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SEMNAL

[...] Aș încheia cu o observaţie pe care am auzit‐o,
cu câtva timp în urmă, de la cineva care era nu se știe
de ce supărat pe lumea românească. Și, supărat, arunca
vina supărării sale pe natura culturii noastre: suntem,
zice el, o cultură a conflictelor, trebuie să devenim o cul‑
tură a dialogului. Are dreptate: la suprafaţă, se mani‐
festă o cultură a bârfei și a conflictelor, dar, în adâncime,
în România profundă, există o cultură cu acces la me‐
tafizică, o cultură a monologului și a dialogului, ca orice
cultură autentică. De ce este important să știm toate
acestea și, în genere, la ce servește omului cultura? Re‐
iau propoziţia lui Roland Barthes: cultura nu ne ajută
să mergem, cultura ne ajută insă să respirăm. Aș adăuga:
și nu numai: cultura ne învaţă să mâncăm și să ne îm‐
brăcăm frumos și decent, să vorbim frumos, să avem
relaţii civilizate cu semenii noștri, să nu ne lepădăm de
Dumnezeu și nici de valorile noastre, să nu‐i urâm pe
bătrâni pentru că sunt bătrâni și vrem să le luăm locul,
să mizăm pe tinerii dotaţi pentru că a lor este împărăţia
viitorului și de ei depinde supravieţuirea creaţiei noas‐
tre, să nu uităm remarca lui Rimbaud, și anume că Eu
este Altul și că Altul poate avea, ca și mine, dreptate;
cultura ne învaţă că, într‐adevăr omul este o biată tre‐
stie subţire și vulnerabilă, dar ea are imensul privilegiu
de a fi o trestie gânditoare; în fine, cultura este chiar
existenţa noastră și fără ea nu putem fi oameni liberi
și, dacă nu suntem liberi, nu putem fi nici drepţi. Să
fim, așadar, liberi, spiritualicește și moralicește, ca să
putem fi drepţi. Dar și invers. Cultura nu se naște din
neant, ea apare într‐o geografie a spiritului (într‐un
spaţiu determinat) și aspiră să cuprindă ceea ce este,
esenţial, specific și universal în fiinţa noastră. Să fim,
dar ‐ cum zice Maiorescu ‐ naţionali cu faţa spre uni‑
versalitate. Numai așa, cred (și cred cu tărie), vom putea
înfrunta provocările globalismului, crizele morale, eco‐
nomice și identitare ce se ţin lanţ la începutul acestui
secol, într‐o lume în care certitudinile cad și incertitu‐
dinile sporesc. Multe lucruri ne despart ‐ spunea cu de‐
cenii în urmă un mare scriitor francez de origine ro‐
mână, Eugène Ionesco ‐ desigur, cultura ne poate însă
uni.

* fragment dintr‑un discurs rostit la Chișinău

Cultura ne poate uni*
Galaţi

oraşul scrie, oraşul citeşte

„Cinste vouă Gălăţenilor!

Aţi luat cei dintâi iniţiativa sărbatorirei marelui
geniu naţionalal poeziei... Prin acest frumos început,
dovediţi că Galaţul este nu numai un centru mare de
viaţă materială, ci că şi răsunetul celei intelectuale găseşte 
în el un puternic ecou. După voi s’a deşteptat toată
lumea spre sărbătorirea marelui poet.

A. D. Xenopol, 1909

l Parcul Eminescu

l GALAȚI, cu cetățeni,

15 Ianuarie 2020

Poeți și edili

de acad. Eugen Simion
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TRECUT‑AU ANII...
Trecut‐au anii ca nori lungi pe șesuri
Și niciodată n‐or să vie iară,
Căci nu mă‐ncântă azi cum mă mișcară
Povești și doine, ghicitori, eresuri,

Ce fruntea‐mi de copil o‐nseninară,
Abia‐nţelese, pline de‐nţelesuri ‐
Cu‐a tale umbre azi în van mă‐mpesuri,
O, ceas al tainei, asfinţit de sară.

Să smulg un sunet din trecutul vieţii,
Să fac, o, suflet, ca din nou să tremuri
Cu mâna mea în van pe liră lunec;

Pierdut e totu‐n zarea tinereţii
Și mută‐i gura dulce‐a altor vremuri,
Iar timpul crește‐n urma mea... mă‐ntunec!

O, MAMĂ...
O, mamă, dulce mamă, din negură de vremi 
Pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi; 
Deasupra criptei negre a sfanţului mormânt 
Se scutură salcâmii de toamnă și de vânt,
Se bat încet din ramuri, îngână glasul tău... 
Mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu.

Când voi muri, iubito, la creștet să nu‐mi plângi; 
Din teiul sfânt și dulce o ramură să frângi.
La capul meu cu grijă tu ramura s‐o‐ngropi. 
Asupra ei să cadă a ochilor tăi stropi;
Simţi‐o‐voi odată umbrind mormântul meu... 
Mereu va crește umbra‐i, eu voi dormi mereu.

Iar dacă împreună va fi ca să murim,
Să nu ne ducă‐n triste zidiri de ţintirim, 
Mormântul să ni‐l sape la margine de râu,
Ne pună‐n încăperea aceluiași sicriu;
De‐a pururea aproape vei fi de sânul meu... 
Mereu va plânge apa, noi vom dormi mereu

DOINA
De la Nistru pân' la Tisa
Tot românul plânsu‐mi‐s‐a,
Că nu mai poate străbate
De‐atâta străinătate.
Din Hotin și pân' la mare
Vin muscalii de‐a călare,
De la mare la Hotin
Mereu calea ne‐o aţin;
Din Boian la Vatra‐Dornii
Au umplut omida cornii,
Și străinul te tot paște
De nu te mai poţi cunoaște.
Sus la munte, jos pe vale
Și‐au făcut dușmanii cale,
Din Sătmar pân' în Săcele
Numai vaduri ca acele.
Vai de biet român săracul!
Îndărăt tot dă ca racul,
Nici îi merge, nici se‐ndeamnă,
Nici îi este toamna toamnă,
Nici e vară vara lui,
Și‐i străin în ţara lui.
De la Turnu‐n Dorohoi
Curg dușmanii în puhoi
Și s‐așează pe la noi;
Și cum vin cu drum de fier
Toate cântecele pier,
Zboară păsările toate
De neagra străinătate;
Numai umbra spinului
La ușa creștinului.

Își dezbracă ţara sânul,
Codrul ‐ frate cu românul ‐
De secure se tot pleacă
Și izvoarele îi seacă ‐
Sărac în ţară săracă!

Cine‐au îndrăgit străinii,
Mâncă‐i‐ar inima câinii,
Mânca‐i‐ar casa pustia,
Și neamul nemernicia!
Ștefane, Măria ta,
Tu la Putna nu mai sta,
Las' arhimandritului
Toată grija schitului,
Lasă grija sfinţilor
În sama părinţilor,
Clopotele să le tragă
Ziua‐ntreagă, noaptea‐ntreagă,
Doar s‐a‐ndura Dumnezeu,
Ca să‐ţi mântui neamul tău!

(n. 1850 ‑ m. 1889)
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O NOUĂ CARTE-EVENIMENTTu te‐nalţă din mormânt,
Să te‐aud din corn sunând
Și Moldova adunând.
De‐i suna din corn o dată,
Ai s‐aduni Moldova toată,
De‐i suna de două ori,
Îţi vin codri‐n ajutor,
De‐i suna a treia oară
Toţi dușmanii or să piară
Din hotară în hotară ‐
Îndrăgi‐i‐ar ciorile
Și spânzurătorile!

ÎNVEȘNICIREA
‑ Lui MIHAI EMINESCU ‑

A stat în Biserica Sfântul Gheorghe‑Nou 
din București sub privegherea 
candelei de argint 
a voievodului Constantin,

Se odihnea pe targa așternută
cu frunze de tei până avea
să‑i fie pregătit golul mormântului.

Așadar am mai întârziat
în Biserica martirilor brâncoveni 
ca să fie vidat mormântul lui 
de stelele și sateliţii naturali
care împresurau spaţiul cosmic 
de sub teiul etern.

Spre seară
când l‑au așezat în lumea lui,
din marginea cerurilor,
doar un colac de lumină albăstruie
însemna locul pentru cel plecat.

Oasele lui
stropite cu apă sfinţită 
și paos au sunat a liniște 
la ceasul binecuvântărilor.

De atunci,
printre norii de tămâie, veșnicia
coboară blând 
în inimile noastre.

Preot/poet MARCEL MIRON

Afirmând nobleţea asumată a spi‐
ritului naţional, Dr. Dimitrie Vatama‐
niuc a ţinut să clarifice o stare de fapt:
„Străbunii lui Eminescu coboară din
Transilvania în acele valuri de emi‐
granţi care își părăsesc vetrele părin‐
tești din cauza obligaţiilor iobăgești...
și a persecuţiilor religioase și trec în
Bucovina, Moldova și Muntenia”, ex‐
plica autorul „Contribuţiilor documentare”.1 Familia
se numea Iminovici, acum apare în documentele de
pe amândouă versantele Carpaţilor (...) Emigrările
sunt determinate de politica de catolicizare dusă de
Curtea de la Viena.” D. Vatamaniuc observa că „Imino‐
vicii din Bucovina sunt ortodocși, iar ceilalţi din Tran‐
silvania, sunt greco‐catolici”. (p.17)

Este dovedit că după ocuparea, în 1775, a Bucovinei
de către austrieci, emigranţii transilvăneni și‐au înte‐
meiat gospodării, școli, și‐au construit biserici orto‐
doxe.

În satul Călineștii lui Cuparencu, cunoscut încă din
vremea domniei Iui Alexandru cel Bun (și studiat cu
vrednicie savantă de un fiu desăvârșit ‐ Pr. Cezar Vasi‐
lică Onesim ‐ în această lucrare), înaintașii lui Mihai
Eminescu (străbunicul Petrea, bunicul Vasile lminovici
(al cărui nume a fost, la început, ortografiat Eminovici)
deîmpreună cu șiruri de bucovineni (aflaţi în cea mai
mare cinste în paginile acestei cărţi) pot fi consideraţi
întemeietori de veșnicie ‐ într‐o lume vremelnică.

Contribuţiile documentare ale unui prestigios teo‐
log din șirul de cărturari din acest răsărit de Românie
‐ Preot Cezar Vasilică Onesim ‐ adunate, după mulţi
ani de studiu și cercetare (în vreme ce arhivele ex‐im‐
periale sunt zăvorâte pentru români), confirmă stră‐
daniile acestui tânăr autentic arhivar spiritual. Origi‐
nar din Călineștii lui Cuparencu, Cezar Onesim nu se
sfiește să propună corective ‐ mai ales ‐ amatorilor de
excentricităţi „biografice”.

Noi nu avem decât spaţiul dintre semnele (tainice)
ale timpului. Dar știm că există, nevăzute, porţile des‐
chise ale Doinei, pustiul înflorit al neiubirii dar și
„icoana stelei”!... Un basm al limbii române poartă,
sperăm, pentru totdeauna numele neumbrit al lui Mi‐
hai Eminescu.

Virgil Nistru Țigănuș

*Fragment din postfaţa volumului „Genealogia lui
Mihai Eminescu din satul Călineștii lui Cuparencu”

1Idem, Contribuţii documentare. Editura Porto‐Franco, Editura
Muzeului Literaturii Române, Galaţi, 1993, pp.16‐17

„Genealogia lui Mihai Eminescu”
de Cezar Onesim



6

Nr. (282) 2020

POEME NICHITIENE

NICHITA STĂNESCU 
(martie 1933 ‑ decembrie 1983)

EMINESCU ADOLESCENT
Cuvânt apăsând pe cuvânt,
ce umbră de codri surâzând !
Gând apăsând pe gând,
ce luceafăr în noapte arzând !

