lui Mihai Ra‑
lea, Dacia, CIuj, 1974, Specificul naţional în doctrinele
estetice românești, Dacia, 1977 și Concepte și atitu‑
dini estetice, Meridiane, 1983. Și aici trebuie să‐l
citez pe profesorul de la Sorbona, Titus Bărbulescu,
autorul eseului Fiinţa neamului românesc: "intelec‐
tualitatea românească din exil, care încerca să ţină
trează conștiinţa naţională, să divulge teroarea co‐
munistă și ideologia ei inumană."

Și zice Alexandru Matei, în Mormântul comunis‑
mului românesc, eseu ajuns la a doua ediţie, Publis‐
hing, 2011, că este ambiguă condamnarea comunis‐
mului "ca și cum comunismul ar fi cineva: cineva
care s‐a plimbat prin lume, a ucis oameni, a promis
bunăstare, a păcălit și a fost închis, apoi condam‐
nat".

Păi nu asta a făcut? N‐a ucis? Triada Wiesel e aici
corectă. Iar comunismul n‐a fost îngropat decât pe
jumătate, dovadă atacurile partidnicilor când le con‐
tești "realizărili".

Cum poate fi vaccinat cineva contra virusului co‐
munist? Luptând împotriva cedării memoriei, așa
cum fac toţi cei intervievaţi de Cornel Nistea în Tra‑
gismul exilului românesc.

l

Scriitori 
și gazde 

în Biblioteca
„Grigore Hagiu”

din 
Târgu Bujor

l

l La Festivalul de Poezie „Grigore Hgaiu”, septembrie 2019 l
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REMEMBER

Poeta LEONIDA LARI ar fi împlinit zilele acestea
70 de ani. Născută în Basarabia la 25 oct. 1949, nu‐
mele la naștere fiind Liuba Tuchilatu, Leonida Lari
(părinţii învăţători) este autoarea a peste 30 de vo‐
lume de versuri, proză, confesiuni, eseuri, traduceri,
apărute în Republica Moldova, România și Rusia.

Leonida Lari s‐a aflat printre fruntașii mișcării
de emancipare naţională din Basarabia în anii 1988
‐ 1991...

A fost, de asemenea, deputat în Parlamentul Ro‐
mâniei în trei legislaturi. Ca scriitoare, Leonida Lari
a semnat, printre altele, volumele Piaţa Diolei, Mitul
trandafirului, Insula de repaos, Dulcele foc, Lira și
păianjenul, Epifanii, Lunaria, Infinitul de aur. A fost
încununată, de‐a lungul anilor cu numeroase premii

între care Premiul „Emi‐
nescu” al Academiei Ro‐
mâne, ale unor instituţii și
reviste culturale din Ro‐
mânia și Basarabia.

lată, ce scria despre
poetă, regretatul Cezar Ivănescu:

„Leonida Lari întruchipează și comunică prin
versurile sale, o rară și desăvârșită armonie cu sine
și cu vocaţia sa, cu fabulosul ţinut moldav care a
zămislit‐o și cu Fiinţa Absolută care o luminează”

...Făcând parte din generaţia '70, alături de alţi
colegi, m‐am bucurat și eu de prietenia Leonidei cu
care eram, cum îi plăcea ei să ne alinte, printre fraţii
ei de cruce. (Sterian Vicol)

Leonida LARI ‑ 70

CREANGA NOPŢII

Auzi din creanga nopţii cum picură cu lună,

Iubitul meu, mă rupe din piatră și mă du

Sub cer, într‐o câmpie, unde‐am fi eu și tu,

Nestânjeniţi de graba care‐o să mă răpună,

Auzi din creanga nopţii cum picură cu lună?

Și năucit de ierburi, îngenuncheat în ploi,

Înnebunește‐mi părul și uită că‐i o clipă

Alunecarea asta, că‐i zbatere de‐aripă,

Că‐i focul care‐și varsă cenușa peste noi.

Iar din copaci și ierburi va mirosi a ceară,

Și apa, și ţărâna vor răsufla sfinţit

Și degetele noastre vor pâlpâi‐mpletit,

Ca niște flăcări care se‐nalţă și coboară.

Supremă încercare‐i sau joc miraculos

Să simţi c‐atârnă trupul pe‐un fir de vis în jos?

Nestânjeniţi de graba care‐o să mă răpună,

Auzi din creanga nopţii cum picură cu lună?

Leonida Lari

IARBA FIARELOR
Dedicație târzie, Leonidei Lari ‑

Brusc, mi‐am amintit de tine, când 

Eram în toamnă, la anii care‐i ai,

Iubeam și fete, încălecam și cai,

Plutind pe râpi și dealuri, peste rând ‐

Eram cum ești, bătând cărări de rai

Cu pasul meu mereu cam sângerând,

Că inima‐mi era ca‐ntr‐un intrând 

Fiindcă și erai, și nu erai...

Coboram valea la fetele cântând,

Prin iarba caldă ca un bot de vulpe 

În timp ce macii le‐nfloreau pe pulpe,

La izvoru‐n care ne scăldam pe rând...

Eram un pui de taur, vrăjit de luna mai,

Tu un cântec împletind cărări de rai!...

Sterian Vicol
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În discuţia imaginată de Irvin D. Yalom între dr.
Josef Breuger și Fr. Nietzsche din romanul Plânsul lui
Nietzsche, având ca subiect starea lui de sănătate, filo‐
soful îi spune doctorului că, în ecuaţia viaţă‐moarte,
moartea nu ar trebui să terifieze, întrucât cel care
moare are șansa de a nu se mai teme de moarte... Te
poţi elibera de ceva împovărător, persiflând. E o soluţie
preferată de Dumitru Augustin Doman în noua sa carte,
Moartea de după moarte*. 

Alegând acest titlu, Dumitru Augustin Doman pa‐
rodiază și persiflează un titlu celebru al dr. Raymond
Moody, Viaţă după viaţă, pentru a‐și lua libertatea de
a ataca o problemă gravă, generatoare de tensiune in‐
terioară și pentru a se elibera astfel de povara ei. Nu
poţi fi indiferent când vorbești despre moarte, fie ea
abstractă – moartea celorlalţi, prin care repetăm, de
fapt, propria moarte, sau concretă, individuală – moar‐
tea ta, pe care ţi‐o reprezinţi, dar în care nu crezi...
Cum spune Malraux: moartea este ceva ce îi privește
pe ceilalţi...

Ce l‐a determinat pe Dumitru Augustin Doman să
scrie o asemenea carte, știut fiind spiritul său ludic,
cu înclinaţie spre umor, de ce a ales să facă haz de
necaz scriind în registrul umorului amar despre o temă
a cărei bibliografie se întinde pe toată durata culturii
omenești, începând cu Epopeea lui Ghil ga meș?... Se
spune că umoriștii sunt cei mai triști oameni. Ei au ac‐
ces la structura tragică a lumii pe care preferă să o ca‐
mufleze sub fardul umorului. 

O sugestie a motivaţiei poate fi această confesiune:
„În 2013, în Mexic, a apărut o antologie de proză ul‐
trascurtă, tot bucăţi de zece‐cincisprezece rânduri. O
reţin pe aceasta de Salvador Elizondo (1932‐2000), in‐
titulată Colofon: «Moartea este acea operaţiune a spiri‐
tului prin care tu, cititor, și eu, autorul acestei scrieri,
ne pierdem importanţa: chiar dacă relaţia noastră ră‐
mâne intactă»”. O provocare a conciziei, a lapidarităţii,
așadar.  Dar și un memento G.B.Shaw: „Viaţa uniformi‐
zează oamenii; moartea scoate în evidenţă pe cei mari”...

Moartea i se revelează prozatorului în multiple
ipostaze: „Moartea ca absenţă”, sau moartea care „cere
vieţii drepturi de autor”, sau „Moartea e cunoaștere.
Restul e tăcere sau zgomot sau furie; totuna”. Există și
o „moarte morală” – „desăvârșirea autocriticii”, după
cum există și o „democraţie a morţii”: „Cei optimiști
nu au parte de dreptate, nici cei vii și nici cei harnici.
Dreptatea e a celor resemnaţi și a celor morţi”. Și încă:
„Democraţia morţii, așa ar trebui să se intituleze toate
cărţile din lume, fie că sunt de poezie sau de proză, fie
că au ca temă iubirea, filosofia, fericirea, natura sau
chiar moartea... Biblioteca lui Borges – Democraţia
morţii”.

Subiectul este tratat eseistic, prin trimiteri la Biblie,
la L.N.Tolstoi, I.A. Bunin, J.L. Borges, I.D. Sîrbu, Jules
Renard, Horia Bădescu, Gheorghe Grigurcu, Ileana Mă‐
lăncioiu, Emil Cioran, când interiorizat în abordări per‐
sonale, în care eul care povestește se fixează într‐un

timp subiectiv pentru a savura viaţa sau pentru a o
contempla din perspectiva timpului obiectiv, universal,
într‐o proiecţie a esenţelor prin care moartea este ac‐
ceptată ca dat firesc: „«Noi vom muri și vom fi ca apa
vărsată pe pământ, care nu se mai poate aduna» (II
Regi; 14, 14)”.

Scriitura lui Dumitru Augustin Doman adună bu‐
chete de contraste în care există un numitor comun –
umorul. Dar umorul are gama lui de nuanţe – de la bo‐
nomie, persiflare, ironie la amărăciunea evidentă în
dialogul imaginar dintre eul care narează și Lessie,
câinele de la care învaţă seninătatea în faţa morţii:
„...«Nu sunt mândră, încerc să fiu senină și să‐ţi arăt
cum se moare cu seninătate!»”. La acest răspuns im‐
aginat și dedus din comportamentul animalului, reacţia
omului, topind apolinicul în dionisiac: „Caut în casă
toată băutura și‐o beau într‐o (dez)ordine oarecare.
Beau și plâng”..., cu trimitere la o altă experienţă despre
cruzimea vieţii: „Mănânc și plâng! Mănânc!”

Regăsim notaţii care au valoare aforistică: „Nietzs‐
che a murit. Deci, nu mai e totul posibil”; altele fixează
gândul în nostalgie: „Nefiind eu printre aleși, am avut
întotdeauna satisfacţia de a nu dezamăgi”, ca și în mo‐
mente memorabile, arhetipale pentru timpul în care
ne aflăm: „Un om necăjit așteaptă de ore bune la ușa
demnitarului, așteaptă să fie primit într‐o audienţă.
Te uiţi la amestecul de deznădejde și speranţă din ochii
lui și‐ţi vine să‐l întrebi: «De ce‐l cauţi printre vii pe
cel ce e mort?»”. Unele par adevărate poeme: „Sufletul
meu este locul din trup nu‐știu‐unde localizat; dar e
locul unde moartea știe oricând unde să‐i dea un semn”.
Nu lipsesc întrebările existenţiale: „Poţi iubi în același
timp și pe Dumnezeu și moartea, când știm că El ne‐a
dat moartea?”, nici anecdotele livrești: 

„‐Ce mai face Simion?
‐Se străduiește, se canonește, se muncește să moară.
‐Spune‐i s‐o lase mai încet, îi va reuși oricum!...”, 
sau:
„‐Viaţa? îl întrebi pe Teofil.
‐O chestiune epuizată! îţi răspunde el într‐o doară”.
Volumul Moartea de după moarte are o simetrie

de compoziţie și de construcţie, poemul de început –
Introducere în epilog, fiind oglinda în care se reflectă
grupajul poematic final, Sfera cu enigma. Viaţa și moar‐
tea sunt feţe ale aceleiași medalii, ale aceleiași scriituri:
„Viaţa? O părere. Moartea? Umbra fumurie a unei pă‐
reri”.

Cu nerv stilistic, cu umor, cu generozitatea dată de
dorinţa de a împărtăși cu ceilalţi bucuria și amărăciu‐
nea, scriitura lui Dumitru Augustin Doman incită, fas‐
cinează și atrage în spaţiul lecturii și al sensurilor. Cu
o singură idee nu pot fi de acord, oricare i‐ar fi
motivaţia: „Un critic îi urăște pe scriitorii pe care‐i co‐
mentează”... În rest, totul derivă din harul de scriitor
al lui Dumitru Augustin Doman.

*Dumitru Augustin Doman, Moartea de după moarte, Editura
Junimea, Iași, 2019.

CRONICĂ LITERARĂ

Fețele creației: viața și moartea...
de Ana DOBRE
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PROZA LA ZI
Pelerinaj

de Irene POSTOLACHE
‐Alo! Unde sunt? La Agapia! Da! Abia am plecat!

răspunde popa Pungă cu glas uleios, de om sătul.
Da! în pelerinaj!

Se uită înjur și completează în șoaptă:
‐Tura asta am autocarul plin de babe. Să dea

dracu’ dacă e vreuna sub șaptej’ dă ani! Miroase a
colivă!

‐Sfinţia ta, am ajuns! anunţă cu voce reţinută o
bătrână cu nas coroiat, roșu grena, ce ar pune pe
gânduri un băutor încercat.

Popa întoarce capul. Primele femei au coborât
deja din autocar, intrând pe poarta mănăstirii. Se
răsfiră ca un evantai, respirând cu nesaţ pacea din
curte, împreună cu aerul tare, cu iz de brad.

O maică subţire, cu faţa ca hârtia încreţită de
ploaie, iese dintr‐o chilie, dăruind femeilor iconiţe. 

‐Luaţi, sunt sfinţite! spune blând.
Se iscă vânzoleală, toate vor icoane, sunt gratis,

se reped ca ulii, uitând reumatismele.
‐Vreau și eu! Dă‐mi și mie!
‐Să se dea câte una, ca să ajungă la toţi! scuipă

printre dinţii galbeni, o bătrână boccie.
‐Huo! Nu te băga în faţă, hoașca dracului!
‐Auzi? Mie să nu‐mi dai cu huo, că te flocăi pân’

ti‐oi sătura de icoane!
Măicuţa s‐a retras câţiva pași, privind scena. Popa

își ia seama, lasă telefonul și se repede printre
femei.
‐Alo, alo! Păi, se poate? Ne facem de baftă aici, Ia

mănăstire? Doamnelor!
‐Iertare, sfinţia ta! dă să‐i apuce mâna boccia. Fe‐

mei proaste! Da’ și matale strici! Ce ţi‐a trebuit să
iei fandositele astea la drum? De rele și afurisite, nu
le întrece nimenea... Să fie cu respect, așa ca noi, că
doar am plecat în pelerinaj, ce dracu? Doamne iartă‐
mă!

‐Gata! se încruntă popa. Toată lumea, porniţi
după ghid! Hai, fuguţa, fuguţa, mamaie! Lasă bas‐
tonu’, că‐i aproape! Hai, că pierdeţi ghidul, deja a in‐
trat în biserică!

Se asigură că întregul cârd e pornit pe aleea cu‐
rată lacrimă, străjuită de flori, din curtea mănăstirii.
Maica îl privește, privește femeile, apoi se retrage,
făcându‐și cruce. A văzut multe Ia viaţa ei, mai ales
de când nu mai poate munci și locuiește în curtea
din faţă.

Chilia ei e prima lângă intrare, apoi mai vin cinci,
înșirate salbă, apoi altă clădire, cu cerdac, uși de

lemn și alte șase chilii. Vi‐
brând în aerul curat al mănăs‐
tirii, ghirlandele de flori agă‐
ţate pe pereţi curg pe pervaze, mângâie covorul
suratelor lor mai norocoase, petunii cu ifose de cur‐
cubeu. Aerul a aţipit leneș. Prin frunzele teiului de
lângă poartă, soarele își trimite razele să deseneze
pe băncile de lemn animale fantastice.

E cald. Popa Pungă își șterge cu mâneca sudoarea
de pe frunte. E îmbrăcat în sutană nouă. Părul, lung
și lucios, ca uns cu slănină, îi trădează meseria. Pri‐
vind în jur, verifică dacă e singur, apoi ridică telefonul
la ureche și continuă să vorbească:

‐Alo! Săndele! Mai ești? Hai, că mă gândeam c‐ai
închis! M‐au căpiat babele astea! Doar m‐am jurat
că nu mai fac pelerinaje, da ce, pot? De aici iese mă‐
laiu’! Mai ales acu’ de când te obligă mitropolia să
trimiţi oamenii din sat cu autocarul la locurile sfinte.

‐Îîîî? Păi, cum? Merg, dă‐i naibii de proști! Da’
mai mult babele, pe moșnegi nu prea îi păcălești,
păzesc cârciuma, afurisiţi de beţivani. Nici la biserică
nu vin, doar la nunţi și înmormântări. Dar n‐am voie
să‐i iau tare sau să‐i înjur, că se supără și nu mai vo‐
tează pe cine trebuie. Gingașă la maţe s‐a făcut lumea
asta, bre!

Popa alungă cu mâna un bondar zgomotos, apoi
se așază agale pe o bancă.

‐De‐aia zic, măi Săndele. Las‐o naibii de cârpeală
și hai cu mine! Că banu’, iese, nu glumă! Ce n‐aș face
dacă aș avea cu mine un frate de ispravă, nu ca fan‐
dositu’ de‐i acuma ghid. Ei nu, că mă apucă greaţa
când îl văd: came nu mănâncă, de băut nu, ţigară
nici atât, nici măcar nu înjură! Zici că‐i pocăit! Nu se
face bine ora zece seara, el e ţup în pat, odată cu ba‐
bele... L‐am băgat în mă‐sa‐n cur tura trecută și a
stat cu ochii beliţi juma’ de zi. Un cuvânt n‐a scos,
parcă înghiţise o mătură!

‐Ce zici? Cum să fi greu? Da, ce‐ai de făcut? Mă,
Sandele, doar ești băiat isteţ! Scoţi de pe internet
tot ce se găsește despre mănăstiri. Sunt de vânzare
cărţi.... destule! Hai, că nu‐i greu! Văratec, Agapia,
Cămârzani, Râșca, Humor, Voroneţ, Putna, Drago‐
mirna...

‐Da, Râșca, unde a fost exilat Kogălniceanu. Bravo,
mă! Ai văzut că ești deștept? Nici n‐ai citit și știi! Să
vezi ce ciubuc o să‐ţi dea babele... Se ţin după tine
ca să‐ţi îndese bani în buzunar!

Zău!
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Popa Pungă se întrerupe, ascunzând telefonul.
Salută smerit două maici, care trec, cu ochii în pă‐
mânt. Adunând degetele, face o cruce largă, de Ia
frunte până sub pântece, rostește rapid „ doamilu‐
iește.”

Constată că e iar singur în curte. Soarele aurește
turla, iar albastrul cerului săgetat de rândunele gă‐
lăgioase e ireal. Popa bagă mâna între picioare și se
scarpină îndelete la ouă. Tocmai atunci, cu ochi lă‐
crimoși, pătrunse de evlavie, cu baticuri negre în‐
nodate sub barbă, încep să iasă babele din biserică.

‐Hai că te‐am lăsat, Sandele! Te sun mai târziu,
că‐mi vine turma. Mă întorc duminică. Abia ce¬rni
trag sufletul și am o răcitură la doișpe. Vrea să‐l în‐
groape nevasta cu trei popi, așa că merg și eu Ia în‐
mormântare. Dimineaţă? Nu, n‐am decât o conservă,
îi fac dezgroparea de șapte ani. Hai, mai vorbim!
Duc babele la pensiune, la cazare.

închide. Femeile s‐au apropiat.
‐Vai de mine, sfinţia ta, mare dreptate ai avut!

sare cu gura boccia. Că muream proastă acasă, la
curu vacii și nu știam ce minuni îs pe lumea asta!
Noroc cu matale! Să ne trăiești!

‐Să ne trăiești! Să‐ţi dea Dumnezău sănătate! îi
urează năsoasa.

O lacrimă atârnă de vârful nasului falnic, ce des‐
pică în două faţa minusculă, încadrată de batic. Im‐
aginea magnetizează privirile popii.

‐Așa‐i fetelor! Săracu’ părintele, cât se zbate pen‐
tru binele nostru! Hai să facem poză, părinţele! Să
crape de ciudă zgârcita de sor‐mea! Pocni‐i‐ar rânza‐
n ea!

‐Io, părinte, io stăteam așa sub icoana Maicii... și
s‐o făcut ca un abur care ieșea din ea... și m‐o prins
o spaimă! Cred că pe Maica am văzut‐o, povestește,
fără să ia seama Ia nimeni, o femeie rotunjoară, mică
de statură, cu braţe de luptător. Femeile o înconjoară
în vreme ce ea murmură continuu:

‐Să ne trăiești... să ne trăiești, părinte!
Apoi, iute, fără veste, se apleacă și sărută taman

mâna cu care se scărpinase mai devreme popa. EI
tușește, încurcat, dar nu‐și retrage degetele.

‐Alo, doamnelor! le îndeamnă popa. Așezaţi‐vă
Ia poză! Apoi mergem la masă și la cazare. Hai, re‐
pejor! Nu rămâneţi în urmă!

Femeile se înghesuie, împingându‐se cu coatele,
să facă poză. încordate, se împing pentru un Ioc în
frunte, în vreme ce faţa le‐a îngheţat imobilă într‐
un zâmbet forţat, stupid. Apoi îl urmează pe popă,
răsfirate pe tot drumul. Ghidul, adus de spate, galben
la faţă ca un bolnav de ulcer, încheie cortegiul.

‐Auzi? Oare nu aici, la Agapia, s‐a întâmplat ne‐

cazul ăla cu oamenii? se trezește vorbind boccia.
‐Care necaz, fa? se arată interesată consăteanca

trupeșă, cu faţa lucind de transpiraţie.
‐Ei, care? Nimic nu știţi! A scris la ziar! A fost

mare scandal de la pământ. Cică mănăstirea a câști‐
gat procesul cu niște oameni d‐acia și le‐o luat casele
în ajun de Crăciun. Zău! I‐o scos din casă în zi sfântă.
Păcat mare, soro!

‐Îîîîu! Păcat mare, să alungi oamenii în prag de
sărbătoare! V‐am zis eu, de‐aia ne pedepsește Dum‐
nezeu! Că suntem răi și necredincioși!

Femeile se strâng grămadă să dezbată, oprindu‐
se din mers. Gesticulează, speriind vrăbiile.

‐Alo! Alo! Doamnelor, haideţi mai iute! Ne prinde
noaptea pe drum! se înfurie popa.

Autocarul Ie‐a adus bagajele la ușa pensiunii. Bă‐
trânele își cară, oftând, sacoșele de rafie, doldora.
Popa Ie privește încruntat.

„‐Ce naiba au pus în bagaje? Pentru două zile?
Zici că duc pietre de moară!” se miră popa.

„ Mai bine să‐l sun pe frati‐miu, că am timp cât
se cazează astea și până le așează la masă. Poate‐l
conving și‐l fac ghid! „

Părintele Pungă se oprește pe terasa goală a pen‐
siunii. Scoate telefonul și reia covorbirea.

Soarele coboară netulburat spre apus. în sat, de‐
parte, cântă isteric cocoșii.

‐Alo? Săndele, cum e? Te‐ai mai gândit?
‐Uite cum e afacerea: dacă vii la pelerinajele din

Moldova și Bucovina, te iau cu mine și‐n Israel. Acolo
bani! Curaţi, că babele nu cer chitanţe. Numa fraierii
plătesc taxe!

‐Nu trebuie să știi nicio limbă, mă! Acolo, iară
ghidul lor nu te primește, așa‐i legea. Doar să nu
faci mutre când te botez în Iordan... Că trebuie să te
botez iar și iar, Ia flecare grup, de fiecare dată, ca să
fii exemplu și să intre toţi după tine în apă. Aia e!
Dacă văd, vor și ei... Și costă, nu?

‐Sigur că‐i murdară apa! Da, nu mori, mă, ce Dum‐
nezeu! Fii bărbat!

Ușa pensiunii se deschide de perete.
‐Părinte, hai repede, că iar fac nebunele scandal!

Domnișoara doctor... cică nu‐i place camera... că pute
a bărbat împuţit!

Femeia dă ochii peste cap.
‐Nici mâncarea nu‐i place... De, așa‐i după șaptej

de ani... Se duce naibii și mirosul și gustul...
Popa se uită urât și oftează cu jale.
‐ Ooof! Săndele, gata, te las! Nu te mai sun, până

nu ajung acasă. Aici n‐am liniște nici cât să mor!
Vezi, mă? Dacă eram amândoi, altfel stătea treaba!
Hai! Mai vorbim noi!
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ELEGII PENTRU CEL PLECAT de Ana Ștefănescu

Doamne, repede!

Doamne, fă‐mă repede până la unu, 
scade din el ce mi‐a luat și‐adună‐mă 

cu el când a plecat, 
desfășurându‐mă în doi, întruna! 

din piatra acestui inel fermecat
pe degetul lui purtat în care rotește!

tocmai pentru că el dă celor frumoase 
și habar‐n‐am mie 

exact pe vârful sabiei cum m‐a tăiat 
după cum îi picură cântecul 
chiar și când nu vine ori când eu fug 
prinzându‐ne de inimi pe dedesubt.

de fapt, trupului meu, îi dă capul pierdut 
(ori nu mai știu dacă tăiat, deși, cred, 
femeie fiind, eram sigură J) 
după ce de fiecare dată l‐a savurat 

îndestulându‐mă 
atât de îndelung pe o tavă 

cu gust de trandafir și ciocolată 
și din ce în ce mai roșu în sângele meu:
mie din rană înmugurindu‐mi flori
și lui până la seva din rana lor
cu care legendelor în cărţi se parfumează. 

așa îl simt în nări și‐mi amintește 
început de prezent continuu 

într‐o ”poveste‐deodată”, 
eu dezintegrată acum și el amuţind, 
în propriul inel și‐n propria lui sabie 
și‐n imediata trecere 
cu o rotire‐n plus la ceasul meu. 

și cum, Doamne, totul e suprapus
peste aceeași gaură neagră 

a iubirii veșnic mușcând 
și în zadar cu mâna spre darurile tale, 

potrivindu‐i‐se, 
numai el îmi spune să‐l mai întorc 

și să nu‐l uit. 

deci, repede‐repede, fă‐mă una 
și‐adaugă‐mă lui 

și fură‐i sabia! ca, din greșeală, 
să nu mă mai taie 
cu aceeași învârtire de inel 
la ceasul lui! 

În afara ta 

cât să trec cele 1000 dimensiuni

mai mult decât un dor și 
până la o altă naștere din tine!?

și știi că am pleopele grele 
de‐atâta pământ 

încât, deși nu‐ţi amintești, 
cobori să mă arăţi punct cu punct. 

de fapt, în somnul tău pot să văd 
totul descompus 

curgând spre un plus infinit
abia după ce am urcat treptele
și m‐ai rostogolit în aer 

într‐o miime de timp,

brusc trezită adânc spre îndestulare 
și răvășindu‐mă cea de zi cu zi,
cu o mână întinsă spre a te primi;
dar mai grea decât trupul. 

așa cum ar putea pleca neînsufleţit 
de un adevăr omenesc atins de tine:

în doar două aripi, de lipsire păzindu‐mi rana, 
Atlasul norilor și Queen 

măsurându‐mă a 1001 dimensiune.

Prezent continuu 

cu tine nu mai sunt în acele povești 
și nici din alte călătorii nu mai vin,
timpul tău oprindu‐mă pe una din șine; 

… și orice tren fără stăpân din mine.

chiar firescul bine din care obișnuiam 
să îndestulez găuri negre 
ale iubirii sau din ce patimi 
și plăţi or fi fost
năucitoare din ei și în oglindă 
drumuri înfundate ai oprit;
îmblânzindu‐mă cu un fel de muzică 
care așa începe, doar în liniște,
cum te cântă și gândește 
în propriile cuvinte.

într‐adevăr, aduci acest prezent continuu 
în care să ne treci rotunjindu‐mi ceasul

… poţi chiar mai mult
în picurii din privire și sevei de viaţă 
și în atingerea oricărui simţ 
din spatele secundei care mă scrie
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PAGINI DUNĂRENE
Maria Durerii

de Aurel Brumă

Incendiul despre care scrisesem câţiva cuadraţi
apăruţi în jumătate, a fost în '74. Din miriștea arsă
focul trecuse la stoguri, la sediul colectivei și grajdul
armăsarilor de rasă. ăia de care se tot zicea că ar ti
fost zălogiţi pentru datorii la nu știu care emirate,
ducate, gâște împănate. Se îmbătase paznicul sau
leșinase, nu știm cum nici moartea nu i‐o știm. doar
ici‐colo coame aprinse în ochii și‐n mintea copiilor
unde coșmarul visat depășește coșmarul real. Atunci
intrase în rug tatăl Maiorului. Tata Cailor. Voia să
deslege boxele, să dea șansa galopului, cavalcada
vieţii. Muierea îi stătea în marginea pălălaiei. așa
cum i‐a fost o viaţă întreagă în marginea biografiei,
dincolo de cai, de paharul de tărie, de rostogolirile
de vier bătrân printre scroafele tinere ale satului.
Aici, exact aici, între cei doi, hotarul de apropiere și
depărtare, hotarul morţii pe care se așează lumâ‐
nările de iertare. Dar între siluetele ţipate ale cailor
cea a omului refuza să apară. S‐o fi urcat cu armăsari
cu tot în cer. că nici umbra nu i‐au găsit‐o și Maria,
că așa se numea văduva cailor încălecaţi de foc, făcea
metanii pe crucea fumegândă a fiecărui stâlp al graj‐
dului, de‐i trecuse arsura dincolo de coate, dincolo
de glezne și ea nu simţea, încurcată în blestemul
acela arzând Maria Durerii. 

Albuș de ou și sare,
frunză de brusturi roșii 
Maica Maria pururi Fecioară 
și lacrimile vecinelor 
și Maiorul alături 
și moartea alături,
mușcând din carnea topită a coapselor 
și din umeri
și din geamătul abia respirat al muribundei.
A urmat o altă cavalcadă de altfel de cai. Maiorul

și motocicleta, atașul rupându‐se în belciuge și.
drum răsucit. Manolo prăbușit în ataș. in disperarea
celui mereu cu zece pași înainte: Scoate‐o din cup‐
torul durerii, Mano, puiule, coapsa aia a ta, a mamei,
și bocetul care clocotește în creierii mei. Rugul ma‐
mei e‐n mine, Mano.

Maria și prispa și priveghiul în viu, de‐o ardea
respiraţia durerii din jur, a propriei dureri, clocotul
din ploaia de lacrimi și uscăciunea lacrimilor sune‐
tului său. Bătrânul doctor tremura stâlpii de propria
neputinţă, fiola de morfină spartă între degete în‐
străinate, nesigure, înnodate pe pragul morţii încă
neatinse.

Mano.
Maiorul.

Argilă tescuită ca pielea de
șarpe pe locul amintirii, ochii Ma‐
iorului scurși în mlaștina propriei
copilării, sub copitele mâniilor alungaţi de tatăl său
prin pajiștile cerului.

Și s‐a tras peste ei, peste opaiţul prispei și durerea
mamei pătura stelelor odată și încă și iar. Două săp‐
tămâni descleiate din calendar, lutul întorcându‐se
în suluri cu litere încă nedescifrate cum nici spe‐
ranţa, piele jupuită, prosopul de umed mereu atin‐
gând respiraţia Mariei, câtă mai era, corul bocitoa‐
relor tot mai rărit, alungat de îndepărtarea capătului
și al propriilor așteptări. Moartă în viu Maria își lăsa
carnea lopătată de lutul strecurat printre degetele
subţiri ale lui Manolo. Creștea numărul cojilor us‐
cate, al talașului lemnului subţire și el, rotunjit în
curbura cutiilor cu ir și abia la capătul ultimei ju‐
mătăţi Manolo îl strigă pe Maior din căușul atașului:
e timpul să atingem Nordul. Și ieșiră din ochii mar‐
torilor acestei noi alergări, ceva mai blândă, ceva
mai scăzută în disperarea ei.

Fuior în negura abia coborâtă în văioagele pu‐
trede de toamnă.

Drumul se oprea în peretele stâncii: închis în
stânga. în dreapta, și doar un ochi de cer ferestruit
în înalt. Capăt, bolborosi Maiorul. Capăt e‐n mintea
ta și de‐aici e începutul. Trecem de oase, izbucul,
calea interioară. Astea‐s prăbușiri de capre negre și
cornuri de vipere desprinse din târâș, împuţinate,
îmblânzite pentru totdeauna. Calcă‐mi urma, Maio‐
rule, și nici o câtime alături!

Pășeau prin abur, în rotund umed de piatră,
trepte abia ghicite, suitoare, plutind parcă și acelea
în ceaţa rece. De undeva, sunet clocotit, vibraţie de
început de cutremur: izbucul, epiderma pietrei
spartă de apa răsucită într‐o gradualitate imposibilă,
fiertură rece, ţipată, sfredel viu și rana pietrei, iz‐
bucnirea triumfală în afară. De unde începea, unde
se vărsa, toate amănuntele erau înghiţite de negură.
Negură.

Cuvintele lui Manolo. Cuvintele lui plonjau în dâra
mersului, a fiecărui nou segment de potecă, de timp.

‐ Aici, Maiorule, se adunau în vechimea de început
aleșii. Cam de Undrea. după calendarul duhovniciei
răsăritene. Și cei mai curaţi dintre aceștia, Aleșii‑
Într‑Ales, Mirii luminii, doar aceștia erau îngăduiţi
în intimitatea pântecului de piatră. Erau așteptaţi
cinci zile, atât, și apoi, dacă se întorceau, rămâneau
să păzească în sec de cuvinte încă cinci zile pala fo‐
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cului peste care pluteau doar hoiturile unor posibile
întrebări. Se întorceau la colibele și la rostul lor și
trăiau în curăţenia vieţii de care ne îndepărtăm noi,
aceștia: muiere, copii, albit de păr și trecerea spre
alte adâncuri, necuprinse de minte. Îţi simt gândul
câș, colţ de viperă și‐ţi spun că toţi aceștia, Mărturi‑
sitorii și Mirii, luminau cu borangicul călătoriei lor
calea celorlalţi. Calea pe care am parcurs‐o și noi,
ascunși în poveste, în unicitatea legendei. Privește.

Sub fascicolul lanternei: cupola de peșteră, pereţii
păreau drapaţi de mătase, hașuri calde, carnale. în
care pulsau pupele de fluture ale neștiutului.

‐ Cristale, maiorule, cristale zămislite în adânc și
scăpate in afară, intimi atomi din miezul, din ochiul
pământului. Și revin la Mărturisitori. Doar profeţii
biblici și cu mult înaintea lor, la începutul imposibil
de măsurat, Mirii Luminii, primeau aici învăţăturile
venite și ele din foarte adânc, din A Toată Cunoaște‑
rea Lumii. Plecau împovăraţi, înnobilaţi de neștiu‐
tul‐știut, mulţi dintre ei devenind apoi, ca înţelepţi
ai comunităţii, voievozi ai păcii, ai poruncilor de te‐
melie. În rotund de spirală absorbită de cerc și des‐
chisă într‐altă spirală, ei înșiși erau paginile de lec‐

tură ale timpului de omenesc, somnul lor adânc lă‐
sând să coboare toate ale minţii în fagurii Ochiului
din Adânc. Noi înșine. Mirii acestui alt timp.

Lanterna se deslipise din lumină, dar în jurul lui
Manolo, un alt Manolo, eteric, ușor luminat, trupul
era absorbit într‐o aură scintilantă, distorsionată de
creștere, de haloul ogivei.

Posibil, se cutremură Maiorul, posibil ca eu în‐
sumi să fiu citit, spovedit, mărturisit secundă de se‐
cundă acestui știut‐neștiut. O undă fierbinte, ca un
păr cald de femeie îi atinse tâmplele, fruntea, ne‐
odihna întoarsă cu trup cu tot pe o parte, partea
primită de palmele liniștii.

L‐a trezit împunsătura luminoasă a lanternei:
gata. ce a fost de făcut s‐a făcut. Ne așteaptă Maica.

Același drum pipăit schimnicește, izbucul, mo‐
tocicleta înzăuată de polei. O pedală, două și abia la
a șasea motorul sparse tăcerea. În ataș, cu straiţa
vărgată între genunchi, Manolo, Mirele Luminii. Să fi
trecut cele cinci zile?

Și simţi o căldură ciudată, necunoscut de fru‐
moasă, pe umărul drept.

Palma lui Manolo.

l În Biblioteca „Grigore Hagiu” ‑ Târgu Bujor l

l Horia Zilieru
recitând l
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POEŢI DUNĂRENI

CORIOLAN PĂUNESCU
Incompletul peisaj 

lată, vedem în ochean albu‐i veșmânt

și‐n irisul cel viu nestinsa lumii mirare 
ca un străvechi și întristător legământ 
prin sfânta tăcere ce adesea ne doare.

Unde‐or fi leproșii și‐nviaţii din morţi

sau orbul luminii lui redat prin vedere? 
Cum de nu‐s lângă El, cu aprinsele torţi,
îngeri din vreme veniţi din mare durere?

De nicăieri, buna femeie, pe‐al său umăr,

fără teamă ridică urciorul, cu apa lui vie, 
și‐n boabe de nisip sângeriu, fără număr, 
ea cade văzându‐L împuns de recile cuie.

El n‐o strigă și semne nu‐i face din mână, 
doar o privește‐n adânc din naltele sfere 
și Maria de Magdala, frumoasă și bună, 
încremenește sub cruce‐n imensa tăcere.

Împrejur, oștenii cutremuraţi sub scuturi

pe Mielul cel blând îl păzesc pe‐a Lui cruce 
iar timpul se zbăte‐n prăsele de‐arginturi 
și crește cu lumina ce în larguri se duce.

O, Elli, Elli lama sabahtani? limpede spune

glasul cel tânăr, pururi urmat în priveghere, 
iar Cerul detună și trupul cel cosmic apune, 
împlinind Voia în umană și întreită durere.

Acum, liniile care trec geometric prin noi

sau prelungit la‐ntâlniri fără timp și vreme 
dar tramvaiul tot n‐a învăţat să treacă înapoi 
fiindcă și‐acum, de‐o pretinsă iubire se teme.

Nici ţiganca nu vine să ne ghicească‐n palme,

pe băncile străjuite de plopi cu vârful în stele 
și iată cum de trec nopţile răcoroase și calme 
prin parcuri rar înfruntând dezamăgirile mele.

Din copilărie*

Cumpără‐mi, mamă, acest câine 
și iartă‐mă că n‐am uitat să ţi‐l cer! 
Cumpără‐I pentru el, pentru mine

chiar de la crudul urbei hingher.

Uite, mamă, ce blânzi ochi mai are, 
tu crezi c‐ar putea să muște un om? 
Promit să‐i dau mereu de mâncare

și casă din stele să‐i fac sub un pom.

Cumpără‐mi, mamă, frumosul câine 
că uite ce mare și bun m‐am făcut 
și‐astăzi tot ce eu mai cer, de la tine,

e acest câine prin chinul lumii trecut.

Cumpără‐mi, mamă, fiinţa nătângă 
ca o mare și nostimă jucărie de pluș, 
că uite ochii lui sunt gata să plângă

și‐i tremură‐n frunte o pată de tuș.

Hai, cumpără‐l, pentru el, pentru mine 
în magia acestei prea luminate întâlniri, 
că nici să plâng acum nu‐mi mai vine 

când în braţe strâng trupul acestei iubiri.

*Se dedică, cu dragoste,nepotului meu Filip!

l La Biblioteca „Ștefan Petică” Tecuci
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CUVÂNT ALES: Virgil NISTRU ŢIGĂNUȘ

Profesorul Dr. ALEXANDRU MIRONESCU 
„Nemistuita taină în altarul ființei”

Ascensiunea unei conștiinţe nu poate fi repre‐
zentată ca o plutire de metafore. De cele mai multe
ori, ea înseamnă asumarea unei drame. Astfel ni se
relevă existenţa Profesorului Alexandru Mironescu1

marcată de un intransigent spirit critic, de revelaţii
dar și de resentimente, de tensiuni, seisme și chiar
de prăbușiri ‐ toate ‐ în onoarea statorniciei valorilor
perene: spiritualitate, demnitate, nobleţe ideatică,
rigoare știinţifică, deschidere spre misterul antic,
onestitate, dreaptă‐credinţă. Titlul de excelenţă care,
iată, post mortem îi este recunoscut la peste patru
decenii de la înveșnicirea sa ‐ semnul neîmpărţit al
Sfintei Cruci ‐ reprezintă încă o biruinţă a unicului
Adevăr.

La răscrucile vremurilor (dotate cu tăioase furci
caudine, adesea „guvernate” de false modele) acest
distins intelectual român (al cărui ideal ne aduce
aminte de cel care „într‐un calcul fără capăt” „sub
frunte‐i viitorul și trecutul se încheagă/Noaptea
lungă a veciniciei el în șiruri o dezleagă”) portretul
„bătrânului dascăl" din prima satiră eminesciană a
tâlcuit unicul Adevăr creștin nu numai cu autoritatea
savantă a omului de știinţă, ci și cu o creativă sensi‑
bilitate poetică. Modesta noastră contribuţie ur‐
mează palpitul emoţional al expresiei lirice; el se
află pretutindeni: în explicaţiile știinţifice, în comen‐
tariile filosofice („Kairos. Eseu despre teologia isto‑
riei”; „Spiritul știinţific”..., 1938, „Limitele cunoașterii
știinţifice”, 1945), în dialoguri și confesiuni memo‐
rialistice, în paginile literare.

Există, liber de conjuncturile doctrinare, „dreptul
la excelenţa în spirit". Un mai tânăr confrate al Pro‐
fesorului Alexandru Mironescu în domeniul filosofiei
observă: „nu oricine se poate pronunţa asupra spi‐
ritului, istoriei și adevărului,ci numai inșii cărora
tradiţia naţională le‐a dat prerogativa de a vorbi în
numele unei înzestrări de excepţie”2 Entuziaștii in‐
telectuali din veacul trecut (și nu ne referim numai
la cei care, în capitala Bucovinei, la Cernăuţi aveau
să plănuiască, iar la București ‐ să împlinească bibli‐
cul cenaclu al „Rugului Aprins) cunoșteau ideile stoi‐
cului Lucius Annaeus Seneca (4 îH‐65 dH), contem‐
poranul lui Iisus Hristos, despre „independenţa
lăuntrică”: „Să nu te lași învins de nimic ce este străin

spiritului tău, iar când te vei afla în toiul nenoroci‐
rilor vieţii, să te gândești că porţi în tine ceva puter‐
nic și indestructibil, ca o axă diamantină în jurul că‐
reia se mișcă toate faptele mărunte ce formează
ţesătura vieţii”.3 Or, pentru remarcabilul Alexandru
Mironescu ‐ Doctor în Filosofie (în România), Doctor
în Știinţe (în Franţa, la Sorbona), „axa diamantină"
definea „configuraţia noastră" spirituală. Explicaţia
e limpede: "Nu există cultură decât înlăuntrul unei
viziuni religioase a lumii”. Universitarul Alexandru
Mironescu, membru al Academiei de Știinţe va
ajunge, în degringolada postbelică a nonvalorilor
stârnite de ură și subinteligenţă, să propună teme
de laborator pentru cursuri serale din învăţământul
secundar și, în scurtă vreme, să fie silit a purta că‐
tușele ispășirii fără sfârșit.

Opera profesorului Alexandru Mironescu se sus‐
ţine prin reflectarea, în registre prestigioase (știin‐
ţific, filosofic, confesiv, poetic) a valorilor de profun‐
zime ale poporului român. Frazele sale orga ni zează
estetic corespondenţele dintre lumea văzută și tai‐
nele spiritului, lată, de pildă, o „Algebră supremă" a
semnelor nodale ale unui reper moral ‐ o secvenţă
savantă ‐ dispusă în cadenţe prozodice moderne: „E
acolo un nod dintr‑o inefabilă reţea de energii/ de
puteri ale Duhului/ Ai văzut, desigur, un cristal/ și
ști, fără îndoială, că el întruchipează/o reţea fină de
noduri și puteri.../ concentrate vibraţii și tensiuni/și
mai știi/că trăim scăldaţi întru‑un ocean de unde/
prinși, cuprinși/ în broderia unei broderii de interfe‑
renţe.. Mă mișc în văzduhul spiritului/și mă ating de
semnele văzute/ ale unei algebre supreme.”4 Comen‐
tând aceste trăiri extatice, Dl. Andrei Paleolog con‐
semnează „efortul de zi cu zi de a nu se desprinde
de Chipul lui Hristos, căruia autorul îi afirma o fide‐
litate de nezdruncinat (...) Pare‐se Icoana Rugului
Aprins, agăţată între două camere, cântă... „Poemele
filocalice"ca și „Jurnalul” său nu sunt texte literare.
Sunt mărturia unui creștin care aude și care se
afirmă într‐o solidaritate totală cu icoana rugăciu‐
nilor sale" (s.n.)5 Adăugăm faptul că lirica lui Ale‐
xandru Mironescu nu‐și propune să capteze Taina
Providenţei precum Arghezi în „Psalmii” săi, ci să o
înţeleagă și să o mărturisească.

Motto: „acolo se află floarea intelectualităţii românești care transforma atmosfera de iad în stări de înaltă
trăire creștinească”

(IPS Dr. CASIAN, La lumina opaiţului, I, 253)
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Volumul intitulat „Poeme filocalice”5 (astăzi
aproape intruvabil) cuprinde peste două sute de
creaţii lirice ale savantului și scriitorului Alexandru
Mironescu. Editorul cărţii, I.P.S. Mitropolit Nifon,
arată că textele vedeau în 1999 pentru prima dată
lumina tiparului ca o „reverberaţie peste timp a spi‐
ritului mănăstiresc de la Antim”, ca o cinstire a bu‐
nului nume al celor care au constituit celebra gru‐
pare „Rugul Aprins”. Dreapta credinţă este măr turisită
printr‐o „neîntreruptă litanie, ca o pilduitoare ur‐
mare a îndemnului marelui Apostol Pavel: „Rugaţi‑
vă neîncetat!” (I, Tes. 5) „Fiorul liric al poemelor lui
Alexandru Mironescu îmbină știinţa exactă cu cre‐
dinţa și scrisul cu rugăciunea.” Iar rugăciunea, spune
Sf. Isane Șirul este un liman.

Din „văi necunoscute" sunt așteptate „săgeţi spre
cer și haruri de lumină/... inimi de necrezute flori”
(„Floarea”) „încovoiat de ani, bătrânul munte se ri‐
dică,/ Se saltă din așternutul pământesc/Vuind din
liniște/ și ape, purtând pădurea din poveste/ Că‐
delniţând văzduhul unei uriașe catedrale” („Mun‑
tele"). Seva binecuvântată biruiește în firul de iarbă
și în lujerul de crin. „Regeasca floare” e „o podoabă
albă de iconostas”, „Simbolul frumuseţii negrăite”.
„Cu pașii de mătase, tăcerea calcă sigură de ea" în
apolinara „înserare lină". În basilica‐arcă a lui Noe,
Crucea este „infailibila busolă pentru călătoria lun ‐
gă/Aici și‐n viaţă și‐n veșnicii": „Semn al Kenozei
necuprinse...”

Sub semnul Taborului, Floarea de Foc transfigu‐
rează durerea. E o „frumuseţe luminată", „chemarea
marilor nădejdi”: „Pe‐aici nu calcă nimeni cu picio‐
rul/ Ci numai rugăciunea minţii urcă/ Unde acolo
sus e liturghia îngerească/ Adâncul tainei ...” lată un
crâmpei din acea rugăciune: „Te rog, o, Doamne
sfinte, Treime, o, Preasfântă/Urcă‐mă pe munţi în
inimă, unde cântă Serafimi.../Chemarea Ta, o,
Doamne, să străbată Oceanul păcatelor mele...” („De
Profundis”). în aceste caligrafii poetice din care nu
lipsesc „învălmășitele imagini în feţe de cristale” cu
„Epure de miraj” se aude „Respiraţia eternă”: „Vi‐
brează lutul și gânditele enorme galaxii" (Filocalie)

Ciclul intitulat „Dumnezeu, Omul și Marea” sur‐
prinde „fantasticul feeric în deplină sărbătoare", când
făptura se înfiripă „din mii de fulgere” și din „lumină
sfântă". Sub tălpi rămâne tipsia sfărâmată în străvechi
filosofii. în aceste imagini se interferează cu patos
creștin cunoașterea noetică (prin concepte) și reflec‐
tarea estetică/poesis. În „Răsăritul cel de Sus” al Teo‐
faniei, „Clipe de bucurie ale inimii”, spune poetul,”s‐
au făcut parabole adânci. Așa cum se știe, părintele
Andrei Scrima a citit în profunzimile sufletului acelui
care păstrase, ca un semn al călugăriei sale albe, taina
poeziei: „Mironescu a ars în flacăra vie a spiritualităţii

de la Mănăstirea Antim, dar a împărtășit și mucenicia
multora trecuţi pe acolo...” Părintelui Andrei îi închina
poetul un crâmpei din „frumuseţea neasemuită” a
pomului mistic în splendoarea căruia „se îmbină/
Umbra de ţărână și taborica lumină". Arhimandritul
Dr. Benedict Ghiuș, stareţ în perioada „Rugului
Aprins”, solidar în suferinţă, (și care avea să‐i pli‐
nească smeritului scrib slujirea de îngropăciune) pri‐
mea o icoană a sfintei iubiri. „Pe fruntea Celui care
moare pe muntele Golgota/ Stă scris, și umple univer‑
sul, chemarea grea a dragostei...”

În preajma grădinilor suspendate ale Rugului
Aprins, „urcă rugăciunea vesperală a psalmilor de
strune” în sunet de toacă și în chemările de „clopote
străbune”. Acum poetul supărat de cerdacul Mănăs‐
tirii Cernica ‐ urcă în rugăciune: „Mă regăsesc deplin
în izbucnirea izvorului din inima adâncă”. Cel ce își
purta chilia cu sine și‐a descoperit așadar vocaţia li‐
rică sub Crucea Răstignirii: „Nu știu ce lumină lină
mă inundă.../ Mă minunez de toată frumuseţea în
care firea e‐mbrăcată!” („Lumină lină”). O „Filocalie
în icoane vii” (înduhovnicită) creează / stare de spi‐
rit: „Cu fiecare primăvară izbucnește veșnicia, veș‐
nicia vieţii”, „Tac gândurile întunecate,grele...”, iar
frumuseţea divină („un blând și liniștit extaz”) aduce
„o liniște desăvârșită” când omul cucernic stă „ghe‐
muit în rugăciune”.

(va urma)
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Sub semnul paradoxal al unei melancolii a sin ‐
gurătăţii omului în lume simultan cu cea a unei re‐
volte persistente împotriva ordinii lumii celei aievea
își așază Savian Mur cele 117 poezii reunite în volu‐
mul Timpuri vegetale, a patra carte de poezie după
Cu ochii sparţi (2014), Dimineţi înjunghiate (2015)
și Târâtoare (2017). La acestea se adaugă trei ro‐
mane: Povestea unui marginal (2014), Lut și În pele‑
rinaj la Sf. Ana (2016) plus Eu, agenţia mea de știri
(2017) și două volume de eseuri: Statuile delirului
(2015) și Fiinţa împovărată de sine (2019). Savian
Mur rămâne același, indiferent de haina pe care o
îmbracă ideile sale în poezie, epică sau eseistică. 

Emil Cioran rămâne un reper, este alter ego‐ul
lui Savian Mur, dovadă mottoul ales: „Există, desigur,
o melancolie clinică, asupra căreia leacurile au câ‐
teodată efect; există însă alta, subiacentă până și ex‐
ploziilor noastre de bucurie și care ne‐nsoţește peste
tot, nu ne lasă singuri niciun moment. Nimic nu ne
ajută să ne eliberăm de această malefică omnipre ‐
zenţă: ea este eul nostru, pe veci faţă în faţă cu el
însuși.”, un fel de prelungire în spirit a stărilor afec‐
tive și poetice și de reflectare a ideilor cam în felul
în care pesimistul Schopenhauer a influenţat poezia
și filosofia secolului al XIX‐lea.

Poetul pune sub semnul timpurilor vegetale în‐
tregul spectacol al realităţii în care se regăsește în
tripla relaţie cu sine, cu lumea, cu universul. Reflexii
cioraniene se decelează în pesimismul permanent,
în defetismul care‐l însoţește ca o umbră, reverbe‐
rând în ecouri persistente, ducând la negarea orică‐
rei încercări e a da/găsi vreun sens înaintării noastre
prin timp. Nichita Stănescu nota, într‐o respirare, că
viaţa este o aventură în lumină. Așadar, viaţa are tot‐
deauna un sens, își află unul în cunoaștere. La Savian
Mur, cunoașterea îl devitalizează pe om. El e într‐o
colivie, opresat de categorii și agresat de conse ‐
cinţele nefaste ale păcatului originar. Sensul vieţii
este dat de imposibilitatea de a afla un sens vieţii...

Poezia lui Savian Mur se definește ca o reorgani‐
zare a eseisticii, ca o punere în stări lirice a ideilor
din ruminaţia cărora se naște, de fapt, întreaga lui
creaţie: aceeași revoltă împotriva ordinii, același de‐
fetism, decelabile în imaginile prozaice care sunt re‐
flectări ale realului: „Acest scenariu se repetă/ de‐o
eternitate –/ sunt pălmuit/ din toate părţile,/ c‐o
neagră/ dexteritate”. Sisif este metaforă eternă a
omului, în această relaţie relevându‐se tragismul
existenţei: „Ce frumos/ îmi încep dimineaţa,/ câtă
nădejde și‐a pus/ ziua în mine,/ oare nu mi‐a mon‐

tat/ în spate/ un ditamai pietroiul,/ să‐l car.../ de
ce, pentru cine?(...)// ...fiinţarea –/ o perpetuă cor‐
voadă:/ Fiule,/ ori îi faci faţă,/ ori, cu siguranţă,/ o
încurci”.

Programul de lucru este același de la începutul
umanităţii, o derulare de evenimente și întâmplări
în aria consecinţelor păcatului originar. El denunţă
spaţiul imens, „închis ermetic”, în care se simte
înlănţuit – „spaţiul/ unde mă mișc – /imens/ închis
ermetic”. Devenit, din această cauză, „un cetăţean
eretic”, el își afirmă nesupunerea: „...am și altceva,/
în lumea aceasta,/ de făcut –/ s‐o evit din răsputeri”,
afirmând misiunea pe care și‐o asumă, aceea de a
recupera paradisul pierdut: „...spre a recupera/ tot
ceea ce,/ pe mâna fostei cunoștinţe/ omul/ a pier‐
dut”.

Transpunându‐se in illo tempore, într‐o plictiseală
adamică, el are revelaţia plictiselii și solitudinii ori‐
ginare, perpetuată în toată creaţia. Efortul sisific dă
roade, iar poetul le înregistrează, fără a omite
ireverenţa: „După ani și ani/ de exersare,/ plictiseala,
iată,/ a dat rezultate;/ Doamne,/ poţi fi tare mân‐
dru/ de‐acest om,/ optim pregătit/ pentru eterni‐
tate”.

Există și sugestia individului apostat, revoltat îm‐
potriva lui Dumnezeu, manifestat în atitudini
ireverenţioase, până la cvasinegarea dumnezeirii:
„...chiar Dumnezeu,/ în Vechiul testament,/ fără pic
de remușcare,/ a trădat”, care este acuzat că și‐a tră‐
dat creaţia, că l‐a trădat, așadar, pe om. Un paradox
se insinuează, totuși: deși poetul se simte „închis pe
veci în colivia Milei”, el nu poate empatiza nici cu
omul, nici cu Dumnezeu, în numele distincţiei
conștiente între bine și rău. Starea constantă este
indignarea faţă de Dumnezeu care și‐a abandonat
creaţia, lăsându‐l pe om la voia unui destin abject:
„Cât despre Dumnezeu,/ cât despre sfinţi – /o stare
constantă,/ o dureroasă indignare:/ L‐aţi lăsat pe
om/ de capul lui.../ vraiște – /într‐un carnivor,/ unul
abject,/ sub soare”... De aici sesizarea cioraniană a
inconvenientului de a te fi născut.  Nu creatul, ci in‐
creatul ar fi fost starea adamică.

Înţelegând astfel lucrurile, se înţelege că progre‐
sul este iluzoriu, evident fiind doar regresul, marcat
de „divorţul de mama Natură”, de tarele lumii actuale
– progres (aparent) tehnologic, atac cibernetic. Ta‐
bloul contemporaneităţii este sintetizat în această
imagine în care trecutul se confundă cu prezentul:
„Roma – /năpădită,/ cu secole în urmă,/ de voma
barbară;/ civilizaţia occidentală,/ de azi – /borcan

CRONICĂ LITERARĂ

Melancolia și revolta timpurilor vegetale*
de Ana DOBRE
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cu miere,/ atrăgând musca/ din afară...” Salvarea
posibilă a individului, căci de cea colectivă nu poate
fi vorba, se află în mizantropia schopenhaeriană,
afirmată într‐un apăsat adio spus omului.

Privindu‐se „cu ochii altuia”, adoptând un punct
de vedere obiectiv, sub specie aeternitatis, din cerul
acestei contemplaţii, poetul înregistrează, ipotetic,
viziunile – „De m‐aș privi/ cu ochii unui câine...” și
alternant –  „De m‐aș privi/ Cu ochii unui afânt”. Pri‐
vindu‐se el însuși, din interior, „cu ochi de copil”,
așadar, cu ochii inocenţei purificate, el își presimte
destinul: „...știind cu exactitate/ ce urmează – /vii‐
torul fabulos”.

Aspiraţia spre acest departe idealizat: „Departe.../
departe de mine”, „de carnea mea”, „de‐acest trup
parșiv”, „tot mai departe...”, coincide cu aspiraţia reîn‐
toarcerii în marele necunoscut – acel haos al înce‐
puturilor cân nediferenţiat, timpul nu se înscrisese
în nicio durată și, deci, totul era posibil. Poetul își
dorește „un timp vegetal”, pentru a avea sentimentul
libertăţii depline, „o pace eternă”, pentru a se armo‐
niza cu sine și cu lumea, „o memorie plăpândă”, pen‐
tru a păstra istoria și miturile umanităţii. Totul se
disipează, însă. „Atins de nulitate”, poetul are viziu‐
nea unui „ceas de limbi debile”, într‐o iluzorie
existenţă. O pauză de om ar fi binevenită, într‐o zi,

„acea zi înfloritoare”, când fiinţei nu i s‐a pus „nicio
întrebare”.

Omul contemporan i se pare un om inutil, care
nu știe să se mai bucure, nici să se folosească de
timpul ce i s‐a dat. Rămâne persistentă nostalgia
paradisului: „...acele timpuri divine,/ de ţarc para‐
diziac,/ când Dumnezeu/ îl rugase pe Adam/ să nu
miște un ac”. Ereziile lui Savian Mur sunt afirmate
cu o naivitate ingenuă, poate reflex al acelui nietzs‐
chean „Dumnezeu a murit”.

Ce aduce nou fiecare om în viaţa și prin destinul
său? Sentimentul înstrăinării, al debusolării, al alie‐
nării rămâne dominant, efect al conștientizării fap‐
tului că „timpul fostului om a expirat”. De aici, con‐
cluzia tragică, implicându‐l în veșnica tragedie
umană: „Iată,/ voi lăsa ceva/ în urma mea –/ un om
inutil,/ așa cum Domnul,/ cu acel Adam,/ dorea”.

Dincolo de orice pesimism sau defetism, de re‐
volta afirmării, evident sau camuflat,  a acestei stări
de negaţie și de negare, pâlpâie, totuși, speranţa. Ar
fi prea trist să nu existe niciun sens. Viaţa ar fi ab‐
surdă. De aceea, un sens ar putea fi chiar absenţa
vreunui sens...

* Savian Mur, Timpuri vegetale, Editura Biblio ‑
theca, Târgoviște, 2019.

l La Școala Gimnazială 
„Grigore Hagiu” ‑ 
Profesori, elevi, scriitori

l Versuri, cântece 
și dansuri populare
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POEŢI DUNĂRENI

emilie

nu se știe cum a ajuns acolo.
„să scrii despre vieţile oamenilor" 
deschide ochii 
îmi spunea deunăzi doamna din colţ 
care vinde flori

emilie louise s‐a născut la galaţi în 1866 
a copilărit la malul dunării 
s‐a îndrăgostit ca orice tânără, 
mariana, mătușa mea de la brăila, 
mă întreabă dacă am văzut vreodată 
egrete 
nu pot
să îi răspund acum.

e prea grea lopata 
pentru mâinile mele mici. 
groapa cea mare 
se cască la mine 
nu
mă înghite 
bucăţi tari de pământ 
se rostogolesc 
până la celelalte cruci.

emilie era o fată frumoasă 
cam timidă
degetele ei subţiri cântau 
la pian
o partitură veche 
muzica o ajuta să vadă.

știa pe de rost notele muzicale știa 
unde ţine doamna din colţ 
platoul cu baclavale.

știa emilie să iubească, 
e tot ce avea. 
și boala.
rochia din tafta verde 
zăcea pe marginea patului 
„nu o mai duce mult” 
zice medicul.

emilie louise a murit la sulina. în 1881.

satul de pescari

în faţa fiecărei case câte o barcă întoarsă 

copii blonzi cu pielea arsă de soare 

aleargă care‐ncotro 

cu o

roată uriașă

câţiva pui de pisică ţipă ascuţit 

au ochii lipiţi.

clopotul bisericii alungă duhurile rele 

copacul bătrân de la marginea falezei e 

plin de ciori.

agap iacoblev măsoară drumul 

cu pași mici 

a mai fost aici 

poartă aceleași haine 

vine de la jurilocva sau 

din babadag

rubașca din mătase lucitoare este încheiată 

până la gât

poartă stani, ciorapi de lână și cizme 

nu îi citești nimic pe chip

cerul se întunecă brusc 

oamenii aleargă 

unde văd cu ochii 

femeile strâng 

rufele de la uscat.

cu kicika pe cap 

ana iacoblev face 

semnul crucii 

apoi

frământă gogoșile. 

Angela BACIU
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CONSEMNĂRI

Virgil Nistru Ţigănuș: „Crug vesperal” 
* Editura Muzeului de Istorie Galați, 2019

Noua carte a lui Virgil Nistru Ţigănuș, „Crug
vesperal – interferențe spirituale”, este alcătuită
din eseuri. Eseuri pe teme spirituale. Scriitorul ne‐a
obișnuit cu această latură a creaţiei sale, fie că este
vorba de lirică sau de proze. Cele patru grupaje („La
capătul dorului”, Grafii ale spiritului românesc, Înti‑
nerind prin biblioteci și „Să trecem
această noapte”) conţin 24 de tit‐
luri. Într‐un „Cuvânt” în care își
motivează demersul care a stat la
temelia scrierii, autorul notează
între altele: „De la Părintele Bar‑
tolomeu Anania am învăţat ce este
„întoarcerea la livezile spiritului”,
rămânând cu desăvârșire liber să
spun ca și acel „om pentru eterni‑
tate”: sunt liniștit pentru că Dum‑
nezeu știe ce face cu mine!” Am ră‑
mas numai cu o lespede albă în
mână sau cu un fel de zăpadă ves‑
perală căzută pe niște foi apărate
de un tot mai îndepărtat Crug ce‑
resc.” Virgil Nistru Ţigănuș este
un cărturar, iar studiul închinat
Credinţei și celor care au cultivat‐
o și sprijinit‐o constituie o con‐
stantă a preocupărilor sale. Acest
studiu implică o asiduă cercetare, evocarea unor
nume și opere importante/ notabile din lumea spi‐
ritului și literelor românești. Cei care vor avea răb‐
darea să citească în liniște cartea vor afla lucruri
mai puţin știute despre etape și evenimente tragice
din istoria credinţei naţionale, precum se află în
eseul „În icoana Rugului Aprins”, din primul grupaj
al volumului. Lucrarea „Simbolism cosmologic în
opera lui Hasdeu”, din al doilea grupaj, dar, mai ales,
cea care‐i urmează, „...Iar timpul crește‑n urma mea...”
(Glose la genealogia eminesciană) pun în lumină
fapte literare și „amănunte” din viaţa unor titani ai
literelor românești. Versiunile despre originea fa‐
miliei lui Eminescu, puse în circulaţie de Iacob Ne‐
gruzzi, Slavici, Călinescu, dr. Elie Miron Cristea, Gala
Galaction și de mulţi alţi profesori, scriitori și cer‐
cetători dau o consistenţă deosebită acestui eseu,
care se citește (scuze pentru comparaţie) ca un po‐
licier. 

Grupajul „Întinerind prin biblioteci” aduce în
atenţie o seamă de nume și de lucrări așezate cu
prisosinţă în tema cărţii („Icoane străvechi, aurite
cu lacrimi”, „Inefabila povară” sau „Cununile de spini
și de rouă ale unui spirit de veghe”). În acest context

găsim și o referire la cărţile lui Constantin Tănase,
autor gălăţean interesant. În „Dosare de existenţă”
autorul cărţii subliniază o grijă distinctă dovedită
de cel recenzat: „Cu o întinsă experienţă, probată
aproape în fiece povestire, Constantin Tănase ilus‑
trează frământările sufletești ale unor inocenţi

coborâţi în iadul social, detectează
ticăloșia, perversitatea, cameleonis‑
mul. Nu scrie un manual de morală
practică, ci precizează prin „cazu‑
rile” selectate (și care, reunite, ar fi
putut constitui materia unui roman)
culoarea și temperatura „magmei”
care ame ninţă să se reverse.” Am in‐
sistat asupra acestui eseu, deoarece
astfel Virgil Nistru Ţigănuș pune în
evi den ţă puterea sa de a coborî în‐
altele idei despre Cre dinţă și impe‐
rativele ei morale în imediata ac‐
tualitate, de a le argumenta prin
viaţa însăși a unor oameni obiș ‐
nuiţi. 

Nu putem încheia această pre‐
zentare fără o necesară punere în
lumină a vieţii și operei autorului
cărţii. Virgil Nistru Ţigănuș (născut
în 1941, la Adamclisi) a studiat la

liceul/ acum, colegiul naţional „Vasile Alecsandri”
din Galaţi, apoi la Universitatea din Cluj‐Napoca, al
cărei doctor în Litere a devenit peste ani. La Galaţi a
fost zece ani jurnalist la ziarul local „Viaţa nouă”.
Apoi destinul (crud la început) i‐a hărăzit o frumoasă
carieră de profesor, după 1990 activând la Univer‐
sitatea „Dunărea de Jos” până la demnitatea de pro‐
fesor universitar titular la Facultatea de Litere, Teo‐
logie, Jurnalism; Facultatea transfrontalieră. A făcut
parte din seria de universitari care au înfiinţat și au
susţinut cursuri de Filologie în Filiala din R. Moldova
a Universităţii gălăţene (între 1999‐2014). A pre‐
zentat comunicări știinţifice în aproape 20 de
localităţi și locuri din ţară. Are Medalia de aur –
„Premiul Juriului (Dino Buzatti) la Concursul de pu‐
blicistică literară (Milano), importantă distincţie pri‐
mită încă din anii când lucra ca jurnalist la „Viaţa
nouă”. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Ro‐
mânia, Filiala Galaţi – Sud‐Est, filială care i‐a oferit,
în anul 2015, și un premiu pentru poezie. Lucrarea
de faţă este cea de‐a 25‐a carte a sa, circa jumătate
dintre ele fiind de lirică.

Dan Plăeșu 
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LYRA

Ecaterina NEGARĂ
(Chișinău)

Pescuire, miraculoasa iubire

Dragul de el a plecat la pescuit,
Printre trestii și stuf, așteaptă,
Momentul semnul, milostivirea 
Celui care ne hrănește cu taine și Cuvânt,
Cel care pescuiește 
s‐a și făcut pescar de oameni, 
de adâncuri nebănuite, de slujire 
‐ întinde plasele ‐ zice Pescarul 
Mâine e ziua ta bună,
Ziua în care și mulţimea se satură și mai rămân
12 coșuri cu pâine 
și 5 mii de suflete în semnul iubirii.
Iubitul! Dragul de el a plecat la pescuit
pescuirea miraculoasă
Foamea noastră îndeamnă la binecuvântare
și credinţa, la mulţumire
Și vom fi fericiţi de a cunoaște 
pe cel ce este Pescar 
Și se dă pescuit de bună voie,
Misterul apelor prin care mișună
mii de vietăţi văzătoare
Au bucuria jertfei, se dăruie 
Toate se dăruie Pescarului și el dă viaţă.
Dragul de el, Iubitul meu
În urma sondajului avea câteva procentele 
de picături de apă
Pe frunte, pe buze.
În răspunsul la ancheta 
despre cucerirea împărăţiei

iar, geneza

Zi de post, Veșnicia iubirii cuprinde lumina, roata.
Cât te iubesc nu am cuvinte, nici cer, 

nu‐mi ajunge suflet,
orbita se extinde până la ultima stea 

din ultimul univers. 
Peste margini mister bifurcat, rebel.
Sentiment intrat în toate lucrurile și în cele care‐și 
așteaptă geneza,
A fost un Dumnezeu care a născut firile noastre,
Este un Dumnezeu, care trăiește iubirea mea 
într‐o imensă floare de crin. 
Te‐am întâlnit.
Și doar atât știu;

nimic nu pot să fac mai mult,
decât să te iubesc, decât să te iubesc.

Alt Dumnezeu înlăcrimat recitește Corinteni 13;13

Concertul în Fa major 
pentru cealaltă Katerină și frunze

Dintr‐o ortodoxie a solitudinii, locul sacru, 

supraaglomerat de petale,

pun în balanţă inima mea 

și mâna scriitoare, sufletul, harul, 

în bolţi de catedrală, tălpile mele, 

gleznele, în pridvor, 

sângele, prorociile, în potire, în potire de soare,

cine cântărește suferinţa 

și toamna fragmentată pe străzi,

pe trotuare,

Într‐o ploaie care, ninge invers, și orice mișcare,

Îmbie frunzele spre nevăzute altare, 

spre sfere crepusculare, 

dualitatea oglinzii, pe pervazuri, 

surprinde mirosul de gutui 

prin floare în cearcăne,

poate drumurile se întâlnesc în ochii păsării raiului,

poate și cu poate devine, cerctriunitudine și cer, 

în timp bifurcat, concertul începe însingurata,

preaînsingurata 

simfonie a eternei solitudini, cântată la bis,

în doi printr‐o singură voce și, 

peste toate, absolut peste toate 

enorme frunze, enorme, 

frunze, frunze, frunze.
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Cătălin DUMITRESCU: Poetul veșnic îndrăgostit
Există oameni care au o vârstă (biologică) numai

a lor; anii nu li se întipăresc nici pe chip, nici în gesturi,
nici în atitudine și nici nu le ocupă agresiv sufletul. Eu
îi numesc „oameni în alb”, acei colegi de univers cu noi
care rămân veșnic tineri, eterni copii sau adolescenţi,
inocenţi.

Un astfel de „om în alb”  îl percep pe Cătălin Dumi‐
trescu. Și asemenea lui este și poezia pe care o scrie
este una de factură inocentă și adolescentină. Am citit
Clepsidră albastră, volum de versuri publicat în anul
2017 la editura InfoRapArt de la Galaţi, al cărui autor
este, și l‐am găsit îndrăgostit până peste cap de o iubită
pe care o așteaptă  într‑o gară pustie, o iubită pentru
care își scoate  ...sufletul în palmă / Din dreptul inimii
pentru a i‐l dărui; un îndrăgostit de timp pe care su‐
gestiv îl transpune în imaginea unei clepsidre, a nisi‐
pului scurs sau adunat în mâini, un timp surprins în
versuri sub forma unor castele de nisip; un îndrăgostit
de alei, de frunze uscate, de liniște, de fluturi de nisip,
de mare, de flori și pietre; un îndrăgostit de dragoste,
care în vers anunţă Plăcerea de a iubi:  Azi vreau să
fii muza / Cânturilor mele, / Să‑mi zămislești / Plăcerea
de a iubi! și continuă cerând iubitei să‑l salveze din sin‑
gurătate, Vreau să alungi cu mâna / Aroma singurătăţii
grele,/ Să îmi trezești / Plăcerea de a iubi!.

Timpul, eternul mister al lumii, prezent în mai
toate operele literare, capătă în poezia lui Cătălin Du‐
mitrescu forma clepsidrei.  Deși curgerea lui repre‐
zintă deplasarea către un final – dacă ne raportăm la
viață, curgerea timpului înseamnă apropierea de
moartea trupească ‐ timpul reprezintă în chin tesenţa
lui un dar divin care l‐a făcut până și pe  Emi nescu să
se întrebe în poezia Stelele‑n cer: „Nu e păcat / Ca să
se lepede / Clipa cea repede / Ce ni s‐a dat?”. Cătălin
Dumitrescu îmbracă în poeme  trecerea timpului sub
forma nisipului din clepsidră; nisipul este și un simbol
al abundenţei – în cazul de faţă putem observa o
abundenţă de trăiri și de sentimente– dar și un simbol
al maleabilităţii, nisipul luând forma vasului în care
este turnat. Poetul își acceptă tristeţile și neîmplinirile,
acceptă jocul cu iubita cu condiţia ca iubita să nu uite
clipa ce o iubim.

Poetul Costică Oancă a surprins, la rândul său,  sen‐
sibilitatea lui Cătălin Dumitrescu, dar și gândirea auto‐
rului: „Din modul lui de a gândi reiese că totul este
nisip, numai iubita îl mai poate convinge (...). Dragostea
(...) este centrul de greutate. (...) De ce peste tot este ni‐
sip? Deoarece lumea este în dezalcătuire”. 

Cătălin Dumitrescu își face singur radiografia eu‑
lui atunci când ni se înfăţișează ca fiind  ...visul / Legat
cu lanţul / De piciorul inimii tale, dar este deopotrivă
și „...un străin / Pe aleea din faţa inimii tale / Trec pri‑
vind la stele / Amăgind gânduri amare!.