Val înspre val alergând,
ce rază de lună lucind !
Timpul ce mișcă doar timp,
ce frunte de ghimp sângerând !

S‐or duce aproape pierind
păsări în vânt,
mai murmurând,
mai scânteind.

Dar cine le va fi privind,
mamă plângând,
sămânţă‐nflorind,
cuvânt apăsând pe cuvânt ?

EMINESCU MATUR
În sine însuși ningea
cu negri fulgi de zăpadă,
fiind el era
o ruptură, o cascadă.

El însuși nu mai era el,
felul lui își schimbase felul
cum purgatoriul își schimbă‐n inel
de aură infernul.

Atâta dragoste și‐atâta bunătate
a fost să aibă‐n sine el cu sine însuși
că desfăcea orice lăcate
cu plânsul cheilor din plânsu‐și.

Altfel, la trup voinic și ager,
cu gene rari la ochi și arse,
era ceva de tot arhaic
în viitorul ce‐l parcurse.

Apoi el puse palma‐i faţă de iriși
dară prin ea avu vedere
a celor scriși încă nescriși
a văduvilor toţi de stele.

EMINESCU ULTIM
Peșteră absorbitoare,
cerc absorbitor de punct,
corn de melc care nu doare
șanţul resorbit în șanţ.

Tu lumină alergândă
reîntorcându‐te acasă
brusc devenind flămândă
rechemându‐și iar mireasa.

Ah, suavă recădere
a cuvântului în sine,
cercuri, cercuri de tăcere
absorbind în ea divine
sensuri, sensuri, înţelesuri,
îngustându‐se în unghi,
smulgere spre înapoi,
frig al ninsorii rechemat în nori,
urlet și rechemare,
tu !
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ESEU
Viața, cultura și civilizația

de Constantin Oancă
Îndrăznesc să spun câteva cuvinte despre cele

enumerate în titlu, având în vedere că ele sunt con‐
ceptele/fenomenele existenţiale cele mai cuprinză‐
toare. Viaţa este chintesenţa creaţiei, iar noi oamenii
suntem argumentul existenţei acesteia. Cultura este
bruma de cunoaștere în ce privește identitatea și
rolul pe care noi le avem în acest măreţ proces al
creaţiei cu consecinţe calitative asupra vieţii prin
revelarea sensului ei major, dragostea, care (vorba
lui Dante) mișcă sori și stele. Iar civilizaţia este efec‐
tul asimilării culturii, schimbarea naturii umane,
transfigurarea. Ea este felul în care arată omul în
faţa absolutului. Aici nu mai merge să dai negru
peste alb, ești sau nu ești. E ca și când am vorbi des‐
pre raiul de pe pământ. 

Cultura și civilizaţia sunt orizontul vieţii, larg
ori strâmt, la care se referă și Mihai Eminescu  în
finalul Luceafărului. Cercul acesta trebuie să
crească o dată cu vârstele, iar dacă evoluţia lui s‐a
oprit la nivelul de înţelegere a copilului avem de‐a
face cu un „cerc strâmt”. Tot din finalul Luceafărului
aflăm că opusul unui astfel de cerc e saltul în ne‐
murire, saltul nostru peste propria umbră, călăuziţi
fiind de sus. Pentru asta a și venit Hyperion, să‐și
ia mireasa. (Cine este Hyperion? Este Logosul în‐
trupat: „Iar cerul este tatăl meu/ Și mumă‐mea e
marea” și: „Am coborât cu‐al meu senin/ Și m‐am
născut din ape”). Și ce constatăm? Că pentru fata
de împărat (cum fii de împărat suntem și noi) cel
venit din cer vorbea într‐o limbă pe care ea n‐o
înţelegea: „Nu caut vorbe pe ales,/ Nu știu cum aș
începe,/ Deși vorbești pe înţeles,/ Eu nu te pot pri‐
cepe”. Asta pentru că ea abia se trezise din
vis/somn (să ne amintim și de cele zece fecioare
din parabolă), n‐avea cunoștinţa necesară, era în‐
ceputul unei noi zile, ziua mântuirii.

Iată cheia așadar: cunoașterea și educaţia, cultura
și civilizaţia, într‐un cuvânt cerul coborât pe pământ.
Acestea produc în noi mutaţii comportamentale,
ceea ce‐l face pe autorul Apocalipsei din Biblie să
se minuneze cel mai mult de ceea ce i se revelează
spre final (capitolul 21): „un cer nou și un pământ
nou”. Că ce altă făptură de sub soare, dacă nu omul,
este făcută din cer și pământ? 

Și  pentru că noi suntem înainte de toate români
și ne iubim ţara e bine să ne amintim și  de un alt
cuvânt binecunoscut, care sună așa: „România nu‐i
numai pământul pe care călcăm, ci și cerul de de‐
asupra ei”. Că de aici ne vine cultura naţională, de
aici a venit și Hyperion, pe numele său adevărat:
Mihai Eminescu.

Îmi amintesc de un fapt tul‐
burător petrecut în lumea con‐
deielor la începutul  anului
1998, când într‐unul din numerele revistei DILEMA
s‐a creat o dezbinare în jurul numelui „Eminescu”
care, prin efectele produse (noroc însă de de scurti‐
mea ei) a fost resimţită ca un adevărat cutremur, lo‐
viturile de târnacop ce loveau  în acest soclu se au‐
zeau până departe. Glasuri multe strigau atunci, de
nu se înţelegea nimic, fie pro, fie contra, ca și când
adevărul ar avea nevoie de apărare. O răstignire nu
durează cine știe cât, dar rămâi cu imaginea celor
care răstigneau. Sunt destui și încă dintre cei mari.

Și nu e suficient să constatăm o astfel de situaţie,
trebuie mers la cauze. Eu cred că poezia este o taină,
iar pentru a avea acces la ea ne trebuie nu numai
școala lumii, ci și aceea a harului. Talentul de poet,
precum înteligenţa, este fără îndoială o înzestrare
nativă, dar dacă nu îl și cultivi se atrofiază, cultivarea
conducând la înţelepciune și bun gust, toate la un
loc generând inspiraţie. Conform definiţiei poezia/li‐
teratura transfigurează/spiritualizează pe cititor, îi
schimbă gândirea, iar pentru aceasta poetul trebuie
să fie el însuși un profet, cu mesaj și viziune.

Revenind la faimoasa dezbatere din „Dilema” îmi
vine să cred că aceasta a fost benefică, se crease un
prea‐plin, Eminescu devenise un clișeu, dezavanta‐
jându‐l, cum și numele divinităţii repetat în neștire
devalorizează ideea de Dumnezeu. Dar cum altfel s‐
a repetat numele lui Eminescu dacă nu fără a‐i pă‐
trunde taina operei poetice, s‐a mers ca la grădiniţă,
doar rima și ritmul.

Fără îndoială ideea de nemurire ne pune serios
pe gânduri rupând, ca‐ntr‐o inspiraţie, pasivitatea,
pe care o zână, nu tocmai cea bună (aceea a
obișnuinţelor) a ţesut‐o pe lumina ochilor noștri.
La Mihai Eminescu întâlnim frecvent sugestii despre
ideea nemuririi atunci când lucrează cu timpul: „Iar
timpul crește‐n urma mea, mă‐ntunec!” (Trecut‑au
anii). Și ce dacă? Numai așa ne putem dumeri de
cine suntem. Iar Nichita Stănescu face și mai multă
lumnină aici: „Întunecând întunericul, iată porţile
luminii”. Când ești în timp ești însoţit de umbra
efemerităţii tale, dar atunci când „Timpul mort și‐
ntinde trupul și devine veșnicie” (Scrisoarea I) ră‐
sare „soarele dreptăţii”, când umbra‐ţi dispare, de‐
oarece tu te situezi chiar în ochiul lui Dumnezeu.
Veșnicia este realitatea din spatele timpului, care ne
parvine prin revelaţie: „Anii tăi se par ca clipe,/ Clipe
dulci se par ca veacuri” (O, rămâi...). „Gândurile
Mele nu sunt gândurile voastre”, sună un verset din
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Isaia 55, ceea ce ne îndreptăţește să credem în ade‐
vărul din La Steaua: „La steaua care‐a răsărit/ E‐o
cale‐atât de lungă,/ Că mii de ani i‐au trebuit/ Lu‐
minii să ne‐ajungă”. Fiind un poet‐gânditor Eminescu
trăiește nemurirea (care, cum spuneam, vine din
gândire): „Numai poetul,/ Ca păsări ce zboară/ De‐
asupra valurilor,/ Trece peste nemărginirea timpu‐
lui,/ În ramurile gândului...”.

Tânjirea după absolut naște dorul de moarte
(aceea a bobului de grâu aruncat sub brazdă, care,
până nu moare mai întâi, nu poate aduce însutită
roadă): „Mai departe, mai departe,/ Mai încet, tot
mai încet,/ Sufletu‐mi nemângâiet/ Îndulcind cu dor
de moarte” (Peste vârfuri). Moartea de aici este
aceea din Odă în metru antic („Nu credeam să‐nvăţ
a muri vreodată!”), unde descoperirea morţii este
aceea a descoperirii înţelepciunii, sau din Mai am
un singur dor, unde lumea cu viaţa ei sunt văzute
ca o mare cu două ţărmuri, unul pe pământ și altul
în cer, „marginea mării” (pentru care optează poetul)
fiind ţărmul ei din cer: „Mai am un singur dor:/ În
liniștea serii/ Să mă lăsaţi să mor/ La marginea mă‐
rii”. Omul este făcut să nu moară: „Numai omu‐i
schimbător,/ Pe pământ rătăcitor” (Revedere).

Și‐apoi Luceafărul. Hyperion în mitologia
greacă este un titan, tatăl lui Helios (Soarele), iar
după Homer Hyperion este Soarele însuși. Sinteti‐
zând, el reprezintă lumina, iar după Biblie „La în‐
ceput a fost Cuvântul”, adică gândirea, lumina
minţii, căci se leagă cu un alt verset (tot de la înce‐
putul Bibliei) „Să fie lumină!”. Prin urmare Hype‐
rion este Cuvântul (Logosul) care coboară pe pă‐
mânt să‐și ia mireasa pentru nuntirea cu ea în
cosmos (precum a făcut‐o și păstorul cel bun din
balada populară Miorița), dar ea a optat pentru
lumea comună, după care el a plecat de unde ve‐
nise, lăsând ușa deschisă pentru ceilalţi, între care
și eu. Așa a fost întruparea  Cuvântului în istorie,
care era la început și care este și acum, de vreme
ce azi ne‐am adunat în jurul lui ca înaintea unei
adevărate Cine de Taină, Cuvântul fiind pâinea
poeţilor cea de toate zilele.

În duhul celor arătate mai sus și privind grabnic
în jur (că „timpul nu mai are răbdare” ‐ Marin
Preda) vedem cu ochii minţii cum nașterea și moar‐
tea sunt adunate într‐un punct. Și de aceea poate
că nu greșim spunând că Eminescu s‐a născut ple‐
când.

Vedere din Bruxelles
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OVIDIU GENARU

Idee din fântână

Din lemn dulce de tei unde‐a nuntit Măiastra 
s‐o‐nalţi, din piatra unui pod
peste care au trecut mirele și mireasa
în drumul lor spre rod de voievod.

Cât sapi în afară, în tine să sapi în adânc
până străbaţi cărbunii și sarea.
Pentru ca lemnul să se lipească de piatră
folosește sudoarea ce‐o pierde privighetoarea

Cu cartea în mână si cu săgeata
la șold, după un cântec de‐o săptămână,
s‐ar putea în plaiul de aur să dai gata
începutul lucrării: un vârf de fântână

Adâncă și pură. Pe cumpăna nu‐ţi scrie numele
și nici pe găleată. Lasă în vânt făclia
de apă să o aprindă cel însetat
care urcă în munţii din suflet, în România.

Copil

Tu, strălucind de virginitate, 
cum îi merge trupului tău, 
copil cu cap de măr și plete lungi?

Numai locuri să‐ţi cânte cucul în faţă, 
locuri prielnice raiului, 
și adevărul în gogoașa‐i de mătase. 

Într‐o alună de anul trecut 
tu intri ca‐n Acropolea părinţilor.
Ţine acest fir de iarbă și dă‐l mai departe, 
eu însumi duc viaţa
din carte în carte.

Manuscris

Frăgezimi se‐ntind ca sarea în apele dulci 

în manuscris te‐nvelești și te culci.

O atât de măruntă privighetoare

stârnește valuri de verdeaţă în soare răsare

Cu puţină miere de tei și salcâm

trece ori ce rană pe celălalt tărâm.

Cucul depune ouăle măriei sale 

pe pieptul aprins al fetelor în floare.

Cu un ram de vișin înnebunești un taur.

În călcâi mai porţi săgeată de aur

Din luminișul de septembrie de anul trecut 

când te‐ai purtat ca luptătorul fără scut.

Premiul Național de Poezie MIHAI EMINESCU
Botoșani, 15 Ianuarie, 2020

În loc de motto:
Vreau să mă culc cu tine, îi spune mierla lunii
Lasă‑mă singura, mă roagă poezia, 
să mă așez și eu pe‑o creangă
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CRONICĂ LITERARĂ

În loc de motto:
„Și se ivi din basmul cu balerine ferme‑

cate poetul, iar din norul plutitor pe deasu‑
pra Conacului Conachi zboară poemele
adulmecând drumul spre Cetatea Dunării
de Jos.”

Poemele lui Sterian Vicol sunt într‐o
continuă căutare de lumină, mai ales

când împărăţia întunericului acaparează
până și sensul cuvintelor. Reflecţiile se în‐
dreaptă constant spre semnele vieţii, o con‐
fruntare teribilă între existenţă și moarte.
Pe de o parte elogiul fiinţării atașată con‐
trapunctului roditor la nivel de imagine, pe
de alta, exprimarea metaforică fecundă în
care abisalul gândului impresionează până
la tulburare. Dacă viaţa, cum se știe, conţine
în sine moartea, trecerea în nefiinţă, adică
cealaltă faţă a inevitabilului, este ritualul
destinului implacabil. Acest început de cronică ar
putea fi etichetat ca prea trist și întunecat, influenţat
poate și de versurile ivite din paginile deschise sin‐
gure la răsfoirea volumului: „Propriul meu sânge,
cuvintele‐mi dezgroapă/ Ca firul de iarbă îl rup pen‐
tru‐o vamă,/ Un fluture negru se‐așează pe pleoapă,/
La aripa lui și moartea se‐nhamă”; „Vai, tu, labirint
al pierderii de sine,/ Prin tine cine vine, nu mai
vine,/ Prin clopot vin cu prohodul dedesubt,/ Se
sparg seminţele uscate‐n fruct” și „Mi‐e frică să scriu
acest poem/ Căci au plecat prea mulţi poeţi sub
glie,/ De‐aceea lirele sunt rădăcini și‐avem/ Mulţi
arbori care nasc în veșnicie”.

Sterian Vicol își continuă seria „Memoriilor lui
Femios” cu episodul IV – Catrinele și catrenele

lui Terian (Editura Eikon, 2018), memorabile poeme
nu numai pentru că memoria nu‐i joacă feste, dim‐
potrivă. Dacă spiritul dă orizont lumii, memoria re‐
ţine și conservă totul clipă de clipă. Când e vorba de
cuvântul scris, memoria poetului îmbrăţișează im‐
aginile‐amintiri personale, redate apoi în asociere
cu idei, trăiri și sentimente, tot atâtea șanse în ex‐
primarea plenitudinii limbii metaforice, cu rezonan‐
ţele ei sufletești.

Poetul este sensibil la orice, dar mai ales la a
descoperi relaţii între om și sufletul lui, de

unde vivacitatea imaginilor lirice. Dacă „Febus iu‐
bește și râvnește dragostea Daphnei pe care a vă‐
zut‐o și speră ceea ce dorește”, Femiosul lui Sterian
Vicol, folosindu‐se de tertipurile discutabile ale me‐

moriei, pătrunde discret în „Casa
lui Odysseus” și cântă (nu neapă‐
rat la citeră) pentru a o ocroti pe Penelopa de prea
mulţii peţitori. De data aceasta, imaginea soţiei re‐
gelui din Ithaca se suprapune peste mirajul poeziei
(sau invers), așa, ca un palimpsest fericit, salvând
aparenţele, de unde, să recunoaștem, că poetul n‐a

fost nevoit să plece la vreun război, fie el și
netroian, el a rămas în lumea lui luptându‐
se cu metaforele neascultătoare pe care
până la urmă le cucerește, le supune și ală‐
turi de care încearcă să trăiască toată viaţa.
O bucurie sau o damnaţiune?

Structura poemelor lui Sterian Vicol
ne amintește de cercurile care apar

în jurul pietrei aruncate în apă, numai că
apa lui animă starea lirică într‐o perspec‐
tivă psihologică transformată în emoţie dă‐
tătoare când de tristeţe, când de speranţă:
„Sămânţa e un orb ce‐și capătă vederea/

Legată dinăuntru‐n afară, cum un odgon străin/ De‐
un vas plutind, pe care valul în declin/ Îl rupe de‐
odată și‐ncepe, lin, căderea”, iar aducerea aminte
cu pioșenie ia forma: „Și vin la noi Părinţii și bucu‐
roși ei vin,/ Cu palmele crăpate la margine de ziuă,/
Aducem vechi pahare și‐n vinul cel senin/ Noi au‐
zim și greieri, și boabele din piuă”. Un fin analist
argumenta cu convingere că încă din perioada ale‐
xandrină tropii deveniseră instrumente de cunoaș‐
tere inductivă, mijloace de tehnică poetică, încât
valorile simbolice ale poeziei sunt mai bine puse în
relief. Tropii generici capătă figurate sensuri, adu‐
nând la un loc metonimia, metafora, sinecdoca și
alte figuri neastâmpărat‐retorice, nu pentru a face
doar mult zgomot, pentru că laolaltă catrinele (a
nu se confunda sonor cu catrinţele) și catrenele vi‐
colice să capete broderia din „fiecare fir, ce mag ar
fi captiv?” Poeţii adevăraţi nu sunt avari cu trăirile‐
amintiri (nu numai din memorie!) pentru că la ei
starea de graţie capătă interioritate profundă în re‐
petabila încercare de a ajunge la absolut. Un cunos‐
cut poet, dispărut înainte de vreme, se mărturisea:
„Poezia e o uimire rănită, este un mod de a spune
că nu scriu decât dacă am probleme. Și am tot tim‐
pul. Ceea ce scriu nu este o emergenţă în literatură,
dar eu am în cap cărţi, de aceea, disparat citite, poe‐
mele mele pot da senzaţia de aiureală inteligentă”.
Catrenele lui Sterian Vicol nu aleargă aiurea, aleargă
printre dealurile lirice unde amintirile se învălmă‐
șesc cu tentaţiile sentimentelor, copilăria se ascunde

de Nicolae Busuioc
ABISALUL PÂNĂ LA TULBURARE*
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prin pădurea fermecată, adolescenţa prin arbuști
și flori și, ca o etapă înaripată, maturitatea trece
peste crestele alpine. Acum, venerabil și vulnerabil,
poetul își multiplică în oglindă gândul extras ca un
silogism, pentru ca visele însângerate să nu dispară
de prea multă dragoste precum iubirea prin labirint.
Acum, nostalgiile se împletesc cu neuitarea, memo‐
ria lui Femios, încă trează, atinge presentimentul
mistic, acel ceva încă indefinibil: „Cu gura orbită
într‐un secol difuz,/ Copilul strigă căzând prin clep‐
sidră/ Și moartea ca un păianjen doarme‐n auz/
Ţesându‐și pânza pe fiecare fibră”; „Când mușc mie‐
zul fructului dintâi,/ Cărări subţiri adie dezgropate/
Și piatra arde‐n mâna‐mi căpătâi,/ Parcă mi‐aș
ucide propriul frate”.

Cadrele geografic‐spirituale, cu o logică aso‐
ciativă dată de fluxul memoriei, se adresează

propriului eu prin dinamismul imaginilor, prin des‐
crierea stărilor sufletești la invocarea naturii, de‐
alului cu plopi, respiraţiei lebedei, cenușii cailor
omorâţi, rădăcinii casei, pământului, lemnului de
corăbii, singurătăţii, poemului nescris, cărţilor sfinte,
literelor de scrum și mâinilor mamei: „De‐a lungul
nopţii, când păianjenii ţes/ Pânza pe mâinile mamei,
adormite pe brâu,/ Numai ea, memorând naufragii,
veghează ades/ Secolul să zumzăie încă în bobul de
grâu”; „Mai dăm din mână în mână, dăm icoana/
Netrecută de ochiul mamei, vreodată/ Numai ea ne
mai dă de veste că rama/ Ce‐a fost, mai învie încă o‐
dată”. Este o emoţionantă simfonie a exprimării de
sine, a viselor ce‐l visează în amurgul ce va să vină,
a temelor ce se regăsesc în viaţă, cu reperele ei on‐
tologice. Viaţa și poezia stau și la masa cu prieteni
în faţa licorii bahice ce‐ţi ameţesc amintirile printre
șoapte și uimiri aproape clandestine. Umbrele se
adună, tristeţile veghează de parcă fără ele existenţa

omului ar fi mai suavă și mai puţin rătăcitoare prin‐
tre meandrele înșelătoare.

Poetul Sterian Vicol își deschide sufletul, cum
o face în întreaga‐i operă lirică și narativă, îl

lasă deschis prin versuri cu crengi de aur în oaza
receptărilor sensibile, unde câmpul cu flori urcă
spre colinele cu fiinţe umane, rătăcite, mirate și ele
de atâta frumuseţe melancolică, dar unde vizibilul,
palpabilul transcend în profunzimi sacre. Și poetul
crede în izbăvitorul semn al logosului. Să credem și
noi în amprentele lirice lăsate în cărţile scrise ca‐
ntr‐un superb înveliș de pânză brodată cu neste‐
mate, imagini de inscripţii mustind de simboluri,
mesaje și semnificaţii cu aspiraţiile lor când către
lutul primordial, când către înalt și lumină. „Catre‐
nele lui Terian” sunt parte a întregului, reprezentare
a poetului învăluit de viaţa cu misterele ei și de
duhul celest: „Numai ochii mei văd cum în pământ/
Vântul are rădăcini până‐n cuvânt?/ Există un loc
pe pământ râvnit mereu/ de cineva, mereu iertat
de Dumnezeu”; „Cerul e‐același cu stelele perechi/
Are arcu‐ntins și casa îmi veghează,/ Pereţii lunecă
și‐s galbeni, și străvechi,/ Peste un prag de apă la
amiază”. Catrenele redau, într‐o formă concentrată,
fiinţa umană văzută prin meditaţii adânci, văzută ca
pe o existenţă complexă, identică cu sine, dar și cu
nuanţele înscrise într‐o armonie firească a cuvinte‐
lor, supuse și ele conversiei timpului. Gingașele și
sugestivele ilustraţii ale Gabrielei Georgescu între‐
gesc minunat volumul.