Îl găsesc melancolic și carismatic, refugiat în pro‐
priile sale gânduri dar și dornic să izbucnească dincolo
de însăși fiinţa lui, și acest fapt este posibil numai dacă
are lângă el iubita, dragostea, și numai dacă iubirii lui
i se răspunde cu iubire, altfel se trezește singur (În
inima mea) și de atâta singurătate închide ...ușa pe
dinăuntru, sau îl aflăm stând  într‑un vers / Pe o pagină
pustie. Scrie despre tristeţe deși nu o iubește, pentru
că nu de puţine ori ajunge să‐i invadeze sufletul: Pe

treptele reci / Vise ucise de ţurţuri de gheaţă  / Urcă
către cer / Sunt reci de mi se lipesc / Tălpile sângerânde
/  Simt cum îmi înghea ţă inima  sau  Mă ascund în spa‑
tele felinarelor aprinse / Caut o clipă de viaţă  / Îţi caut
mâna / Ca pe cel mai de preţ / Leac al singurătăţii.
Tristețea este trecerea omului de la o mai mare la
o mai mică desăvârșire, spunea Baruch Spinoza (un
renumit filosof evreu olandez de origine sefardă cu
strămoși de provenienţă portugheză) însă Cătălin Du‐
mitrescu pare să contrazică această definiţie, fiindcă
tristeţea îl ridică pe o treaptă lirică superioară prin
modul de a o transpune în versuri pline de patos
existenţial: 

Mi‑e gol sufletul / Când pustiesc cărările tale domoale
/ Azi liniștea ta / E o candelă uitată aprinsă! (Îndepăr‑
tare) sau Într‑o zi am să ard de pustiu / Și am să scriu cu
cenușă / Versuri de nisip! (Fluturi de nisip).

Poetul caută o poartă de fugă, un cale de scăpare
sau chiar un leac, orice, numai să nu cunoască singu‐
rătatea ori să o ţină la depărtare de inima lui. Și acest
lucru este posibil doar dacă iubita și iubirea sunt lângă
el. Fantastic! Absolut minunat cum atotputernicul băr‐
bat  își deschide sufletul alb, cuminte și frumos, în
toată splendoarea lui, își  manifestă dorinţa de dra‐
goste și recunoaște cât de salvatoare poate fi iubirea
(sub toate formele ei):

Ascunde‑mi iubirea  
În paharul
cu flori de cireș
Prinde‑mi una
La reverul hainei de serviciu
Iar eu am să‑ţi spun
În fiecare zi că te iubesc!
Fă‑mi nod la cravată iubito
Lasă‑mă să‑ţi închei nasturii
Iar rochia cea roșie a serii
Și nu uita să iei cu tine
Clipa
ce o iubim!  (Flori de cireș).

Dincolo de zbuciumul care izbucnește din versuri,
poetul lasă să se înţeleagă că nu se opune destinului,
ba mai mult, se resemnează și acceptă scurgerea clep‑
sidrei chiar dacă este în defavoarea lui,  iar acest fapt
îi provoacă și mai multă suferinţă ce pare să se insta‐
leze în sufletu‐i pentru o eternitate pe care este pre‐
gătit să și‐o trăiască: 

O pagină goală 
Pe marginea mesei 
Din marchiza domnească 
Miros de lumânare 
Stă aprinsă lângă cenușeriţa 
În care îmi trăiesc eternitatea!
(Cenușerița eternității).

Eu sper ca eternitatea să‐l găsească pe Cătălin Du‐
mitrescu cu alte volume publicate deoarece sămânţa
poeziei este bine încolţită în conștiinţa lui și întot‐
deauna lumea va fi leagăn pentru melancolici care se
vor regăsi în poemele sale.

AIDA ZAHARIA
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IN MEMORIAM:

Dorinel GHIŢĂU (1966 ‑ 2019)

Ultimul zbor
Doamne, mi‐a fost drag să fur 
cu privirea, nuri ascunși
‐ de emoţie pătrunși ‐ 
semănând uimire‐n jur!

...și să fug cu ei în gând
‐ pline forme de rotund ‐ 
și să fiu, de‐adânc fior,
‐ tinereţilor ‐ prior!

Doamne, mi‐a plăcut să am 
în grădini ‐ fără habar ‐ 
floarea‐ntreagă de pe ram, 
să o gust pân‐la nectar!

...și‐ndulcit de ea, să pot 
viaţă‐n inimă să port 
și să pot să zbor, visând 
până la final de gând!

Lacrimă și dor
Puls și vibraţii, lacrimă și dor, 
sunt toate ale mele, câte‐mi dai, 
a vieţii stea să urc ‐ în acel Rai 
promis ‐ nepământescului fior!

Mereu spre tine de‐departe vin 
...mă dărui ţie și dansez cu tine 
un vals‐boston în piruete line 
de‐ameţitor și ascendent declin!

Aripi de gând mi‐ntind lasciv și zbor 
plutirilor să dau încă un vis ‐ 
nestrăbătut ‐ din câte am deschis, 
spre noaptea mea și nesfârșitul lor.
...
Mă plec în faţa ta ‐ și te ador 
femeie ‐ înger, demon și destin ‐ 
urcând ...pentru ca‐n tine să cobor!

l Expoziția de carte 
și documente 

„Grigore Hagiu” 
în Biblioteca 

ce‑i poartă numele

l Se recită 
din lirica Poetului 

Grigore Hagiu
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Alexandra Iancu
Născută la Panciu, a absolvit Liceul Unirea din Focșani, luând la baca‑

laureat nota zece. Cu un spirit fin și delicat, Iancu s‑a trezit înconjurată de
simpatia membrilor cenaclului Duiliu Zamfirescu din Focșani, încă din
clasa a XI‑a. 

În prezent este studentă la Facultatea de Drept din Focșani, în anul II
de studiu.

Ca bursieră are puțin timp dedicat scrisului. Are în pregătire un volum
de proză scurtă construit într‑un chip deosebit, pe care sper să‑l văd bine
primit de lumea criticii literare:

DEBUT

Gheorghe Andrei Neagu
vă propune două tinere prozatoare:

Prin lentila zgâriată se zărește o fetiţă care se
joacă roz. Rozul acoperă cu un parfum copilăresc o
copilărie prelungită. Copilăria miroase a orez, cu
lapte. Boabele de orez, înșirate într‐o ordine dezor‐
donată sfidează orezul cu neghină. Neghina murdă‐
rește albul boabelor de orez. Fetiţa ignoră murdăria
neghinei care azi va fi vedeta din farfurie. Imper fec ‐
ţiunea își sărbătorește cu mult fast ziua copilăriei.
Ziua chicotește discret prin lentilă. Mirosul de lapte
se prelungește într‐o bucurie imperfectă. Bucuria
înseamnă a face un orez cu lapte delicios cu tot cu
neghină. Micuţul bucătar ascunde reţeta: 

Bobul 1
Vrea să absoarbă tot laptele. Se crede atât de

mare, încât se așază răsfăţat în mijloc, sperând că
va reuși. Zâmbește celorlalte boabe care, crede el,
vor rămâne fără lapte. Laptele e al lui, pentru că
doar el există. Existenţa sa îi dă curajul de a se crede
unic. Unicitatea se sperie de propria‐i imagine și as‐
cunde oglinda. Bobul nu poate accepta o dublură
închipuită. Închipuirea declară război realităţii. 

Bobul 2 
Crede că are cel mai bun gust și refuză să fiarbă

în lapte. Laptele‐i strică savoarea pe care nu vrea să
și‐o știe. Savoarea lui se fierbe singură și dispare
când e gustată. Nimeni nu‐i știe gustul, pentru că
fuge de lingură. Lingura se aruncă într‐o cursă cu
boabe de orez. Un bob ștrengar fură startul. Cheia
succesului: trișarea. 

Bobul 3 
Nu poate fierbe. Orele se scurg în focul ce stă să

adoarmă. Somnul privește cum bobul nu fierbe decât
singur. Singurătatea e remediul bobului inadaptat.
Un strop de lapte singur acoperă bobul ce‐i ușurează
fierberea. Colaborare scurtă, până ce bobul fierbe.
Restul e solitudine.

Bobul 4
Ţipă înainte de a fi fiert. Strigătul lui deranjează

celelalte boabe. Boabele își revendică dreptul la li‐
niște. Liniștea e zahărul din orezul cu lapte. Zaharul
afectează sănătatea, iar bobul vrea să protejeze să‐
nătatea fetiţei. Fetiţa mediază conflictul din oală. Oala
îi amintește fetiţei de imparţialitatea mediatorului. 

Bobul 5
Crede că orezul va da greș din cauza lui. Insucce‐

sul stă în pesimism. Cortexul bobului respiră pesi‐
mism. Fibrele lui dansează neîncrezătoare sub coaja
pesimistă. Pesimismul bobului se strecoară printre
boabele certăreţe. Cearta se amplifică sub miza gus‐
tului. Gustul orezului susţine împăcarea. 

Bobul 6 
Consumă vitaminele orezului. Încăpăţânarea lui

uzează fibrele și‐i îmbătrânesc consistenţa. Bătrâ ‐
neţea întristează exteriorul bobului. Bobul crud de‐
vine sec. Strălucirea lui e povestea orezului din co‐
pilărie. Orez în care tot el avea dreptate. Dreptate
au doar cei bătrâni; și înţelepţi. Înţelepciunea e taina
încăpăţânării. 

Bobul 7
Lovește boabele cu o coajă bogată în fier. Aroma

tare a bobului lovește gustul și rănește orezul. Fierul
ruginește sub presiunea laptelui. Laptele triumfă într‐
un război chimic. Destinul schimbă coaja bobului și
o uniformizează. Uniformizarea atinge boabele și le
amestecă cu neghina. Aromele rezistă în aliaje impure. 

Fetiţa calmează boabele cu un pahar de lapte.
Laptele anunţă prospeţimea păcii. Pacea din oală
inundă nările. Nările se visează, din nou, copii. Copiii
aleargă prin oală într‐un cerc omogen. Cercul e des‐
enul unor unde sonore vesele. Veselia din lapte în‐
cheagă gustul orezului cu neghină. Fetiţa amestecă
veselia în tot. 

Orez cu lapte 
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Raluca Baciu
Născută la Focșani, a absolvit Liceul Unirea din Focșani, fiind admisă cu

cea mai mare notă la Facultatea de Medicină din Tg. Mureș (pentru că
acolo se face carte). 

A apărut în Cenaclul Duiliu Zamfirescu din Focșani, încă din clasa a VI‑a.
A publicat două volume de poezie, contribuind și la un volum colectiv.
A primit premiul pentru poezie a Universității Apollonia din Iași, fiind

remarcată de maestrul Sterian Nistor.
În prezent este bursieră în anul II și scrie o proză cu certe valențe lite‑

rare, pe care o propunem spre publicare.

Ploaia spânzura acoperișurile. În perdele largi
de apă, cerul tropăia peste aleea pe care Mafalda
mergea înapoi spre casă. Și ea merse până ce mersul
nu‐și mai găsi un sens. Cu picioarele goale, pe asfaltul
rece. Pe drumul drept și‐ngust se scurgea tot cerul.
Nu‐și mai amintea cât a trecut și cât a parcurs. Nu‐
și mai amintea de unde venea și ce s‐a întâmplat în‐
ainte să‐nceapă ploaia. 

În această situaţie, unii naratori ar spune c‐aveam
de‐a face cu o fantomă. Dar eu cred că Mafalda se
gândea la ceva. Nu știu la ce, căci ploaia nu mă lăsa
să‐i caut gândurile. Tot ce pot spune e că la un mo‐
ment dat s‐a oprit și‐a privit în jur. Văzând că totul e
la fel, fără nord și sud, se învârti încet sub dușul
nopţii, ca o furtună obosită și‐nconjurată de uragane.
Învârtindu‐se, avea să uite din ce parte a drumului
venise. Aș fi vrut să vă pun faţă‐n faţă cu o scenă de
lepădare, cu un botez al acestei fete despre care nici
eu nu știu prea multe. Dar nu este vorba despre ni‐
ciun botez aici. Nu aveam preoţi, scripturile nu prea
cad din cer și niciun semn sfânt nu avea să se‐arate
aici. În această scenă aveam doar o fată ce se‐nvârtea
în ploaie.

La un moment dat, după patru rotaţii și trei sfer‐
turi, bâlciul de ape se liniști pe una din părţile aleei.
Și cortina de ape începu a se retrage. Avea s‐apară
el? Grozavă întrebare. Toţi am fi vrut s‐apară el
cumva. Ca‐n filmele cu proști, cu o lumină‐n spate,
cu o fanfară, cu o umbrelă eventual. Boem și sincer,
să taie cu o sabie tropotele cerești, să stingă ploaia
și nonsensul și să mă scape de povara narării unei
tâmpenii ca asta. Recunosc că așa aș fi vrut și eu să
se termine scena asta, în penibilul dragostei, în
braţele a tot ce e mundan posibil. Final fericit, cum
ne place să spunem. Poate că așa se termină o altă
poveste. În povestea noastră, în schimb, după ape
apăru o pisică. Complet uscată și albă. Cu blana de‐
asă, ca și când la baza firelor se ascundeau secretele
lumii. Alunecând pe lângă fata noastră, își flutură
coada în dreptul picioarelor ei și umblă cu capul pe
sus și nasul ca o săgeată mică, oprind din direcţia ei
furtuna. În urma pașilor mici, aleea se uscă și cerul

se umplu de lumina nopţii. În faţa pisicii, ploaia des‐
chise o altă cortină. Animalul se ridică în două labe,
își întoarse capul spre fată, își freca o ureche și‐i
spuse:

‐ Haide, copilă. Nu există destui șoareci pentru
noi aici.

Perdeaua se‐nchise‐n urma lor.

* * *

‐ Așteaptă‐mă!
Paula ieși prin perdeaua de covoare ca dintr‐o

cutie de surprize.
Se făcea că eram tânără, mai tânără. Nu puteam

să‐mi văd tinereţea pe chip, dar îmi vedeam mâinile
pe ghidon. Și umbra, gonind cu bicicleta înapoi pe
strada Sf Marcu unde locuiam pe‐atunci. Roţile mi
se zdruncinau coborând de pe trotuar pe asfalt, deci
bicicleta era deja uzată, ghidonul era un pic ruginit,
mașina tatei era tot stricată în parcare. Eram cu sora
mea, în viteză în spatele ei.

‐ Mafalda, mai repede, vreau să înconjor biserica,
trebuie să înconjor biserica!

N‐am putut pricepe niciodată de ce Paula iubea
să facă asta, înainte ca lumea să iasă de la liturghie,
în fiecare duminică la 11 și jumătate. Ceasul de la
farmacie arăta 11:27. Clopotul putea să bată oricând.
Îmi aminteam perfect, că bunii creștini aveau să iasă
ca dintr‐un cocon, să se‐mprăștie spre casele lor, ca
niște fluturi proaspăt sfinţiţi. Paula iubea să‐ncon‐
joare biserica înainte să bată clopotul. Poate în min‐
tea ei, bicicleta cu flori albastre era cheia de la ușa
căsuţei lui Dumnezeu. Era albina care‐mprăștia po‐
len. Clopoţelul care deschidea o cușcă.

Micuţa nu se uită înapoi la strigătul meu, vedeam
doar codiţa‐mpletită și picioarele harnice pedalând.
Și ea cu mult, mult mai mică dar scăpase de roţile
ajutătoare, deci avea măcar opt, nouă ani, prin ur‐
mare eu aveam optișpe, cu mâna stângă proaspăt
scoasă din ghips și un sân mai mare decât altul. De‐
odată m‐au lovit o grămadă de‐ntrebări, dar le‐am
lăsat în urma bicicletei. Pedalele începeau să opună

Paula și șoarecii
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rezistenţă după ceea ce s‐a simţit ca trei minute, pe
un drum drept. La naiba, niciodată n‐am avut
condiţie fizică. Și ăsta nu era un lucru de care să mă
apuc la patruzeci și patru de ani. 

‐ Paula, mă auzi? Paula! strigam după ea. 
Dar Paula nu era surdă. Era doar prinsă‐n jocul

subconștientului meu. Să ai un vis lucid e mai halu‐
cinant decât pare. Luciditatea mea a fost mereu mai
neîncrezătoare decât paznicul de la liceu.

‐ Paula, mai încet, te rog! Paula!
Eram deja destul de în urmă. Nici eu nu‐nţe ‐

legeam de ce insist. Sunam de parcă eram mama.
Am ajuns la fundătura de la biserică, pe care Paula
începu s‐o înconjoare și eu am început după ea. Bi‐
serica de pe Sf Marcu era toată albă, cu o mică gră‐
dină în jur și afară se auzeau ultimele frânturi din
slujbă, înainte ca lumea să‐nainteze la miruit. Noi
ne învârteam fără sens, fără scop, parcă‐l înconjuram
pe Dumnezeu. Paula se deplasa cu aceeași viteză,
parcă nici nu atingea cu roţile asfaltul. Zbura ca o
zână. De fapt, Paula a fost mereu ca o zână pentru
mine. Un înger păzitor pe care‐l păzeam doar eu.
Așa micuţă cum era, gonea, nu puteam să mă ţin
după ea, doar să‐i urmăresc codiţa împletită după
copacii din grădina bisericii. Am început să aud
toaca. Știam foarte bine că visez, știam foarte bine
că sunt tot în patul din motel și că eram cu mult mai
bătrână decât se simţea pe pedale. Dar, deși aveam
certitudinea irealităţii, mă străduiam să o ajung pe
Paula din urmă mai mult decât orice. Corpul meu se
mișca sub comanda Mafaldei de atunci. Paula, cu
magica ei viteză, dispăru și reapăru, de trei ori, din
faţa mea în spatele meu și depășindu‐mă lesne, fără
să privească înspre mine, fără să strige „ferea!” cu
scumpa ei voce. Lăsa praf de stele‐n urma ei și‐un
zâmbet confuz pe chipul meu. 

Ca puiul unei păsări de pradă trecea pe lângă
mine pentru ultima oară. A treia. 

Mă așteptam ca‐n orice moment să vină iar din
spatele meu. 

Dar Paula nu mai apăru. Mâinile‐mi tremurau pe
ghidon. Conștiinţa părăsise șaua. 

Ușa bisericii s‐a deschis și‐am înghiţit în sec.
‐ Unde ești, Paula?!
Larvele‐au început să iasă. În cârduri, în toate

ritmurile. M‐am oprit, dar clopotul bătea încă. 
În acea duminică, Cerul și‐a polenizat încă o dată

casa, dar eu îmi pierdusem albinuţa printre fluturi. 
Simptomele unui atac de panică: Aerul goni prin

pieptul meu, afară și‐nauntru și‐am început să‐nghit
în sec. Pieptul mi‐era mai plin decât cutia milei. Unde
e Paula? Am început să‐mi fac loc prin mulţime. O
tură de biserică.

Strigătul numelui ei îmi făcea loc pe lângă bătrânii
și cerșetorii de pe asfalt. Două ture de biserică.

‐ Nu vă supăraţi, aţi văzut o copilă pe o bicicletă? 
‐ Vecina, n‐aţi văzut‐o pe Paula? Era aici...
‐ Paula, puiule, unde ești?
Trei ture de biserică. Vederea‐mi începu a da în‐

apoi, mâinile‐mi ardeau ca porţile iadului.  Fluturii
se risipeau, iar eu nu mai simţeam sensul sau viteza
bicicletei. 

Când i‐am auzit claxonul în spatele meu, am
simţit cum roata mea din faţă a lovit o bordură. Și
m‐am dus.

Câteva salturi în timp mai încolo, am căzut pe
vechea canapea din bucătărie. Paula era în faţa mea,
pictând. Cuminte ca o floare. Era și mai mică. Îmi fo‐
losea scrumiera pe post de paletă. Avea rochiţa mea
mov. Și ochii‐așa de verzi.

Era destulă liniște‐n bucătărie cât să pot muri.

* * *

Oare pot s‐ajung spre ușă? 
Înc‐un pas și mă opresc. Respir cu toată gura.

Simt cum înghit aerul cu tot cu bubuitul boxelor iar
bătăile curg prin gât în piept, toate deodată, mai să‐
mi rupă rochia. Îmi lăcrimează ochiul stâng. Nu
plâng încă. Stângul e ochiul care mă avertizează. N‐
am timp să cântăresc semnele, trebuie să ajung la
ușă până nu‐mi pierd cunoștinţa. Până nu mă
prăbușesc. Și știu că e undeva în urma mea. Aproape.
Mă urmărește încă de când am ieșit din baie. 

Când dansez îmi place să închid ochii. Dar acum
nu dansez. Pleoapele mi‐s la fel de grele ca tocurile
și nu le pot lăsa să cadă. 

Cu jumătate de oră înainte de asta, sunt sub mân‐
gâierile luminilor și sunt dansatoarea din visele tu‐
turor. Simt mâini și‐atingeri cum simt și fire de lu‐
mină colorată pe pielea și hainele mele. Viaţa e
frumoasă. Duhul Sfânt e‐un submarin în sângele
meu. Cu jumătate de oră‐nainte, iubesc și zgomotele
și toată lumea și toate planetele. Nimeni din marea
asta de‐atingeri nu mi‐e străin. Căci toţi sunt eu. Mă
văd pe chipurile lor, când se aprind luminile și‐apoi
îi simt când se sting. Și ce mult îi mai iubesc!... Mâi‐
nile și buzele lor sunt ale mele. Eu sunt podeaua pe
care dansez. Mă simt așa de mare și luminoasă, ne‐
măsurabilă printre măsurabili. Niciun strop nu‐mi
ocolește gura. Înghit paharul celui ce‐mi strânge car‐
nea cu o dragoste de care mi‐a fost dor. Îl trag mai
aproape, îi dizolv tricoul în palmele mele. Nu simt
când se schimbă melodia.Și nici timpul nu‐l mai simt.
Timpul nu e destul de tare cât să mă simtă pe mine. 

Și‐atâta dragoste. Orbește‐mi umblă mâinile
peste tot. Aproape surdă și mută‐n totalitate mă‐
nvârt. O rotaţie și două și trei și jumătate. Apoi to‐
curile mele se‐mpletesc și mă trezesc cu faţa de pă‐
mânt, ca o avalanșă. 
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Trebuie să dispar.
Trebuie să mă duc către toaletă.
Trebuie să fug, dar picioarele mele nu vor să mai

fugă. Vor doar să merg. Încet și târâș, ca o șerpoaică.
Muzica se risipește aproape brusc. Se aud pașii

mei înfundaţi. Și faţa mea întinsă pe oglinzi. Nu pot
să cred. Sunt așa de frumoasă. Și sângele de pe băr‐
bia mea mă mângâie călduros. Mai că‐mi șoptește.
Dar nu sângele e cel care vorbește‐n baia asta.

‐ De ce eu... de ce eu... cine m‐a făcut... pe mine ...
să fiu eu? 

O fată se sprijină de ușa WC‐ului și vorbește. E
ca un sunet de fundal. S‐o fixez cu privirea nu pot,
fără muzică pleoapele mele se spânzură și pupilele
preapline‐și pierd focarele.

‐ Șorecii....  de ce eu.... șoarecii... pe mine....eu.....
să fiu....

Pare că nici măcar nu vede că‐s aici. Și eu ce pot
să‐i fac? 

Îmi rotesc privirea din nou spre oglindă. Și‐o văd
pe Paula.

‐ Șoarecii, Mafalda, șoarecii... du‐te să prinzi
șoarecii. 

Ce vrei de la mine, Paula mea dragă? De ce trebuie
să mă vezi așa?

‐ Șoarecii, Mafalda.... 
Îmi șoptește cu vocea ei blândă. Și‐mi zâmbește.

Încep să plâng. Plâng pentru că nici măcar nu pot
să‐mi văd sora clar. Mi‐e rușine. Vorbește cu mine.
Paula e‐aici și vorbește cu mine. Privirea mi se‐ne‐
acă. Trebuie să scap de‐aici.

Și‐acum unde sunt?
Mă‐ntreb doar. 
Sunt la câţiva metri de ușă și‐abia respir. 
Trupul mi‐e ca o ghiulea ce‐așteaptă pe‐o mar‐

gine. Inima mi‐a ajuns la frunte. 
Unde sunt?
În faţa ușii. 
Fugi, Mafalda, fugi!
Simt cum m‐a prins de mână. Apoi de gât și‐mi

acoperă gura. Degetele lui se scaldă‐n lacrimile mele.
De data asta din toţi ochii din care pot plânge.

Negru.

* * *
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ANIVERSĂRI

Bătrânul pescar
Prea târziu strigătul așteptării 

deschide ochi în răni părăsite.

Bătrânul pescar crede că ţese năvoade 

când i se agaţă mâinile 

în pânzele de păianjen 

din pragul ușii.

Dimineaţa, când pescărușii 

desenează cu ţipătul lor marea 

mireasă, venind spre mal 

din cumpăna cerului 

în văluri de solzi din argint foșnitor, 

bătrânul pescar o strigă pe nume 

dar ea nu‐l mai aude...

Ochii săi albiţi de sare

se deschid în răni părăsite.

Nuntă 
în atelierul unui sculptor 

am inhalat praful letal al formei 

dizolvat în licoarea rubinie 

rămasă de la taina împărtășaniei.

În agonie, mi s‐a arătat 

conturul ascuns al întâmpinării 

sub forma chipului tău; 

ochii de jad mi‐au tatuat memoria 

și mi‐au prelungit veghea 

transformată în zbor.

De atunci, plutesc în juru‐ţi

ca fluturele în mirajul luminii

până când atingerea mă va destrăma

în voluptatea simţurilor

după care, nu va mai fi

nici un cuvânt.

Facerea
La început, n‐a fost cuvântul 

ci o durere oarbă 

rostogolindu‐se de jur împrejur 

până s‐a făcut sferă de întuneric 

pulsând sub învelișul tăcerii.

Ca puiul plăpând 

a bătut sprânceana durerii 

în coaja îngemănărilor.

Ţăndări de stele 

au curs din învelișul neînceput 

și cuvântul s‐a întrupat în sânge 

cu primul ţipăt 

în lumină călcând.

Satul părăsit
Pe locul unde au călcat 

tălpile tale de copil 

s‐a năpustit iarba 

să‐ţi înece urmele, 

brâuri de cătină 

îngrădesc resturile casei 

în locul porţilor.

Duhul șarpelui ucis de mama 

cu o nuia de alun, 

dus acasă trofeu 

legănat pe‐o creangă 

și aruncat pe un gard 

până s‐a uscat, 

până au căzut din el 

ouăle moarte, 

se răzbună acum.

Numeroșii săi urmași 

stăpânesc 

cu drepturi depline 

toată Valea Fântânii.

Ștefania OPROESCU
(n. 1949)
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Constantin Trandafir: „Trei crai plus Infernul”
* Editura „Eikon”, București”,  2019

La începutul verii acestui an (pe 4 iunie),
profesorul, scriitorul și criticul literar Con‑
stantin Trandafir a împlinit 80 de ani, iar
comunitatea din Câmpina, unde trăiește, l‐
a sărbătorit la Biblioteca municipală „Dr. C.I.
Istrati”. De altfel, cu ocazia festivităţii amin‐
tite, a fost lansată și scrierea pe care o pre‐
zentăm acum. Autorul ei (născut în Ivești,
judeţul Galaţi) s‐a făcut cunoscut nu doar
prin cariera didactică deosebită, ci și dato‐
rită  cărţilor importante scrise în acești ani.
Sau poate chiar mai ales acestora. Repro‐
ducem o bibliografie selectivă prezentată
de scriitorul însuși pe contracoperta volu‐
mului de faţă: „Jurnalul unei adolescente” (colab.),
„Jurnalul unei fete naive” (colab.), ”Vedere din provin‑
cie”, „Anul șarpelui orb”, „O călătorie în imperiu”, „Ion
Creangă. Spectacolul lumii”, „Poezia lui Bacovia”, „Efec‑
tul Caragiale”, „Cititul cărţilor. Poezia”, Mihail Seba‑
stian. Între viaţă și ficţiune”, „Scriitori și teme”, „Cititul
prozei”, „Hortensia Papadat Bengescu și literatura eu‑
ropeană”. Titlurile de mai sus au apărut în perioada
1991‐2016. Lor li se adaugă multe altele, precum și
zeci și zeci de eseuri și texte critice. Precum se ob‐
servă, în ultima perioadă Constantin Trandafir a ofe‐
rit cititorilor săi mai ales importante lucrări de critică.
Prin volumul „Trei crai plus Infernul”, scri itorul se
întoarce la dragostea dintâi, proza. 

Deși de mari dimensiuni, peste 300 de pagini,
autorul nu‐și consideră scrierea roman, ci doar po‐
vestire: „Cartea e o povestire care încearcă să creeze
o lume din combinaţia realităţii cu ficţiunea, din
banalităţi și profunzimi, din adevăruri și absurdităţi.
E cunoscuta realitate a naturii omenești alcătuită
deopotrivă din lumină și întuneric. Opusele sunt sursa
vieţii și percepţia lor determină ceea ce se numește
polivalenţa necesară a scrisului. Temporal, povestea
la persoana I pe trei voci se întinde pe o jumătate de
veac de calamitate, experimentând modalităţi felu‑
rite: mobilitatea privirii, ludicul, ironicul, parodicul,
satiricul și interludiile metanarative.” Succinta pre‐
zentare definește magistral substanţa prozei de faţă
și cred că nimeni n‐ar fi putut s‐o facă mai bine decât
autorul însuși, critic de meserie. Și dacă tot ne‐a aju‐
tat în înţelegerea sensurilor „povestirii” sale să pro‐
fităm în continuare de bunăvoinţa autorului citând
încă un avertisment ce însoţește cartea:  „E vremea
când s‑au cunoscut și au comunicat cei trei eroi și
naratori ai acestei povestiri: activistul cultural Ata‑
nasie Caraiman (Atase), istoricul‑literat Victor Ada‑
mache (Mache), și profesorul secundar Ovidiu Năstase
(Nasty), toţi trei născuţi în anul 1940. Naraţiunea se
întinde din 1944 și până în decembrie 1989, timp
parcă mai tulbure ca niciodată, după care a urmat o
demo craţie „originală”, nesfârșita și chinuitoarea
tranziţie.”

Cartea are 26 de capitole, fiecare deschizându‐
se cu un mic rezumat destinat înţelegerii mai lesni‐
cioase a ceea ce va urma. Nu de puţine ori aceste
microtexte‐prolog poartă un parfum umoristic‐sa‐

tiric subtil. Povestirea, deși purtată/con‐
dusă/ creată de trei eroi, are fluenţă, curge
ca timpul pe care‐l acoperă. Fiind vorba de
cronologie, de evocarea unor evenimente
care au însoţit viaţa eroilor‐povestitori, se
înţelege că, în parte, zicerea se supra pune
și pe fragmente din viaţa  cititorului, cre ‐
ân du‐i acestuia nostalgii la care, poate, nu
se aștepta. E bine, e rău? De regulă, cei care
îndrăgesc lectura romanelor nu se așteaptă
să fie implicaţi în acţiune, știu că acţiunea
se întâmplă dincolo de viaţa lor, în
imaginaţia scriitorului. Iar de aici o anumită
liniște cu care parcurg cartea. Nefiind vorba

despre ei, nu au de ce să se tulbure emoţional. Pot
doar în cel mai bun caz să „tragă învăţăminte” cum
se zice. Or, în cazul de faţă, respectivii lectori au oca‐
zia să se întrebe – dacă sunt de‐o vârstă cu eroii
cărţii – ce erau sau ce făceau ei înșiși în momentele
de viaţă traversate de cei trei eroi. Stilistic, povesti‐
rea este unitară, deși e spusă pe trei glasuri. Mi s‐a
părut că autorul chiar n‐a dorit să diferenţieze „vo‐
cile”, deși uneori le citează cu ghilimele. Și cred că a
procedat corect. Viaţa din carte nu avea cum să aibă
altă „culoare” decât cea trăită de oamenii reali ai
vremii. Povestirea aduce în atenţie o etapă dificilă –
Infern, îi zice autorul – „desenând” și o metaforă
plastică undeva în text, în care steagurile, multe și
roșii, prezente nu de puţine ori alături de oamenii
acestui timp, puteau fi lesne imaginate/ înţelese/
trăite drept flăcările din Iad. Deci, iată și politica im‐
plicată subtil sau chiar foarte evident, uneori în pa‐
ginile cărţii. De aici se înţelege că scriitorul
construiește/ evocă/ se adresează celor care au su‐
portat, au fost copleșiţi de acest val politic. Nicio
altă variantă nu e posibilă. Romanul tip Kafka ce te
duce la o mie de înţelesuri și subînţelesuri nu‐și are
locul aici. De altfel, ne‐am lămurit din start că scrie‐
rea este povestire. Lineară. Fără subtilităţi. Zisă pe
înţelesul tuturor. Asta nu înseamnă că emoţional,
proza nu place. Dimpotrivă, este încântătoare. Epi‐
soade din vieţile eroilor mustesc de sentimentalism.
Autentic. Unele din aceste fărâme de trăire ar putea
să nască tot atâtea romane superbe prin coborârea
în adâncurile sufletului omenesc. Mă gândesc la epi‐
soade din capitolele „Încurcăturile lui Atase” ori
„Angi, Vera și actriţa”.  Și apropo de „combinaţia din‐
tre realitate și ficţiune”, despre care ne vorbea în
avertismentul său autorul, îi sfătuiesc pe cititori să
nu încerce a‐i identifica pe eroi între „martorii” reali
ai vremii. Scriitorul a avut grijă să‐i ascundă cu grijă
de eventuale priviri indiscrete. 

În loc de concluzie la această succintă prezentare,
apreciem la superlativ scrierea. Un superlativ între
prozele de același gen, firește. Și o altă părere, năs‐
cută din lectura textului: deși trăind sub semnul In‐
fernului, lumea din această carte este vie, luminoasă.
Ne trimite și ne îndeamnă la un viitor necesar. Chiar
dacă pentru unii el vine mult prea târziu...

Dan Plăeșu   
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SONETUL DIN RAMĂ

de Horia ZILIERU

Sarcofag

Sicriu îmi e și leagăn Salomeea
regina harpă vidră dansatoare
ogiva coapsei ritm trohaic are

metrou și bar striptease în galateea.

Hermetici sânii/ grote nucleare
refractă mersul lunii când mareea

la tropice deschide orhideea:
toridul sex. Neptunice nectare

genuni inundă și subt văl înoată
o tigvă sângerândă pe tipsie.
Roșcatul leu Ioan? epilepsie?

blestemul dansului? Ea deflorată?
O!, trup înfrânt pământ al înălţimii,

dansează lacrimosa serafimii.

septembrie/2010
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POEŢI DUNĂRENI

Mircea Marcel PETCU
(Tulcea)

Între două lumi...
Ferestrele nefirești ale

mării
se deschid către inima

mea
aducând din largul

lumii
frumuseţea poeziei

sufletului...
undeva la marginea

lunii,
stau stelele inimii

mele
care aleargă să lumineze

azurul
frumoșilor tăi ochi

jucăuși,
zâmbetul fin, larg, face ca

poarta inimii
să se deschidă brusc

lăsând
soarele inimii tale

să pătrundă
în sufletul meu plin

de tine
unde cuvintele scrise pe

nisipul fierbinte
îmbracă aripile pescărușilor

care
duc spre imensitatea

cerului
declaraţia mea de iubire

către
Universul dragostei.

Flori ‑ fluturi
Pe mantia argintie

a cerului
se scurg iubirile
știute și neștiute
ale oamenilor...

poţi zări
bărbaţi ce privesc

florile ‐ femei
încercând să ajungă

la inimile lor,
dar

și mândre flori
tânjind după

bărbaţii ‐ fluturi...
ochii lor strălucesc

de dorinţă,
în așteptare 

pictează
pe pânza cerului

portretul iubit, dorit...
Undeva,

cel care îndeplinește
dorinţele

le stabilește soarta...
vezi după un timp
perechile formate

cum defilează
radiind

de frumuseţe și bucurie, 
darurile Domnului

sunt unice,
inimile se contopesc
dăruind și primind

iubire.

Tu, doar tu
Te iubesc pentru că

visele mele te compun 
ca pe singura floare a inimii mele,

te iubesc pentru că
parfumul tău unic

mă face să‐mi pierd capul,
te iubesc pentru că

dimineţile sunt pline de tine,
de zâmbetul ce‐mi luminează viaţa,

te iubesc pentru că
toate lucrurile din jurul meu

poartă numele tău,
te iubesc pentru că

toate florile care mă înconjoară
au parfumul tău,

te iubesc pentru că
vocea ta e muzica ce mă trezește

la viaţă făcându‐mă să tremur,
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te iubesc pentru că
ochii tăi, oglinda mea preferată,

îmi străpung inima făcând‐o să bată
în ritmul inimii tale,
te iubesc pentru că

în braţele tale nu e trecut, nici viitor,
e un prezent minunat din care nu vreau

să plec,
te iubesc pentru că

dăruirea ta e pasiunea pământului
ce se rotește în jurul axei lui,

este dorul ce‐mi cuprinde sufletul
făcându‐l să cânte,
te iubesc pentru că

noaptea devine zi, tristeţea ‐ bucurie,
plânsul ‐ râs, amăgirea ‐ dragoste...

totul pentru că tu exiști,
te iubesc pentru că

fără tine aș fi ca fără mine,
uitat de toată lumea și părăsit...

te iubesc pentru că
ești tu și

niciun al cuvânt
nu mai poate fi spus...

Tu, doar tu!

Prezentul trecutului
Privesc cu ochii sufletului

căutând să înţeleg
timpul care trece...

în spatele meu
amintirile,

în mine prezentul,
în faţa mea tu ‐

viitorul,
încerc să cuprind

albumul vieţii,
în margine de gând

fiecare pagină a vieţii
e o explozie

de muguri și flori,
o magie a existenţei,

în spatele fiecărui cuvânt
se află o mulţime de stele
care‐mi luminează viaţa.