Întreaga operă a lui Sterian Vicol dezvăluie un
scriitor marcat continuu de incertitudini și di‐

leme existenţiale, de emoţie și mesaj deopotrivă,
imprimând reverberaţiilor poematice senzitivul tex‐
tului cu subtilitatea cu care aripile cocorilor intră în
imaginea zborului graţios și impalpabil.

* Memoria lui Femios IV • Catrinele și Catrenele lui Terian, Ed. Eikon, 2018

Vedere din Bruxelles
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POEMUL DIN RAMĂ

NORA IUGA

„cum poţi să mai exiști
când ţi se taie raiul în două
și malurile lui stau faţă‐n faţă
ca niște armate dușmane
vreau să scriu acum
cât creierul sângerează
pixul acesta este egalul lui dumnezeu
nu vreau să aștept să se așeze drojdia
nu vreau să aștept să mă ridic deasupra
să ating distanţa regulamentară
de unde se văd mai clar
dezastrul și rămășiţele lui
iată sunt o cutie nenorocită de carton
din care s‐au scos pantofii
și i s‐a pus capacul la loc
vine de undeva un necunoscut
vrea să‐mi vândă cuţitele la preţ
redus
eu îmi pipăi carotida și simt
o irezistibilă atracţie
o fată chiar o fată era
arătarea aceea albă
o ectoplasmă care vorbea la telefon
pe urmă izbitura zilei în faţă
când telefonul dispărea
cu numere cu tot
și s‐ascundea într‐o pădure
printre ciupercile roșii
ca niște semnale de alarmă
mi s‐a sfâșiat realitatea
de sub ea iese o faţă de cal
care aleargă singur și fără jocheu
continuându‐și cursa până la capăt
să fii conștiincios
să‐ţi neglijezi până și durerea
ca să‐ţi îndeplinești obligaţiile
din când în când era marţi
din când în când era miercuri
atunci se ridica mercurul în termometru
aș fi vrut să fac o perversitate
să‐mi deșert cuvintele
în urechea unui bărbat

până la orgasm
dar tot ce fusese posibil
e acum o mare pată arsă
rămasă pe faţa de pernă
după ce ai adormit cu ţigara aprinsă
dacă rămân singură
ca pisica aceea care‐și pierde sângele
printre copaci nevăzută de nimeni
am avantajul unei umilinţe distinse
un geam spart pe care cineva
a lipit un pergament
iată fumez fumez ca o nebună
mi‐am regăsit riscurile
sunt mai tânără decât o nuia de salcie
în duminica floriilor
văd adevărul văd vaza de sticlă
în care apa a secat
ar trebui să‐mi fardez
pleoapele obrajii
o pungă încreţită pe fundul căreia
au rămas dâre de boia
ar trebui să mă întâlnesc
cu niște domni bătrâni
să‐mi trec setea
prin vara lor secetoasă
vin umbrele ca niște cămăși
străine de noapte
vin umbrele ca niște trenuri negre
în dreapta și‐n stânga terasamentului
morţi tineri nepăsarea lor pură
ștergând orice promisiune
acum când nu mai există alternativă
când inelul și‐a pierdut piatra
nu mai apelez la nici o carte de poezie
nu mă mai tentează nici măcar
furtul unui vers
asta‐i trufia mea
cu ea mă acopăr
sub stâlpul de beton
ţeapăn și rece
prin care trece curentul
fără să‐l atingă”

DIN CÂND ÎN CÂND ERA MARȚI
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ANIVERSĂRI: MIRCEA RADU IACOBAN

„Mircea Radu Iacoban nu aude dialogul, ci  îl vede. De aceea, oamenii pieselor lui
sunt personaje. De  aceea,  decorul uman devine un teatru perpetuu, iar drama, ca
sentiment, continuă. Teatrul lui este  de văzut, iar cine are urechi de auzit, să‑l
audă”! 

NICHITA STĂNESCU

„Un condei inteligent și sincer spune lucrurilor pe nume cu vervă și cu o anume
lumină interioară care întovărășește întotdeauna tot ce‑i născut iar nu făcut.”

ECATERINA OPROIU

„Anticonvenţie, antiartificiu, respingerea oricărei retorici, iată modul de conduită.
Frapează gravitatea surâsului și duioșia, travestită în fraze aparent neutre.
Afecţiunea pentru dramele celor căzuţi în tristeţe, emoţia în faţa a tot ce este legat
de uman aparţin unui moralist care, pentru a nu păcătui  prin sentimentalism, per‑
siflează, dă curs ironiei și dezarticulează himerele.”

CONSTANTIN CIOPRAGA

„O capacitate remarcabilă de absorbţie a documentului, de mânuire a unei limbi
flexibile, cu arhaisme colorate – dar nu arhaizantă – de folosire a unei tehnici poli‑
fonice ducând la alternarea pitorescului  cu  solemnitatea, luminând ideea
permanenţei peste toate vicisitudinile abătute asupra poporului român.”

VALENTIN SILVESTRU

EL ESTE EL: „Sportivul” Literaturii Române
Nu‑mi vine să cred! M.R.I., alias MIRCEA RADU IACOBAN, a sărit pârleazul celor

80 de garduri? Doamne!
Scriitorul (cu S Mare), credem că (și) de data asta minte frumos. El a Fost și Este

sportivul scrisului din orice punct îl ţintești. El este El, ADICĂ!
LA MULȚI ANI, Boierule!

Un prieten de demult,
Sterian V.

LA
MULȚI

ANI!

Revista

Porto‑

Franco
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O PROZĂ de Mircea Radu Iacoban
De la Ițcani, prin New Dolhasca, la New Delhi

(o povestire DESPRE VACI)
Un român avea o vacă – eu eram acela, eu! Se în‐

tâmpla în urmă cu vreo 75 de ani. Ca pe mulţi din
generaţia mea, născuţi pe timp de război și crescuţi
la vreme de cruntă secetă, nu m‐a ocolit boala sără‐
ciei și‐a tuturor lipsurilor – tuberculoza. Am făcut o
formă extra‐pulmonară, cu fistule ganglionare și sta‐
tul român, așa amărât cum era, ne‐a ţinut pe toţi,
verile, în colonii sanatoriale, unde eram îndopaţi cu
untură de pește și lapte conservat trimis în cutiuţe
strălucitoare de Ajutorul American. Când a aflat bu‐
nica din spre mamă, Domnica Grămadă, a alertat fa‐
miliunea precum că băietu’ de la Iţcani îi bòlnav și
tre’ să bee lapte adivărat, nu pomeni conservate.
Drept pentru care s‐a luat hotărârea să fiu împro‐
prietărit cu una vacă, urmând ca bunicul Costache
să asigure logistica transportului până la livrarea la
domiciliu. Trebuia să fie o surpriză de ziua mea, nici
mama, învăţătoare la Iţcani‐gară, nici tata, impiegat
de mișcare, habar n‐aveau ce transfer de proprietate
se punea la cale întru salvarea „băietului” tebecist.
Trăind în umbra Dealului lui Vodă, deci, în preajma
Cotnarilor, bunicu‐meu nu prea bea apă până prin
mai‐iunie, când secau poloboacele. Fusese pădurar
la Zagavia, acum era dascăl la biserica din Scobinţi;
el m‐a învăţat să citesc, dar cu litere chirilice. Cum,
la patru ani, știam Tatăl Nostru pe de rost, mi‐a adus
un Octoih   din veacul XVIII, în care rugăciunea era
tipărită pe ultima filă. Urma să potrivesc literele sla‐
vone cu sunetele românești. Ceea ce am și făcut;
peste decenii, când am început, la Filologie, desci‐
frarea vechii limbi slavone, profesorul Zacordoneţ
nu pricepea cum de mă descurc fără ezitare, de la
prima vedere (credea el!) prin pădurea de tilde și
de litere clădărite una în cârca celeilalte… Costache
Grămadă nu era înzestrat cu adevăratul har al beţiei.
Dimpotrivă: niciodată nu bea de unul singur: iubea
doar taclalele de la crâșmă. Acolo era singurul loc
în care avea un cuvânt de spus (povestea frumos,
cursiv și colorat), fiindcă acasă glăsuia numai ade‐
văratul cap al familiei, apriga Domnica, bietul Cos‐
tache având drept cel mult la un firav vot consultativ.
Și iată că‐n zorii unei dimineţi de luni, zi în care nu
se fac nici botezuri, nici nunţi, nici înmormântări,
moș Costache înjugă boii, o leagă pe Joiţa în urma
carului și, după ce ascultă smerit predica soaţei,
care‐i înfăţișa una câte una primejdiile drumului
(crâșmele, adică) o pornește înţelepţește, iavaș‐ia‐
vaș, către bănuitul și necunoscutul Iţcani, unde nu
fusese niciodată. În zbor de pasăre, să tot fie vreo
40‐50 de km., numai că drumu‐i cotigit rău și bu‐