Păreri de rău? Nu!
În palmele mele 

s‐au strâns
păsările cerului și 

ale sufletului,

cuvinte scrise cu sângele
curcubeielor adunate 

de‐a lungul vieţii...
acest vrăjitor minunat 

care e timpul
a luat în puterea sa 

toate duhurile
ce mi‐au însoţit clipele trăite,

dându‐le forţa de 
a‐mi aminti

cât de importantă e 
judecata trecutului...
Sunt plin de bucuria 

prezentului,
te simt, viaţă, cum alergi 

prin trupul meu
umplându‐mă cu 

speranţe de iubire,
ochii mei mari, obosiţi 

caută noutăţile
prezentului pentru a 

le înţelege,
pe fruntea mea curg zilnic

zorile de zi ce‐mi aduc 
vești importante.

Te caut, simt că sunt locuit
de tine,

dragoste cu parfum unic,
ce‐mi dai puterea de a merge 

mai departe...
putere, credinţă, adevăr, 

lumină, dragoste, speranţă... 
totul e prezentul, pasul următor

va fi 
tot 

prezentul trecutului.

l La Biblioteca „Ștefan Petică” Tecuci
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M.A.: Venind vorba despre bunica dvs.,
mă gândeam că, în afară de interviurile pe
care le‑aţi mai dat și în care aţi relatat eve‑
nimente mai ales istorico‑politice, ar fi inte‑
resant să ne povestiţi cu mai multe amănunte
despre oamenii de odinioară, despre ei ca
oameni, despre bunicii dvs., de exemplu.

D.Z.: Bunica despre care am mai vorbit
înainte este bunica mea paternă, cea care
m‐a crescut. În timpul primului război
mondial, ea a fost refugiată trei ani în Franţa cu tatăl
meu, care era copil, el urmând la Paris o parte din
liceu. Bunica lucra atunci ca soră de caritate, ca, de
altfel, multe alte femei.

M.A.: Cum procedau cele mai multe dintre doam‑
nele de atunci …

D.Z.: Da, desigur. La Paris locuiau într‐un cartier
foarte bun, pe care l‐am identificat după ce am ajuns
și eu acolo. Se numea Neuilly sur Seine. Nu se poate
spune că e o suburbie pentru că e cea mai elegantă
comunitate, lipită de Paris, dincolo de Arcul de Tri‐
umf. Ce e dincolo de Arc, către nord, nu e Paris, ci
Neuilly sur Saine.

M.A.: Acolo avea și Mămăligă cenaclul…
D.Z.: Da, cenaclul de la Neuilly. Bunica mea s‐a

căsătorit acolo cu Thoma Ionescu1. De fapt, el a fost
cel care i‐a ușurat plecarea fiindcă ea era refugiată
la Iași în timpul războiului. El era profesor doctor
chirurg, mare chirurg. Bunica a fost însoţită de doc‐
torul Nicolae Lupu în acel periplu.

M.A.: Țărănistul …
D.Z.: Da, care mi‐a fost și naș de botez. Ei au plecat

prin Rusia, au ajuns la Moscova, apoi la St. Petesburg,
unde i‐a prins revoluţia din 1917, era însă revoluţia
din februarie, cea mai blândă. Bunica îmi povestea
că acolo l‐a cunoscut pe prinţul Iusupov2, cel care l‐
a omorât pe Rasputin3, și apoi soţia lui, Irina4, o fe‐
meie foarte frumoasă, cu care bunica s‐a împrietenit
și mergeau împreună la operă, la teatru…

M.A.: Înseamnă că a stat mai mult timp acolo …
D.Z.: Da, a stat ceva timp și mi‐a mai povestit că

atunci când a început revoluţia a văzut niște lucruri
oarecum fantasmagorice: erau bulevarde foarte
largi, iar oamenii mergeau numai pe trotuare, fiindcă

pe carosabil nu se circula. La fiecare capăt
era câte o mitralieră și trăgeau unii în
alţii. Când oamenii de pe trotuare voiau
să traverseze, făceau semn cu o năframă
albă, mitralierele se opreau, trecătorii tra‐
versau, apoi se relua focul. Era o revoluţie
… blajină.

M.A.: Interesant și … incredibil, gân‑
dindu‑ne mai ales la ceea ce a urmat. Cum
a plecat bunica dvs. de acolo?

D.Z.: Au plecat prin Finlanda, apoi Suedia, Nor‐
vegia, unde, în portul Bergen, s‐au îmbarcat pe un
vapor englezesc cu destinaţia Anglia. Pasagerii se
temeau foarte mult de submarinele germane, mai
ales că vaporul era englezesc. Ajungând nu departe
de coastele Angliei, au fost înconjuraţi de câteva va‐
poare, a urcat în vasul lor poliţia engleză și l‐a arestat
pe unul dintre călători, care era spion neamţ. Se
pare că acesta a fost motivul pentru care nu a fost
torpilat vaporul, spionul fiind printre pasageri. Au
ajuns în Anglia, dar au mers întâi la Aberdeea, în
Scoţia, apoi la Londra, unde au stat un timp. În final,
au ajuns la Paris. Acolo, tatăl meu a fost înscris la
un liceu, Janson de Sailly.

M.A.: Înseamnă că nu era foarte mic…
D.Z.: Nu, el era născut în 1903, era adolescent.

Apoi a venit la Paris și Thoma Ionescu și s‐a căsătorit
cu bunica mea. Ea îmi povestea că acolo se vedeau
cu multă lume. De exemplu, cu Clemenceau, care
era primul ministru al Franţei. Bunica îmi spunea,
revoltată, că mergeau seara la ministru la cină, iar
pe masă el avea o mușama, că era cam ... sărăcuţ. 

M.A.: Ce vă mai povestea? Cum era viaţa acolo?
D.Z.: Îmi mai povestea și alte aspecte. De exem‐

plu, că ea lucra la un spital și la un moment dat a în‐
ceput un bombardament al germanilor, care nu erau
cu trupele foarte departe de Paris, cu un tun vestit,
Die Grosse Bertha, așa îl denumeau nemţii, dar care
n‐a făcut mari stricăciuni în Paris. Erau intervale
mari între loviturile de tun fiindcă se decalibra, se
încălzea foarte tare ţeava. Francezii au descoperit
unde era localizat cu ajutorul avioanelor de recu ‐
noaștere și l‐au distrus.

Mihaela ALBU în dialog cu DINU ZAMFIRESCU
Pentru cine a avut privilegiul să întâlnească un om de statura morală și cu experiența

de viață a distinsului politician liberal Dinu Zamfirescu va ști că un dialog cu domnia sa
nu poate fi decât unul cu mare încărcătură informațională. Și nu numai.

Am început discuția cu omul de cultură, istoric și jurnalist totodată, din dorința de a‑l cunoaște
mai bine, dar și de a afla unele lucruri mai puțin cunoscute ori chiar inedite despre lumea de ieri,
despre oamenii aleși pe care i‑a întâlnit, despre atmosfera și obiceiurile timpului. 

Dinu Zamfirescu a trăit o parte din viață în țară, alta în exil; o parte din viață în perioada comunistă
– chiar și aceea stalinistă din anii 50 –, întorcându‑se în țară după 1989 și cunoscând astfel și realitățile
de astăzi.
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M.A.: Aproape că îmi vine să spun: Unde sunt răz‑
boaiele de altădată!

D.Z.: Da, da. 
M.A.: Cum trăiau bunica și tatăl dvs. în Paris, cum

era viaţa obișnuită?
D.Z.: Păstrau toate obiceiurile, mai ales pe cele

culinare. Mâncau românește, făceau sarmale… Fran‐
cezii întrebau cum se fac, cum se numesc și le bote‐
zaseră des sarmeaux. Traiul lor era însă destul de
modest.

M.A.: Cât au stat la Paris?
D.Z.: Au stat până s‐a încheiat armistiţiul, 1918‐

1919 – aceasta cu mare entuziasm. Îmi povestea și
taică‐meu că pe străzile Parisului era un entuziasm
extraordinar, tinerii se bucurau în mod special. Erau
acolo arme, tunuri luate de la nemţi și așezate în di‐
verse locuri ca să le vadă lumea. Îmi spunea că tinerii
se înhămau la ele și le trăgeau de la liceele de băieţi
la cele de fete și invers.

M.A.: Când s‑au întors în ţară?
D.Z.: N‐aș putea spune exact data … Dar bunica

îmi povestea că atunci când, întorcându‐se în ţară,
cu trenul, au ajuns la Oradea, care era deja româ‐
nească, s‐au dat jos și au pupat pământul. Apoi au
ajuns la București și și‐au reluat viaţa curentă. 

M.A.: Cred că mai plecaseră și alţii încercând să
scape …

D.Z.: Sigur, între timp mai erau și alţii care ple‐
caseră. Cred că și Take Ionescu5, nu știu sigur. Ori‐
cum, ce știu e că bunica mea avea un adevărat cult
pentru Take Ionescu. La noi în casă erau multe poze
cu el și chiar un bust al lui. Când ne‐au evacuat, bus‐
tul a fost spart.

M.A.: Lui i se spunea „Tăchiţă, gură de aur”…?
D.Z.: Da. El era un foarte bun orator, era un bun

avocat.
M.A.: Dumneavoastră mi‑aţi povestit odată, dar

eu nu am înregistrat, ceva legat de bunica dvs. și că‑
sătoria fiicei reginei Maria, a lui Mignon6…

D.Z.: Da, bunica era în anturajul reginei Maria,
care o invita la Cotroceni. Ea, într‐un fel, a interme‐
diat căsătoria Regelui Iugoslaviei de atunci cu prin‐
cipesa Marioara. Ea s‐a gândit la această posibilitate
și i‐a spus lui Take Ionescu. A vorbit însă și ea cu re‐
gina. Alte amănunte nu știu. În memoriile ei, regina
Maria vorbește foarte frumos despre Marioara.

M.A.: Despre Thoma și Take Ionescu ce puteţi să
mai relataţi?

D.Z.: Thoma Ionescu a murit în 1926, în 1922
murise și Take Ionescu, dar într‐un mod stupid. A
făcut febră tifoidă după ce a mâncat niște stridii la
Napoli. Îngrijirile medicale erau cum erau, nu erau
medicamente și se murea de multe boli de care nu
se mai moare azi. De exemplu, Ionel Brătianu a murit
dintr‐o amigdalită infecţioasă. O banalitate astăzi.

M.A.: A propos de Brătianu. Nu știu dacă v‑am re‑
latat despre un pasaj pe care l‑am citit în „Caietele
unui fiu risipitor” de Ștefan Fay. Poate v‑am mai spus,
dar nu cred că e prea mult dacă repet. Așadar, scria

Ștefan Fay: „Brătienii sunt în istoria politică a Româ‑
niei ceea ce a fost Bach în muzică. Timp de patru
generaţii natura nu s‑a odihnit.”

D.Z.: Cam așa a fost, într‐adevăr.
M.A.: Aceste propoziţii mi se par emblematice și

ar trebui puse drept motto ori de câte ori se scrie des‑
pre Brătieni. Sunt astăzi comemoraţi? Se organizează
simpozioane, colocvii cu privire la viaţa și activitatea
acestor mari bărbaţi ai ţării?

D.Z.: În toamnă, pe 24 noiembrie 2015, la Florica,
a fost o comemorare a Brătienilor. Cam în fiecare an
se organizează un simpozion. Vin oameni din toată
ţara, din Iași, Timișoara, Cluj etc. Acolo, la Florica,
de altfel, cum am mai spus, mi‐am petrecut și eu o
parte din adolescenţă. La simpozionul din toamnă
am stat numai la prima parte, dar am ţinut o comu‐
nicare despre Dinu Brătianu.

M.A.: Să reluăm, vă rog, dialogul nostru cu pe‑
rioada în care bunica dvs. s‑a întors în ţară. Ce amă‑
nunte vă mai amintiţi despre viaţa de atunci?

D.Z.: În ţară, bunica era foarte angrenată în tot
felul de evenimente, într‐un fel și în politica naţional‐
ţărănistă. La început, eu eram prea mic ca să înţeleg,
să știu, de exemplu, despre Maniu și alţii. Îl ţin minte
foarte bine pe Madgearu, care venea la noi, la ţară,
în campanie electorală îl mai ţin minte pe doctorul
Lupu și pe alţii, care au devenit partizanii doctorului
Lupu, cum era Octav Livezeanu, secretarul doctoru‐
lui. Pe urmă, el a trecut la comuniști.

M.A.: Traseismul se purta și pe atunci … Dar în‑
tâlnirile din casa bunicii erau mai ales întâlniri de
partid?

D.Z.: Nu, mulţi o și vizitau pur și simplu pe bunica.
La noi, conacul moșiei era o casă destul de mare.
Ţin minte una dintre sărbătoriri. Un frate al bunicii,
Jean Chiriţescu, care a fost un timp consul în Italia,
după primul război, apoi s‐a întors în ţară și își ad‐
ministra moșia, devenind și primar în comună, la
Radovanu, își avea moșia la doi kilometri de a noas‐
tră. În primul război a luptat în aviaţie. El a aranjat
la noi, fiind casa mai mare, o întâlnire cu camarazii
de război, ofiţeri francezi. Întâlnirea fusese organi‐
zată de Ministerul Aerului și Marinei, cum se chema.
Ţin minte că ministru era Ahile Diculescu, general
de aviaţie. A venit și fanfara aviaţiei. Totul s‐a petre‐
cut cu mare pompă. A fost o masă fenomenală, foarte
românească. Îmi mai amintesc că șeful delegaţiei
era generalul Fouché. Atunci se făceau multe întâl‐
niri din astea, cu oameni simandicoși.

Apoi a intervenit și altceva. Mama mea s‐a recă‐
sătorit cu Dan Brătianu.

M.A.: Și … aţi trecut la liberali …
D.Z.: (râde) Nu că am trecut …, dar mergeam des

acolo, mai ales după anii treizeci și ceva, patruzeci.
Păreau mai simpatici prin ce vedeam eu prin casă,
și la București, și la Florica.

M.A.: Ca oameni sau ca idei și comportament?
D.Z.: Ca oameni, nu‐mi dădeam seama de idei

atunci. Îmi plăcea și pentru că eu, practic, bunici
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bărbaţi nu am avut. Bunicul patern murise înainte
să mă nasc, cel matern asemenea. Amândoi au murit
în 1916 – unul în război, celălalt înainte de declan ‐
șarea războiului. Amândoi erau militari – unul co‐
lonel, celălalt general. 

M.A.: Cel patern era văr cu Duiliu Zamfirescu?
Aveţi amintiri?

D.Z.: Da, era văr. Dar nu am deloc amintiri.
M.A.: Poate mă înșel, dar cred că am citit că Sanda

Stolojan7 era nepoata lui Duiliu Zamfirescu, că tatăl
ei era fiul scriitorului. Deci ea vă era un fel de
verișoară.

D.Z.: Da, era și ea mirată când ne‐am cunoscut la
Paris.

MA.: Nu vă cunoșteaţi din ţară?
D.Z.: Nu ne‐am întâlnit niciodată în România.
M.A.: Dar la Paris aţi avut legături?
D.Z.: Sigur, la Paris chiar am lucrat împreună.

Sanda era președinta Ligii pentru Apărarea Drep‐
turilor Omului din România, cu sediul la Paris. Fă‐
ceam și eu parte din biroul acestei Ligi și am cola‐
borat mult și foarte bine. La fel cu soţul ei, Vlad
Stolojan. Noi mai aveam o grupare, se numea Grupul
Românilor Liberi din care făcea și el parte. Eram
șapte‐opt persoane.

M.A.: Plecaseră împreună din ţară?
D.Z.: Da, au plecat împreună. Au încercat întâi să

plece clandestin, dar au fost arestaţi. Nu știu cum
au reușit în cele din urmă. În Franţa, ea era și tradu‐
cătoare la Ministerul de Externe.

M.A.: Îmi amintesc că a venit o dată oficial în Ro‑
mânia …

D.Z.: A venit ca translator oficial al primului mi‐
nistru al Franţei, Raymond Barre. Tot translator ofi‐
cial a fost și Mihai Sturza în minister. Cu Sanda par‐
ticipam la diverse manifestăţii în faţa Ambasadei
României, organizate de Ligă; bună organizatoare
era Maria Brătianu, chiar foarte bună, precum și cei
doi vice‐președinţi – Mihnea Berindei și Ariadna
Combes, fiica Doinei Cornea.

M.A.: Ea plecase din ţară mai demult?
D.Z.: Da, era căsătorită cu un francez, profesor

de filozofie, Michel Combes, cu care avea și trei copii.
Ne‐am cunoscut la o manifestaţie; ea nu era încă în
Ligă, dar am atras‐o la noi și s‐a implicat foarte mult
după aceea.

M.A.: Sanda Stolojan era mai tânără decât dvs.?
Oare își amintea de bunicul ei?

D.Z.: Nu mai știu vârsta. Își amintea, desigur, dar
nu prea discutam între noi despre asta. Discutam
mai ales probleme curente. Eu mergeam destul de
des la ea acasă și discutam. Eram afiliaţi la Federaţia
Internaţională a Drepturilor Omului. Se menţineau
legături și cu ei. Ea reprezenta Liga în diverse locuri
în afara Franţei, cu prioritate ea, sau, dacă nu putea,
mergeam unul dintre noi – Mihnea Berindei, mai cu
seamă, Ariadna Combes și cu mine. Eu am fost din
partea Ligii în Elveţia și în Danemarca.

M.A.: Pe Mihnea Berindei l‑aţi cunoscut acolo?
D.Z.: Da, acolo. Atunci când am intrat în Ligă. Eu

am intrat, de fapt, mai târziu. La început, la Paris,
eram implicat mai ales în chestiuni individuale. Eram
trei persoane care încercam să demonstrăm unui
auditoriu străin situaţia din România. 

M.A.: Cine mai era în afară de dumneavoastră?
D.Z.: Radu Câmpeanu și Adrian Oprescu.
M.A.: Cine e Adrian Oprescu?
D.Z.: Este văr al lui Liiceanu și prieten al meu din

ţară. 
M.A.: Ce acţiuni concrete aveaţi?
D.Z.: Noi ţineam tot felul de speech‐uri în diverse

săli de conferinţe despre situaţia din România. Pe
urmă, prima asociaţie a fost Asociaţia Foștilor Deţi ‐
nuţi Politici din România, alcătuită din Radu Câm‐
peanu, Liviu Nicola și alţii. Am înglobat între 20‐40
de persoane, foști deţinuţi din toată zona. În Franţa
veneau 7‐8 – Doru Novacovici, din Germania, Costel
Mareș, Nicolae Penescu, Victor Cădere, doamna Cela
Neamţu, Sandu Missirliu.

M.A.: Aurel Sergiu Marinesscu era deja în SUA?
D.Z.: Da, era în America. Cu el fusesem coleg de

an – și la Drept, și la Istorie. Avuseserăm același des‐
tin, adică fuseserăm amândoi exmatriculaţi în același
timp. Pe urmă el s‐a axat pe activitatea din SUA.

M.A.: Eu l‑am cunoscut la New York. Cum am ajuns
acolo, el m‑a căutat și mi‑a dat cărţile sale. Dar pe
atunci, mie numele lui nu‑mi spunea nimic. Apoi, el,
acolo, era destul de controversat.

D.Z.: E adevărat, în ceea ce scria, sunt oarecare
rezerve. Eu îl aprovizionam cu informaţii, cu tot ceea
ce întreprindea Asociaţia Foștilor Deţinuţi, cu do‐
cumente despre Consiliul Naţional Român. El era
membru al Partidului Liberal. Nu erau prea mulţi
liberali, mai ales în Statele Unite, unde era el și un
doctor, Marin. Pe alţii nu‐i cunoșteam, iar unii mu‐
riseră între timp. Marinescu a avut o evoluţie ciu‐
dată. În facultate era un foarte bun organizator. Se
ocupa cu o serie întreagă de acţiuni ale noastre, în
perioada 48‐49. După ce ne‐a dat afară din facultate,
Marinescu a intrat într‐o combinaţie cu un alt coleg
al nostru, Nicolae Ţone, tot liberal, într‐o chestiune
de drept comun. Nu știu ce au făcut în legătură cu
lucrările de pe aeroportul Otopeni, care se construia
atunci. Au fost condamnaţi. Ţone a fost condamnat
și executat, Marinescu – condamnat pe viaţă, apoi i
s‐a comutat pedeapsa la 25 de ani. Mai erau unii, nu
știu cine și nici ce s‐a făcut acolo, dar el a fost asimilat
politic fiindcă a fost închis la Aiud. A fost considerat
ca sabotor al economiei naţionale.

M.A.: Poate și pe această bază au fost suspicioși
cei din exil…

D.Z.: E posibil. El a plecat din România înaintea
mea cu un an, deci în 74. L‐am găsit la Paris, în 75,
când am sosit eu acolo. Se pregătea să plece în Sta‐
tele Unite. Avea un unchi care i‐a facilitat și venirea
în Franţa, și plecarea în SUA.

Pot să spun că Marinescu m‐a ajutat pe mine des‐
tul de mult în prima perioadă a sosirii mele în Franţa.
Îmi indica anumite lucruri, adică formalităţile care
trebuiau făcute pe la instituţiile franceze, unde se
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aflau magazine cu produse mai ieftine etc. Exista un
registru francez al refugiaţilor, dar de acolo se dădea
doar un fel de șablon, informaţii generale. Or, el îmi
dădea ajutor concret, fiindcă trecuse prin această
fază. Mi‐a dat cererea de azil, mi‐a explicat diverse
alte formalităţi, apoi de unde se putea cumpăra mai
ieftin etc.

M. A.: Lucruri de viaţă care ajută foarte mult.
D.Z.: Sigur că da. Apoi, el venea foarte mult în casă

la cumnatul și sora mea. Eram un fel de familie. Cum‐
natul meu, de altfel, fusese exmatriculat o dată cu noi
din facultate. Eram astfel foarte apropiaţi, ne vedeam
foarte des până a plecat din Franţa. Bazat pe ex ‐
perienţa mea de exilat, eu am făcut un ghid al refu‐
giatului politic român, pe care l‐am difuzat apoi prin
bisericile române de la Paris și chiar prin autoritatea
franceză care se ocupa de azilul politic (OFPRA).

M.A.: E foarte necesar un astfel de ghid. Știu și eu
din experienţa mea americană cât îl ajută de mult pe
cel nou venit acest fel de informaţii.

D.Z.: Da, sunt o mulţime de amănunte de viaţă
de care ai nevoie și care te ajută. Cu Relu Marinescu,
cum îi spuneam noi, am avut o legătură puternică
până a plecat. Apoi … a scris niște aberaţii despre
mine. Spunea, de exemplu, că nu trebuie să afirm că
sunt fiul vitreg al lui Dan Brătianu. Și alte lucruri
din astea fără sens. La New York, știu că și Mona
Kleckner‐Vrăbiescu avea o părere destul de proastă
despre el. Am cunoscut‐o și pe soţia lui, în ţară, când
el era încă arestat. 

M.A.: În rândul comunităţii românești din New
York cărţile lui nu trezeau interes. Probabil și pentru
că nu avea credibilitate. 

D.Z.: Avea totuși multe informaţii. În exil, el făcea
parte din Consiliul Naţional – care avea trei secţii,
Franţa, Germania, SUA. Făcea parte din secţia din
America, în calitate de reprezentant al Partidului Li‐
beral; mai făcea parte și din Asociaţia Foștilor
Deţinuţi Politici. Apoi s‐a mai îndepărtat, din cauza
distanţei, desigur, dar avea și alte preocupări.

* * *
M.A.: Aș dori să vă întreb în continuare despre

Centrul pentru promovarea cărţii, „Hyperion”. A vorbit
despre acest Centru dl. Basarab Nicolescu la Colocviul
dedicat centenarului „Vintilă Horia”, din 3 decembrie
2015. Am citit despre el apoi într‑un interviu al dvs.
Aţi făcut parte din Centrul „Hyperion”?

D.Z.: Nu, nu am fost implicat.
M.A.: A avut o activitate foarte interesantă și, cred,

cu bune rezultate.
D.Z.: Da, desigur. A fost și un mare merit al lui

Leonid Mămăligă. Atunci când veneau în special oa‐
meni de cultură, scriitori, în Franţa, el îi punea în le‐
gătură cu cei de acolo. Adică, pe de o parte încerca o
osmozare oarecare, iar în același timp oamenii de
acolo să nu fie rupţi de realităţile din ţară, așa cum
se întâmpla în multe alte cazuri. Erau oameni care
veneau cu informaţii…

M.A.: Și cu cărţile lor …
D.Z.: Evident, și cu cărţile. Se făcea, din punct de

vedere cultural, un schimb de idei care era benefic
și pentru unii, și pentru ceilalţi. Era și un fel de
influenţare a oamenilor din ţară, care, în general,
erau mai tineri. Ei aveau de câștigat, dar și ceilalţi,
însă poate nu atât de conștient.

M.A.: Ei plecaseră și cu o formaţie anume, și cu
idei preconcepute.

D.Z.: Categoric. Era înjurat de unii mai intran ‐
sigenţi pentru că luase o iniţiativă foarte bună – zi‐
ceam eu atunci, dar o spun și acum – punerea în le‐
gătură a intelectualilor români din ţară cu cei din
exil. Ei discutau în cadrul acestui cenaclu și, astfel,
cei din exil nu erau izolaţi de cei de acasă și de
realităţile din ţară. Pentru că, de fapt, ei erau total
rupţi. Când am ajuns eu în Franţa, în 1975, am găsit
români rupţi de realităţile din ţară, de tot ceea ce se
întâmpla în România.

M.A.: Rămăseseră cu informaţia la anii în care
plecaseră ei.

D.Z.: Da, erau rupţi de tot ceea ce se întâmpla în
România. De exemplu, m‐a întrebat unul dacă am
lucrat în ţară. „Evident că am lucrat”, i‐am răspuns.
„Înseamnă că ai colaborat cu regimul pentru că ai
lucrat la întreprindere de stat!” El nu știa că nu exis‐
tau decât întreprinderi de stat și că nu puteai să nu
lucrezi. Dacă nu lucrai, erai supus legii parazitismu‐
lui social. Și, astfel, toată lumea lucra la întreprinderi
de stat. Dar asta nu însemna colaborare cu regimul.
Ei nu știau mai nimic despre ce era în ţară, erau de‐
fazaţi total. Desigur, unii dintre ei, cei din primul
exil. Aici e marele merit al lui Mămăligă, care era
criticat de unii și nu înţeleg de ce. Dorea să‐i ajute
pe oameni să cunoască realitatea din ţară, iar pe cei
din ţară să afle despre noi. El a făcut și lucruri utile
pentru refugiaţi. Cum am mai spus, avea organizat,
pe lângă Biblioteca Naţională, un sistem de fotoco‐
piere; avea 2‐3 mașini și angaja oameni veniţi din
România, dar și din alte ţări. Adoptase un anumit
sistem ca volumele să nu fie deteriorate la copiere. 

M.A.: Ceea ce nu se întâmplă azi cu cele mai multe
copiatoare…

D.Z.: Da, acum dacă vrei să fotocopiezi o carte,
se rupe când o deschizi. Nu era un salariu mare, dar
cel puţin era un loc unde să muncească cel nou venit,
mai ales femeile. El mai avea și alte activităţi, tot de
promovare, de exemplu de calculatoare – la vremea
aceea –, unde căuta să angajeze și români. Și pe mine
a vrut să mă angajeze, mai ales că lucrasem în con ‐
strucţii. Ne‐a explicat despre niște instalaţii, dar des‐
tul de … abracadabrante aceste explicaţii. Îl indusese
cineva în eroare. Voia să facă niște traverse de cale
ferată din beton. Dar astea se făceau în ţară în mod
curent, era o investiţie inutilă. Avea o reţea de oa‐
meni, mai ales dintre români. A vrut să‐mi creeze și
mie așadar un post, dar eu nu eram foarte convins.
Mai important azi e că la reuniunile pe care le făcea
la el în casă, la Neuilly, veneau scriitori ca Sanda Sto‐
lojan, uneori Eugen Ionescu, nu știu dacă și Eliade…
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M.A.: Știu de la Aurora Cornu (și de la alţii) că ve‑
nea și Eliade. L‑a întâlnit ea acolo.

D.Z.: Probabil. Mai venea Marie‐France Ionesco,
cu regularitate, apoi Maria Brătianu și alţii.

M.A.: Basarab Nicolescu vorbește foarte frumos
despre cenaclu.

D.Z.: Categoric. Venea și Basarab. Cenaclul era
un punct de convergenţă. După revoluţie primea o
serie de oameni din ţară. Și așa l‐am întâlnit eu, de
exemplu, pe Mircea Ciumara, la Paris, pentru prima
dată. Am avut o discuţie foarte interesantă cu el pe
teme de doctrină – el ţărănist, eu liberal. Mămăligă
făcea astfel de legături. A fost un exponent cultural
deosebit. A vrut să se manifeste și ca scriitor. A scris
un roman, Poveste cu ţigani, pe care eu nu prea l‐
am înţeles. 

M.A.: A fost foarte bine primit de critică… e o carte
bine scrisă, cu un stil deosebit…

D.Z.: Probabil că acum, dacă l‐aș reciti, altfel aș
înţelege. Mămăligă oferea un loc unde să se întâl‐
nească intelectualii români, scriitorii. Nu toţi aveau
posibilităţi materiale pentru a organiza astfel de în‐
tâlniri.

M.A.: Aţi cunoscut și alţi scriitori importanţi acolo?
D.Z.: Monica Lovinescu scrie în jurnalele ei des‐

pre cei care veneau la cenaclu …
M.A.: Da, ea îi amintește și pe cei veniţi din ţară …

pe Sorescu, pe Bănulescu …
D.Z.: Da, au fost și ei, precum și Manolescu, Lii‐

ceanu. Andrei Pleșu și Liiceanu erau cu o bursă la
Heidelberg atunci.

M.A.: Eu aș face o asociere, într‑un fel, între cena‑
clul lui Mămăligă și casa deschisă a lui Ioan Cușa8. L‑
aţi cunoscut?

D.Z.: L‐am cunoscut pe Cușa, i‐am fost prezentat
de Ierunca. Din păcate, a murit foarte curând după
întâlnirea noastră. El îi sprijinea pe cei care făceau
greva foamei pentru reîntregirea familiei. Se făcea
grevă pe esplanada de la Trocadero, vederea către
Tour Eiffel. Acolo era circulaţie mare, treceau mulţi
oameni, vedeau, aflau ce se întâmplă. Cușa venea cu
regularitate și susţinea campaniile, chiar și material.
De exemplu … pe soţia celui care a tradus Micul
prinţ în limba română, Ben Corlaciu. Am tradus și
eu cartea, neștiind că fusese tradusă deja. Circula în
România pe foiţă, un fel de samizdat.

M.A.: Despre Ioan Cușa am citit undeva că l‑a in‑
vitat pe Eliade și i‑a pus la dispoziţie casa pentru a
avea liniște să scrie. Eliade a scris acolo 19 trandafiri.
Era generos, tot în felul lui Mămăligă.

D.Z.: Dar Mămăligă era mult mai cunoscut. Mai
era „instituţia Monicilor”, cum o numesc eu, adică
Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. Ei au fost o bază
culturală și pentru românii din exil, și pentru cei din
ţară, prin comentariile pe care le făceau la Europa
Liberă.

M.A.: Cartea comentată de Monica sau de Virgil
Ierunca intra imediat în atenţia publicului.

D.Z.: Ei îi făceau atenţi la anumite lucruri pe care
nu le puteau percepe în ţară. Au fost adevărate in‐

stituţii ale exilului. Am discutat adesea cu Ierunca
despre toate acestea. El era un om cu un umor ex‐
traordinar. 

M.A.: Îmi amintesc că Eliade îl compara pe Mircea
Popescu cu Monica și Virgil Ierunca împreună, acesta
făcând, în Italia, cam același lucru pe care îl făceau
ei la Paris, adică să informeze despre toţi și toate.

D.Z.: Nu au fost, din păcate, prea mulţi. Chiar în
domeniul politic…

M.A.: Arhiva lor a fost adusă la IICCMER?
D.Z.: După câte știu, arhiva a fost preluată de Lii‐

ceanu. Știu și că fosta casă a mamei Monicăi a fost
donată și că acolo s‐ar fi făcut un centru dedicat
celor doi.

M.A.: Ar trebui cercetată mai mult această arhivă...
Cum ar trebui să se cunoască cât mai bine și de cât
mai mulţi activitatea politică și culturală a celor de
ieri. Și astfel, azi, am fi mai bogaţi, istoria noastră s‑
ar completa, iar literatura română s‑ar îmbogăţi cu
opere de valoare. 

„Partea trebuie să se întoarcă în întreg din toate
colţurile lumii”, cum scria – în cunoștinţă de cauză –
criticul literar Gelu Ionescu, el însuși unul dintre scrii‑
torii români din exil.

Din dialogul nostru sper ca o „parte” din istoria și
cultura românească – mai veche sau mai nouă, din
exil sau din ţară –  să completeze „întregul”.

Vă mulţumesc în numele cititorilor.

Note
1. Thoma Ionescu a fost „medic chirurg și anato‐

mist român, profesor universitar, iniţiator al unor
tehnici noi chirurgicale, întemeietorul școlii româ ‐
nești de chirurgie și de anatomie topografică, mem‐
bru de onoare al Academiei Române, născut la 13
septembrie 1860 și decedat la 28 martie 1926. A
fost și membru al Academiei de Medicină din Paris
și al Societăţii Internaţionale de Chirurgie. Și astăzi,
în vestita clinică Mayo din Rochester (S.U.A.), se află
bustul chirurgului român Thoma Ionescu.” 

(cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Thoma_Io‐
nescu)

2. Felix Iusupov (Yusupov) s‐a născut în 23 mar‐
tie 1887 în Saint Petesburg, capitala Imperiului Rus
și a decedat pe 27 sept. 1967. Familia sa, mai bogată
decât a Romanovilor, deţinea patru palate în St. Pe‐
tersburg, trei în Moscova, 37 de domenii în diferite
părţi ale Rusiei, mine de cărbune și fier, fabrici, patru
mori și terenuri petrolifere. Felix a devenit unul din‐
tre cei mai bogaţi oameni din Rusia, după ce fratele
său mai mare a fost omorât în duel. A studiat la Ox‐
ford, Artele Plastice. Întors în Petesburg, s‐a căsătorit
cu prinţesa Irina a Rusiei, unica nepoată a Ţarului.

În noaptea de 20/30 decembrie 1916, Yusupov,
Marele Duce Dmitri, Vladimir Purishkevich, asisten‐
tul său Stanilaus de Lazovert și Sukhotin l‐au asasi‐
nat pe Rasputin în Palatul Moika. 

(cf. https://www.google.ro/#q=iusupov
3. „Grigori Efimovici Rasputin (10 ianuarie 1869

(stil vechi) 22 ianuarie (stil nou) – 17 decembrie
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(stil vechi) 30 decembrie (stil nou) 1916) a fost un
mistic rus care a avut o mare influenţă asupra fami‐
liei ultimului ţar al dinastiei Romanov. Rasputin a
jucat un rol foarte important în viaţa ţarului Nicolae
al II‐lea, a ţarinei Alexandra și a unicului lor fiu,
ţareviciul Alexei, care era suferind de hemofilie.” 

(cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Grigori_Ras‐
putin)

4. Irina Iusupova (Prinţesa Irina Alexandrovna a
Rusiei) s‐a născut în 3/15 iulie 1915 și a murit în
26 februarie 1970. „A fost singura fiică a Marelui
Duce Alexandru Mihailovici al Rusiei și a Marii Du‐
cese Xenia Alexandrovna a Rusiei. A fost, de aseme‐
nea, singura nepoată a Ţarului Nicolae al II‐lea al
Rusiei și soţia Prinţului Felix Iusupov. Noua familie
Iusupov a plecat în luna de miere în Europa și în
Orientul Mijlociu când a început războiul. Au fost
reţinuţi în Berlin pentru scurt timp după începerea
ostilităţilor. Irina a rugat‐o pe verișoara ei primară,
Prinţesa Moștenitoare Cecilie a Prusiei să intervină
pe lângă socrul ei, Kaiserul. Wilhelm al II‐lea al Ger‐
maniei a refuzat să le permită să plece, însă le‐a ofe‐
rit posibilitatea să aleagă una din trei ţări pentru a
trăi pe durata războiului. Tatăl lui Felix a apelat la
ambasadorul spaniol și a obţinut permisiunea ca ti‐
nerii să se întoarcă în Rusia, via Danemarca neutră,
Finlanda și apoi St.Petersburg. Romanovii au fost
puternic influenţaţi de franceză și engleză, vorbeau
franceza mai bine decât rusa și adesea foloseau va‐
riantele străine ale numelor lor atunci când se refe‐
reau la ceilalţi.”

(https://ro.wikipedia.org/wiki/Prin%C8%9Besa
_Irina_Alexandrovna_a_Rusiei)

5. Tache Ionescu (n. 13 octombrie 1858, Ploiești
‐ d. 22 iunie 1922, Roma) „a fost un om politic, avocat
și ziarist român, care a deţinut funcţia de prim‐mi‐
nistru al României în perioada 1921‐1922. A studiat
la liceul Sf. Sava, după absolvirea căruia și‐a conti‐
nuat studiile în Franţa, unde a absolvit Facultatea
de Drept a Universităţii din Paris, la care a obţinut
și titlul de Doctor în Drept. Întors în ţară a ales să
devină avocat, înscriindu‐se în baroul de Ilfov.În anul
1883 și‐a început cariera politică în cadrul Partidului
Naţional Liberal, fiind ales deputat pe listele acestuia
în Colegiul III‐Ilfov. Este înmormântat la Mănăstirea
Sinaia. În epocă s‐a făcut remarcat prin calităţile
sale oratorice, căpătându‐și porecla de Tăchiţă Gură
de Aur.”