nicu‐meu a trebuit să‐ntrebe din om în om încotro‐
s Iţcanii, precum ostașii ruși, ale căror prime vorbe
erau întotdeauna Gde Berlin? Drumul prin pădurile
Zagaviei îi era de‐a dreptul familiar. N‐a poposit de‐
cât să‐și tragă sufletul boii și vaca, la o prisacă a nu
știu cui, cuscru cu nu știu cine din partea verilor
Domnicăi, prilej cu care paharul de vorbă s‐a tot
umplut și deșertat până‐n faptul serii. „Coane Cos‐
tache, doar n‐o să treci, noaptea, Siretul prin vad.
Iaca, avem și balercuţa asta…” A doua zi, după prânz,
a ajuns la Lespezi. Mai fusese pe‐acolo, așa că a câr‐
mit direct către crâșma lui Petrache. Nu l‐a mai găsit
printre cei vii, la tejgheluţă l‐a aflat pe „sin Petrache”,
drept pentru care au înșirat până după apusul soa‐
relui amintiri despre răposatul. Joiţa, vacă tânără,
focoasă și‐n puteri, a avut nenorocul să întâlnească,
pe tăpșanul cimitirului evreiesc, buhaiul comunal.
Noroc că dumnealui muncise din greu la îndeplinirea
îndatoririlor obștești, așa că n‐a dat nici o impor‐
tanţă frumoasei necunoscute din Scobinţi. Joiţa însă,
adulmeca isteric cu nările în vânt și mai‐mai să răs‐
toarne carul, dacă nu se rupea funia. Bunicu‐meu a
izbutit s‐o găsească târziu, în ograda unui hohol ce‐
o adunase de pe uliţe și voia plată pentru fân, adă‐
pare și găzduire. Cerea 3 lei, Costache i‐a dat un leu
jumate. După care, moara fiind aproape, a rămas să
înnopteze printre căruţașii ce‐și așteptau rândul la
măcinat. A apărut cofa de molan, moș Costache, cu
atâta lume în jur, i‐a ţinut pe toţi la povești până ce
a încetat să orăcăie motorul ofticos la morii. Mier‐
curi, Joiţa va trece prin Dolhasca. Joi, ajunge la Ve‐
rești. Vineri, fără s‐o încerce vreo presimţire, trece
prin dreptul abatorului din Burdujeni. Și, într‐o fru‐
moasă amiază de sâmbătă, bunicu‐meu Costache
Grămadă a ajuns cu vaca la Iţcani. Cel mai greu i‐a
fost să treacă de Dolhasca, unde vinerea‐i iarmaroc.
Văzând‐o pe Joiţa, cu ugerele pline, legată‐n urma
carului, toţi credeau că‐i de vânzare. Oferte, insis‐
tenţe, propuneri de adălmaș. Samsarul localnic Lei‐
bovici a izbutit să‐l aducă pe bunicu‐meu în răcoarea
bufetului de pe zidul căruia încă nu se ștersese in‐
scripţia roșie „Votaţi soarele!”: „Las‐o încolo de vă‐
cuţă, n‐o vinzi, n‐o vinzi, mai degrabă m‐ar interesa
boii, cât ceri pe boi?” Moș Costache s‐a ţinut tare și,
chiar dacă Leibovici i‐a turnat când molan, când sa‐
magoncă, a izbutit, cum‐necum, să se aburce în car;
boii, simţindu‐l, au pornit‐o domol, în pas legănat.
Numai că… spre Fălticeni. Când s‐a mai dezmeticit,
trecuse de Vămeni. Întrebând iarăși Gde Berlin? a
trebuit să se întoarcă, pierzând altă jumătate de zi.
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Ajuns la Iţcani, a dus vaca mai întâi la gară, numai
că taică‐meu nu era‐n tură. A adăpat‐o pe Joiţa la
cișmeaua peronului și vaca, recunoscătoare și mul‐
ţumită, a tras ditamai balega, jumate pe „bomba”
unui macaz, cealaltă jumătate pe condurii doctorului
Shechter, oprit să‐și verifice biletele la cinematogra‐
ful gării (că numai la Iţcani și la Copenhaga funcţio‐
nau cinematografe în incita staţiei feroviare…) După
cum ne‐a istorisit mai târziu bunicul, s‐a lăsat cu
scandal, așa că a șters‐o, parcând carul și boii în
gară, iar el, cu vaca de funie, a găsit școala, unde era
recreaţie și doamna ’văstoare Iacoban mai‐mai să
leșine văzându‐și tatăl neanunţat și, mai ales, vaca.
Sar peste amănuntele preschimbării magaziei din
curte în grajd (a trebuit dărâmat un perete pentru
lărgirea ușii), sar peste totala nepricepere a mamei
într‐ale mulsului, sar și peste boscorodeala tatei
(„Ce să spun, că nouă, iaca, vacă ne trebuia!”), spre
a ajunge la puţin bănuita importanţă a responsabi‐
lităţii hrănirii Joiţei, care n‐avea cum să mă oco‐
lească. Învăţam după‐amiaza, așa că, în zori, por‐
neam desculţ, lipa‐lipa, cu vaca la păscut „pe zona”
căii ferate. Plin de bune intenţii, trăgeam de funie
până‐i potriveam botul în dreptul celui mai ochios
mănunchi de buruian, numai că dumneaei refuza
cu încăpăţânare orice meniu impus, spre a molfăi
tot soiul de alte verdeţuri pricăjite. Oricum, nu‐i era
de‐ajuns, așa că întreaga familie s‐a pus în slujba
vacii‐cadou. Adunam cu trudă, de pe margini de
șanţ, câte‐un sac de buruian, ca să‐l vedem topindu‐
se în câteva clipite, de parcă n‐ar fi fost niciodată în
iesle. Aveam mereu mâinile negre‐verzui de la vol‐
bura smulsă cu tot cu rădăcină și de la știrul adunat

fir cu fir. Tata aducea, nu știu de unde, se pare că de
pe la cantonieri, bostani pântecoși, repede ronţăiţi
de nesătulul patruped, mama tăbârcea ditamai le‐
găturile de buruian adus tot de mai departe, fiindcă
în jurul casei se lăţea mereu postata tunsă zero.
Miercurea și sâmbăta, tata tocmise un acar să râ‐
nească în grajd și să ducă gunoiul, cu tărăboanţa, în
nevolnicul pârâiaș care, până la 1918, despărţise
România de Austro‐Ungaria. Numai că putoarea ră‐
mânea, taman cât să strâmbe nasul vecinilor. Se vede
că ei ne‐au turnat, fiindcă ne‐am trezit cu ţidulă de
la Primărie precum că s‐a stabilit cota de lapte pe
care Joiţa va trebui s‐o furnizeze statului. Precizarea
ultimă dădea fiori: nepredarea cotei se consideră
sabotaj! Vaca ajunsese teroarea familiei; toţi tru‐
deam pentru ea și seara cădeam frânţi, pentru ca a
doua zi s‐o luăm de la capăt. Drept pentru care s‐a
telegrafiat la Scobinţi: „Luaţi vaca înapoi.” Profund
jignită, bunica Domnica ne‐a răspuns sec: „Vindeţi
vaca.” Tata fiind ceferist, s‐a dus între două trenuri,
vinerea, la Dolhasca. L‐a găsit pe Leibovici în ușa
crâșmei cu „Votaţi soarele!”. I‐a vândut‐o pe Joiţa.
Sigur că, la despărţire, toţi am plâns cu fereală și‐
am pupat‐o‐n bot. Acum, povestea mi se pare fadă
și banală. Parafrazându‐l pe magistrul Ursachi, s‐ar
putea spune doar că Un om din Iţcani a avut o vacă
/ Dar nu i‑a folosit la nimic… A doua întâlnire me‐
morabilă cu neamul vacilor avea să  se petreacă
peste 65 de ani, în capitala Indiei, New Delhi, unde
am fost învăţat cum să trec strada profitând... de
câte‐o vacă. Cel mai bun moment pentru a traversa
(în India, trecerile pietonale sunt iluzorii, mai nimeni
nu le ia în seamă) șuvoiul infinit de mașini, ricșe,
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tuk‐tuk‐uri, motociclete etc. etc. îl constituie asocie‐
rea cu o cornută: când vaca o ia agale către trotuarul
celălalt, traficul infernal încremenește și, asociindu‐
te cu văcuţa, izbutești cele mai sigure traversări. De
altfel, vaca sfântă hălăduind în voie pe bulevardele
marilor orașe este evocată, la noi, printre primele
răspunsuri la întrebarea „ce știţi despre India?” Ar
urma imaginea sacrului și murdarului fluviu Gange
și, pâlpâind ca‐n ceaţă, făptura de vis alb a Taj Ma‐
halului, cu localizare incertă și istorie ignorată. Pen‐
tru cei din generaţia mea mai sunt, poate, rezonante
titluri precum Mahabharata ori Ramayana, și, cu
siguranţă, celebrul „Avaramu” lălăit de Raj Kapoor
în „Vagabondul”. Or mai fi fiind și ceva știutori de
carte ce n‐au uitat că indienii au descoperit semni ‐
ficaţiile cifrei zero, pe care, azi, se bazează formida‐
bilul avânt al programării, au inventat șahul și‐s pri‐
mii care l‐au  calculat pe π. Și, totuși, India rămâne,
pentru cei mai mulţi dintre noi, marele mut! Nu‐i
doar o ţară, ci și un univers. În primul rând  al con‐
trastelor: 42% din populaţia săracă a lumii  trăiește
mizerabil, de azi pe mâine, în India, dimpreună cu
peste un milion de milionari la fel de... indieni. Apoi
al diversităţii religiilor și limbilor regionale, al or‐
ganizării statale (un miliard trei sute milioane de
locuitori!), al evantaiului tradiţiilor, cutumelor ma‐
ritale, al fantasmelor ce înconjoară străvechile zidiri
ale forturilor și templelor, al absurdului menţinerii
sistemului discriminant al castelor – dar și al stă‐
ruitoarelor eforturi de modernizare ale celui mai
mare stat democratic din lume. În această ordine
de idei și fără  a uita că vorbim despre vaci: nu de
mult, a pornit în cea dintâi călătorie primul tren de
mare viteză din India, „Vande Bharat Express”: in‐
augurare ratată, fiindcă a fost serios avariat lovind...
o vacă cocoșată și sfântă din specia Bos Indicus! Era
și ea pe‐acolo... Nu știu ce a păţit mecanicul, fiindcă,
în India, dacă ucizi o vacă, indiferent cum, legea te
pedepsește drastic. Păcat capital: religia hinduistă
statuează omniprezenţa divinului în sufletul tuturor
fiinţelor, cu atât mai mult într‐al vacii, considerată
simbol al „hranei pământului” și al vieţii însăși. Drept
pentru care un fermier din statul Uttar Pradesh a
fost ucis cu pietre de concetăţeni pentru că a sacri‐
ficat o vacă! Cică ar sălășlui vreo 40.000 (!) pe stră‐
zile Capitalei. De neînţeles pentru mentalităţile eu‐
ropene, în firea lucrurilor pentru băștinași. În
Parlamentul Indiei funcţionează Comisia parlamen‑
tară pentru bunăstarea vacilor, al cărei președinte,
Bhani Ram, a declarat că „vacile fac parte din religia
hindusă, și cum posedă puteri magice, au  efecte  be‐
nefice asupra celor ce au grijă de ele.” Și cine‐s cei
cu grija? Ai spune că  toată naţia: există zile speciale
în care cornutele sunt ospătate cu pâine nedospită,
iarbă și diferite alte delicatese, sunt înveșmântate

cu un soi de pelerine multicolore și, vorba noastră,
li se caută între coarne de la răsăritul soarelui până
la apus. Deși domiciliază în stradă, printre munţi de
gunoaie (ai zice că, în mirifica Indie, Primăria curăţă
strada cel mult în anii bisecţi), văcuţele au un stăpân.
Care, într‐un fel, le‐a repudiat, motivul fiind meschin
și egoist: sunt sterpe. Dacă nu mai dau  lapte, să pof‐
tească în stradă – ceea ce nu înseamnă că proprie‐
tarul le abandonează total. Doamne ferește să‐ţi
moară  vaca în curte, chiar și de bătrâneţe: vei fi
obligat să faci un pelerinaj prin toate orașele sfinte
indiene. Dacă decesul se petrece în stradă, Primăria
se ocupă de incinerare și stăpânul vitei este exonerat
de responsabilitate. Altfel, blajinele patrupede s‐au
deprins cu zgomotul infernal al străzii (o ciudăţenie:
în Europa cere liniște semnul „claxonatul interzis,
aici e invers: scrie „vă rog, claxonaţi”!) care se spune
că, la anumite ore, depășește numărul de decibeli
izvodit de un avion cu reacţie la decolare. Unele
văcuţe, în picioare, sunt adunate în pâlcuri, altele
rămân culcate pe trotuar. Noaptea, încălzesc pe cei
care‐și fac aici culcușul, înveliţi c‐o pătură și‐atât.
Din când în când, poate din plictiseală, se decid să
treacă vizavi. Lent, ceremonios, fără grabă și făr‐de
teamă, obligă șoferii din ambele sensuri să oprească
– este momentul în care, urmând vacile, pietonul
poate trece strada în deplină siguranţă. Așa am și
făcut, izbutind o memorabilă traversadă pașnică ce
m‐a costat  doar o jumătate de banană, molfăită ime‐
diat  de văcuţa pe care, cu deplină recunoștinţă, am
pupat‐o între coarne.
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INVITATUL REVISTEI:

Peisaj alcoolic

Grâu obosit,
îţi închizi pleoapele,
îţi încrunţi sprâncenele,
ţi se clatină genele
sub pecetea mereu aceluiași
vechi legământ.

Soarele privește 
prin ochelari aburiţi, 
în mijlocul pajiștei 
se odihnește palma 
cu treizeci de arginţi.

...Stă pruncul sfânt 
cu o carte în mână.
Fiecare literă e un bob încolţit
din care curge
cea mai neagră ţărână.

Peisaj cu lumânări aprinse‑n vânt

Cum se sprijină nourii negri de cer, 
așa se sprijină 
sufletul meu 
de umbra ta, Doamne!

La picioarele omului 
au fost semănate 
lacrimi de grâu, 
lacrimi de orz 
și lacrimi de secară.

Picioarele trecătorilor
pășesc printre spicele înalte: 
lumânări de ţărână 
pe care le înfioară asfinţitul!

Peisaj cu îngeri orbi

O singură femeie
fierbe duminica într‐un cazan de aramă 
hăinuţele celor 
o mie de copii orbi.

Le clătește apoi seara 
în albia dulce a râului 
le stoarce și le întinde 
la uscat pe sârmă
în livada de vișini.

În locul fiecărui cârlig 
cântă albastra privighetoare.

Ioanid

Moartea aleargă pe tabla de șah.
Bătrâne Ioanid
fumezi o ţigară
tragi fumul în piept
îl sufli afară
peste peisajul arid.

(Viaţa îţi pare
o pălărie pierdută în înserare)

Taci. Mâinile tale 
lăsate pradă vântului 
scârţâie asemenea unor porţi 
pe care intră de‐a valma 
vagoane cu turnuri și cai 
cu regi și regine 
și pioni morţi.

Departe amurgul rostogolește 
o roată imensă de nori: 
nimic nu speri 
nimic n‐aștepţi
în faţa ta, chiștoacele îngheţate 
stau în poziţie de drepţi.

Departe de oraș, 
stai ghemuit pe traverse 
cu privirea pierdută 
te uiţi la tine 
ca la o ultimă redută.

Nichita Danilov
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Adesea, parcurgând volumele de poezie semnate
de prestigiosul scriitor și om de cultură gălăţean,
STERIAN VICOL, am căzut pradă ispitei de a trece
dincolo de graniţa de fum a ficţiunii lite‐
rare, pentru a descoperi realitatea pal‐
pabilă a omului concret, cu plămada sa
de carne și sânge, din care se cerne
magma de pulbere stelară a duhului său
poetic. Biografismul autorului, disipat
aleatoriu în poemele sale inspirate din
paradisul campestru al copilăriei, lumi‐
nează din unghiuri diferite profilul com‐
plex al unei individualităţi eteroclite,
marcate de oscilaţiile contrastante ale
naturii sale artistice, disjunsă între
aspiraţia zborului celest și tentaţia
dezlănţuirilor valpurgice ale deliciilor
carnale.

STERIAN VICOL se exprimă rar în
proză, pentru că palpitul vieţii sale lăuntrice se aso‐
ciază într‐o simbioză perfectă, cu armoniile de sunet
și culoare ale energiilor universale, captate din suflul
materiei, cu precizie și acuitate seismografică, de
un remarcabil simţ muzical și plastic, pentru a fi de‐
cantate ulterior, în sinteza cea mai pură a expresiei
poetice. De aceea nu e de mirare că ultimul său vo‐
lum cu caracter memorialistic, aliniat prin titlu seriei
anterioare de publicaţii denumite generic: MEMO‑
RIA LUI FEMIOS, ridică punţi de acces către uni‐
versul lirismului vicolian,  prin aceeași forţă suges‐
tivă a limbajului artistic de a induce sublimul uman
și sacralitatea lumii, în prozasticul mărunt al
banalităţii cotidiene. Structurată tematic în două
subunităţi distincte, cartea cuprinde un „microro‐
man autobiografic”, „Râpa Zbancului” și un jurnal
de călătorie, încadrat unui titlu cu valoare de meta‐
foră, “ Cel ce‐și arde corabia singur (Jurnalul lui Te‐
rian)”, în fapt, o colecţie de aforisme și de eseuri.

Memorialistica lui STERIAN VICOL este o
proiecţie à rebours a unui scenariu straniu și fabulos,
decupat din miezul obsedantului secol al XX‐lea,
marcat de năucitoarea degringoladă morală și so‐
cială, diseminată în rândul societăţii românești de
ideologia regimului comunist, ce atinge efecte pa‐
roxistice „în plină dictatură”, când „sloganul de vârf,
după cum știe românul, mai puţin cei care s‐au năs‐
cut în deceniile șapte‐opt, era că vom atinge culmile
de aur ale noii orânduiri, tot cu clasa muncitoare în
frunte, că ele, culmile, vor fi cucerite ca niște caze‐
mate, din care dușmanii o șterseseră, eventual, pe
alt munte mitologic”. În aceste condiţii, confruntarea

autorului cu realitatea unui timp încarcerat stagnării
și băltirii în ape tulburi pare să capete o funcţie cu‐
rativă asupra rănilor sufletești, prin eliberarea

conștiinţei de angoase și refulări alie‐
nante, declanșate de mecanismele psi‐
hotice ale fricii generale.

Este greu de stabilit o relaţie de
echivalenţă totală, între lumea lui Terică,
eroul eșafodajului epic, aflat  la vârsta
adolescenţei, și realitatea biografiei lui
Sterian Vicol, din moment ce titlul pre‐
cizează intenţia  autorului de a crea un
„microroman”, deci un univers ficţional,
construit prin destructurarea/restruc‐
turarea datelor referenţialului obiectiv,
în virtutea liberului arbitru auctorial.
Trama narativă a scrierii concentrează
într‐o formulă unitară, de maximă den‐
sitate, introspecţia psihologică, docu‐

mentul istoric și reflecţia filosofică,  topite în retorta
unor tablouri de natură, peste care plutesc aburii
poematici ai unei mitologii păgâne. Complexitatea
strategiei epice ne dă dreptul să identificăm ele‐
mente de roman psihologic, politic, istoric sau social,
opţiuni justificate de multiplicarea arborescentă a
temei fundamentale, dar „Râpa Zbancului” este, în
primul rând, un roman al adolescenţei, al formării
unei individualităţi, în ansamblul sumbru al desti‐
nului colectiv, marcat de jocul nefast al istoriei.

Personajele emblematice evocate în operă poartă
pe chip pecetea străluminării arhetipale, care le pro‐
iectează alura aristocratică în legendă. Oamenii
aceștia, descendenţi ai nu‐meroaselor generaţii, că‐
lite  în încrâncenările istoriei, traversează capcanele
manipulatorii ale noii orânduiri, parcurgând etapele
unui proces de adâncire în spiritualitate, iar preotul
și învăţătorul satului sunt, mai mult ca oricând, re‐
pere imuabile ale verticalităţii morale, căci biserica
și școala continuă să rămână singurele instituţii care
și‐au păstrat nealterată credibilitatea în rândul
populaţiei rurale, în ciuda tuturor schimbărilor in‐
tervenite de‐a lungul timpului. Într‐o scenă  memo‐
rabilă, petrecută „În pridvorul casei părintelui Pa‐
laga”, cei doi cărturari, corifei ai luminării maselor,
sunt antrenaţi într‐o dezbatere,  pe marginea dog‐
melor creștine, care demonstrează, în esenţă, pro‐
fundă cunoaștere și preocupare de natură teoso‐fică
din partea autorului: „Biserica ne învaţă, după cum
oricine știe, că există un singur Dumnezeu, adică o
singură Fiinţă dumnezeiască, cuprinzând într‐un tot
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cele trei Feţe ale Dumne‐

INTERPRETĂRI CRITICE:
„Memoria lui Femios”, romanul adolescenței*

de Sterian Vicol
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zeirii alcătuiesc Preasfânta Treime”. În finalul roma‐
nului, năruirea bisericii, trăsnită de fulgerele mâniei
cerești, este semnul apocaliptic al instaurării anar‐
hiei și „al risipirii totale” a omenirii, în bezna scep‐
ticismului agnostic al noii stăpâniri.

Departe de a fi idilic, tabloul așezării umane din
Râpa Zbancului este prezentat în lu‐mina unei viziuni
narative obiective, care exclude artificiul stilistic: ”La
marginea zimţuită a satului, în partea de răsărit,
peste fostele drumuri de căruţe, au curs puhoaiele
de ape, adâncindu‐le, încât acum sunt râpi în toată
regula, semănând cu degetele răsfirate ale unui uriaș
cu mâini nevăzute. Nisipul, pe care moș Mitrea, tatăl
lui Terică, îl suduia în fiecare vară‐toamnă, năvălea
în ogradă”, iar ”după ploile care ţineau câteodată o
săptămână‐două, satul fiind ca o covată, valuri‐valuri,
pământul se rupea și aluneca la vale, ducând cu ele
și casele oamenilor”. Geografia nestatornică a locului
prefigurează în ansamblu, schimbările catastrofale
din viaţa comunităţii rurale.

În mediul acesta ostil, timpul pare a se goli de
sens, derulându‐se haotic, cu distorsionări și ambi‐

guizări ale ritmurilor biologice, cu influenţe nefaste
asupra parcursului firesc al dezvoltării individua ‐
lităţilor umane. Atmosfera de confuzie generală, de‐
teriorarea  principiilor de viaţă și a relaţiilor dintre
membrii colectivităţii umane contribuie, în mare
măsură, la maturizarea forţată a lui Terică, alter
egoul autorului, care este silit să parcurgă un traseu
iniţiatic de‐o duritate extremă.  La unsprezece ani,
el are primele experienţe erotice mijlocite de mătușa
paternă, asistă la  amantlâcurile tatălui, este marto‐
rul unui viol în grup etc. Imagini de‐o violenţă ma‐
ximă, proiectate din perspectiva unui naturalism
atroce, dezvăluie latura întunecată a acestei lumi,
ce pare să‐și piardă echilibrul în momentele ei de
cumpănă.

Este interesant de observat în cazul lui Sterian
Vicol, că fiecare volum publicat este, de fapt, o co‐
borâre în trecut, o reîntoarcere la copilărie sau la
adolescenţă, iar întreaga sa operă stă sub semnul
unui timp interior, stagnat în memorie, la vârsta
promiţătoare a  proiectelor.

VIRGINIA  CHIRIAC      

* Memoria lui Femios I: Râpa Zbancului, Cel ce‑și arde corabia, Ediţia a 3‐a, Editura Cartea Românească educaţional, Iași, 2019
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SCRISORI NETRIMISE
de Sterian Vicol

CUM
Cum curge ţărâna‐n ţărână, cui să dăruiesc 
palma de pământ de la Râpa Zbancului,
când manuscrisul îngropat în gura Văii 
dezvolta covorul de maci pe care
mieii albi și negri, vestind Paștele,
nevedesc azurul, desfășurându‐l 
pe trupul curat al copiilor.

Cui să dăruiesc palma de pământ în care 
și acum se aud mâinele mamei secerând 
pala de grâu puţin dar auriu?...

Dar până atunci, eu, singur, mai caut
în memorie, celălalt sefftn al sângelui
rămas ca un palimsest ascuns în ţărâna
în care flutură imaginea mării când
o fi fost, și‐l poartă ca pe‐o sămânţă în alt
mileniu, fără să se prefacă în piatră de inel
la degetul mic al Marelui Corăbier 
nemaivenind sau venind prea târziu cu 
dorul de lthaca...

Deci, cui, să dărui palma de pământ 
cu sunetul mâinelor mamei de la
secere? Cui, dacă nu chiar mamei mele,
Ilinca Racoviță, viţă de os domnesc?