6. Maria (Marioara, Mignon) a fost fiica Regelui
Ferdinand și a Reginei Maria. Ea „s‐a căsătorit în
anii ’20 cu Alexandru I, regele Regatului Sârbilor,
Croaţilor și Slovenilor, și a fost prima și ultima regină
a Iugoslaviei înainte ca ţara să fie subjugată de
comuniști. Asemenea rudelor sale din România, Mig‐
non a fost alungată din ţara sa după al II‐lea război
și a murit în exil. /…/ Mignon își va trăi ultimii ani
din viaţă la Londra, departe de ţara sa adoptivă. S‐a
stins din viaţă în iunie 1961 și a fost înmormântată
pe pământ britanic. În 2013 însă, în urma demersu‐
rilor îndelungate făcute de actualii membri ai dina‐

stiei Karagheorghevici, rămășiţele sale au fost reîn‐
humate în Serbia cu funeralii de stat.”(cf. http://
www.historia.ro/exclusiv_web/portret/articol/mig‐
non‐printesa‐)

7. Sanda Stolojan, „poetă, eseistă, traducătoare,
memorialistă. S‐a născut la 19 februarie 1919 la
București și a decedat pe 2 august 2005, la Paris.
„După absolvirea liceului la Paris, în 1937, a urmat
cursurile Facultăţii de Filologie din cadrul Univer‐
sităţii București (1942), căsătorindu‐se în 1943 cu
Vlad Stolojan Filipescu. În 1949, împreună cu soţul
ei, a încercat să fugă în Occident, dar au eșuat. Ex‐
pulzaţi de către autorităţile comuniste din propria
casă  și deposedati de avere, soţii Stolojan au cu‐
noscut rigorile închisorilor comuniste. Au fost ares‐
taţi, anchetaţi la Uranus pentru „acte pregătitoare
de trecere frauduloasă a frontierei”, fiind ulterior
deportată, în timp ce soţul Vlad  Stolojan a fost con‐
damnat la opt ani de închisoare, petrecuţi  în cea
mai mare parte în lagărul de muncă forţată de la
Canal. În octombrie 1961 au reușit să părăsească
ţara și s‐au stablit la Paris, fiind răscumpăraţi de o
rudă din Franţa, unde Sanda se integrează activ miș‐
cării anticomuniste (participă la mitinguri și de‐
monstraţii). Ea a fost interpreta de limbă română a
președinţilor francezi până la Jacques Chirac, fiind
prezentă alături de Charles de Gaulle la vizita de
stat din România (1968). A scris poezie, Dans les
Brisures (1982), Sur les abîmes verts (1985), proză,
O casă pentru un miraj și memorialistică, Avec de
Gaulle en Roumanie (1991), Nori peste balcoane.
Jurnal din exilul parizian. (Cf. http://enciclopedia‐
romaniei.ro/wiki/Sanda_Stolojan și 

http://www.arhivaexilului.ro/ro/fise‐biogra‐
fice/docs/sanda‐stolojan.html)

8. „Ioan Cușa (1925‐1981) s‐a născut în Mace‐
donia. Ca mulţi fraţi ai săi, datorită evenimentelor
social‐istorice ale timpului, a ajuns pe pământ do‐
brogean. Urmează Academia Comercială din Bucu‐
rești. 

Scăpat de arestările din 15 mai 1948, a pribegit
o vară, ascuns pe la prietenii din Constanţa, Tulcea,
Babadag, Cobadin sau Ostrov. Părăsește România
prin Iugoslavia cu un grup de camarazi. S‐a stabilit
în Franţa. Cu eforturi deosebite reușește să deschidă
o tipografie în localitatea Evry, la Sud‐Est de Paris.
Aici tipărește lucrări în limba română, din care amin‐
tim revista Prodomos.

Mai târziu întemeiază Editura Ethos, unde a pu‐
blicat multe cărţi ale scriitorilor din ţară și din exilul
românesc: Nae Ionescu, Mircea Eliade, Basil Mun‐
teanu, Horia Stamatu, Ion Pârvulesco, Nicu Caranica.
În anul 1967 publică volumul de poezii Plângeri, în‐
chinat părinţilor săi și fratelui Leonida Cușa mort
în închisoarea Aiud. În urma lui au rămas în faza de
pregătire pentru editare o lucrare memorialistică
cu note și însemnări de la personalităţi culturale ale
exilului românesc.”

(cf. http://www.alternativaonline.ca/ioanCusa.
html)
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Mă plimbam pe aleea pietonală care ducea către
Faleză. Nu era chiar o plimbare, ci un drum cu ţintă:
trebuia să mă întâlnesc cu un coleg scriitor în păr‐
culeţul de la Elice. Pe aleea amintită, lume obișnuită,
tineri și vârstnici, în plus și copii, bucuroși – ei și
părinţii lor – că se află în acel loc, unul dintre puţi‐
nele spaţii de odihnă din oraș. Era vară, către prânz.
Pe unii dintre obișnuiţii aleii îi cam știam din vedere,
așa că am trecut pe lângă ei, doar bucuros că‐i găsesc
încă acolo, savurând viaţa‐viaţă, cea obișnuită, zil‐
nică, sub răcoarea dăruită de mulţimea de tei, vechi
deja de vreo 60 de ani, am făcut eu iute socoteala.
Fusesem martor al vremii când, într‐un deceniu de
pe la mijlocul veacului trecut, peisajul din centrul
localităţii se modificase radical, ruinele lăsate de
războiul ce nu iertase urbea fiind înlăturate și înlo‐
cuite de blocurile – frumoase, urâte, inspirat pro‐
iectate arhitectonic ori nu – ce există și astăzi. O sin‐
gură corectură fusese făcută locului de către un
primar de după ’89: închiderea unui segment din
bulevardul central ce ajungea la Faleză, pentru a
transforma zona, din imediata vecinătate a Dunării,
în spaţiu de promenadă. Băncile, mesele de șah, aso‐
ciate cu absenţa traficului rutier în respectiva por‐
ţiune, deci, liniștea, i‐au dat acesteia calităţi apreciate
de mulţi. 

Stop. Rândurile de faţă nu sunt ce par a fi, adică,
o banală descriere, deoarece mersul meu – cu ţintă
– din acea zi mi‐a fost bulversat de un personaj cu‐
noscut. Când l‐am întâlnit, l‐am salutat, evident, iar
el mi‐a răspuns. Era actorul Mișu, nu puteam trece
oricum pe lângă el. Totuși, imediat după comiterea
gestului de politeţe necesar, am tresărit. Pe actorul
Mișu îl știam de foarte mulţi ani. L‐am văzut pe
scenă, evident, apoi ne‐am cunoscut îndeaproape,
preţuindu‐i nu doar talentul, ci și nonșalanţa cu care
își exprima părerile, inclusiv în public, prin restau‐
rante, frecventate asiduu împreună cu prietenii.
După revoluţie, traversase o perioadă marcată de
tratamente intense, destinate să ţină în frâu o boală
cumplită. Reţin o întâlnire cu el, tot pe bulevard, ac‐
torul grăbindu‐se, motivat, către spital: „Mă scuzi,
bătrâne, dar n‐am vreme de povești acum, sunt pro‐
gramat la un tratament. Sper să reușesc în lupta cu
pacostea asta perfidă ce mi‐a dat viaţa peste cap. Îţi
voi zice mai multe când ne vom mai vedea, poate
într‐o seară viitoare, pe terasă la „Dunărea.” Era vară,
stagiunea închisă. L‐am revăzut, nu peste mult timp,
în holul teatrului. El, pe catafalc.

Iar acum, iată, îl reîntâlnesc pe fostul actor pe
Alee. După salut, el mi‐a propus să luăm loc alături
pe o bancă. De ce nu? mi‐am zis, acceptând.

‐ Nu mă întrebi nimic? Nu ești curios să știi cum
mai stau lucrurile Dincolo.

‐ Unde, Dincolo?! l‐am întrebat
deconcertat.

‐ Păi, acolo de unde vin.
‐ Și de unde vii, maestre?
‐ Ei, așa îmi placi, acum te recunosc, ești din nou

tipul curios pe care‐l știam. Dacă ai vreme cinci mi‐
nute, ţi‐aș putea spune câte ceva.

‐ Pentru dumneata am vreme oricând, domnule
Mișu.

‐ Atunci, hai să‐ţi zic. De fapt, moartea nu există.
Este doar o explicaţie pentru a justifica trecerea cu‐
iva Dincolo. E ca și cum un ins oarecare ar pleca de
acasă, iar ai lui, întrebaţi de cunoscuţi despre
absenţa individului, ar da un răspuns plauzibil: e la
ziare, sau la piaţă, ori la serviciu. Iar când dispariţia
respectivului se prelungește, nefiresc de mult, cu‐
rioșilor li se servește chestia asta: a murit, dragă!

‐ Nu prea înţeleg. Păi, plecările amintite sunt tem‐
porare, pe când moartea... În plus, în situaţia asta
persoana în cauză – să‐i spunem decedată – este,
pentru câteva zile, încă de faţă. Doar că nu mai mișcă,
e fără viaţă...

‐ Mai exact, așa e percepută, fără viaţă. Din păcate,
cei rămași nu au alt criteriu, alt mod de a‐i măsura,
de a‐i înţelege noua sa existenţă. E limpede?

‐ Nu prea, maestre. Adică, mortul nu‐i mort?
‐ Exact. El doar a pășit într‐o altă stare a vieţii

sale. Iar această nouă postură nu poate fi percepută
de oamenii obișnuiţi din lumea de aici.

‐ O nouă postură...
‐ Exact, tinere. Mă ierţi că‐ţi zic astfel, dar evident

ești mai mic în vârstă decât mine. Dar să‐ţi explic.
Trecerea Dincolo e doar pasul către accesul, reîn‐
toarcerea în propria fiinţă energetică. Este ca și cum
făptura asta, greu de înţeles, încărcată numai cu
simţire sufletească, merge pe drumul ei, predestinat;
iar la un moment dat, în urma unui semnal venit de
undeva, pășește pentru un timp alături de calea pro‐
prie, pe un drumeag paralel, însoţind o făptură nouă,
pământeană. 

‐ În chip de suport al respectivei persoane, bă‐
nuiesc.

‐ Exact, confirmă actorul Mișu. 
‐ Iar noi cum percepem această însoţire?
‐ Depinde. Unii o percep, alţii nu; în plus, nici nu

cred în ea. Mai corect spus, nu bănuiesc ce putere
enormă se află în această fiinţă energetică, dispusă,
hotărâtă să le stea alături oamenilor în viaţă. De su‐
flet ai auzit? De un trup spiritual ai aflat? Asta este
forţa pe care fiecare a primit‐o în existenţa ce i‐a
fost dăruită pe pământ.

‐ Oare să fie chiar așa de simplu? Evident, aceste
lucruri se știu.

‐ Se știu și nu prea. La iniţierea acelei noi cărări

PAGINI DUNĂRENE

Reîntâlnirea cu actorul Mișu
o proză de Dan PLĂEȘU



56

Nr. (279) 2019

vitale, la naștere, adică, la venirea unui nou copil pe
lume, câţi se gândesc că fiinţa abia apărută are și un
motor interior, sufletul, care‐i va permite sau nu să
devină ceva pe parcursul existenţei sale? Evident,
altceva decât o simplă persoană care umblă, mă‐
nâncă, doarme. Altceva, adică, un ins cu aspiraţii, cu
credinţă, cu voinţa de a se autodepăși, susţinut de
propria energie interioară. Un om adevărat, așa cum
se spune.

‐ Deși nu toţi au această percepţie...
‐ Exact, nu toţi. Așa cum este un dat, încă neex‐

plicat de nimeni, ca pe lume să se nască femei și
bărbaţi, în proporţii aproximativ egale, tot astfel se
întâmplă, însă nu‐i corect ce‐am zis, nu se întâmplă,
ci este în program ca nu toţi să folosească în totali‐
tate cantitatea de energie interioară ce li s‐a oferit.
Vrem, nu vrem, pe lume nu au fost și nu sunt toţi
egali în aspiraţii. Și nu la partea materială mă refer
acum, fiindcă bani, averi dorește oricine. Doar când
e vorba de suflet,  unii îl ignoră, nu vor să creadă în
puterea lui. Și nu se găsește nimeni care să‐i tragă
de mânecă, la momentul potrivit, amintindu‐le că
au o comoară de care nu vor să ţină seamă.

‐ Păi, e drept? De ce sunt lăsaţi astfel, în nești‐
inţă?

‐ Se încearcă și cu ei, dar există și catâri, nu? În
plus, ar fi injust să se consume putere și timp cu cei
care nu vor să se ridice în veci din starea primară în
care se află. Repet ce ziceam mai sus: nu toţi suntem,
adică sunteţi egali. Oricum, toată energia cu care
sunt echipaţi oamenii se recuperează. Când vine
sfârșitul pământean, cărarea de forţă croită o vreme,
în paralel cu uriașul fluviu spiritual primar, este re‐
primită la matcă. Indiferent dacă a folosit‐o sau nu
la maxim, omul care și‐a încheiat existenţa Aici în‐
apoiază sufletul primit temporar. 

‐ Să înţeleg că totul e calculat...
‐ Exact. Foarte calculat. O parte din energie pă‐

răsește temporar lumea unde mă aflu acum, fiind
redistribuită nou‐născuţilor. Cealaltă parte este în
așteptare. Cam juma‐juma, asta e proporţia.

‐ Și cine face alegerea reîntoarcerii? La cazul du‐
mitale mă refer. Cine decide? Poate oricine să rede‐
vină fiinţă energetică?

‐ Desigur, nu. Este o chestie care depinde și nu
depinde de individ. Unii o simt, alţii nu, unii pot,
foarte mulţi nu. 

‐ Iar cei care reușesc să devină trupuri energetice
cum fac să ajungă astfel? Dumneata, domnule Mișu,
ești acum aici. De unde vii?

‐ De niciunde. Această trecere Dincolo – sau de
Acolo către Aici – nu  presupune un transfer spre
un alt teritoriu, doar reîntruparea într‐alt corp, de
data asta, energetic.  

‐ Iar scopul? Care‐i scopul?
‐ Aparent banal. Mișunăm și noi pe aici. Veghem!

Unii își spun îngeri păzitori. Pretenţios! Își dau
importanţă. Mai ajutăm, când ni se permite, stăm în
banca noastră, când nu ni se aprobă intervenţia.

‐ Ciudate chestii aflu azi de la dumneata. Să înţe‐

leg că acum, în acest loc, pe Alee, mai sunt și alte fi‐
inţe asemenea dumitale?

‐ Puzderie. Eu le percep, voi nu. Mai exact, le ve‐
deţi doar pe cele care au permisiunea să vi se arate.
Așa cum e cazul meu, în acest moment. Altfel, re‐
cepţionaţi doar semnale, mișcări energetice. Cunos‐
cuţi plecaţi Dincolo se mai joacă în fel și chip cu voi...

‐ De ce se joacă? Le este cumva dor de lumea pă‐
răsită?

‐ Nu o fac dintr‐un sentiment anume, aici nu sunt
sentimente, entităţile astea, uite ce pompos le‐am
zis, doar își facă simţită prezenţa. Îndeplinesc o mi‐
siune, semnează condica, pentru a mă exprima în
limbaj de serviciu. E greu să dau exemple, fiecare
om viu (iată, altă vorba anapoda!) simte pe pielea
lui asemenea gesturi energetice. Aștepţi o mașină
anume, ea nu vine, te hotărăști să pleci din staţie,
dar la nici un minut, autobuzul îţi apare din spate.
Evident, l‐ai pierdut. E doar o întâmplare, unii ci‐
tează din Murphy, dar undeva în lumea noastră ener‐
getică, se aude, vorba vine, un mic hohot de râs. Și
tot așa, un obiect pe care zici că l‐ai rătăcit, e regăsit
unde l‐ai mai căutat de multe ori, fără să‐l găsești
atunci. Sunt mii de asemenea exemple, renghiuri pe
care ţi le joacă apropiaţii tăi energetici. Aflaţi Din‐
colo. O fac fără răutate, din simpatie. Când eram în
viaţă – viaţa  pământeană – le‐am trăit și eu, fără a
ști ce cauze aveau.

‐ Totuși, trebuie să existe o explicaţie, un impuls.
Nu cred că în lumea voastră nu mai există senti‐
mente. Ele implică energie, or, unde se află simţirile
acasă dacă nu într‐o lume energetică? Dante – ești
actor, știi cine‐i persoana – el zicea despre dragoste
că mișcă Soarele și alte stele. Adică, iubirea e un
sentiment primar de o mare forţă energetică. Apos‐
tolul Pavel spunea că acolo unde dragoste nu e, nimic
nu e. Și nu mă refer acum decât la un singur simţă‐
mânt, cel mai cunoscut, cel mai puternic. Și opusul
ei, ura, are o încărcătură energetică mare. Și invidia,
și gelozia, și multe altele, bune și rele...

‐ Mami, uite la nenea ăsta, a aţipit pe bancă și
vorbește singur, se auzi din apropiere un glăscior
de copil.

Vocea mă surprinse, privii în jur, eram singur
într‐adevăr, actorul Mișu plecase. I‐am zâmbit pu‐
știului, dar micuţul fu îndepărtat iute de mămica
lui, grijulie. Nu se cădea, și‐o fi spus, ca puiul ei să
poposească prea mult în preajma unui ins ciudat.
Părăsesc locul, renunţ la scopul iniţial al prezenţei
mele aici, grăbindu‐mă către casă. Bulversat, evident.
Calc atent, aleea era aglomerată, mulţi veniseră cu
animăluţe, câini îndeosebi. Unul, deși mic și prăpădit,
părea mai rău decât alţii. Făcuse chiar un gest de a
mă controla cu dinţii la o gleznă. M‐am ferit la timp.
Dar gestul m‐a costat: pășii într‐o adâncitură, for‐
mată de o pavea lipsă. Cât pe ce să‐mi scrântesc
glezna. Aceeași vizată de colţii minusculului patru‐
ped. Ia uite ce întâmplare! mă gândii. 

În apropiere mi s‐a părut că aud un chicot slab
de râs. Al actorului Mișu.
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NOTE DE CĂLĂTORIE

PARIS ‑ mon amour (II)
de Virginia CHIRIAC                

Am lăsat în urmă rumoarea neîntreruptă a miilor
de voci și am ieșit pe peron, unde convenisem să
mă întâlnesc cu Ionela, gazda și ghidul meu ocazio‐
nal, din cele șapte zile de ședere în Orașul Luminilor.
Cum așteptarea se prelungea, vagi sentimente de
neliniște au început să mă încolţescă, la gândul că
această întâlnire aproape providenţială, în atari
circumstanţe, putea fi anulată printr‐o bizară ironie
a sorţii, iar eu aș fi fost pusă în situaţia de a mă des‐
curca singură! Oh, nu! Horrible dictu!

Nicăieri, pe unde am umblat, nu mi‐a fost dat să
trăiesc la dimensiuni epopeice sentimentul de
nesiguranţă, în faţa necunoscutului, așa cum mi s‐a
întâmplat, când am pășit pentru prima oară, pe pă‐
mântul Franţei! Mă dădeam la o parte din calea tre‐
cătorilor, cu o deferenţă aproape umilă, găsindu‐mă
total provincială și total nepregătită pentru cople ‐
șitoarea experienţă culturală ce avea să urmeze. O
discuţie cu iz mioritic dintre doi indivizi cu înfăţișare
dubioasă m‐a adus însă cu picioarele pe pământ,

plasându‐mă într‐o atmosferă oarecum familiară
străzilor de la periferia orașului meu. În timp ce tre‐
ceau pe lângă mine, am surprins o frântură din dia‐
logul lor:

‐Ai venit la ciordit? se interesează pe un ton com‐
plice unul dintre ei, lovind cu cotul în coastele in‐
terlocutorului.

‐Da, răspunse fără chef cel întrebat, dispărând în
grabă, pe ușa unui autobuz, ce tocmai pleca din
staţie.

Nu mi‐am putut stăpâni un rictus amar, la gândul
că ciorditorii noștri de peste hotare reprezintă în
ochii străinilor, imaginea unei altfel de Românii, o
Românie urâţită de aceste existenţe humanoide, cu
instincte atavice de prădători. De fapt, pe parcursul
periplului meu parizian, aveam să mai aud graiul
de acasă, în câteva situaţii inedite, întărindu‐mi con‐
vingerea că Europa a devenit în esenţă patria unui
amalgam de naţii, iar frontierele delimitative ale
ţărilor mai funcţionează, în prezentul marcat de‐o
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extraordinară mobilitate a migraţiei, la modul sim‐
bolic, ca simple repere de identificare a vechilor am‐
plasamente geografice.   

În sfârșit, recuperată fiind de ruda mea, din mij‐
locul puhoiului de oameni, m‐am urcat într‐un au‐
tocar, care circula către zona noastră de reședinţă,
modernul cartier, La Défense, un renumit centru de
afaceri, cu o mare pondere la nivel european, în
privinţa numărului de sedii și de birouri ale marilor
companii naţionale și internaţionale. Mărturisesc
sincer că descinderea în acestă zonă a Parisului sea‐
mănă cu o teleportare în atmosfera fantastică a unui
film de anticipaţie. Totul este uluitor, măreţ și ecla‐
tant: pornind de la uriașii zgârie‐nori, care zvâcnesc
în colosale mănunchiuri, deasupra celorlalte clădiri,
către înălţimi abisale, într‐o rupere de ritm uluitoare,
ce se sfârșește brusc, în tihna domoală a parcurilor,
până la cele 60 de opere artistice contemporane,
expuse aleatoriu în locurile publice. În comparaţie
cu Parisul istoric, La Défense, pare a fi replica sa din
viitor.

Am străbătut la pas arterele principale, fixându‐
mi ca punct de plecare, Grande Arche, sau Marele
Arc de triumf al fraternităţii, o construcţie cubistă
colosală, opera arhitectului danez Johan Otto Spre‐
kelsen, care și‐a imaginat o variantă modernă a ce‐
lebrului Arc de Triumf. Așa cum aveam să aflu, pen‐
tru realizarea acestui edificiu monumental s‐au
folosit materiale de cea mai înaltă calitate: beton,

sticlă, granit și marmură albă de Carrara, disciplinate
în lumina unei viziuni care conferă ansamblului ar‐
monie și funcţionalitate. Am urcat pe scările de la
Grande Arche, pentru a cuprinde cu privirea imagi‐
nea panoramică a împrejurimilor. Perspectiva largă
asupra întregului complex arhitectural alcătuit dintr‐
o combinaţie savantă de linii, volume și accente cro‐
matice evidenţia aceeași vocaţie pur franţuzească,
pentru echilibru și coerenţă estetică, pe care aveam
s‐o identific pretutindeni, în Paris.

Am parcurs în continuare drumul pietonal pe Es‑
planade de La Défense, într‐o continuă stare de fre‐
nezie a simţurilor, total răvășite de atmosfera futu‐
ristă a peisajului urban, care‐mi derula la tot pasul,
într‐o aglomerare halucinantă de detalii, frumuseţea
de vis a imaginilor: grădini suspendate, fântâni ar‐
teziene din care ţâșnesc șuvoaiele de apă în volutele
ameţitoare ale unui fascinant balet aerian,terase, zi‐
duri acoperite de flori și blocurile de locuinţe cu
faţadele zugrăvite în nuanţele odihnitoare de alb‐
ivoire, întretăiate periodic de tonuri stinse de mov
sau verde‐oliv. Spre seară, ne‐am retras la un res‐
taurant din imensul mall Quatre Temps, unde am în‐
cercat un Quiche Loraine, specialitate gastronomică
din nord‐estul Franţei,destul de consistentă și de
gustoasă.

Când am ajuns acasă, m‐am prăbușit în pat și nu
știu când am adormit, îmi amintesc doar că a doua
zi m‐a trezit soneria ceasului.   
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PROZA LA ZI

Un alt început*
de Lucia OVEZEA

Olanda, Middleburg 2003
Karina avea o mulţime de jucării răspândite în

camera ei. Periodic, de obicei înainte de sărbătoatrea
Paștelui strângea o parte din ele și le ducea la un
târg special organizat în Arnemuide. Despărţirea de
ele era întotdeauna un moment greu deși înţelegea
rostul gestului său. Înţelegea, era totuși un fel de a
spune, mai mult accepta, pentru că mama îi explicase
cu răbdare și pentru că la școală toţi colegii făceau
la fel. Copiii săraci trebuiau ajutaţi. Și, cu toate că
nu prea înţelegea unde erau cei săraci sau cum de
ajunseseră într‐o asemenea situaţie se mobiliza cu
gândul că făcea un lucru bun și chiar se mândrea cu
locul întâi pe care îl ocupa de cinci ani de când mer‐
gea la școală, pentru că în fiecare an ea dona cele
mai multe și mai frumoase jucării. În special păpuși.
Din toată lumea. Mama ei i le aducea de peste tot,
de pe unde zbura.

‐Te iubesc pui mic, o alinta Ludmila înaintea fie‐
cărei plecări. Să fii cuminte, mama vine în câteva
zile. S‐o asculţi pe Lena. Să‐ţi faci temele… Să te îm‐
braci bine, nu vreau să te găsesc iar răcită la întoar‐
cere, matrioșka mea...

Karina se lăsa învăluită în iubirea mamei ca într‐
o haină prea mare pentru ea, purtată de obicei de
Ludmila și impregnată cu mirosul ei specific… un
amestec de flori exotice din parfumul preferat și
aroma inconfundabilă de măr copt pe care o avea
corpul ei. Nu‐i spusese niciodată că ăsta era motivul
pentru care îi cerea într‐una Lenei să‐i pregătească
mere coapte în fiecare seară, în lipsa ei… Iubirea
mamei era o haină caldă care o încălzea și o apăra
de toate relele, inclusiv de hârcile care o vizitau în
multele nopţi de singurătate… Dar și ăsta era tot un
secret al ei… Nimic din toate acestea nu trebuia să
ajungă la urechea mamei. Poate ar fi hotărât să
renunţe la meseria de stwardesă, așa cum își pro‐
punea de fiecare dată când se îmbolnăvea în lipsa
ei sau când se iveau unele probleme. Dar Karina
știa, din instinct, cu înţelepciunea unei femei gâr‐
bovite de ani, că lucrul ăsta nu trebuia să se întâmple
niciodată pentru că mama ei ar fi putut să n‐o mai
iubească dacă ar fi trebuit să renunţe să mai zboare
din pricina ei. Ludmila era dependentă de zbor, și
dacă ar fi fost nevoită să renunţe s‐ar fi simţit ca
tante Karlijn, bunica colegei ei de clasă care locuia
la trei case depărtare, pe care n‐a văzut‐o niciodată
altfel decât cărată într‐un cărucior de invalid.

Karina era olandeză bineînţeles, se născuse cu
unsprezece ani urmă în Middleburg orășelul lor, în

care locuiau de când se știa. Tot
olandez fusese și tatăl ei. Un tată
de la care nu avea decât numele,
în urma căruia nu rămâsese nici
măcar o fotografie. Karina îl visa din când în când.
Și‐l imagina un bărbat înalt, frumos, puternic pe care,
în vis, îl urmărea întotdeauna pe o stradă din apro‐
pierea pieţei centrale din oraș. Nu‐l putea vedea decât
din spate și nu se oprea din drumul lui indiferent de
cât  de tare‐l striga ea în gura mare, cu disperare,
plângând, alunecând din vis în realitate, iar mama
sau Lena o trezeau și o mîngâiau până adormea din
nou. În ultimul an se schimbase însă ceva. În vis ea
s‐a apropiat tot mai mult de el, până când l‐a văzut
intrând într‐o casă. Karina l‐a urmat într‐un hol și s‐
a oprit emoţionată în faţa unei uși pe care era prinsă
o frumoasă placă aurie pe care scria Tatăl Karinei.
Emoţionată Karina a apăsat clanţa și ușa s‐a dechis
lent lăsând să se vadă o încăpere complet goală, cu
pereţi cenușii și fără niciun geam. Probabil așa se
întâmplă când crești, și‐a spus… începi să înţelegi că
unele lucruri nu le poţi avea indiferent cât de mult ţi
le dorești. Dar ăsta era alt gând pe care prefera să‐l
ascundă adânc undeva în sufletul ei. 

‐Dacă ar fi trait ar fi fost mândru de tine, îi șoptea
Ludmila. Eu te iubesc cât pentru amândoi…

Familia ei era formată din mama și Lena. Pentru
că era cu cincisprezece ani mai mare decât Ludmila,
fiindu‐i și verișoară se potrivea în rolul de bunică
pentru Karina. Ambele veniseră din Moldova, nu cea
din România, cea de peste Prut, după cum le auzise,
nu o singură dată pe cele două femei exprimându‐se. 

‐Ăsta‐i turnul Babel… nu casă de om cu scaun la
cap…

‐De ce Lena?
‐Uite‐așa… că parcă nu mai știu să vorbesc…

domnișoara asta ciripește în olandeză și eu nu
înţeleg o iotă.  Ea sau televizorul, tot aia!

‐Deh, limbă grea, nici mie nu mi‐a fost ușor s‐o
învăţ. Știi bine că aveam douăzecișiunu de ani când
am venit în Olanda. Am mers la școala ca la clasa în‐
tâia. Cu vorbitul mă descurc dar în scris încă îmi e
greu.

‐Nu te plâng eu pe tine, că tu, după cinsprezece
ani, te descurci și în engleză dar de mine nu se mai
lipește nimic. 

‐E, lasă că ne dai clasă la rusă…
‐Râzi tu, râzi… cel puţin pe asta n‐am uitat‐o… și

nici tu. Uneori aș fi vrut, că nu mi‐a plăcut și‐am
învăţat‐o de nevoie, că așa erau vremurile. Să faci
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bine să‐mi scrii adresa noastră pe‐o hârtie că cea
veche s‐a rupt…

‐Cum Lena? Încă n‐ai învăţat numele străzii? Ţi
l‐am spus de‐atâtea ori… Sneeuwklokje, adică ghio‐
cel…

‐E, aia e, doar ghiocel ţin minte și data trecută când
veneam de la cumpărături m‐am rătăcit un pic și…

‐…Și te‐a găsit Karina după trei ore în parc… că
ţi‐ai uitat și telefonul acasă…

Lena era o adevărată pacoste în această privinţă.
Karina o privea cu îngăduinţă. Cu ea cumpărăturile
erau o adevărată aventură pentru că încurca sau
confunda înţelesurile și te trezeai în situaţii hilare.
Cu n în loc de r, cu m, în loc de g si tot așa, într‐un
talmeș‐balmeș era practic imposibil să se facă
înţeleasă așa că mergea doar în magazinele mari
unde își lua marfa de la raft și nu trebuia să vorbescă
cu vânzătoarea. Dar, ce să‐i faci? Lena o îngrijise de
când se știa. Îi era practic ca o bunică. Înţelegea
foarte puţin limba și trăia oarecum izolată într‐o
ţară care a primit‐o, a îngăduit‐o, dar cu care nu s‐a
identificat. Lena trăia practic în trecut, împăcată cu
viaţa ei. Totuși, noul și neprevăzutul o invadau din
când în când ca jocul de lumini și umbre al unei zile
pe faţada unei clădiri vechi. Și atunci Lena trăia pre‐
zentul pentru familia ei restrânsă, de aici. 

Pe Karina nu o putea ajuta la lecţii dar s‐a străduit
s‐o înveţe tot ce nu i s‐a spus la școală. Dintre toate
cel mai mult a insistat să înveţe o brumă de rusă cu
care o asigura că se va putea descurca oriunde în
lume, când va fi cazul, și ea credea că oricând ar pu‐
tea fi... Spaima ei că într‐un fel sau altul hydra so‐
vietică își va face apariţia în lumea liberă și o va
înșfăca nu dispăruse deși trecuseră mulţi ani de
când emigrase în Olanda, chemată de Ludmila, ca s‐
o ajute, adică s‐o îngrijească pe ea când mama ei
era plecată în cursă.

Copacii de pe străduţa lor se aplecaseră parcă
prietenos unii către alţii cel puţin așa îi făcea Karinei
plăcere să‐și închipuie. Pentru ea, copil mai singu‐
ratic, copacii erau fraţii, verii, mătușile, unchii ba
chiar și bunicii pe care nu‐i avea. Oare cum fac co‐
pacii cand vor să comunice unii cu alţii, se întreba
curioasă. Nu simt și ei nevoia să se apropie, chiar să
se atingă? Poate că‐și trimit jucăuș câte un rând scris
în grabă pe câte‐o frunză. Sau poate își șuieră în
vânt câte‐o șoaptă tandră într‐un limbaj înţeles nu‐
mai de ei... Mai credea că sunt unii atât de porniţi
încât găsesc că toate astea nu ajung și‐atunci precis
se caută prin rădăcini... Ce efuziuni de neimaginat
vor fi având loc pe sub picioarele ei. Și Karina era
mândră că era singura care știa acest secret.

Sub bolta de verdeaţă, lumina zilei era mai blândă
iar trena înserării mai întunecoasă și mai miste‐
rioasă, aerul curăţat de poluare, umezit adăsta

amorţit în pacea patriarhală a vechiului cartier. Casa
lor, se asemăna cu vecinele, de parcă erau cumva
rude. De fapt mama i‐a explicat că strada întreagă
fusese construită de un singur proprietar, care folo‐
sise câteva proiecte asemănătoare pentru case și
apoi le vânduse.  Cert este că din cauza asta te
simţeai ca intr‐o familie mai mare. De fapt și pentru
că vecinii se cunoșteau între ei.  N‐ai fi zis că așa
ceva era posibil dacă îi întâlneai, pe stradă sau la
magazin.Cei mai mulţi erau în vârstă și plini de o
demnitate care te îngheţa în ciuda zâmbetelor afișate
pe figuri. Ce amabili dar protocolari și reci. Karina
nici nu îndrăznea să spună cu voce tare toate acestea,
inclusiv dorul ei cel mare, că nu avea o soră sau un
frate și nici prea mulţi copii prin preajmă.

‐Raiul pe pământ, ce să zic... Să dea Dumnezeu
să n‐ai nevoie de un ajutor cât de mic de la ei,
Matrioșka... Îţi zâmbesc cu toată gura îmbrăcată în
porţelan. Nici nu s‐ar osteni să‐ţi răspundă la bună
ziua dacă n‐ai fi aici vecinul lor, cetăţean cu drepturi
depline...Vezi tu puică, nimic nu mișcă în cartier fără
aprobarea comitetului de cetăţeni. E mai rău decât
pe vremuri la noi la Chișinău unde rusnacii hotărau
totul. Acum dacă frau Neeltje nu e de acord să să‐ţi
pui dalii în grădină fiindcă are alergie la ele, află că
nu‐ţi pui. Eu n‐am pomenit naţie mai ordonată și
care să aibă un respect mai mare pentru regulile de
tot felul.

‐Lena, lasă fata în pace...
‐Las’ că‐i mai bine să știe... Îţi aduci aminte când

am plătit amendă că ne scârţâia leagănul din curte?...
numai vipera asta din dreapta putea să facă o ase‐
menea reclamaţie. Dar când băiatul domnului Tijh
a primit o brichetă mare, care semăna cu un pistol,
cadou de la rudele venite din Polonia... îţi aduci
aminte?...

De fiecare dată când Lena repovestea păţania,
Ludmila nu‐și putea stăpâni râsul. Figura ei prelungă
îi punea în evidenţă fruntea cu aspect de coloană,
continuată cu linia pomeţilor, înaltă, de la care ma‐
xilarele coborau în curbe blânde. Pe bărbia nu prea
ascuţită, chiar în vârf, se răsfăţa o crestătură iar ochii
căprui a căror bordură de gene foarte negre o scu‐
teau de grija rimelului se vedeau mari și opreau pri‐
virile oamenilor datorită luciului neobișnuit. Dar
când râdea, ca acum, ochii i se ascundeau în cutele
feţei lăsând vederii două fante strălucitoare. Sub ele
pomeţii spuneau povestea peregrinărilor strămo ‐
șilor ei, poate tătari, care cândva au călărit stepele,
lăsând moștenire urmașilor aspectul de asiatic și o
nostalgică patimă, o chemare a nesfârșirii câmpiei
încriptată în privire. În acele momente mama  și
fiica semănau foarte mult...

‐Se distra sărăcuţul de el cu bricheta când i‐a su‐
nat poliţia la ușă și i‐a cerut permisul de portarmă.
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Îţi închipui așa ceva? N‐ar fi putut să vadă nimeni
fără binoclu ce făcea el în casă...

‐Ce binoclu Lena, ai uitat că pe toată strada numai
noi avem perdele și draperii la fereastră? În rest îi
poţi vedea pe toţi așezaţi frumos în living prin fe‐
restrele lor spălate impecabil, în casele lor impecabil
de curate și de ordonate, impecabil de bine îmbrăcaţi
și de politicoși... Râsul Ludmilei era ca nota înaltă și
clară răspândită de clopoţeii de vânt chinezești din
care aveau o mulţime atârnaţi în casă. Stăteau de
obicei reţinuţi dar insinuanţi, în glasul ei, prezenţi
în fiecare vorbă pe care o rostea și se descătușeau
cu adevărat când râdea. Impecabil... ce mai... hohotea
Ludmila urmată de Karina, bucuroasă de acest mo‐
ment de bună dispoziţie al mamei ei, cam obosită și
prostdispusă, în ultimele luni.  