NU
Cu burta la gură, colina urcând, 
Maria numără spicele de grâu
Dar nu a gândit o clipă, nicicând,
Să se‐arunce cu totul în râu.

Asemeni Mariei, Poetul, lipit pământului,
Poartă desaga cu versuri, sărăcia lui, 
Și urcă maiestos pe calea lui de cavaler, 
Sfidând capcana rece a drumului de fier!

DISCURS despre măr

Se dedică lui 
Nicolae Manolescu,

ajuns la vârsta 
marilor înțelepți

Poetul si viermele mușcăm dintr‐un măr,

Furat chiar de mine din cimitir, oh, mărul

Bătând cu roșu‐i în geamul bisericii, făr’

Să știe părintele satului, adevărul!

Eu pe el, el pe mine, trădam, cine știe,

De ne cunoaștem doar din niște cărţi,

Eu pe el, sigur, și‐l mai duc și‐n poezie 

Cum el sapă labirintu‐n alte părţi...

Și‐atunci când poetul mușcă, mușcă și

Sfera mărului, e‐ntr‐o mai mare tăcere,

El, viermele, ‐i viu ca mărul, că‐și

poartă inelele cu sunet întru‐înviere...

Nici El, nici Eu, nici mărul măcar,

Lângă salcâmul japonez, numit sophora,

Nu ne ţin gardul casei cum în calendar

Sfinţii ţin ziua și numele, și ora!

Și viermele, și Poetul mușcă, flămânzi

Din carnea albă, morţi de foame și

Mărul cade‐n altar, printre îngerii blânzi,

Scriind cu aer de viaţă și moarte, și vameși!

NIMENI
Nimeni nu știe cine a prins primul 

Plânsetul meu de copil, în noaptea de mai,

Cine a auzit către ziuă, plânsetul meu 

Ca o rugăciune anume, spusă Domnului?

A cui a fost mâna cu clepsidra pe masă,

Că nisipul acela demult nu mai este,

Nimeni nu știe cine a prins primul

Plânsetul meu, ca o crenguţă înflorită în mai?
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CĂRĂRI ANONIME
Cărări anonime, printre morminte anonime, 
cine‐a zis că și crucile s‐or întoarce
într‐o zi, în păduri, e cel din curcubeu 
luminând stejarul și fereastra casei ‐

Din pământul reavăn, din dreptul bisericii, 
creanga uscată, bună de foc mai târziu, 
poate să scrie/rescrie cărarea pe care, 
iarna, se strecoară lupi către sat ‐

Cărări anonime, printre anume morminte,
Doar foșnetul pădurii vă ţin minte!

CA IERI
Dnei Virginia Chiriac

Ca ieri, îmi treceam fiul, râpa, în spinare,
Râpa Zbancului c‐o apă de iaz stins,
Din sac mă striga ca un miel, fiul că n‐are
Destul aer, să poată cânta dinadins ‐

Astăzi, Doamne, mă mir, Însuși fiul mă trece
Tot in spinare, pe‐unde‐a fost râpa odată,
La malul invizibil, numai fântâna cea rece, 
Scrie cu cumpăna pe cer, cărarea dezgropată!

CA VIRGINIA
Cum să citești literele de pe o spadă 
dacă oţelul ei, până la mâner, 
e‐ngropat în nisipul aruncat de mare 
ale cărei valuri au dus Corabia 
Cu Potirul Sf. Graal pe insula rotitoare?...

La marginea sunetului, numai al lui,
literele dansează pe rand, aruncându‐se 
în muzica nisipului, precum Virginia
s‐a aruncat în râul sortit, cu pietre în buzunar
și cu o carte în amintire! 

• LA PRIMA VEDERE, instituțiile și monu‑
mentele, podoabele orașului Bruxelles sunt
într‑adevăr opere de arhitectură și artă, dar
parcă sunt reci.

După ce treci/petreci prin/și cu ele, îm‑
preună cu milioanele de persoane reale, vii,
îți schimbi pe loc părerea. O capitală euro‑
peană, cu rege și regină, dar și o capitală a Uni‑
unii Europene, însumează/reprezintă ea însăși
trecutul, prezentul și, mai ales, viitorul pe care
îl merită popoarele europene.

(St. Vic.)
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Codex Testis, cap. 38 (număr de suferinţă neîm‐
păcată cu averea)

„1.Milionarul în bani adevăraţi Gil Fosa (fost copil
fugit de acasă, vagabond, ucenic în vreo cinci meserii,
hoţ de buzunare, negustor de piei de cloșcă, un pic
revoluţionar, comerciant uns cu toate soluţiile, pro‐
prietar de fabrici, de uzine, de restaurante, de tere‐
nuri, de hoteluri, de ziare, de tv, doctor de ceva, es‐
croc sentimental, politician de succes bine orientat
și excelent gestionat etc.), la câteva zile după ce a
împlinit 70 de ani, a avut un vis straniu.

2.Se făcea că, într‐un peisaj luxuriant, el, Fosa,
era statuie vie de mare împărat/rege/faraon și că îl
dureau cumplit toate părţile trupului și organele in‑
terne, iar el se gândea numai cum să scape de sufe‑
rinţă.

3.După ce s‐a trezit înspăimântat și confuz, a dat
telefon celebrului psihiatru‐vraci‐paranormalog‐as‐
trolog‐onirolog Pavel Drumeţu, prieten și coleg ab‐
solvent la școala vieţii, acum, consilier valoros în
probleme grele.

4.Acesta i‐a comunicat operativ și categoric: Sire,
visul tău înseamnă că ai ieșit din copilărie, dar că în
timpul prezent ţi se cere/se poruncește de către Cel‑
Ce‑Trimite‑Vise, să realizezi ceva care să te așeze în
vitrina neuitării alor tăi și a omenirii. Reţine: să fie
ceva durabil și pe înţelesul tuturor!

5.Ca un personaj de calitate și cu pronunţat simţ
de răspundere, prosperul om de afaceri a reflectat
adânc și, după o săptămână de patimi gânditoare s‐
a luminat...".

*
Gil Fosa le‐a vorbit astfel celor 12 invitaţi ai săi:
‐ Domnilor artiști, am avut semne că este mo‐

mentul să‐mi fac o statuie și v‐am chemat pentru că
voi sunteţi cei mai buni în meserie. Vreau să‐mi pre‐
zentaţi câte un proiect de lucrare care să fie altfel
decât tot ce s‐a făcut vreodată pe linie. Condiţia pe
care o aveţi de îndeplinit pentru succes este să îmi
placă mie, fiindcă eu sunt juriul, eu plătesc și eu sunt
beneficiarul. Deocamdată, fiecare primește câte
5.000 de euro la înscriere, iar câștigătorul ‐ 100.000
în plus, la achiziţie. Vă salut, ne vedem peste o lună!

Un bărbos masiv s‐a foit în fotoliu:
‐ În principiu, ne puteţi da câteva indicaţii care

ţin de specificul muncii noastre? Mă refer la spaţiu,
amplasare, la materialul de lucru, la poziţia piesei,
la atitudinea dorită...

Magnatul a ridicat din umeri.
‐ Habar n‐am, că nu mă pricep! Toate astea tre‐

buie să le știţi voi, că este profesia voastră! Când aţi

făcut statui unor persoane/per‑
sonaje din urmă cu sute sau
chiar mii de ani, le‑aţi întrebat așa ceva?!... Adică:
alo, domnu’ Vlad Țepeș, sunteţi de acord cu o poziţie
conversând și râzând cu înţepaţii? Sau: maestre Vasile
Alecsandri, v‑ar conveni o atitudine călare, cu părul
vâlvoi și cu pana ridicată ca o sabie?... Repet: singura
problemă de rezolvat pentru voi este ca proiectul să
îmi placă mie! Și, slavă Domnului, pe mine mă cu‐
noașteţi în toate poziţiile, în toate locurile și cu toate
atitudinile, fiindcă sunt persoană publică până la
refuz! Așadar, pa și pusi, spor la treabă!...

*
La termenul stabilit au fost prezentate proiectele:

Gil Fosa de granit, în picioare, privind cutezător, ob‐
sedat, spre un orizont înalt (1), pe scaun, în bronz
gânditor, aproape somnolent (2), cu trunchiul de
lemn, avântat spre cucerirea altor teritorii financiare
(3), bust de tablă, cu pălărie, pe un postament de
piatră (4), cu steag în mâna stângă de oţel, purtat ca
o suliţă îndreptată necruţător spre un dușman ne‐
împăcat (5), cu braţ de marmură ridicat în semn de
pace pe un conglomerat stâncos (6), în costum po‐
pular, mărime naturală în tablă, cu umbrelă din ace‐
lași material, pentru protejare de intemperiile na‐
turii și de lipsa de respect a zburătoarelor (7), cu
un copil în braţe de pământ ars, învelit în folie de
aluminiu (8), cu o coroană de lauri pe cap și cu ati‐
tudine biruitoare în lemn de nuc (9), cu pumnul
strâns în fier, gata de sacrificiu patriotic (10), înge‐
nunchiat cu braţe întinse, purtându‐și sufletul în
palmele de piatră, și cu blândeţe câtă încape în ochii
din același material (11)... 

Juriul l‐a ales pe cel care părea să aibă cele mai
puţine șanse: (12) din plastic, pe un schelet crisele‑
fantin, cu variante de textură metalică, de lemn, de
piatră, de bronz, de marmură, de granit, cu atitudini
diferite (triumf, smerenie, tristeţe, forţă mobilizatoare,
entuziasm etc.), în funcţie de gradul de solicitare a
formelor gonflabile. Autorul, sculptorul Ion Pigmal,
și‐a primit premiul cuvenit și, în săptămânile urmă‐
toare, a realizat lucrarea în 12 exemplare ‐ câte unul
pentru proprietăţile cele mai dragi ale bogătașului.

*
„...6.Viaţa numitului Fosa Gil s‐a schimbat. Întâi

sesizabil, apoi radical și definitiv.
7.Pornea în turnee lungi, pe la vilele sale de la

munte, de la mare, de la câmpie și, cum ajungea într‐
una din splendidele reședinţe, se ocupa de instalarea
Statuii.

8.Făcea singur această muncă, uneori, fără să‐și

PAGINI DUNĂRENE

Existență de unică folosință
de Teodor PARAPIRU
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schimbe hainele de drum, cu pălăria pe cap și cu
eșarfa albă la gât. 

9.Interzisese cu desăvârșire să se apropie cineva
de statuie, cu alt scop decât să‐i pună lui la dispoziţie
diferite unelte, perii, cârpe, uleiuri, pensule. 

10.Precum o mamă își îngrijește pruncul în pri‐
mele zile, la fel, Fosa curăţa migălos statuia, o ștergea
de praf cu gingășie, adăuga vopsea ca pe o alifie vin‐
decătoare, îi mângâia cu duioșie cutele de pe frunte,
îi vorbea cu voce scăzută, atât de încet, încât nu au‐
zea nimeni, spre necazul celor ce erau tot mai îngri‐
joraţi de comportamentul lui, fiindcă îi lăsase pradă
falimentelor, datoriilor și depresiilor.

11.Nepăsător la zbuciumul urmașilor, pe unde
poposea, fostul bos transpira umflând lucrarea la di‐
mensiunile dorite, pentru a exprima starea lui de
spirit, apoi se așeza pe un scaun simplu, cu trei pi‐
cioare, contemplând‐o îndelung.

12.Fără abilitatea întemeietorului, moștenitorii
au rezistat greu asalturilor inamice, dovedindu‐se,

totuși, loiali și grijulii cu tatăl/bunicul/unchiul/șeful
lor retras din afaceri. Cu alai tot mai mic, fostul mag‐
nat își continua călătoriile, lustruindu‐și statuile,
mângâindu‐le și vorbindu‐le.