‐Ăsta e cuvântul care spune totul despre ei. De
aia stăpânesc lumea... Pentru că sunt impecabili în
munca lor au acaparat de‐a lungul timpului o
mulţime de domenii bogate din afacerile lumii ăs‐
teia...

‐Păi sigur, inclusiv în transport aerian... Sau când
vine vorba de asta nu‐ţi mai vine să‐i critici? Nu‐mi
răspunde încă. Așteaptă‐mă câteva minute... să aduc
plăcintele din cuptor și ceva citronadă.

Ludmila și Lena se priveau amuzate, acest mic
joc al înţepăturilor ironice prietenoase făcând deli‐
ciul relaţiei de lungă durată dintre ele.

Cârlionţii din părul castaniu deschis al Lenei erau
împestriţaţi de mai multe nuanţe de blond provenite
de la decolorările succesive ale șuviţelor cu care
masca firele de păr alb, devenite astfel mai puţin vi‐
zibile. Lena rămăsese tributară modei șuviţelor și a
coafurii cu păr mai lung în care onduleurile naturale
ale părului ei cu fir robust, ca întreaga ei făptură de
altfel, se continuau cu o chică, subţiată și revărsată
feminin‐desuet  până pe umeri. Karina, al cărei păr
rebel se scurgea drept și mătăsos peste umeri, im‐
posibil de ondulat, o privea cu mirare pe Lena gelo‐
zind‐o pentru peruca pe care părea că o poartă per‐
manent, înfoiată și rotunjoară. Dacă ar fi trebuit să‐i
facă o descriere Karina ar fi prezentat‐o fără să ezite
pronunţând cuvântul de alint pe care aceasta îl folo‐
sea când i se adresa: Matrioșka sau păpușa rusească.
Tot ce știa ea despre Rusia aflase direct sau prin mij‐
locirea  Lenei, care afirma în moldoveneasca ei în
care năvăleau când te așteptai mai puţin cuvinte
rusești, cu accentul rusesc de care nu s‐a putut dez‐
băra niciodată, că nu e naţie pe lume pe care s‐o de‐
teste  mai tare. Pentru Karina era ciudat până la ab‐
surd dar o iubea prea tare ca să‐ndrăznească s‐o
necăjească. Pentru că Lena arăta ca rusoaicele pe
care le văzuse în filme sau le întâlnise la biserica din
Arnemuide, orășel apropiat, unde Lena o târa de
Paște și de Crăciun la slujbă, în orașul lor nefiind

nicio biserică ortodoxă. Grăsuţă, rotunjoară și
moale… calmă și ocrotitoare. Cu nasul arcuit în vânt,
rămas nedezvoltat, ca al unei școlăriţe poznașe. Cu
ochi albaștri și sprâncene subţiri arcuite larg a mirare
în faţa vieţii. Cu înduioșătorul tic, pe care Karina i‐l
descoperise când crescuse destul de mare și
înţelesese că dincolo de dârzenia firii ei care o făcea
să pară foarte stăpână pe ea era de fapt timidă și
emotivă, anume frecatul și frământatul mâinilor, care
se declanșa de regulă când nu înţelegea ceva, când
era nesigură sau se sfia…  Deseori Lena obișnuia să
plângă. Câteva icnituri și două lacrimi mari ce se
strecurau pe la colţurile ochilor. Privirea ei, în acele
momente, era atât de intens albastră, ca o dimineaţă
de vară ploioasă încât Karinei îi era imposibil să
înţeleagă dacă Lena e supărată cu adevărat sau se
lasă doar pradă amintirilor și melancoliei, dorului,
cum obișnuia să‐i spună, după tot felul de lucruri
aproape imposibil de înţeles, ca de exemplu mirosul
de fum de brad, amintirea primei zile de școală, un
cântecel pe care și‐l amintea de la bunica… Lena era
așa de frumoasă plângând încât Karina o privea cu o
mereu reînoită mirare. Dacă ea ar fi plans, ar fi avut
ochii și nasul umflate și roșii și o insuportabilă durere
de cap. Lena în schimb parcă renăștea după ce își
ștergea lacrimile cu delicateţe cu una dintre nelipsi‐
pele ei batiste din pânză brodată, căci nu folosea ba‐
tiste din hârtie, un alt obicei păstrat din Moldova na‐
tală. Cum era posibil să detești ceva care te
caracterizează, se întreba Karina, cu îngrijorare. De
exemplu felul în care arăţi, limba maternă, obiceiurile
din familie… Iar limba rusă era atât de adânc pă‐
trunsă în fiinţa Lenei încât ajunsese să o definească.
Karina o auzise de altfel vorbind singură pe la bucă‐
tărie sau noaptea în somn în rusește dar preferase
să‐și păstreze părerile pentru ea.

După cum a învăţat‐o Lena, în liniștea camerei
ei, înainte de culcare, Karina își face rugăciunea și
un mic rezumat al zilei care s‐a încheiat. 

‐Poate că a venit momentul să renunţ cu totul la
păpuși… îmi plac dar sunt o domnișoară în devenire,
așa mi‐a spus chiar mama.  Am să le donez pe toate.
Mama ar trebui să înţeleagă, doar vede că am cres‐
cut. Ar putea să‐mi aducă altceva din drumurile ei.
Sau mai bine doar zâmbete și amintiri frumoase…

I‐ar plăcea să discute cu ea despre asta dar obo‐
seala, tristeţea și îngrijorarea pe care i le‐a citit în
priviri în ultimele luni au amuţit‐o. 

Karina simte cum teama pare că se strecoară în
încăpere ca și toamna cu foșnetele ei, venite din co‐
pacii călători, eliberaţi din rădăcini plutind în întu‐
nericul nopţii, dincolo de ferestre. 

‐Mama, ce se întâmplă cu tine?
(va urma)

*Fragment dintr‐un roman în lucru
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Debut în proză:
STELA IORGA: „Povești mici pentru oameni mari” 

Editura „Eikon”, București, 2019
În noua sa carte Stela Iorga adună proze

ostentative. Ea, poeta, cunoscută și recunos‐
cută ca atare, prin numeroasele volume de
profil publicate, pare că se leapădă (momen‐
tan!) de vechile unelte, trecând cu arme și
bagaje în lumea poveștilor. Nu a celor lirice
(poezia este și ea în sine o poveste, de su‐
flet!), nici a istoriilor pentru copii (sintagma
„povești mici” poate deruta), ci a povestirii.
Ni se oferă, cum spuneam, proze ostentative,
care trebuie să fie recunoscute și acceptate
ca atare. Nu au legături cu poezia, li s‐au tă‐
iat, voit, căile de a fi percepute ca atare, însă
li s‐a insuflat o înălţime vitală aparte. Proze‐surpriză
în peisajul creativ al autoarei! Este o altă modalitate
(plăcută!) de a ne reîntâlni cu scriitoarea. În aparenţă,
textele sunt satire, oricum invitaţii la destindere, la
râs; însă la o privire mai profundă, oricine poate con‐
stata că povestirile ascund drame, chiar tragedii, iar
hazul lor eșuează (fericit pentru destinul literar al
scrierii) într‐un râsu‐plânsu veritabil. Faptul că zi‐
cerile sunt, de regulă, populate de un El și o Ea nu le
apropie de gustul public, nu le face mai plăcute citi‐
torului obișnuit cu lectura așa‐zis ușoară, ci consti‐
tuie modalitatea prin care autoarea (cu înţelepciune
și abilitate) își „sapă” drum spre conștiinţa acestui
public, introducându‐l în lumea, doldora uneori de
dramolete („povești mici”) de tot hazul, specifice „oa‐
menilor mari”. Exemplific cu una dintre lucrări, „Ce‐
rullean blue, puţin ratat din fabricaţie”, text în care
scriitoarea probează calităţi sigure de prozator. Unul
care stăpânește deopotrivă intriga... dramatică, ofe‐
rind în fapt o istorie tensionată, scrisă cu un surâs
amar în colţul gurii. Despre ce este vorba: Isabelle
(cu doi de „l”!), contabilă‐șefă, trăiește un inedit epi‐
sod de dragoste faţă de Victor (Victoraș), ziarist și
scriitor, fost marinar. El, deși îndrăgostit de una, Lu,
trăitoare în Ţara ei, nu ezită a‐i dărui și Isabellei car‐
tea sa, dedicată, evident, celeilalte. În poveste apare
și un motan, prezent pe ceafa respectivei Isabelle ori
de câte ori ea pătrundea în universul literar al lui
Victor (și intra deseori fără a ajunge prea deoarte cu
lectura) ori se afla în apropierea fizică a scriitorului.
Cum acceptă eroina prezenţa „rivalei” Lu și cum își
trăiește „tentativa” de a‐l cuceri pe idolul ei, de a‐l
smulge din Ţara celeilalte pentru a‐l așeza definitiv
în Împărăţia ei? Mai ales că Victoraș avea păreri cum‐
plite despre „prinţesa” Isabelle. Iată‐le: „Nu vezi ce
urâtă ești? Ţi‐a crescut o carapace groasă pe spate.
Ești greoaie, abia scoţi capul să vezi lumea și atunci

îl miști dizgraţios, stânga, dreapta, parcă tot
ferindu‐te să nu îţi dea careva una cu ghioaga
în cap. Pui greu pas cu pas, nu ai tempo în
mișcare, nu ai „zvâc”, cum  spunem noi,
bărbaţii, și stilul acesta amfibiu al tău este
departe de a fi sexy și inviting, pentru un
bărbat de apă ca mine.” Și „apărarea” lui Vic‐
tor în faţa „ofensivei” Isabellei continuă:
„Uită‐te la tine, Isabelle, cu ochi albaștri, pe
tine nu te voi inventa eu, marinar, îndrăgostit
de una, Lu, căreia i‐am dedicat cea mai bună
carte a mea de scriitor provincial, ci unul
Ahile cel iute de picior, care te va prinde într‐

un paradox, despre care vor vorbi toţi învăţaţii, mai
puţin eu, căci eu o vreau pe Lu a mea, nu o femeie
mai iute ca Ahile, pe care nu am chef să îl cunosc de‐
loc.”  Dincolo de filosofia poveștii, și istoria asta, pre‐
cum viaţa de multe ori, are happy‐end. La care nu se
vor fi așteptat nici măcar eroii povestirii. Îl vor afla
doar cei care vor citi cartea. 

Textul de mai sus este unul dintre cele 22 cuprinse
în carte și m‐am oprit la el pentru frumuseţea sa
aparte. Încerc să o așez pe Stela Iorga, prozatoarea,
alături de iluștri înaintași. Iar pe lângă Cehov, evocat
mai sus, i‐aș aminti pe Teodor Mazilu ori Ion Băieșu.
Meritul autoarei este cu atât mai mare cu cât nu
folosește decât foarte rar dialogul, tensiunea drama‐
tică fiind construită aproape exclusiv prin portrete,
prin acţiunea însăși și pe deasupra ceva filosofie abil
ţesută în trama poveștii. Învăţămintele (nu trebuie
să ne ferim de acest cuvânt, practic și din literatură
ar trebui să se înveţe câte ceva, dacă ea conţine viaţă)
așadar, învăţămintele servite o dată cu povestirile
din carte nu sunt prezentate ostentiv, ci intrinsec,
așa cum fac doar autorii care știu să scrie. 

Stela Iorga – membră a Uniunii Scriitorilor din
România, filiala Galaţi – este un produs al cenaclului
„Noduri și semne”, vechi și statornic atelier de creaţie
literară, loc – poate unicul acum din Galaţi – unde
sensul primar al acestei reuniuni de autori a rămas
intact. Greu de spus ce drum va urma în continuare
scriitoarea. Asta rămâne evident la alegerea ei, iar
faptul că după un număr important de cărţi de lirică
ne oferă una, excelentă, de proză nu trebuie să sur‐
prindă. Gestul anunţă existenţa unei combustii de
creaţie, încă nebănuite, cred, de către mulţi. Este
poate un mod de a respira cumva altfel aceeași
simţire adâncă, filosofică, din care îi este construit
scrisul.

Dan Plăeșu



63

PORTO - FRANCO

POEŢI TINERI

octombrie – crepuscul

cădere imponderabilă
frunze vag lucitoare
apucă drum tombal
în zbor corbi singuri

se strecoară prin mine
seceră ochii distanţele 
gândurile

îndulcit dureros

dinspre geana răsăritului
mă privesc oase 
din schelete putrede copacii
uitata pădure

în nenumăratul balans
nu‐i vreme de moarte

dimineaţă rostitoare de toamnă…

la cornelia

suflu pre cruce la răs‐cruce
și ochiul tău se‐arată iar pe noapte
când zilei mele îi pun cruce
cu altul ochi ce se deschide… poate

tot treci de la o vreme 
treci…
apusul galben să‐l îneci

femee vremea ne mai iartă
și ne mai lasă timp de artă
și de găsit îngeri caduci
ce ne promit eternul de pe cruci

treci dar mai mult te‐ntorci
uitând de toate și de morţi
ca să nu moară faţa ta
ci tot mereu să‐ţi fie‐așa

și draga mea 
când voi pleca
în dimineaţa dinspre ziua ta
să pui pe crucea din răs‐cruce
chipul tău
ca să mă vază și pe mine dumnezău

(la Casa lui Topîrceanu, pre versul său)

oglinda diametrală

atâta ploaie între mine și îngeri

ploaie daimoni foc asaltând plămânii

sentimentului

vreme ascunsă lăsată vorbelor ude

lunecoase pe care coboară prietenii

să fac o rugăciune să rechem bătrânul zeu

să‐mi lumineze nefericita ceaţă a vocii

să‐mi înveţe buzele mișcarea chemării

rostirea răspunsului și a plânsului

la marginea cu plopi a descântului

noroaie adânci în jurul unui foc

o!, bătrâne zeu, iată cum se ard statuile

surpate în reci vetre de cenușă.

poate ai aflat ceva despre braţul absente al muzei

poate

despre un abur care se răsfiră mereu în alte locuri

sau raze sticloase de negru… negru… negru

ca cenușa unui fumător de iluzii

Liviu APETROAIE
(Iași)

l Anul Cărții l 2019 l
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În cartea Vocaţia mărturisirii, 1. Lumina dintre gratii.
Repere ale literaturii rezistenţei anticomuniste, (Fundaţia
Culturală Memoria, București, 2017), am menţionat că
primul jurnal al detenţiei în literatura română a fost scris
de Alecu Russo, care prezintă începutul pribegiei la Soveja
(februarie‐aprilie 1846), perioadă în care își prezintă exi‐
lul politic, dar și criza sufletească și încearcă o terapie
prin scris. În data de 25 februarie, Russo, referindu‐se la
piesa Provincialul la Teatrul Naţional, amintește de cen‐
zura care își făcuse datoria și ștersese aproape a treia
parte din creaţia sa. Situaţia precede atmosfera ti‐
pică secolului XX, când anchetatul nu știa ,,enig ‐
ma” acuzării. Ministrul îi reproșează scriitorului
că vrea,,să răzvrătească ţara”. Nedu me  ritului
i se spune că prin bucata scrisă ,,atacă orân‐
duiala publică și întocmirea ţării”. ,,Vasăzică,
Domnia Voastră, domnilor, nu voiţi să vă as‐
tâmpăraţi și să trăiţi fără de a tulbura orân‐
duiala”, amintește ministru, care îi spune că
nu trebuie să aleagă asemenea subiect, pen‐
tru că ,,el aduce tulburare, mai ales în astfel
de vremi”. După această discuţie, Russo devine
prizonier de stat și își deplânge soarta: ,,în minutul
acela afurisii cenzura și mă azvârlii în căruţă… ple‐
cam în loc de exil!... Să‐mi fie calea ușoară!...” ,,D‐acum
nainte eu nu mai sunt un om... ci un lucru, care va trece
din mână în mână, pe la priveghetori, la temniceri, la ca‐
zaci, la cârmuitori...” Pe 27 februarie, scrie că și‐a învăţat
lecţia:,,de acum înainte urăsc teatrul; calea lui e plină de
spini, și chiar de nu duce la glorie, apoi, desigur, duce în
exil!”1 În data de 4 martie 1846, scrie,,Iată‐mă dar pus la‐
nchisoare și singur. Temnicerul meu a pornit azi la Iași...
Am rămas dar singur... adică sechestrat într‐o vizuină
fără orizont, unde soarele abia pătrunde‐n silă printre
niște brazi stârciţi... Vântul șuieră toată ziua; omătul aco‐
peră cu un giulgiu întristat coastele aprige ale munţilor.
Oamenii umblă aci acoperiţi cu niște veșminte sălbatice
de piei de oaie; ar putea crede cineva că mă aflu în Siberia
și cu atât mai mult în Siberia, încât sunt aici pe temeiul
unei legi care nu are fiinţă... Dar, ce să zic!”2

Primul autor al jurnalului politic anticipa gerul sibe‐
rian pe care urmau să‐l îndure un secol mai târziu cei
care erau numiţi,,dușmanii poporului”, dar și rezistenţa
lor cu gândul la,,bisericuţa umilită, care de două sute de
ani, de când e înălţată, a văzut multe.” Biserica este un
simbol al dăinuirii prin credinţă și prin cultură, fiind
martora vieţii, a morţii, dar și a învierii. Poetul, născut în
Basarabia, este asemenea unui vizionar care prevede is‐
toria secolului XX, o eră aflată sub semnul morţii și al ni‐
hilismului. Pornind de la simbolul bisericii, deţinutul re‐
zumă destinul omului,,Viaţa și bătrâneţile... nădejdea și
dezgustul!... Sărmani trufași ce suntem! Noi credem că
vom face zgomot pe lume... și apoi o lopată de pământ
acoperă tot ce am fost și s‐a mântuit!... Niciodată n‐am
putut să‐mi deslușesc lămurit aceste două cuvinte:
moarte și nimicire”. Spre deosebire de sângeroșii tem‐
niceri ai secolului trecut, cei din perioada lui Russo erau

pașnici. Deţinutul de la 1846 îl evocă pe gardianul ce
era ca,,o mângâiere mare”, care îi povestea mereu basme
în felul Halimalei și fiecare din povestirile sale, adunate
în multîncercata sa viaţă, cuprindea axiome din morala
orientalilor.,,Nu te mâhni; toate acestea vor trece”, sunt
cuvintele de încurajare ale paznicului. Nu avem termeni
de comparaţie pentru a descrie modul de adresare al
asupritorilor, o sută de ani mai târziu, la Pitești, Jilava
etc., când individul, aflat în slujba puterii, a ajuns la cele
mai de jos stadii, la subuman.

Russo remarcă și lipsa de solidaritate dintre
clasele sociale, dintre poeţi și oamenii simpli,

afirmând că izvorul adevăratei  literaturi este
poezia mitologică,,,aș edita întâi mitologia ro‐
mână, care‐i frumoasă ca și acea latina sau
greacă”. Pentru a lupta contra amneziei,
afirmă că în cincisprezece ani s‐au schimbat
hainele, limba și obiceiurile societăţii mol‐
dovene de ieri, întrebându‐se în ce va consta
elegia trecutului:,,Ce mângâieri putem simţi

noi ostașii propășirei, dacă nu știm mărimea
luptei?” Elogierea trecutului poartă, într‐ade‐

văr, o ușoară umbră de idilism, afirmând,,Aceste
sunt suvenirurile care le jălesc, parte s‐au dus, parte

se duc... cu cât vremea trece mai iute și le acopere de ui‐
tare, cu atâta par mai frumoase. Nu mai înţălegem viaţa
de la ţară; părinţii noștri singuri o cunoștea. Vara și iarna,
porţile curţilor… când îmi aduc aminte de vremile acelea,
de veselia familiilor, de credinţele casnice, de obiceiurile
traiului, mi se pare că moldovanul era vioi, vesăl, cu
inima deschisă, ca și casa; fracul ne‐a deșteptat mintea,
dar ne‐a strâns inimile, ca și piepturile; veselia noastră
ii păcătoasă, râsul nostru îi giumătate de râs… de aceea
prieteniile în ace vreme era multă și șaga lungă, astăzi
prieteșugul îi rar”.3 Russo evocă bucuria sărbătorii de 1
mai 1835, când de Armindeni era o serbare generalizată,
pornită de la o,,dumnezoaie a câmpiilor latine de pe vre‐
mea strămoșului nostru Traian”, era serbarea Maiei sau
a zeiţei Floris:,,câţi flăcăi și câte fete mari sau codane în
ţările românești, toţi și toate se împodobesc cu flori, cari
la pălării… Moldova, Ardealul, Ţara Muntenească în acea
zi sunt flori mișcătoare… văile clocotesc de chitite, poc‐
nite de frunze, de râsuri, de fluieri și de cimpoaie; fetele
alerg pin pădure după flori, băieţii după fete; mesele se
întind pe supt copaci, doinile răsună, pe coastele dealu‐
rilor, nevestele șad la vorbă, iar sara o horă neobosită se
învârtește… erau bucuria boieriului și bucuria ţăranu‐
lui… în sfârșit, toată casa era plină de mișcare, toate feţile
pline de bucurie… Mesele se întind după o dulceaţă,
masa boierească, masa giupânesii, a ficiorilor, masa oa‐
menilor și masa ţiganilor; supt poalele codrului verde
se vede un foc urieș, și împregiurul focului bucătarii asu‐
daţi muncesc cât pot… Lăutarii cântă, lăutarii, bucuria
inimilor”. Nostalgicul autor compară generaţia trecută
cu cea a contemporanilor săi tot mai posomorâţi, fiind
convins că,,sărbătorile au zburat”. 

(va urma)

Eseu de Anastasia Dumitru
PAGINI DE ISTORIE LITERARĂ

ALECU RUSSO – UN MEMORIALIST UITAT
(urmare din Porto‑Franco nr. 276)

1Apud Teodor Vîrgolici, monografia Alecu Russo, p. 185.
2Ibidem, p. 177.
3Ibidem, p. 36‐39.
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CORESPONDENŢĂ CULTURALĂ

Am luat la cunoștinţă din ziarul „Viaţa Liberă” des‐
pre faptul că patru personalităţi ar putea avea bust în
Parcul Eminescu din cele 18 nominalizări.

Scriitorii gălăţeni, membri ai Societăţii Scriitorilor
„C. Negri“ și ai Reprezentanţei Galaţi/Tecuci a Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala Iași, propun și votează
ca în Parcul Eminescu să fie amplasate pe cele patru
socluri următoarele personalităţi ale culturii și artei
gălăţene și naţionale:

1. DIMITRIE CUCLIN, muzician celebru, compozitor,
filozof și inegalabil traducător în lb. engleză a lui Mihai
Eminescu.

2. Iosif IVANOVICI, compozitor, șef de fanfară mili‐
tară, autorul celebrului vals „Valurile Dunării” care a
făcut înconjurul lumii, orașul Galaţi fiind astfel cunos‐
cut și recunoscut în întreaga lume.

3. HORTENSIA PAPADAT‐BENGESCU, scriitoare năs‐
cută la Ivești, supranumită „Marea europeană” pentru
operele sale, premiate de Societatea Scriitorilor Ro‐
mâni, prezentă în toate dicţionarele literare românești,
în volume de critică și istorie literară, în Istoria Litera‐
turii Române de la origini până în prezent de G. Căli‐
nescu, în DGLR, Dicţionarul General al Literaturii Ro‐
mâne, editat sub auspiciile Academiei Române.

4. EREMIA GRIGORESCU, generalul‐erou al Epopeii
de la Mărășești ‐ strateg genial și promotor al Marii
Uniri de la 1918.

De asemenea, scriitorii gălăţeni cât și colaboratorii
din ţară și din Basarabia, din ce‐

lelalte comunităţi românești
de peste dotare, mai propun
încă trei personalităţi dintre
cei nominalizaţi de DV:

1. CAMIL RESSU, pictor
gălăţean cunoscut și re‐
cunoscut pe plan artistic

în ţară și în Europa.
2. NICOLAE OANCEA, poet, om de cultură gălăţean,

care întreaga viaţă și‐a dăruit‐o culturii și artei, fiind o
personalitate ce și‐a desfășurat activitatea atât la Casa
Creaţiei Populare, Teatrul Dramatic Galaţi, cât și la Bi‐
blioteca Judeţeană „V.A. Urechia”. Ca redactor șef al
Editurii Eminescu în București, în ultimii ani ai vieţii,
a sprijinit numeroși autori gălăţeni cărora le‐au apărut
cărţi, unele premiate de Academia Română.

3. SMARANDA BRĂESCU, născută la Buciumeni,
prima femeie din România, pilot și parașutist, cu ra‐
corduri mondiale dobândite de așii aerului, în Europa
și în America.

Notă: Desigur, suntem de acord cu reamplasarea
bustului marelui om politic și istoric de valoare euro‐
peană în Parcul Eminescu, precum și cu refacerea bus‐
tului lui  Alexandru D. Moruzzi, unul dintre cei mai efi‐
cienţi și îndrăgiţi primari ai Galaţiului care să
secondeze pe marele om politic despre care vorbeam
mai sus, Mihail Kogălniceanu 

Vă dorim mult succes în această acţiune!

TELEFON: 0754 917 330
E‑mail: nelustamate@gmail.com

În numele scriitorilor gălățeni, semnează
STERIAN VICOL, 

Membru al UNIUNII SCRIITORILOR 
DIN ROMÂNIA, 

PREȘEDINTE al Societății Scriitorilor 
„C. Negri” 

și al Reprezentanței Galați/Tecuci a USR, 
Filiala Iași, 

REDACTOR‑ȘEF AL REVISTEI DE CULTURĂ
PORTO‑FRANCO.

CĂTRE
PRIMĂRlA MUNICIPIULUI GALAŢI,

D‑lui Primar IONUŢ PUCHEANU
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TINERI POEŢI

Filip PALAGHIA
(București)

Requiem

Să porţi cu tine în tăcere 
atâtea mări incandescente, 
să râzi cu hohot la durere, 
ca un nebun cu mâini absente.

Să te‐ncovoi într‐o oglindă stearpă, 
chircit pe iuta plină de genunchi, 
să‐ţi urli, mut, durerea din rărunchi 
pe‐acorduri crâncene de harpă.

Să naști, timid, orgia de cuvinte 
spre‐a mângâia femeia ce‐a plecat, 
să mângâi golul unui pat 
să stai cu tine, să‐ţi aduci aminte...

și iar să te‐ncovoi, în rugăciune, 
chemând abisul, zările imunde, 
să cauţi, guraliv, tăceri fecunde 
și trupul de sălbăticiune.

Să mori, în fiecare clipă, 
iertând, uitând, plângând în gol... 
și‐apoi să naști un si bemol 
din frângeri goale, de aripă. 

Tomnatic

Prigorii, maci de dimineaţă, 
un pic de rouă pe la geamuri, 
un vânt șoptind, câteva ramuri, 
un pic de somn, himere‐n viaţă.

Și‐apoi... o delăsare mută, 
contuziile matinale, 
durerea capului de plută, 
mirosul tău, roind pe‐o vale.

Un amalgam de sentimente, 
un val izbit de ţărmul mut, 
dorinţa tainicului rut...
Zarafului, sa‐i dau procente ?!
Nu i‐s de‐ajuns lipsitele de somn, 
lipsitele de mângâieri 
tăceri ?
Nu‐i sunt de‐ajuns acele veri 
din care încropeam, stingheri, 
spre‐a‐l lăuda pe‐al nostru Domn 
părelnicele primăveri 
din care‐ai amorţit acum ...
Atât te‐ntreb, și‐mi văd de drum !?

Acum, când tăvălești cu mine prin noroi, 
când mă condamni... umane judecăţi, 
privesc lăuntrul meu, ca‐n alte dăţi 
și‐ţi dăruiesc șăgalnic ...un trifoi.

I‐am rupt o frunză, are numai trei 
și‐n locul ei pun picături de sânge, 
pun ochiul meu strivit, prin care curge 
imaginea ce‐a mâniat pe zei.

Acum, când tremur, om, înfrânt, 
acum, când mi‐ar ajunge‐o mângâiere 
îmi dai doar vorbe, sunete, tăcere.
Și Cerul mă strivește, mi‐e mormânt.

Acum, când mi‐ar ajunge și‐o privire, 

mă zvârcolesc prin jarul stins, 

și știu că‐i o minciună, nu‐s desprins, 

Sunt doar răpus, căzut...des prins de fire.

Așa că ia trifoiul și‐l zdrobește !

Dar ia aminte ! Sângele ce‐am pus 

e plin de rezonanţe pure, mute,

Noian de cântec, visele pierdute 

și ești și tu pe undeva.. Iisus! 

Abis de zâmbet
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Nicolae Labiș: 
„Cântec pământesc” ‑ în viziune metafizică

Poezia la care facem era referire a fost scrisă, la
10 august 1051, într‐un moment contorsionat al
poetului.

Colegii de la Școala de Literatură și Critică Lite‐
rară „Mihai Eminescu” din București nu i‐au iertat
virtuozităţile poetice de talent nativ, per‐
sonalitatea accentuată/dezinvoltă, stilul
personal independent spiritual, în plină
epocă proletcultistă, subordonată ideo‐
logic Partidului‐Stat Comunist. I s‐a găsit
„nod‐în‐papură” și i‐a fost propusă eli‐
minarea din Uniunea Tineretului Mun‐
citor și, implicit, din școală, în acel prim
an școlar 1952/53, deși creaţiile sale
erau pe linie (cuvânt de ordine în acele:
timpuri, un altfel de „polytically corect”).
Scrisese parodii la poeziile lui A.P. Ba‐
conschi și o cronică la drama Bălcescu
de Camil Petrescu cu apetenţa unui cu‐
noscător, dar care îi vor fi admonestate
drastic de Vera Călin! E adevărat, con‐
ducea Secţia de poezie a revistei de uz intern a școlii,
titrată semnificativ „Anii de ucenicie”, dar nu arăta
a ... ucenic supus ordinii intransigenţilor săi poli‐
truci.

Așa se explică atitudinea exclusivistă a unor co‐
legi îndoctrinaţi bolșevic până la saturaţie. Nu au ţi‐
nut cont că, alături de toţi ceilalţi dedaţi evenimen‐
tului principal al începutului de primăvară 1953,
respectiv Moartea lui I.V.Stalin, la 5 martie, lui Nico‐
lae Labiș i s‐a publicat poemul Gorunul, dedicat Ma‐
relui Far Călăuzitor, alături de fotografia acestuia,
în revista „Contemporanul” (nr. 12, vineri 20 martie
1953), perioadă în care (6‐20 martie) cotidienele
românești și de pretutindeni din spaţiul sovietic și
ţările satelite, i‐au rezervat omagieri multiple gene‐
ralissimului, inclusiv schimbarea numelui orașului
Brașov în cel de Orașul Stalin.

În lunile următoare, lui N.L. peniţa a trudit scriind
poezii cu subiecte adecvate momentelor politice evi‐
dente, inclusiv poemul V‐am așteptat la festival („Tâ‐
nărul scriitor”, nr. 5‐6, mai‐iunie 1953), preîntâm‐
pinând cele două evenimente cu caracter inter na ţional
desfășurate la București: 1). Congresul al III‐lea Mon‐
dial al Tineretului și Studenţilor (25‐30 iulie 1953),
cu participarea a 1200 delegaţi din întreaga lume;

2). Al IV‐lea Festival Mondial al Tineretului și Stu‐
denţilor (2‐14 august 1953), cu participarea a
10.000 de tineri de pe toate continentele.

Surpriză totală pentru poet: nu a primit nici o
invitaţie! Acestui fapt se datoresc reflexele poemei

„Cântec pământesc”...
De aici, dedublarea eu‐lui, în care ele‐

mente metafizice/esoterice se recunosc
în fântâna sufletului ‐ simbolul purifică‐
rii/ regenerării/ virtuţii creative, studi‐
indu‐și chipul bivalent în apa cunoașterii
‐ oglindă/ ochi al luminii, dar și al pro‐
feţiei/ poeziei/ memoriei, trimiţându‐
ne dincolo de umbră ‐ imagine a lucru‐
rilor trecătoare la ora amiezii, când omul
este lipsit de echivalentul reflectării si‐
nelui.

Astfel, căutarea alter‑ego‐ului îl con‐
duce să‐și întărească încrederea în sine,
traversând/ trecând prin experienţele
orientale ale riturilor osiriene descrise

de Textele Piramidelor la sfârșitul Imperiului Vechi,
când toţi egiptenii deveneau nemuritori și zei, la
trecerea Styxului, fiind dotaţi cu trei suflete: Ka (su‐
fletul personal al omului mort), ba (sufletul relativ
independent de corp) și akh (suflet legat de eterni‐
tate), respectiv lumea de dincolo ‐ Marea Rătăcire,
cum o numește poetul.

De unde, concluzia, evidentă pentru ce poema
aceasta unică prin temă‐subiect‐epilog a rămas ine‐
dită până astăzi.

Textul original olograf scris cu cerneală neagră
(8 f.r. /v.) se află în Fondul Documentar „Nicolae La‐
biș” de la Muzeul Bucovina din Suceava (nr. inv. 169),
datat de Poet, păstrând numeroase intervenţii de
vers/cuvânt specifice fulguraţiilor creaţiei.

Nicolae Labiș...

Din veacul meu, în veacul tău ‑ o pată: 
E sângele‑im ce‑a curs și nu s‑a șters 
Nimic mai mult. Durerea‑i stilizată 
Și‑i nebunie cadenţată‑n vers.

(Text descifrat de Stela COVACI)
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Noaptea, m‑am uitat într‑o fântână 
Și‑am văzut un firav chip în fund.
Hăt, demult, privisem în fântână 
Și‑mi întârziase chipu‑n fund.
De la apa neagră către mine
Nu e caier străveziu, că‑s ani.
Cel ce‑am fost se bate‑n cercuri line 
De ghizdeii verzi cu bolovani.
Ochii lui mă oglindesc a spaimă,
C‑am crescut asprit și fără rost...

În fântâna sufletului, astăzi,
M‑am găsit pe mine care‑am fost.

Am cules imagini prea târzii 
Din fântâna sufletului, astăzi,
Ori din ochii tăi, tot una mi‑i.

Te‑ai născut și umbră nu aveai 
Ori ţi se păruse doar c‑o ai.

Sufletu‑mi ţi‑a fost o umbră mare.
Când ai râs cu sufletul la soare,
Sufletu‑mi ţi‑a fost o umbră mare 
Lunecat cu pașii pe cărare.
Când plângeai sub stele, chiar și când 
Soarele și stelele, stelele senine, 
Raze nu‑și mai coborau spre tine 
Și mergeai tăcând printre pământ...

Sunt mai tare decât tot ce doare.
Orișicâtă jale să mă  sape,
Inima‑mi destulă mai încape.

Eram bob de flacără cerească 
Tot cătând comoara s‑o vestească.

Împietrit de bronz, capacul greu
Între noi, ședea să ne desparte.
Dar din tine, am crescut mereu, 
Astăzi, vâlvătaie fără moarte.
Neîntorși prin lume lunecăm ‑ 
Eu spre Cer, tu spre Pământ cobori: 
Mă așteaptă marea nesfârșire,
Te așteaptă pietre, fier și flori.

Mă așteaptă marea rătăcire,
Te așteaptă Moarte și Iubire.

Cum aș vrea de moarte să te apăr,
Viermii ei și viermii mulţi ai vieţii... 
Pentru tine‑aș renunţa să scapăr, 
Dându‑ţi nesfârșirea tinereţii.
Când nu pot eu opri ai vremii cai,
Pot doar cruci de grai moldav să tai. 
Când ne‑om săvârși într‑un târziu, 
Trestie să fii și stea să fiu.
De‑am să cad, chemat și‑atunci de tine, 
Aprinzând și pădure și parâng...

Ca să nu te frâng, păzi‑voi bine, 
La o parte‑n smârcuri să mă stâng...

De comoară s‑a aflat, e scris,
Că văpaia cerului se stânge.
Te‑am aflat demult, da‑i ca‑ntr‑un vis
Mai vestesc cu flăcări de sânge.

Cine ni te‑a‑nstrăinat?
Pământul mistui cu văpaie de blestem. 
Să‑l găsesc pe vinovat,
Pământul mistui cu văpaie de blestem.
În înec aș istovi pământul 
Cu‑al meu sânge, otrăvit potop.
Și în timpul meu tăiat din spaţii,
Aș porni o lume să îngrop.

Numai noi, prin tot ce‑aveam în fire, 
Fără de răgaz ne‑nstrăinăm 
Și putere‑n contra noastră n‑am.
Ispitit de‑a cărnii dulce vrajă,
Glume n‑am ivit și celelalte.
Ieri, avusem gânduri prea necoapte 
Și am, astăzi, gânduri prea înalte. 
Rotită‑n urmă mii de ani pe cer,
Steaua Ka ar purta flori demult.
Vraja aceasta‑i adâncă,
Precum ochii pe care nu‑i uit.

Răsfrânge unul larg tot ce‑i mai trist 
Pe tot pământul înflorit sub soare. 
Vraja aceasta‑i adâncă,
Precum sufletul ne care nu‑l uit.

Am alergat după desăvârșire 
Cu pași de carne și cu gândul nevăzut, 
Precum am alergat șovăielnic 
După fata pe care n‑o uit.
Ni‑i scurtă și‑ngustă cărarea,
Dar viaţa‑i ciudată și mare,
Precum fata pe care n‑o uit.

Patimă de‑a pururi, de la care 
N‑am primit sărutul dintâi;
Fiindcă nu cunoaștem înturnare,
Vrei să‑mi dărui umbra călătoare,
Desfăcând‑o‑ncet de la călcâi?
Este sufletul ce ţi‑am dat eu.
Zi‑i oricum, dar nu mai e al meu!

Să‑ţi mai dau un strop din mine‑anume. 
Ce‑am rămas, mă‑mpart bucăţi la lume!

EPILOG
Ochii se asemuiesc florilor și stelelor,
pământurilor, sufletul și cerurilor, 
femeea, desăvârșirii.

(10 august 1953)

Nicolae Labiș
INEDIT

Cântec pământesc
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Jurnal intim al unui semănător de stele (iulie 2016)

POEŢI FRANCEZI CONTEMPORANI
JEAN PORTANTE s‐a năs‐

cut la Differdange în 1950 din
părinţi italieni. La 18 ani a pri‐
mit naţionalitatea luxembur‐
gheză. Actualmente trăiește
între Paris și Luxemburg. Este
scriitor, traducător, ziarist.

Opera sa include peste 40 de lucrări: culegeri de
poeme, volume de proză (nuvele, povestiri și ro‐
mane), piese de teatru. Cărţile lui sunt traduse, cu‐
noscute, premiate în întreaga lume. În Franţa, este
membru al Academiei Mallarmé, al juriului Premiu‐
lui Apollinaire și al PEN Clubului. În Luxemburg,
este membru Institutului Grand‐Ducal. A primit, în
1993, Premiul Tony Bourg pentru culegerea Ouvert
Fermé și Premiul Servais pentru romanul Mrs. Ha‑
roy ou la mémoire de la baleine. În Franţa, a
obţinut, în 1986, Premiul de Poezie Rutebeuf pentru
cartea Horizon, vertige & italie intercalaire, Pre‑

miul Mallarmé pentru volumul L'étrange langue și
Marele Premiu de Toamnă al Societăţii Scriitorilor
pe anul 2003 pentru «ansamblul operei». În iunie
2005, editura Le Castor Astral a reunit sub titlul Le
Centre des mots poezia sa scrisă între 1989 și 2005.
În 2011 i‐a fost acordat Premiul naţional Batty Weber
în Luxemburg, pentru ansamblul operei. Este laureat
al Premiului Alain Bosquet (pentru traducerea ro‐
manului L’amant mondial de Juan Gelman în 2013),
al Premiului Internaţional al Francofoniei „Benjamin
Fondane” și al Premiului European Petrarca. 

În septembrie 2016 a primit Trofeul Festivalului
Internaţional EUROPOESIA (Brăila).

De mai bine de 30 de ani, exercită o susţinută
activitate de traducător literar, tălmăcind zeci de
poeţi latino‐americani și un mare număr de voci
europene.

Prezentare și traducere: Mariana Stancu

01.07.16

Nu‐i așa că obișnuită 

să abandonezi privirea 

atunci cînd în ochii tăi albul 

nu mai este deja la locul său, 

înoţi în stelele unui 

chiparos care fără a fi întunecat

nu mai este saturat de lumină.

Parcă ar fi plete blonde 

coadă de cometă atomi

împrăștiaţi sau muște transparente 

nimic care să nu semene cu haosul.

Aici intervine grădinarul 

care curăţă în curgerea anotimpurilor, 

astru după astru, copilăria

nici a mea, nici a ta, nici

chiparosul care nu va fi niciodată

măr sau fantomă nordică 

remușcarea și fructele ei roșii.

02/07/16

În limba de odinioară via 

durează mai mult decât viaţa 

dar și mai mult durează 

alfabetul făinii 

vorbind fără a frămînta stelele 

lămpi cu ulei care niciodată

nu se sting și nu se aprind.

De la un cuvînt la altul  căruţa

pe o saltea de cuvinte noi

aranjează strugurii în forma literei 

u, pentru că r este rătăcitor.

Și pentru că r este rătăcitor 

ciorchinii sub picioarele mele 

fug goi și fugind exprimă, 

mai degrabă pîinea decît vinul lor 

revărsate parfumurile care se ridică 

matinale și ridicîndu‐se strecoară

noi cuvinte sub pielea care trece.
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Mituri și mitologie: 
creaționismul mitologic – asemănări și deosebiri

de Nelu Stamate
Semnificația mitului

În accepţia comună, termenul „mit” se referă la na‐
raţiuni sau credinţe fără suport real sau pur și simplu
fanteziste; poveștile care alcătuiesc mitologiile unor
popoare sau etnii descriu personaje și evenimente des‐
pre care bunul simţ și experienţa ne spun că sunt im‐
posibile. Cu toate acestea, toate culturile venerează
aceste mituri și le atribuie diferite grade de veridicitate
literală sau simbolică. 

Miturile sunt transmise oral din generaţie în gene‐
raţie și/sau păstrate în culegeri de scrieri sacre sau
scripturi, despre care de multe ori se crede că provin
de la o anume divinitate. Miturile nu sunt doar povești
ale așa‐numitelor culturi și religii moarte, cum ar fi
cele ale vechilor greci, romani, nordici sau egipteni.
Extraordinarul și supranaturalul din naraţiunile sacre
sunt esenţiale pentru creștini, evrei, musulmani, hin‐
duși, budiști și taoiști, precum și pentru popoarele cu
tradiţii animiste, la care termenii „păgân” și „primitiv”
au fost în mod tradiţional folosite cu o conotaţie nega‐
tivă.  Evident, o poveste care este adevărată într‐un
anumit sens pentru o cultură este, pur și simplu, în
accepţia obișnuită, un mit pentru altul. Popoarele re‐
ligiilor avraamice (evrei, creștini, musulmani) nu au
probleme dacă descriu acţiunile imposibile ale zeului‐
șarlatan african Ananse sau ale unei divinităţi venerate
de indienii americani, Femeia Păianjen, ca fiind mituri,
dar propriile lor povești, spun ei, reprezintă adevărul
lui Dumnezeu, nicidecum mituri. În mod identic, pen‐
tru religiile animiste, sau pentru hinduși ori budiști,
povestea creștină a învierii lui Iisus reprezintă clar un
mit: bunul simţ și experienţa de viaţă le spun acestor
popoare că oamenii nu se ridică din morţi. În același
fel, călătoria nocturnă a lui Mohamed de la Mecca la
Ierusalim, pe un cal care zboară, poate în mod rezona‐
bil să fie considerată mit, la fel ca povestea evreiască a
Pessah‐ului (fuga din Egipt și eliberarea din sclavie),
povestea hindusă a nașterii lui Ganesha, zeul cu cap
de elefant, sau povestea lui Buddha, zămislit cu ajutorul
unui elefant alb ivit într‐un vis.

Și atunci, care este relaţia dintre mituri și realitate?
Cum supravieţuiesc miturile și sunt considerate chiar
înfăţișând fapte reale, indiferent de unde provin? 

În mod clar, miturile au avut o putere semnificativă
în a „mișca” oamenii. Civilizaţiile, popoarele s‐au definit
prin ele, s‐au dedicat lor, și chiar au fost dispuse să
ucidă și să fie ucise în sprijinul miturilor proprii. Există,

desigur, fundamentaliști în
toate religiile, care insistă pe
adevărul literal al miturilor
proprii. Dar sunt și alţii care văd în povestirile lor sacre
nu adevărul literal, ci o putere și semnificaţie metafo‐
rică și simbolică, fără de care viaţa lor ar deveni lipsită
de sens, sau chiar insuportabilă. În ambele cazuri, mi‐
turile unei culturi sunt adevărate pentru acea cultură
deoarece sunt încorporate în psihicul său, reprezintă
o parte a realităţii sale, la fel ca oamenii și peisajul
acelui ţinut. Această valoare de adevăr se aplică tuturor
naraţiunilor sacre, fie ele ale celţilor, nordicilor, vechilor
greci sau egiptenilor antici, ale popoarelor indigene
din America de Nord ori ale hindușilor, creștinilor,
evreilor sau musulmanilor.

Poate cel mai bun mod de a înţelege miturile este
de a lua în considerare rolul omului în închegarea și
dezvoltarea unei civilizaţii. S‐a spus, pe bună dreptate,
că ceea ce ne definește ca oameni este nevoia noastră
de a imita realitatea, de a spune povești. Dintre toate
creaturile, se pare că doar noi suntem capabili de a
lua în seamă ceea ce Aristotel a definit ca mit sau po‐
vestire: ceva ce are un început, un mijloc și un final.
Astfel, în ce privește viaţa noastră ca indivizi, ca naţiuni
și culturi, chiar existenţa planetară și universală în
sine, noi ne vedem drept călători pe un drum, de la în‐
ceput spre sfârșit. Ne transformăm informaţiile în po‐
vești, fie în mod conștient, în religie și artă, fie incon‐
știent, în vise. Un mit este o naraţiune religioasă și
artistică, dar este de asemenea și un vis cultural. În
epoca noastră post‐freudiană puţini oameni ar sugera
că visele sunt pur și simplu povestiri neadevărate, ne‐
demne de analizat. Mai degrabă, dacă acceptăm exis‐
tenţa inconștientului, vedem visele drept construcţii
metaforice sau simbolice care conţin adevăruri despre
cel ce visează. Dacă privim miturile ca vise culturale,
le vom considera în mod natural ca fiind surse de in‐
formaţii despre motivaţiile profunde ale psihicului co‐
lectiv al culturii în cauză și, prin extensie și comparaţie,
ale psihicului speciei omenești ca întreg.

Este o practică răspândită tratarea miturilor din
perspectivă etiologică, un soi de știinţă primordială ‐
explicaţii ale fenomenelor pe care oamenii civilizaţiilor
anterioare nu și le‐ar putea altfel explica. Într‐o anu‐
mită măsură, desigur, acest lucru este valabil pentru
mituri, cum ar fi cel al siluirii Persefonei de zeul sub‐
pământean Hades și întoarcerea ei la mama ei, Deme‐
tra, un mit care a explicat, probabil, cândva, existenţa
anotimpurilor. Dar, chiar dacă un asemenea mit poate
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reprezenta o încercare de înţelegere știinţifică timpurie
a unui fenomen, miturile pot avea și valoare de adevăr
psihologic și metaforic ca răspunsuri culturale la în‐
trebări cum ar fi viaţa după moarte, rolul sexelor, pre‐
cum și sensul pierderii și a morţii în sine. Pentru a‐l
cita pe cercetătorul în istoria religiilor Charles Long,
„Mitul este o poveste adevărată... Alături de raţiune,
[mitul] rămâne un mod prin care trebuie să accesăm
realitatea. Există experienţe umane la nivelurile cultural
și personal care pot fi exprimate doar în forme simbo‑
lice”. Dacă nu putem înţelege sensul vieţii în mod ra‐
ţional, putem încerca să facem asta în mod metaforic,
printr‐o poveste; „A fost ca” sau „A fost ca și când” sunt
abordări care ne vin în mod firesc în minte, ca fiinţe
umane. Răspunzând la misterele lumii de lângă noi
prin povești, am devenit o parte în sine a acestei lumi.
Ne îndeplinim în cadrul creaţiei rolul pe care conștiinţa
ne cere să‐l îndeplinim; facem creaţia conștientă de
ea însăși. Trebuie să creăm mituri ‐ mituri personale
în vise, în artă și în sânul familiei, și mituri culturale în
contextele sociale mai mari, mai ales în religiile noas‐
tre. S‐ar putea spune că dacă nu creăm mituri ne pier‐
dem rolul propriu în urzeala creaţiei. Fiecare civilizaţie
ia naștere în felul său, în locul său, își dezvoltă priori‐
tăţile sale, și este important să ne amintim că miturile,
pe un anume nivel, sunt mai curând declaraţii culturale
decât universale. Universalitatea mitului transpare, to‐
tuși, atunci când comparăm mitologiile între ele ‐ anu‐
mite constante apar în oricare din ele. Așa cum religiile
au ca factor cvasi‐universal divinităţile, cele mai multe
mitologii au eroi care înfăptuiesc anumite fapte rituale,
dintre care multe pot fi considerate arhetipale: căuta‐
rea, călătoria iniţiatică, coborârea în Infern, de exem‐
plu, reflectă tendinţe psihologice comune speciei
umane în ansamblul ei. La nivel arhetipal, o poveste
ca învierea lui Iisus devine la fel de veridică, dacă eli‐
minăm limitările religioase caracteristice unei zone
anume, ca învierea lui Osiris sau cea a Persefonei. Prin
comparaţie, adevărul poveștii constă în conceptul în‐
vierii în sine, mai degrabă decât la indivizii care învie.
În concluzie, trebuie subliniat din nou că arhetipurile
miturilor ‐ călătoria iniţiatică a eroului, căutarea, fiinţa
supremă, zeul‐șarlatan, potopul sau creaţia însăși ‐
prind viaţă și înţeles doar atunci când sunt „îmbrăcate”
în particularităţile culturale.

Miturile creației

Niciun vis cultural nu este mai universal, dar și mai
„îmbrăcat” în veșminte culturale mai diferite decât mi‐
tul creaţiei. Miturile despre creaţie sunt la fel de om‐
niprezente ca și nevoia noastră de a ști de unde am
venit, unde și cum ne‐am început parcursul ca socie‐
tate; este vorba de „mythos” în ansamblu, nu numai
vieţile noastre individuale și de familie, ci și „vieţile”
noastre culturale. În clasica „trecere” psihanalitică, cla‐

sicul „ritual de trecere”, pacientul își începe căutarea
propriei identităţi cu o examinare a începuturilor, a
detaliilor nașterii, filiaţia, amănuntele copilăriei tim‐
purii. Același proces se aplică și în cazul culturilor
aflate în căutarea propriei identităţi și semnificaţii.
Psihologul și mitologistul Marie‐Louise von Franz vor‐
bește despre mitul creaţiei ca despre „o trezire întru
conștiinţă”. Cine au fost părinţii noștri primordiali? De
unde ne tragem?, întrebăm în miturile noastre. Răs‐
punsurile la aceste întrebări sunt necesare dacă vrem
să știm cine suntem. Dar, cum nimeni nu a fost acolo
pentru a vedea ce a fost la început, am rămas cu ne‐
cesitatea de a spune povești, de a construi naraţiuni
metaforice și simbolice îmbrăcate în elementele expe‐
rienţei din viaţa reală ‐ taţi, mame, sexualitate, naștere,
moartea, defectele fiinţelor umane. Firește, miturile
creaţiei, la fel ca toate miturile, sunt influenţate pro‐
fund de anumite înţelegeri formate prin anumite medii
și anumite activităţi dominante. Creatorul‐tată zeu al
unei culturi războinice patriarhale creează într‐un fel,
în timp ce zeiţa pământului, creator‐mamă al unei so‐
cietăţi agricole creează în alt fel.

În plus, pe lângă dezvăluirea sau exprimarea ele‐
mentelor esenţiale ale unei anumite culturi, miturile
creaţiei, comparativ vorbind, dezvăluie anumite modele
sau motive universale sau semi‐universale. Primul și
cel mai important dintre acestea este faptul că mitul
creaţiei exprimă întotdeauna, pentru o cultură anume
și, prin extensie, pentru întreaga specie umană, locul
și rolul acesteia în timp și spaţiu, în lume și cosmos. Is‐
toricul religiilor Mircea Eliade, care a descris pe larg
miturile creaţiei, le numește „naraţiuni ale unei istorii
sacre”, procesul prin care haosul devine cosmos. Mitul
creaţiei este o cosmogonie, un compozit de sens trans‐
mis prin cuvintele grecești kosmos (ordine) și genesis
(naștere). Este cea mai importantă poveste care trebuie
spusă, astfel încât toată lumea, fiecare cultură, are și
spune unul. Atunci când o cultură visează povestea pro‐
priei creaţii, așa cum a fost, ea particularizează modelul
universal; ea spune cum ia realitatea ca ultimă formă
particulară în elementele lumii pe care o știm, indiferent
dacă această lume este o „dava” dacică sau un satul de
pe malul Nilului, în Egiptul Antic. Creaţia are loc în cen‐
trul lumii, oriunde consideră cultura dată că se află acel
centru, care, într‐un univers infinit, se află, de fapt,
oriunde ne aflăm. Mitul creaţiei este cea mai importantă
poveste, deoarece servește drept model pentru tot ceea
ce facem, pentru actul uman de creaţie sub orice formă
apare acesta: crearea unei familii, distrugerea a ceea
ce nu ne place, clădirea unei case, cultivarea unui ogor,
realizarea unei opere de artă. 

O comparaţie a miturilor creaţiei din întreaga lume
dezvăluie câteva tipuri de bază, pe care cercetătorii
acestor mituri le‐au clasificat în moduri diferite, por‐
nind din diverse perspective. Antropologii au stabilit
de mult timp câteva motive culturale dominante: crea‐
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ţia din nimic, creaţia‐apariţie/naștere și creaţia prin
scufundarea în Pământ. Pe de altă parte, psihologii
consideră miturile ca fiind reflecţii ale realităţilor psi‐
hologice universale. Cercetătoarea Marie Louise von
Franz, de exemplu, vede miturile despre creaţie ca
„procese preconștiente ale conștiinţei cu privire la ori‑
ginile umane”. Ea stabilește astfel mai multe tipuri:
creaţia ca „o trezire spre conștiinţă”, creaţia ca „o ac‐
ţiune accidentală”, creaţia ca „mișcarea dinspre adânc
spre înalt”, și motivul „creatorilor gemeni”, toate re‐
flectând stări psihologice. Istoricul religiilor Mircea
Eliade înţelege miturile creaţiei ca descrieri simbolice
ale unei realităţi în care toate actele de creaţie sunt
„modele paradigmatice” (Eliade, „Sacrul”), reflecţii ale
unei veșnice și repetate întoarceri la un centru al iden‐
tităţii sau al realităţii absolute. O clasificare a miturilor
creaţiei care, de fapt, absoarbe abordările antropolo‐
gice, psihologice și religioase este subliniată de cerce‐
tătorul religiilor Charles Long în cunoscuta sa lucrare
„Alpha: Miturile creaţiei”. Tipologia enunţată de Long
furnizează o bază clară pentru abordarea miturilor
creaţiei. Acestea se împart în creația din nimic (ex
nihilo), creația dintr‑o stare preexistentă, nedife‑
rențiată sau haotică, reprezentată de elemente pri‐
mare sau uneori de un obiect, cum ar fi oul cosmic
primordial (haos), creaţia din unirea, despărțirea,
divizarea, sacrificiul sau chiar dezmembrarea pă‑
rinților lumii (naștere/filiaţia), creația prin inter‑
mediul unei găuri apărute în pământ (ivirea din
adânc), precum și creația prin scufundare în adân‑
curile apelor primordiale (scufundarea în adânc).
Există, desigur, mai multe variante și combinaţii ale
acestor tipuri de bază, și miturile care reprezintă cele
cinci tipuri de creaţie pot utiliza în diferite variante
anumite teme și motive universale: creaţia oamenilor,
gemenii creatori, creatorul‐șarlatan, de exemplu. Multe
mituri ale creaţiei, indiferent de tipul de bază, conţin
povestea eșecului creaţiei sau decăderea umanităţii,
urmate de potop și re‐creaţie. 

Am sugerat deja ca miturile despre creaţie, la fel ca
toate miturile, pot fi abordate ca vise culturale. De ase‐
menea, se poate spune că, atunci când studiem miturile
de anumite tipuri, cum ar fi cele despre creaţie, stu‐
diem, aproape stricto senso, visele arhetipale univer‐
sale. Pe scurt, există un mit al creaţiei ex‐nihilo uni‐
versal (un meta‐mit) care se dezvăluie din studiul
miturilor creaţiei ex‐nihilo ca un tip anume, iar același
lucru se aplică la alte tipuri majore ale miturilor crea‐
ţiei. Din nou, trebuie subliniat că nici un mit nu există
fără „haine” culturale. Meta‐miturile la care făceam re‐
ferire sunt construcţii ipotetice bazate pe compararea
expresiilor culturale și pot fi utilizate numai în cadrul
unui experiment de gândire care ne permite să anali‐
zăm semnificaţia și înţelesul miturilor creaţiei ca un
întreg sau ca tipuri particulare ale mitologiei creaţiei.

(va urma)

l Anul Cărții 2019 l
l România citește l
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DOAGA STRĂZII - Reluare ATITUDINI CETĂŢENEȘTI

MOTTO: „Creatorii au coborât în plan secund,
escrocii culturali ciugulesc cireașa de pe tort” 

(Fănuș Neagu ‑ Jurnal)

... E a nu știu câta oară când scriem negru pe
alb următoarele: De ce, De ce Complexul Muzeal
de Știinţele Naturii din Galaţi se numește „Răsvan
Angheluţă”? Până acum nu ne‐a răspuns cam ni‐
meni, doar ici și colo câte un intelectual. Dacă nici
politicienii aflaţi la putere n‐au răspuns, nici jur‐
naliștii cei adevăraţi, dar nici muzeografii Comple‐
xului respectiv ? De ce, de ce oare?

Nici Dvs, d‐le Costel Fotea, președintele Consi‐
liului judeţului, nici Dvs, Ionuţ Pucheanu, chiar n‐
aţi înţeles întrebarea? Așteptăm...

...Dar Cinematograful de la Casa de Cultură a
Sindicatelor, de ce se numește „Prof. Ioan Manole”?
Cine ne răspunde la această întrebare chiar încu‐
ietoare (?). De ce, de pildă, Cinematograful respec‐
tiv nu s‐ar numi „Gina Patrichi” sau „Eugen Popescu
Cosmin”, sau „Mitică Iancu” sau „Adrian Lupu” sau...
nume de adevăraţi actori de teatru și film, cunos‐
cuţi, recunoscuţi în ţară și nu numai.  De ce? Aș‐
teptăm.

... Între parlamentarii gălăţeni care ne fac de
ocară prin ceea ce debitează atât la Cameră cât și
la unele emisiuni TV (mai ales la cea de la Galaţi, a
psd‐iștilor, unde vorbesc numai ei, absolut), se află
medicul anestezist N. Bacalbașa. Brunul nostru de
Dunăre mai crede (el și câţiva „supuși”) că e și...
scriitor. Dacă, să zicem, e intrat într‐o filială prin
ușa laterală,  toată breasla știe, este, repet, un scrib
mediocru, fără „operă”. D‐le Bacalbașa, nu mai ţineţi
în frâu revista „Dunărea de Jos”, lăsaţi‐o liberă pen‐
tru scriitorii dunăreni adevăraţi și nu numai. Lăsaţi
Redacţia să‐și facă treaba! (S.V.)

Hingheri reprofilați
Cum adică? Păi uite‐așa: nemaifiind câini prin

oraș, meseria de hingher se cam subţiază. Dar
există un „dar”!

Cineva a găsit o nouă formulă: se vânează, se
pune sechestru, se dau amenzi șoferilor care, din
neglijenţă uneori, parchează câteva minute
mașinile în parcările cu plată de pe latura străzilor. 

Echipa de blocare‐deblocare, adică hingherii
reprofilaţi, care stau la pândă (folosindu‐se mai
ales de niște bruneţi), hopa!, vin cu „biroul mobil”
vreo trei indivizi și‐ţi taie chitanţă de... 200 de lei
cât ai zice pește.

Dincolo de faptul că amenda e mult exagerată,
Gospodărirea Urbană SRL, pendinte de municipiul
Galaţi, folosește o metodă cel puţin bizară. Mașina
cu gheare pe roată nu mai pleacă din parcare până
nu se achită amenda. Păi, dacă, de pildă, o mașină
de Constanţa (cum s‐a și întâmplat deunăzi), e în‐
carcerată și omul‐șoferul nu are suma la el, care‐i
soluţia?...

Soluţia, domnule primar, stimaţi consilieri mu‐
nicipali, ar fi ca în cazul amenzii de la poliţie: pro‐
ces‐verbal bun de plată în 48 de ore. Are astfel
șoferul timp să caute bani și să achite amenda.

Nu credeţi că e logic?
Glumim, desigur, haz de necaz, până și Traian,

împăratul Romei (doar Gospodărirea de hingheri
e chiar pe strada Traian), ar arunca o lance pe
strada Domnească, lângă Prefectură. Nu?

Atenţie, scriitori, ziariști, șoferi: ocoliţi „gheara”
hingherilor. Primarul vă iubește!

Și nu uitaţi, dragi edili, că tariful e exagerat
foarte.

Semnează: un grup de șoferi 
„executați” de echipa amintită



75

PORTO - FRANCO

ESEU

prof. dr. Gabriela CIUBOTARU
În funcţionarea și în evoluţia limbii există o serie

de constante numite legi, reguli sau norme. Conceptul
de regulă (din lat. regula – echer, calibru, riglă) se de‐
finește ca semnalare formulată conceptual, însă nu și
cunoscută, în mod necesar ca atare, a unei fiinţe, a
unui eveniment sau a unei acţiuni. Aceasta în mod
obiectiv, căci în mod subiectiv înseamnă prescripţie,
ordin. Determinarea acestora s‐a făcut progresiv, pe
măsura dezvoltării concepţiilor știinţifice asupra lim‐
bajului uman, iar termenii au fost selectaţi cu intenţia
de a releva genul proxim în raport cu celelalte tipuri
de norme cunoscute. Diferenţa specifică e dificil de se‐
sizat datorită complexităţii obiectului care nu poate fi
încadrat în niciuna din seriile de obiecte naturale cu‐
noscute.

Considerând limbajul în realitatea sa primă de ac‐
tivitate și în baza vorbirii concrete, Coșeriu elaborează
conceptele de sistem și normă ca reprezentând rezul‐
tatul unor grade succesive de abstractizare și le înca‐
drează într‐o viziune coerentă și unitară asupra lim‐
bajului, fiind o depășire strălucită a rigidităţii
di ho tomiei lui F. de Saussure și relevând totodată im‐
portanţa teoretică și metodologică a distincţiei triho‐
tomice, în special a conceptului de „normă”. Probabil
că noul concept a fost determinat și de întrebarea pe
care și‐a pus‐o în numele neogramaticilor Hermann
Paul: care este cauza propriu‐zisă a schimbărilor în
cadrul uzului limbii. Firescul răspuns a fost că adevă‐
rata cauză a schimbărilor uzului limbii nu este altceva
decât activitatea lingvistică obișnuită. Acesta consideră
și că acolo unde gramatica se preocupă să distingă și
să traseze linii de delimitare (adică să impună norme),
noi trebuie să ne străduim să punem în evidenţă posi‐
bilele faze intermediare sau de tranziţie.

Deși la unii lingviști întâlnim în mod implicit suge‐
stii ale conceptelor de normă și sistem, prin intuirea
acestei distincţiei s‐a diferenţiat în mod clar aspectul
de substanţă de cel de uz, aspectul formal de cel ana‐
logic în limbă, aceasta legitimându‐ne să considerăm
limba particulară, în ansamblu, ca „normă” și „sistem”.
Prin urmare, conceptele de normă și sistem pot repre‐
zenta „modul de existenţă” al limbii particulare, oferind
prin aceasta o concepţie bine articulată a limbii parti‐
culare care în lingvistica anterioară fusese doar schi‐
ţată.

Interpretând limba ca o cunoaștere sau competenţă,
impactul concepţiei coșeriene asupra lingvisticii se ex‐
plică prin mutarea problematicii de la limbă la limbaj
în general și prin demonstrarea premiselor discutate
ca fiind „elemente” ale limbajului.

Gramatica înglobează un cumul de reguli esenţiale
și neesenţiale, fiind știinţa tuturor aspectelor unei
limbi, adică  înglobează deopotrivă fonetica, semantica
și celelalte componente ale fiecărei limbi particulare;

în general însă, aplicat la o singură
limbă studiul gramatical privește morfologia și sintaxa.
Chomsky, cel mai de seamă novator al domeniului gra‐
maticii, spunea: „Dacă vrem să ne desprindem într‑un
mod mai hotărât de gramatica tradiţională, este esenţial
să dăm o formulare precisă noţiunii de descriere struc‑
turală a unei fraze și să indicăm cu precizie maniera în
care descrierile structurale sunt fixate în fraze prin re‑
guli gramaticale. Regulile gramaticii tradiţionale sunt
de specii foarte diferite, și nu există nicio indicaţie clară
în legătură cu ceea ce este natura exactă a unei descrieri
structurale. Lingvistica modernă a acordat o mare aten‑
ţie clasificării acestei probleme, dar nu s‑a ocupat în
mod serios de noţiunea de regulă de gramatică.” (N.
Chomski, The Structure of Language. Readings in the
Philosophy of Language, New Jeasey, Prentice‐Hall,
1964, p. 119). Chomski consideră că o teorie a lingvis‐
ticii va trebui să înceapă prin a determina categoriile
de reguli gramaticale permise și prin a înfăţișa forma
lor și maniera în care ele se impun descrierii structu‐
rale a unui element al unui ansamblu finit de fraze
gramaticale. În lucrarea Rules and Representation (New
York, Columbia University Press, 1980), Chomski reia
discuţia despre regulile gramaticale în legătură cu aser‐
ţiunea: gramatica universală este procesul genetic al
fiinţei umane. Regula este intrinsecă gramaticalităţii
și funcţionează oarecum ca normă, nu absolută, ci ca
rezultat al unei conversaţii. Respectul regulii este o
formă de realizare a gramaticalităţii, în unitatea de
bază a sintaxei într‐o propoziţie sau într‐o frază corect
alcătuită gramatical. Această realizare este un fapt lin‐
gvistic și, ca orice fapt, nu epuizează sfera dimensiunii
pe care se înscrie. Așa cum se știe, o gramatică presu‐
pune un lexic și reguli, ambele putând fi privite din
două puncte de vedere diferite, după cum lingvistul
este preocupat de analiza unui corp de enunţuri sau
sinteza propoziţiilor gramaticale; este de reţinut însă
că în sine ele sunt neutre faţă de această distincţie, și
ca atare, nu există opoziţie între gramaticile generative
și cele descriptive, susţine Chomski. Regulile împart
vocabularul în clase și subclase ordonate ierarhic. În‐
ţelegerea regulii depinde însă de înţelegerea raportului
dintre gramatică și logică, ceea ce și desprinde, de fapt,
gramatica tradiţională de cea logică și apoi de cea ge‐
nerativă. Noile teorii sunt dominate însă de tendinţa
de a elibera regula gramaticală de orice încărcătură
normativă și  de a o lega de aspectul formal. Chomski
definește regulile în contextul înţelegerii competenţei
gramaticale: „înţeleg competenţa gramaticală ca un sis‑
tem de reguli, care creează și raportează una la alta re‑
prezentări mentale determinate, cărora le aparţin în‑
deosebi reprezentările de sunet și semnificaţie; aceste
reguli lucrează în acord cu principiile generale deter‑
minate și aparţin pragmaticii universale”. (Regeln und

Sistem și normă
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Representation, Fr. a. M., Suhrkamp, 1981, p. 94).
Regândirea regulii prin legătura cu logica și în te‐

meiul ei ontologic, gramaticalitatea și‐a permis relua‐
rea proiectului din epoca modernă a unei gramatici
universale în gândirea secolului nostru, în cele câteva
forme ale gramaticii construite, cea mai timpurie fiind
ideea unei gramatici pure a lui Husserl: „Și în sfera
gramaticii există o măsură sigură, o normă apriorică,
ce nu poate fi depășită.” (E. Husserl, Logische Untersu‑
chungen, II, 1, 5, Aufl. M. Niemeyer, Tubingen, 1968).

Cel care a realizat o teorie a normelor care să ofere
cadrul epistemologic adecvat este profesorul finlandez
Georg Henrik von Wright. Acesta este considerat crea‐
torul logicii deontice, a logicii normelor, expusă în lu‐
crarea Normă și acţiune, din 1963, în care, în funcţie
de obiect și de maniera de prezentare, deosebește trei
tipuri de norme: legi, reguli și prescripţii.

„O regulă este cognoscibilă și formulabilă numai în
temeiul exceptării ei. Cunoscuta maximă „excepţia în‑
tărește regula”conţine în bună parte înţelepciune. Din
punct de vedere al logicii formale aceasta ar duce la
absurditate, deoarece „confirmarea”nu mai conţine sen‑
sul de „a supune probei”. Vechiul cuvânt are, după ce și‑
a pierdut locul în logic, un profund sens psihologic. Ceea
ce ne poate spune nou astăzi este că o regulă nu este, în
genere, cu absolut nicio excepţie, cognoscibilă ca regulă,
deoarece ea rămâne parte a unui fundal al experienţelor
noastre, de care numai rareori suntem conștienţi.” (B.
Lee Whorf, Sprache, Denker, Wirklichkeit. Rowohlt Tas‐
chenbuch Verlang, Hamburg, 1971, p. 8)

În capitolul „Despre norme în general”, Georg Henrik
von Wright caracterizează semnificaţiile principale ale
cuvântului „normă”, astfel: una din semnificaţiile cu‐
vântului „normă” este aceea de lege, utilizat la rândul
său cu valenţe tripartite: legi ale statului, legi ale naturii
și legi ale logicii (și matematicii). Însă legile naturii sunt
descriptive, iar ale statului sunt prescriptive, fapt ce
demonstrează că legile naturii nu sunt norme. Legile
logicii însă nici nu descriu, nici nu prescriu, acestea de‐
termină ceva, în speţă faptul că oamenii gândesc sau
nu corect. Wright alege prin asociere, ca prototip, re‐
gulile unui joc de șah: „regulile determină mișcările co‑
recte, iar dacă le privim din punctul de vedere al activi‑
tăţii de joc, ele determină mișcările permise” (p. 23)
Autorul consideră că activităţii de joc îi corespunde
vorbirea sau activitatea de vorbire într‐o limbă, regulile
gramaticale având însă o mai mare flexibilitate decât
regulile unui joc, ele aflându‐se într‐un permanent pro ‐
ces de evoluţie, calculele matematice și limbajele având
o dimensiune semantică pe care jocurile nu o au. 

Un al doilea tip de norme sunt denumite de Wright
prescripţii sau reglementări. Prescripţiile sunt date
sau emise de cineva, fiind apanajul unei autorităţi nor‐
mative, adresându‐se unui agent numit subiectul nor‐
mei. În general, prescripţiile sunt comenzi sau permi‐
siuni date de cineva, fiind prescriptive. Un alt grup de
norme care, după părerea lui Georg Henrik von Wright
seamănă cu regulile sunt obiceiurile. Acestea sunt nor‐
mative, influenţând conduita membrilor unei comu‐
nităţi, distanţându‐se de legile naturii, cărora le lipsește

caracterul prescriptiv, existând totuși importante de‐
osebiri și între obiceiuri și prescripţii, astfel: obiceiurile
nu sunt date de vreo instanţă, acestea fiind norme sau
prescripţii anonime, fără a fi scrise și având caracter
implicit.

Un al treilea tip de norme, alături de reguli și de
prescripţii, îl constituie instrucţiunile sau normele teh‐
nice, conform cărora persoana care se conformează
instrucţiunilor urmărește să obţină rezultatul pentru
atingerea căruia sunt date aceste instrucţiuni. Wright
numește anankastic enunţul care spune că ceva este o
condiţie necesară pentru altceva, iar propoziţia care
este folosită pentru formularea de enunţuri anankas‐
tice, propoziţie anankastică. De asemenea, se face dis‐
tincţia dintre normele tehnice și cele ipotetice, care se
referă la ceea ce trebuie, poate sau nu trebuie să fie fă‐
cut în cazul când se întâmplă un anumit lucru. 

În raport cu existenţa sau nonexistenţa unei auto‐
rităţi generatoare de diriguiri normative, normele pot
fi prescripţii autonome date de om sieși și prescripţiile
eteronome, categorice sau ipotetice, date de o autori‐
tate normativă unui subiect. Wright afirmă că celor
dintâi este îndoielnic a li se aplica denumirea de pres‐
cripţii.

Se semnalează și existenţa sine qua non a normelor
morale, legi nescrise ale firii, ancestrale, care fac parte
din subconștientul colectiv, autorul neîncadrându‐le
exhaustiv regulilor, deoarece, de exemplu, un contract
este un tip de promisiune, iar obligaţiile legale care
derivă dintr‐un contract sunt obligaţii în raport cu pro‐
misiunea, contractul. Normele juridice care instituie
aceste obligaţii sunt prescripţii care joacă un rol im‐
portant în viaţa morală a omului, fiind necesar a se
face distincţia între principiile morale, care sunt norme
privind acţiunea morală și idealurile morale, care pro‐
pun idealul omului bun.

Distincţia celor prezentate anterior în raport cu
câmpul semantic al normei, Wright deosebește trei
grupuri sau tipuri majore de norme: reguli, prescripţii
și instrucţiuni: ca prototip al regulilor s‐au luat regulile
unui joc, regulile gramaticale aparţinând acestui tip
de norme. Prescripţiile înglobează: ordinele, permi‐
siunile și interdicţiile. Pe lângă aceste trei principale
grupuri, mai există alte trei grupuri minore: obiceiurile,
principiile morale și regulile ideale.

În normele care sunt prescripţii se disting șase
părţi, componente: caracterul, conţinutul, condiţia de
aplicare, autoritatea, subiectul și ocazia. Caracterul,
conţinutul și condiţia constituie nucleul normei.

Concluzionând, susţinem că trebuie revenit la uni‐
tatea dintre competenţă și performanţă în procesul
interiorizării regulilor. Este vorba de un raport între
ceva abstract și un dat, adică folosirea limbii în situaţii
concrete. Este evidentă unitatea gândire – vorbire și
că limba însăși nu este un simplu mijloc de comunicare,
ci are un rol activ – generativ. În spatele sarcinii gra‐
maticii unei limbi de a furniza reguli pentru formarea,
din unităţi de bază, a unor expresii cu sens, intervine
complexa activitate a spiritului, în care se integrează
și funcţia creatoare a limbii.
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POEŢI ITALIENI CONTEMPORANI

Născută în 1971 la Lugo di
Romagna, GABRIELLA MON‑
TANARI este absolventă a Li‐
teraturii Moderne la Universi‐
tatea din Bologna și absol ventă
a Facultăţii de Pictură la Școala
de Artă Ornamentală San Gia‐

como din Roma, scriitor și critic literar. Editoare,
traducătoare din franceză și engleză, colaborează la
reviste literare, reviste de călătorie și de artă. După
douăzeci de ani de viaţă și activitate în străinătate
(Belgia, Fran ţa, India, China, Togo), locuiește în pre‐
zent la Torino. A debutat în poezie cu Oltraggio
all’ipocrisia la Editura Lepisma din Roma, 2012; ur‐
mată de Arsenico e nuovi versetti (La Vita Felice, Mi‐
lano), 2013; Abbecedario di una ex buona a nulla
(Editura Rupe Mutevole, Parma, 2015 și Si chiude
da sé (Editura Gilgamesh, Mantova, 2016). Prin „Su‐

pernova di Venezia” (2016), a publicat primul său
roman Donne di cose și la Danilo Montanari (Ra‐
venna), lucrarea de artă Reattivo di Valle (poezii și
fotografii), cu acuarelele lui Sergio Monari (2017).
Ultima culegere poetică, Anatomie comperate
(intervenţii critice de Elio Grasso și Dante Maffia),
este publicată de WhiteFly Press / Vague Edizioni
(Torino, 2018). Compoziţiile, povestirile și eseurile
sale sunt prezente în antologii italiene și străine.

A primit importante premii literare: Premiul In‐
ternaţional „R . Farina”, Premiul „Torresano”, Premiul
„Montano”, Premiul „Guido Gozzano”, Premiul Inter ‐
naţional „Don Di Liegro”, Premiul Firenze Film Corti
Sceneggiature, Premiul „Bologna” pentru literatură,
Premiul naţional pentru poezie și ficţiune „Alda Me‐
rini”, Premiul „Versante Ripido” pentru poezie.

Prezentare și traducere: Mariana Stancu

BUZE STRĂPUNSE 

În luna mai, grîul înţeapă.
De la stern atîrnă panglici din staniol
care descurajează ciocul zburătoarelor.
Maturitatea e căpătată în timp.

Mierlele iubesc cireșele străpunse.
Din atingerea mea, amprenta ta.

TULBURĂRI

Supernovele sunt malefice
cînd elimină anii trecuţi.
Unghiile febrile ale analizei
insinuează că părinţii zgîrie pentru a se apăra.

Metaforele lasă vînătăi
pe care poetul le confundă cu picturile.
„Vorbești ciudat, copilă. Te‐au sleit în
dimineaţa asta?”

Îmi amintesc coșmarurile întrerupte
pentru lipsa de mărunţiș
sau exces de carilonuri.

Am însăilat basme pe marginea unui incest.
Doar cuvintele violate supravieţuiesc uzurii,

digitalul este semnul, vindecarea.

FECUNDARE PERSEVERATĂ

M‐a dus în parc

pentru că acolo nu o mai făcuse niciodată.

Printre familiile de duminică,

pe iarba culcată de radiourile mici și de vin

ieftin.

Sforăia și dormea pe mine

ca o lespede pe pămînt.

Am strivit niște gălbenele, fără să vreau.

Din cer cădeau lumină și pliante.

M‐am apropiat de o bătrînă cu combinezon

ponosit,

ea avea cărţile, eu fixam orele.

A spus, am putea să ne evaporăm în primăvară

printre polenuri și printre distracţii ...

Și‐a injectat ceva în venă.

Am cîștigat o mînă în fragilitatea timpului.

Ea, cina.
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ATITUDINI COLEGIALE

Ceva despre LISTA CANONICĂ
(eveniment inedit de istorie literară)

PAUL ARETZU

Listerioza
Nu toate lucrurile, pe lumea asta, trebuie tratate

cu gravitate, irevocabil. Văzute la nivel mondial, și
raportate la câte se întâmplă zilnic, multe din cele
care ni se par fundamentale, dând naștere la încrân‐
cenări de tot felul, la polemici înflăcărate, pălesc și
se pierd în negura uitării. Zilele trecute, la știrile de
la televizor, s‐a transmis că în Spania este epidemie
de listerioză. Curios, am căutat în dicţionar, și am
aflat că listeria este un „gen de bacil, mic, foarte mo‐
bil”, iar listerioza, „boală infecţioasă provocată de
listeria, la unele specii de animale, caracterizată prin
hipertonie și meningoencefalită”, adică, într‐o inter‐
pretare proprie, nefiind de specialitate, prin
înţepenire, cu dureri de cap și cu pierderea echili‐
brului. Mi s‐a părut, fiindcă tot s‐a comentat atâta,
că nu are nimic de a face cu lista canonică a scriito‐
rilor români de după 1918.

Trecând la cele serioase, Marea Unire a fost un
eveniment, în principal, istoric. Ar fi fost justificată,
după părerea mea, o listă a personalităţilor istorice,
sau, poate, a tuturor personalităţilor, deși, o clasifi‐

care de acest fel nu‐și are rostul, decât dintr‐un mo‐
tiv decorativ, formal(ist), nu unul axiologic, imposibil
de realizat. Pentru scriitori, Unirea nu a însemnat
un început, o întemeiere, pentru că literatura noastră
are un parcurs cu mult mai vechi (cinci secole, ne
spune dl Nicolae Manolescu), fiind legată, firesc, de
istoria limbii, a cărei formare se încheiase (odată cu
cea a poporului român) între secolele al VI‐lea și al
IX‐lea. O listă canonică (aici, cuvântul listă este totuși
cam futil, când îl asociem cu acela important, de ca‐
non) ar trebui să fie integrală, nu pe bucăţi, și să cu‐
prindă scriitori paradigmatici, adică fără de care nu
se poate. Nu este admisibil ca dintr‐o asemenea listă
să lipsească tocmai poetul naţional – ceea ce ar
obliga la o reformulare a regulilor unui asemenea
demers (nici anul 1918 nu se justifică, nici limita de
100 de scriitori). Prezenţa lui Eminescu ar ridica
mult pretenţiile unei astfel de liste, având drept cri‐
teriu calitatea, nu cantitatea. Având în vedere
diferenţele, totuși, de valoare dintre cei selectaţi, se
putea numi lista unor scriitori români importanţi
de după 1918.

În rest, literatura română continuă să ne sur‐
prindă prin evoluţia ei imprevizibilă, prin resursele
inepuizabile. Ca dovadă, astăzi, la televizor, nu s‐a
mai spus nimic despre listerioză.
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POEŢI DUNĂRENI

Ina ARHIP Tudor AMZA
LUMINA  LUMINIŢEI

Mi‐e dor de tine,
Mi‐e dor de voi !
Aș sta cu tine,
Aș sta cu voi !

Mi‐e dor de tine !
Mi‐e dor de voi !
Aș vrea cu tine,
Aș vrea cu voi !

Dar unde e mai bine ?
Și pentru mine,
Și pentru voi,
Decât în iarbă, printre trifoi.

N‐am lacrimi eu,
Cu lacrimi voi,
Vă temeţi că eu
N‐aș fi în iarbă, printre trifoi.

Da, iarba LUI !
Pentru noi toţi !
E locul unde
Ajungem toţi !

Te  strig  pe tine,
Vă strig pe voi,
N‐aude nimeni,
Dar sunt cu voi !

Sinodul  vrăbiilor

Vântul pribeag
s‐a furișat în
pletele brazilor mei
așezându‐și
pe crengile înnămolite
ca verdele crud
veșmintele încărunţite...
Ciorchini de vrăbii
pe marginea îngustă
a crengilor
dis‐de‐dimineaţă
hotărăsc în sinod

să organizeze zilnic
câte o demonstraţie
pe ramurile ameninţate
cu desfrunzirea
iar când soarele
se duce la culcare
și lumina zilei se închide
rămâne paznic doar speranţa
că într‐o zi
măria sa vântul
le vor lăsa brazilor bucuria
de a se înălţa
la cer
pe ciripitul lor.
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ATRACŢII  PARONIMICE, de Constantin Tănase
Argument: Tot citind poeții gălățeni m‑am
pomenit improvizând printre versurile lor.

Nicolae Grigore Mărășanu

ELEGIE  PENTRU  ANA  SUZ

„Ana Suz, rămâi în urmă,”
te‐am iubit încet, „încet,”
ţi‐am cântat de „violet,”
dar acum... „rămâi în urmă.”

S‐a prelins ca din clepsidră
„golul tău,” precum nisipul.
Ce‐am sfârșit e doar periplul
de „corăbii” pe absidă.

„Eu sunt malul, tu ești nava
ce în mine‐a ancorat.”
Am văzut cu gând „curat”
„trupul tău” „care din somnul”
duhului „s‐a deșteptat.” 

Simon Ajarescu

POEM  CIRCUMSTANŢIAL  DE  LOC

Pe când eram prizonier
„într‐o odaie” cu un
„al cincilea ungher iluzoriu,”
„Nimeni” nu credea
că „umbra” mea
„Predispusă la a treia dimensiune”
s‐ar strecura „veșnic”
printre cei „patru inevitabili pereţi.”

Iar asta, pentru că
Mișcarea ei „nemaifolosită”
„până atunci” 
Rămânea fără „motiv.”

METAÎNTÂMPLARE

„ambulantule
Fotograf” din Parcul Central,
cere
„Camerei tale obscure” conturul
celui de „a doua zi după tinereţe”!

„Sufletul meu încă duhnește a trup.”
„Spiritul meu încă duhnește a suflet”
Și iată, „prin Această Parte a Universului”,
apar „din Neant organele 
unul după altul, amintindu‐ne grobienele

funcţii.”
„miroase a celule” prin tot gazonul,
Iar caprifoiul s‐a înecat „sub incidenţa ultimei
șuviţe de materie.”

Vreau
„Umbra mea (neagră) alungită”
„elicea de sunet – sărat!”

Fotografule, din parcul singuratic,
„bătaia uimirii,”
„a uimirii ca dar”
a secat.

Angela Baciu

FRAGMENTE  DINTR‑O  CAVATINĂ

În arșiţa de iulie
„meditând asupra iubirii”:
„ce searbăd e ochiul acestei amiezi.”

Dacă m‐aș lăsa copleșit
„uneori de păcate”
„carnea aceasta pe care scrii”
ţi‐ar alina sălbatica voluptate.

Aștept o înserare binecuvântată
pentru ca toate cuvintele ce nu s‐au rostit
să se răsfire în spuza de poeme, 
iar tu să „le muţi din condei.”
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3 PARODII de Dumitru MARIAN
Lucreția Bârlădeanu

AȘTEPTARE
„Ca‐ntr‐o poveste veche mi se destramă ochii,
De mult nu ne‐am văzut…”
„Sunt melodia ce se trece…”

Ce s‐a‐ntâmplat cu tine – mi se 
destramă ochii,
De mult din timp ieșit‐am, ieșit‐am 
și din rochii
Și toată‐s numai cântec și numai alinare,
De ce nu‐mi vii, iubite, din noaptea‐n 
luminare?

Mi se destramă părul și ploă jos pe stradă,
De mult e primăvară, dar cine să te vadă?
Doar eu mai stau în așteptare crudă,
Au unde ești, iubite, au cine să te‐audă?

De‐o vreme mai încoace devin sentimentală
Și simt înșelăciunea ca pe‐un fior de gală,
Ca‐ntr‐o poveste veche iubirea mă destramă…
De când te‐aștept, iubite, am devenit și mamă.

Serafim Belicov
AMICALĂ

„De‑o să mă topesc…”

De‐o să mă topesc cu tot amarul
În secunda ceea blestemată,
Pe prichici în beci vă las păharul – 
Să mă pomeniţi câteodată.

De‐oi purcede‐n alba veșnicie
Și zeiţa Temis va găsi păcatul,
Voi, băieţi, nu mă trădaţi soţiei,
c‐apoi cine‐am fost m‐a ști tot satul.

De m‐oi afunda ca și minerii…
Strecurat la rădăcini amare,
Poate‐oi reveni în toiul verii
Prefăcut în sute de izvoare.

Iar când ici la voi va fi mult soare 
Și când lumea va muri de sete,
Să lăsaţi din apa din izvoare
Să se‐nfrupte și acele fete.

Arcadie Suceveanu
LEGENDĂ

„Numai cu plopii te mai pot iubi…”

Numai cu plopii te mai pot iubi –

Le‐am scrijelat cu inima tulpina,

Triumfător te chemă frunza‐n zi

Și te imploră veșnic rădăcina…

Departe sunt de tine – administrezi

Cohorta celor rătăciţi prin vise.

Numai cu plopii azi te mai veghez – 

Ești Penelopă și eu sunt Ulise?!

La cârmă de corabie‐s dibaci

Dar nu m‐ascultă mateloţii. Iată,

La proră‐s singur. Vântul din nădragi

Își face pânza… găurită toată.

Chemarea ta o simt neîncetat,

Dar n‐am puteri să mă opun stihiei.

Păcat că timpul noastru‐i limitat,

Că m‐aș întoarce până la chindie.

De nu mă mai întorc, nu te‐ntrista

Din treaba asta să nu‐mi faci legendă, ‐

Cuprinde plopii, prinde‐a‐i săruta,

De nu‐ţi ajung… vecinul dă‐n arendă.
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Eram înalt, frumos, cu șarm
Și sănătos, cum știţi prea bine,
Când prezentam,,pe umăr arm’!”
Eu mă gândeam mereu la...,,mine”.

Dar, cu regrete și cu dor,
Că nu am inima de piatră,
Taman în luna lui Cuptor
În fine, m‐am lăsat…la vatră!

Și, revenind la mine‐n sat,
Mergeam la prașilă, la coasă,
Dar practicam ce‐am învăţat:
,,Dezamorsam”  câte‐o…,,focoasă”!

Iar după multe nebunii,
Cum le‐a plăcut la fete jocul,
Umplusem satul de copii
Că ele s‐au jucat cu…focul!

Îmbătrânind ca fiecare,
Acuma‐mi este cam rușine:
De fete scap, fără,,cătare”
Și, uneori, mă scap pe…mine!

16.02.2019
Ion Moraru

Zice nevasta

Bărbate, nu vrei pelin
Ca să ai amar în vin?
Nevastă, doar vin să‐mi dai
Amar am destul în trai.

Politica

Trăim în vremuri colosale
În guvern miniștrii‐s buni
Vorbeau unii prin spitale
Prin spitale de nebuni!

Pensia

De pensie ce să vă zic?
Vine la bătrâni lunar...
Ca un fel de mizilic
La un ceai cu gust amar.

Viermii

Ăsta‐i purul adevăr:
Aparţin mai multor rase,
Dar una sunt cei de măr
Alta sunt cei de mătase.

Cu soața

Nu știi ca să faci un ban,
alţii știu și au osânză,
Poate de erai cioban
Mai făceai și tu vreo brânză!

Unui bătrân crai

Cu părul alb, de spate șui,
Mergând lângă băbuţa lui,
Tresări văzând o fată
Și oftă: A fost odată!

Transportul în comun

În autobuz când stai,
Parcă ai fi în tramvai,
În tramvaiul scos din uz,
Parc‐ai fi în autobuz!

Când eram tânăr

Beam vin și trăgeam tutun
Și la toate eram bun
Acum beau cei cu lămâie
Și la toate... sunt tămâie!

Amintirile unui militar de geniu

EPIGRAME de Ionel JECHIU
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EPIGRAME

de Vasile MANOLE
La Eminescu

Din atâţia scriitori
Nimeni n‐a‐ndrăznit să‐i scrie,
Să‐i răspundă la „Scrisori”,
Să nu fac‐o blasfemie.

Perspectivă

Pe Ceahlău adesea sui
Să văd toată Bucovina,
Dar o parte din ea nu‐i,
A „rămas” în Ucraina.

Îndrăgostiții la Poarta Sărutului

Când au fost la Târgu Jiu
De ghizi nu au fost conduși
Dar, deși era târziu,
„Poarta” le‐a deschis Brâncuși.

În Codrii Cosminului 
(situați azi în Ucraina)

În păduri demult uitate
Vin turiștii an de an,
Pe cărări ce sunt marcate
Cu săgeţi de‐a lui Ștefan.

Cinegetică (Unui vânător milos)

Merge des la vânătoare
Dar când văd că e timid,
Ca un semn de‐ncurajare,
Iepurii se sinucid.

Unui debitor

A fugit mult de belele,
Strâmtorat pecuniar,
Prin Bosfor și Dardanele
Și apoi prin Gibraltar.

REFLECŢII

Eseuri comprimate ‑ pedagogice
1 . Când îţi este sete de infinit, trebuie să bei libertate .

2 . Este un defect dacă tratezi doar un efect .

3. Dacă nu ai zburat cu aripile tale, nu te‐ai înălţat .

4 . Risipind vorbe prea frumoase, efectul poate fi urât; ne risipim încrederea altora în noi .

5 . De la un timp, obișnuinţa nu mai vede .

6. Diplomaţia este partea politicoasă a politicii .

7. Dacă hotărârea ar avea emoţie, ar fi mai nehotărâtă . 

8. Uneori prostia aduce a bunătate, iar deșteptăciunea, a răutate .   

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

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

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

12 . La oameni buni, ca și la băuturi bune, fineţea maschează tăria .

13 . Răul pedepsește adevărul, iar binele tolerează minciuna .

14 . Când este secetă de calităţi, ne inundă reclamele .

15 . Copiii fac ca lumea să nu rămână fără icoane vii .

16 . Masca expune estetica și acoperă etica .

17 . Unii sunt fericiţi atunci când sunt stăpânii altora, iar alţii, când sunt stăpânii lor .

Ștefan Mîrzac, Iași



La începutul lunii octombrie a.c. s‐a desfășurat a treia ediţie a unui festival al afo‐
rismului, unic în ţară. Această manifestare și‐a confirmat valoarea încă de la prima
ediţie din 2017, când NAJI NAAMAN, o legendă libaneză care a lansat în premieră
conceptul de cultură gratis, a fost atât de încântat de creativitatea elevilor tecuceni,în‐
cât le‐a tipărit la Beirut o car te, Gânduri desenate, în șase limbi, în 3000 de exem ‐
plare și a fost difuzată în multe ţări din lume.
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PREMIANŢII Festivalului Internațional al Aforismului
Text: Vasile GHICA

FESTIVALUL AFORISMULUI DE LA TECUCI, 
A 3‑a EDIŢIE, CONFIRMĂ

Iată Palmaresul (parțial):
Trofeul Sapiens Piroboridava
NICOLAE MAREȘ ‑ București

• Democraţie pură? – P u r ă minciună!
• Nu vei știi niciodată ce va face cel care tace.
• În fiecare lingușitor se ascunde un calomniator.
• Nu toţi scriitori rari sunt și geniali.
* Prefer abnegaţia, în nici un caz negaţia!

Trofeul Sapiens Piroboridava
POMPILIU COMȘA – Galați

• M‐am întâlnit cu cerșetorii din Spania și le‐am
spus plin de mândrie: și eu sunt din România.
• Patriarhul Daniel are o mare teamă: dacă, totuși,
Dumnezeu există?
• Mă duc să duc gunoiul. Te las undeva?
• Olimpicii de azi, americanii de mâine.
• Curtea Constituţională a decis: Dumnezeu e trădător.

Premiul I
VIOREL VINTILĂ (S.U.A.)

• Dacă ţi s‐au înecat toate corabiile, nu dezarma, fă pluta!
• Ironia înţeapă. Prostia înjunghie.
• Copilăria ‐ locul unde fericirea dă ora exactă.

Premiul al II – lea
DAN MOVILEANU – Tecuci

• Nu te grăbi să crești, copilăriei i se iartă orice greșeală!
• Feriţi‐vă de cei care cred că, în loc de copite au aripi!
• Ca să gândească și el la rece, s‐a închis într‐o ladă
frigorifică.
• Orice groapă crede despre sine că este o ...prăpastie.
• În fiecare dimineaţă clopotul spune unora „noapte
bună”!
• Important este ca drumul pe care mergi să n‐o ia
pe arătură!
• Adevărul iese din când în când la suprafaţă doar

ca să tragă o gură de aer.
• Între cruce și semnul plus uneori nu‐i nici o diferenţă!
• „Doamne, ce maimuţoi!” zise maimuţa privindu‐l
pe om.

Premiul special ȘTEFAN PETICĂ
ELIS RĂPEANU

• Uneori, inima vede mai bine decât ochii.
• În tăcere locuiesc și înţelepţii, și proștii.
• Bunicul și bunica beau din aceeași cupă amintiri
ce fumegă în candela de la icoană.
• Să nu ceri stejarului să crească sub pat și nici tu‐
netului să bubuie în găleată.
• În tăcere locuiesc înţelepţii. Și niciodată, proștii.

Premiul special ANTON CINCU
MIHAI BATOG‑BUJENIŢĂ

• Șocant! O cunoscută actriţă XXX a fost hărţuită se‐
xual de un nemernic de producător! Doamne, câtă
perversiune!
• Cuplul ideal: el tehnocrat, iar ea tehnocratiţă.
• În curând, toate acestea vor fi ale tale, spuse tatăl,
arătându‐i fiului ipotecile.
• Ca să fii un băutor respectabil, trebuie să te ducă
mai întâi capul, apoi să te ţină stomacul.
• A murit din amor! Amorul propriu!

Premiul Revistei Porto‑Franco, Galați
ȘTEFAN MÂRZAC

• Masca expune estetica și acoperă etica.
• Cât suntem vii, trebuie să ne procurăm dovezi că
vom trăi și după moarte.
• În copilărie, trăiești fiecare zi ca pe prima, iar la
bătrâneţe, ca pe ultima.
• Lumina suferinţei are uneori culoarea înţelepciunii.
• Omul puternic se vede pe sine în alţii.

l ANTOLOGIE l
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Moto: Aforismele sunt niște eseuri comprimate
prin care se face economie de romane. 

Aforismul este ca un copil; ca întindere este mic și
reprezintă proza scurtă. 

Aforismul bun are înţelepciune de bătrân, iar prin
valoare poate supravieţui autorului, vechimea mă‐
rindu‐i‐o precum la vin. El este longeviv, dens ca
substanţă și poate reprezenta o reţetă de succes în li‐
teratură.                                            

Aforismul este un adevăr axiomatic extras dintr‐
un context particular, dar oriunde și oricând valabil.
El trebuie să conţină ceva preţios: o remarcă, o cuge‐
tare, un sfat de viaţă cu parfum de etică sau iubire, sa‐
tiră, umor ori un paradox sau o definiţie, dar obligato‐
riu el are frumuseţe la înfăţișare și valoare de înţelept
. 

Personajul nostru, aforismul are concizie, este la‐
conic, fuge de banal, scuturându‐se de multe cuvinte,
care, totuși i‐ar putea îmbogăţi nuanţele. El devine
preţios eliminând preţiozităţile. Cel reușit te face să
zâmbești ori să meditezi, punând faţă în faţă și com‐
parând realitatea din el cu realitatea din tine, să‐ţi sa‐
tisfacă mintea și spiritul, ca să merite să rămână în
memorie. Aforismul are suflet din sufletul celui ce l‐a
născut.

În literatura română și universală, aforismul este
bine reprezentat.

La noi se remarcă, printre mulţi alţii, M. Eminescu,
Lucian Blaga, N. Iorga, Tudor Mușatescu, iar în litera‐
tura universală strălucesc  Confucius, Homer, Roche‐
foucauld, Schopenhauer, Nietzsche, Tolstoi, M. Twain,
Tagore, Osho . Iată câteva repere ce caracterizează în
diferite viziuni un aforism: aforismul trebuie să fie ca
o biblie, (Blaga), sau ca un ”bob de înţelepciune îm‐
brăcat în pleava cuvintelor” (Kazimirez Matan). A scrie
aforisme înseamnă ”a intra într‐o dramă și a ieși râzînd
”(Donato Di Poce, Italia), ”omul gândește prin afo‐
risme” (Gustave Le Bon).Valoarea unui aforism este
dată, după Teofil Simensky, de trei elemente: fondul,
forma și autorul. Un aforism are ”valoarea unui grăunte
de uraniu spiritual ”(V. Ghica) și este ”cu atât mai greu
cu cât are mai puţine cuvinte” (V. Butulescu), iar dacă
nu este reușit  ”este ca o scoică în care marea nu ră‐
sună” (Blaga).

Cum ia naștere aforismul ? Dintr‐o idee (să o ai!)
care îţi vine rareori fulgerător sau deseori dintr‐o aso‐
ciere care poate surprinde, între obiecte, fapte, oameni,
realităţi, îţi pune la lucru analiza și sinteza, gândirea
și simţirea ca să găsești asemănarea dintre lucruri di‐
ferite sau deosebirea dintre lucruri asemănătoare, să
extragi esenţa sau excepţia.

Cu ideea găsită mergi în atelierul cuvintelor și cu
uneltele pe care le ai, o tratezi ca pe un nisip aurifer în
care speri să găsești pepita, după ce ai înlăturat sterilul.
Șlefuiești ideea pe toate părţile, o faci să strălucească,
dând la o parte cuvinte de prisos sau făcând asocieri
care îmbogăţesc ideea . Deseori, doar un cuvânt poate
decide valoarea aforismului. În final, privești ideea

obţinută cu ochii critici ai cititorului și specialistului,
iar dacă trece controlul de calitate, te declari mulţumit.

Eu văd aforismele ca niște adevăruri parţiale rupte
dintr‐un adevăr total, absolut, imposibil de cunoscut
integral. Fragmentele rupte sunt împrăș tiate în lume,
ca să ajungă la cât mai mulţi consumatori spirituali,
să‐i satisfacă cât de cât, lăsându‐i să înţeleagă existenţa
spirituală a întregului.

În concluzie, aforismul este din ce în ce mai răs‐
pândit atât la noi cât și în literatura universală, iar da‐
torită calităţilor sale este ca un aperitiv  literar preferat,
plăcut, săţios, consistent .

Ștefan Mîrzac, Iași.

AFORISMELE LUI ȘTEFAN (IAȘI)
1. Superficialitatea tinde să devină un fenomen de

profunzime.
2. Supărarea este un nor care ţine umbră și altora.
3. Pretenţiile mari încap, de obicei, într‐un suflet mic.
4. Strugurii copţi îmi spun că atunci cînd ești lim‐

pede trece lumina prin tine, de se vede și sămânţa lu‐
minii.

5. Strâmbele sunt niște directe ce lucrează sub aco‐
perire.

6. Deseori, străjerii devin vameși.
7. Unii au stofă, dar nu au costum. 
8. Deseori, un sprijin adevărat te face să nu mai ai

nevoie de sprijin.
9. Spiritul iubește lumina, iubirea luminează spiri‐

tul, lumina spiritualizează iubirea.
10. Speranţa se întâlnește cu răbdarea în sala de

așteptare.
11. Speranţa este comoara care întreţine flacăra

sau flacăra care arată comoara .
12. Sinceritatea este o scenă fără culise .
13. Sinceritatea are șansa să ajungă oglindă și să

fie spartă.
14. Unii, uneori, sunt lăudaţi cu critici, iar alţii sunt

criticaţi cu laude.

Aforismul ‑ copilul înțelept al prozei
ATELIERUL IDEILOR
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ALBUM PLASTIC - NICĂPETRE

[...] NICĂPETRE posedă mai ales meto‐
dele de configurare a pietrei, astfel ca ea să
cânte, să exprime elevaţie și sensibilitate, să
aibă ordinea arhitecturii și libertăţile scul‐
pturii, stilizate, metaforice.

...NICĂPETRE nu imită pe Brâncuși, ci îi
urmează sursele de inspiraţie și metodele
de esenţializare a formei. Dacă va continua
cu același suflu de gândire filozofică și cu aceeași
pricepere de cioplitor al pietrei, vom avea un foarte
original și mare sculptor.

PETRU COMARNESCU

[...] NICĂPETRE este un sculptor de du‐
rată, lent și viguros, deodată cu materia su‐
pusă exerciţiului intens. Baștina artistului
este fabulosul ţinut brăilean al lui Fănuș Ne‐
agu... Pietrele lui NICĂPETRE iau, în ultimă
instanţă, formă umană. În cea mai lentă clep‐
sidră cu putinţă, care este piatra, urechea
exersată prinde sunetul timpului. Dura geo‐

logie se îmbracă, astfel, în emoţie diafană, amândouă
la fel de atent observate, cu aceeași nostalgie păs‐
trată intactă în memorie.

GRIGORE HAGIU

DESPRE SCULPTOR:
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NICIODATĂ TOAMNA NU FU mai... bogată și
frumoasă în producţia editorială de Carte, de
evantaiul Revistelor literare, de lansări, întâlniri
cu cititorii, lecturi publice, dialoguri cu tinerii mai
ales, autografe, toate într‐o bună dispoziţie, soli‐
daritate scriitoricească și prietenie.

l FESTIVALUL NATIONAL DE POEZIE „GRIGORE
HAGIU” ‐ ed. a 28‐a s‐a desfășurat În orașul Tg. Bujor,
în Biserica cu hramul Adormirii Maicii Domnului,
Școala Gimnazială și Biblioteca orășenească ce poartă
numele Poetului născut la 27 sept. 1933 în  târgul
cu nume de floare. Au fost prezenţi poeţi
din lași, Huși, Tecuci, Bârlad și Galaţi.
Au fost decernate două premii pentru
Cartea de Poezie a Anului, premii acor‐
date de Primăria orașului și Societatea
Scriitorilor „C. Negri” Galaţi.

Poetul HORIA ZILIERU a primit
Premiul pentru Volumul „101 Poeme”,
apărut la Ed. Academiei Române, iar Părintele/Poet
MARCEL MIRON din Huși pentru volumul „Șarpele
de pe balustradă”.

FESTIVALUL din acest/an, Festivalul „GRIGORE
HAGIU” a fost la înălţimea așteptărilor. Felicitări or‐
ganizatorilor dar și participanţilor!

l CONFERINŢĂ ȘI LANSARE DE CARTE. La finele
lunii septembrie, la Biblioteca Judeţeană „Panait
Cerna” din Tulcea, acad. NICOLAE BREBAN, scriitor
de notorietate naţională și europeană, prezentat de
scriitorul Sterian Vicol, redactor‐șef al Revistei de
cultură „Porto‐Franco”, a conferenţiat despre Roma‐
nul românesc și european în contextul cultural de
ieri și de azi. Cei prezenţi, în majoritate bibliotecari
din mai multe judeţe, reuniţi la manifestarea tradi‐
ţională „Zilele Bibliotecii”, scriitori locali și profesori
de literatură, au dialogat cu marele romancier, în‐
tâlnirea constituindu‐se într‐o prelegere istorico‐li‐
terară cu adânci rădăcini tradiţionale. Invitatul de
onoare a acordat, mai apoi, autografe pe recentul
său roman, „FRICA”, apărut la Ed. Tracus Arte a Mu‐
zeului Naţional al Literaturii Române din București.

l Mihaela Albu și Dan Anghelescu, membri ai
Reprezentanţei Galaţi/Tecuci a USR, Filiala Iași, au
fost oaspeţii Bibliotecii municipale „Ștefan Petică”
din Tecuci, cu care ocazie au lansat revista ANTI‐
LETHE, publicaţie culturală cu și despre scriitorii
români din diaspora. Cei mai tineri cititori au aflat
astfel, despre mari personalităţi, scriitori și oameni
de cultură români trăitori în străinătate, între care
Ștefan Baciu, George Uscătescu, I.L. Arcade, Mircea
Eliade, Vintilă Horia ș.a. Cei prezenţi, tineri și vâr‐
stnici, au aflat despre via activitate culturală a Ro‐

mânilor din exil.
l Numai în luna septembrie, de pildă, au

fost organizate lansări de carte la Biblioteca
municipală „Ștefan Petică” din Tecuci, lan‐
sarea cărţilor recent apărute semnate de
doi autori români, trăitori în Austria, în
orașul lui Mozart, Salzburg. Este vorba

de Daniela Gumann, semnatara romanului „Crăciu‐
nul care mi‐a schimbat viaţa” și, respectiv de Con‐
stantin Gumann, autorul volumului „Lumina”, am‐
bele volume apărute la Ed. Pim din Iași. Volumele
au fost prezentate celor prezenţi de colegul nostru,
Sterian Vicol, postfaţatorul celor două noi apariţii
editoriale. Autorii au acordat autografe. 

l Cei doi autori români din Austria au mai avut
lansare de carte și întâlniri și la Centrul multifunc‐
ţional pentru persoane vârstnice din Galaţi.

l Muzeul de istorie Carol I din Brăila a găzduit
lansarea celor doua cărţi semnate de Daniela Gumann
și Constantin Gumann, în faţa unui public avizat. A
urmat un dialog cultural între scriitori și cei interesaţi.
Manifestarea a fost organizată de Repre zentanţa
Galaţi/Tecuci a USR, Filiala Iași și muzeul brăilean.

l În același oraș dunărean, la Liceul de Artă a
avut loc o întâlnire a scriitorilor Dan Anghelescu,
Violeta Craiu, Valeriu Valegvi și Sterian Vicol cu elevi
și cadre didactice. Din întâlnire a reieșit faptul că
asemenea manifestări, întâlniri cu tinerii de pe băn‐
cile școlii sunt necesare pentru a le dezvolta intere‐
sul și gustul pentru poezia și proza contemporană.

(St. Vicol)

l INFO PORTO-FRANCO l INFO PORTO-FRANCO l

l
Se recită 

în Biblioteca
„Grigore
Hagiu” 

din 
Tg. Bujor 

l



„Anul cărții – România citește” a fost  și pentru
ASOCIAŢIA SCRIITORILOR ROMÂNI DIN AUSTRIA
un motiv de a se alătura în luna septembrie cu o se‐
rie de evenimente literare, având ca scop promova‐
rea lecturii  menită să încurajeze lectura în rândul
publicului larg.

Trebuie să vă mărturisesc faptul că la momentul
conceperii acestui periplu literar, nu realizam am‐
ploarea și importanţa

Considerăm absolut necesar accesul condeierilor
la un spaţiu propriu și intim de dialog. Am creat
această facilitate în regim propriu organizatoric și
financiar. Ne‐am implicat în acest proiect din pasiune
pentru cultură, cu toate asumările ei socio‐culturale
și economice și suntem determinaţi să ne aducem
aportul în acest sens, ca parte a autodevenirii noas‐
tre.

Programul a fost atât de compact, încât fără nici
un pic de exagerare îl putem considera un maraton
literar deoarece a fost variat și a cuprins lecturi pu‐
blice, lansări de carte dar și o serie de evenimente
complexe organizate in Bucuresti, Galati, Tecuci și
Brăila cu sprijinul instituţiilor de cultură și a

autorităţilor din orașele respective. A fost nu doar
un succes de public, care a pus bazele și unor cola‐
borări viitoare cu alte instituţii interesate de drumul
cărţii, dar interesul principal a fost de a deschide
noi punţi de comunicare, de a mări aria de interes
pentru lectură ceea ce sunt sigură că am reușit.

[...] În încheiere pot spune că pe tot parcursul
turneului nostru literar, ne‐am întâlnit cu oameni
minunaţi, scriitori din generaţii diferite care, deși
au vârste biologice diferite, trăiesc în apele terito‐
riale ale limbii și ale scrisului românesc, cu forţa
vindecătoare a imaginilor lirice despre sine și Celă‐
lalt. M‐am simţit ca într‐o grădină cu înalte spirite
poetice evocate și citite de către distinșii invitaţi,
într‐un exerciţiu de omagiere a celor care scriu și
simt românește.

Coordonator program,
DANIELA GUMANN –Președinte fondator al

ASOCIAŢIEI SCRIITORILOR ROMÂNI 
DIN AUSTRIA

În parteneriat cu Societatea Scriitorilor
„Costache Negri” Galați – 

Președinte Scriitorul STERIAN VICOL
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Asociația Scriitorilor Români din Austria prezintă:

Impresii
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ALBUM PLASTIC - SILVIU CATARGIU



ALBUM PLASTIC - MARIA MĂNUCĂ
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[...] MARIA MĂNUCĂ a devenit o voce lirică
feminină ieșeană, iar ca pictoriţă are resurse
și puteri regeneratoare vitaliste... Simbolistica
unor compoziţii face din credinţă și din artă
un mod de a comunica cu divinitatea...

VALENTIN CIUCĂ

MARIA MĂNUCĂ n‐are, după părerea mea
de poet și de simplu degustător de vinuri rare și
opere alese, n‐are, spuneam, nicio concurenţă în
geografia poetico‐plastică a vremii.

Ea, Artista, nu se poate compara decât cu ea în‐

săși, fiindcă și credinţa ei, și destinul ei,
ajunse la o răscruce anume a împlinirii, se
reunesc, se completează precum copacul cu
pasărea, și cuibul, și cu steaua ei norocoasă,
într‐o altfel de fereastră, izvorând și lumi‐
nând Colindele de Crăciun...

Pictura Ei și Poezia Ei, împreună, fiinţează
Salonul Memoriei, adică sănătatea spirituală

(a nu se uita că Maria este medic de profesie), care
sporește dinspre părinţi către amintirile vieţii de
mâine.

STERIAN VICOL