13.Și‐a dat duhul în compania Doctorului în Ști‐
inţe Paralele Pavel Drumeţu, epuizat, după ce dichi‐
sise una dintre statui ‐ varianta cu barbă, îngenun‐
chiat, cu braţele întinse, cu palmele deschise...

14.La întrebarea compătimitoare a vechiului
prieten despre zelul schimbării sale neverosimile, a
răspuns în șoaptă, respirând întretăiat: Ce îţi voi
spune acum, Pavele... nu‑i de consum public..., nu de
altceva, dar cei mai mulţi n‑ar crede... și ar râde ca
proștii... Să știi că..., din clipa în care încep să instalez
statuia..., și până când termin..., AM SENZAȚIA CĂ
SUNT ARTIST... Cred că aș fi putut să fiu un scluptor
foarte mare...

15.Păcat că existenţa noastră este... de unică folo‑
sinţă!...

16.Gata!...”.
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spânzuratul din grădina cu gutui

era vineri.
terminam scrisoarea
începută ieri. pe fereastră
grauri flămânzi.

lângă far,
în biserica veche
clopotarul anunţa plecarea
lui guzi pelaghia.
fusese om bun
făcuse școala de ofiţeri
se îndrăgostise de ina,
aia frumoasă
cu părul roșcat și
ochii verzi.

au avut trei băieţi și două fete,
lui guzi îi plăcea să‐și fumeze pipa
în grădina cu gutui
din spatele casei.

era mereu trist.

nu‐i plăcea să poarte uniformă.
și nici oamenii.
nu înţelegea guzi de ce era bârfit în sat
și de ce ina lui
a fost omorâtă în bătaie
de hoţii
din satul ăla părăsit.
spun unii
c‐o și violase…
cine?

nu știi când vine necuratu
și îţi ia minţile
spune în șoaptă mulgătoarea de la CAP

îl găsise pe guzi spânzurat
în grădina cu gutui.

casa lui haim

în fiecare dimineaţă
așa pe la 5
se ridică un nor gros înecăcios
miroase de departe
a animale moarte și praf

în satul de lângă letea
nechezatul cailor sălbatici
străpunge auzul
soarele încălzește drumul de ţară
câmp uscat
tauri însetaţi
dau ocol
celui mai
bătrân copac

nici astăzi haim n‐a ieșit
din grota lui
îi luase foc casa din stuf
nu mai rămăsese
nimic din ea

nu mai era
nici rașela
născută panici
nu mai era
nici
câinele ăla alb și blând
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eclipsă de lună

nu înţeleg ce spui.
clopoţeii de vânt aleargă anapoda
încoace și încolo
tot strigă la mine furioși…

tu, de colo,
parcă
moartea ţi se spune,
în noaptea asta
las ușa deschisă
la casă,
găsești tu drumul
chiar dacă
e eclipsă
de lună …

covrigii lui moise

ce povești mai spui și tu, moise waiss
știu că ai fost bun și drept
m‐am așezat la crucea ta
din cimitirul vechi.
lemnul rupt mai lasă să se vadă
doar câteva litere.
scuip în sân. apoi îmi ghicesc viitorul.
caii din sulina
au plecat și ei de mult.
cu cine să mai vorbesc.
pe cine să plâng.

aud uneori cum scârţâie poarta
și nu te văd, moise

cum veneai tu agale – aveai
pulovărul ăla
făcut de bunică‐ta
și ciorapi de lână –
sfoara cu covrigi calzi
pentru copiii
de pe strada ta.
pentru simon,
pentru meir,
și pentru iosif.

atâtea povești aveai pentru
cei fără somn.

și‐acum dorm toţi aici, moise.

timotei cel orb

în curtea din spatele casei

timotei joacă în fiecare zi șah.

piesele negre

au ace de fier,

tabla

are lemnul

mai înalt

să simtă timotei jocul

cu degetele,

să știe unde‐și așază

regina

și nebunii.

timotei a încheiat partida.

nu s‐a înţepat nici de data asta.

jocul de șah din capul lui

îl ajută

să vadă mai bine

și balamucul

și regina…

BRUXELLES
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ANIVERSĂRI • 100 DE ANI DE LA NAȘTERE
Virgil IERUNCA (1920 ‑ 2006) Mira SIMINA (1920 ‑ 1978)

OBOL
Mă gândesc atunci la procesiunile așteptate 
La vinul întunecat, la ultimul corb și la 

ultima stea 
Pe pridvor se culcaseră fiarele 
Și sărbătoarea nu‐și îngropase încă nisipul

În acest cuprins de vânăt solstiţiu
Pe pragul unei alte tăceri
Nemișcate oracole își adăstau preoţii
Și pe hotare nu se ivise idolul cu belciugul 

în sânge

Zidurile erau moi ca o pâine caldă 
Se rosteau replici de miere la răspântie 
Albine și ferigi întreţineau lumina.
Dincoace de ape nici un pod nici o raclă

Totul era gata pentru înălţarea de frig 
Peste câmpie inul negru, cezură‐n amiază 
Așteptau porţile să le bată vânturile 
Plecaseră crucile să se răstignească.

[1970]

HAWAII
Mușuroi de furnici 
Sau grămadă de pietre 
Puse pe aripa 
Unui dor ce s‐a dus...

Garduri împrejmuind moartea
Oprind fuga verii
Prin buruienile fără de sfârșit...
Flacăra stinsă 
Pe un altar 
Fără Budha...
Mănăstirea arsă 
Cufundată în cocenii 
Unei trestii vânjoase 
Cuib și leagăn de păsări.

Și printre spicele
Unui grâu ce‐i otravă
Cristul alb
Pironit pe rugina
Unei grinzi
Cimitirul pierdut
Pe insula nuielelor încâlcite
Și a pistilelor negre
Căutând raza
Drumul zahărului.

Iar în apus 
Sângele unui pământ 
Care a învins marea 
Și‐a potolit vulcanul 
Boltit de curcubeul 
Ieșit dintr‐un val 
Și pierdut într‐o râpă 
De pomi argintii...
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INTERVIU PORTO-FRANCO

Mihaela Albu în dialog cu Constantin Eretescu
M.A: Dragă Constantin Eretescu, te rog să vor‑

bești despre stabilirea celor două „falii” ale vieţii
tale, care, asemeni cu cea a multora dintre români,
s‑a petrecut în (între) două spaţii geografice. În
cazul tău – două continente, două ţări: România
și Statele Unite. De când te afli în exil/ diaspora?

C.E.: Eu fac parte din ceea ce se consideră a
fi cel de‐al treilea, și ultimul, val al exilului ro‐
mânesc. Este perioada cuprinsă între anii 1975,
adică după ziua de 1 august a acelui an, când a fost semnat
la Helsinki Acordul de Securitate și Cooperare în Europa,
și sfârșitul anului 1989, când s‐a produs prăbușirea regi‐
mului communist. Merită să ne amintim că între semna‐
tarii documentului s‐au numărat toate ţările comuniste
din Europa, cu aproape comica absenţă a Albaniei. Pe
baza acordului semnat și de România, al cărui punct opt
includea clauza respectului pentru drepturile omului și
drepturi fundamentale, libertatea de gândire, de
conștiinţă, de religie și credinţă, devenea dintr‐odată po‐
sibilă plecarea „definitivă” din ţară, cum se spunea pe
atunci, pentru reîntregirea familiei, pentru practicarea
religiei nerecunoscute sau puţin practicate în locul de
baștină, uneori chiar și pentru dreptul de a trăi într‐un
alt stat. 

M.A.: Când a început exilul românilor, cine au fost cei
care au putrut pleca și scăpa astfel de opresiune?

C.E.: Referitor la cronologia plecărilor din ţară, pot să
spun că cel dintâi val al emigraţiei a fost format din
studenţii, funcţionarii diplomatici, militarii, artiștii, ga‐
zetarii, liberii profesioniști, oamenii de afaceri care se
aflau în străinătate în timpul marilor schimbări politice
care au urmat sfârșitului celui de‐al doilea război mondial,
legionarii fugiţi în Germania după înăbușirea rebeliunii,
oamenii care au înţeles ce urmează să se petreacă și care
au refuzat să mai revină în ţară. Li s‐au adăugat puţinii
oameni politici care au izbutit să treacă illegal graniţa.
Pentru vina de a fi plecat sau de a nu se fi întors, mulţi
dintre ei au fost condamnaţi în contumacie la ani de în‐
chisoare, nu de puţine ori la muncă silnică. Începută în
anii războiului, această perioadă se încheie cam odată cu
ocuparea ţării de către sovietici, cu instaurarea republicii
și cu ferma închidere a graniţelor. 

M.A.: Acesta este primul val de emigrare. A urmat, cum
spuneai, închiderea graniţelor, sovietizarea României, in‑
terzicerea oricărei plecări în ţări din Occident. Și totuși ...
în cele din urmă au mai fost români care au reușit să eva‑
deze.

C.E.: Da, valul următor, cel mai puţin numeros, a fost
cel cuprins între, aproximativ, anii 1948 și 1975 și a fost
alcătuit din cei care au izbutit, în pofida restricţiilor de
toate felurile, să treacă illegal frontiera, cei care au obţinut

în mod legal un pașaport pe care să‐l folosească
doar pentru a părăsi ţara, puţinii oficiali (scriitori,
membri ai unor formaţii artistice, sportivi). Mai
ţineţi minte bancul care circula în epocă: Ce este
un cvintet? Și răspunsul: Orchestra filarmonică
revenită dintr‐un turneu în occident?

M.A.: În perioada dintre 1948 și 1975 regimul
a fost egal de dur în ceea ce privește plecările din

ţară?
C.E.: Nu. Se cuvine amintit aici că restricţiile de a

părăsi ţara nu au fost aceleași în cursul anilor. Anii 1968‐
1970, perioada care a urmat „Primăverii de la Praga” și
invaziei militare în Cehoslovacia, cea la care România nu
a luat parte, au rămas în memoria generaţiei mele ca un
timp al relativei libertăţi de mișcare și unei sensibile re‐
laxări ideologice. A fost și timpul în care mulţi dintre
foștii deţinuţi politici au putut cere și au obţinut docu‐
mentele necesare plecării din ţară. Este timpul când Paul
Goma, el însuși fost deţinut politic, a devenit membru al
partidului comunist. Din păcate, nu a durat mult. La în‐
ceputul anului 1971 au apărut primele semne ale schim‐
bării, iar în iulie au fost formulate tezele care au declanșat
un război ideologic total a cărui victimă a fost, firește,
populaţia.

M.A. Plecarea ta și a soţiei tale, Sanda Golopenţia, s‑a
produs așadar în ceea ce s‑a numit „al treilea val”. Care a
fost rolul exilului românesc și cum l‑ai caracteriza privind
retrospectiv rolul său în lumea occidentală?

C.E.: Opinia general acceptată este că cele trei valuri
formează exilul politic românesc. Oamenii aceia și‐au
propus să prezinte lumii libere imaginea realităţii din
ţara din care au plecat. Ei au fost aceia care au militat
pentru unirea sub același steag a românilor. Componenţa
primului val, alcătuit mai ales din membrii partidelor
alungate de la putere, P.N.Ţ, P.N.L., P.S.D. (gruparea Titel‐
Petrescu), legionari, a exprimat mai ales poziţia fostelor
partide politice. Una din ideile dominante era aceea că
situaţia din ţară nu poate fi de durată. Iar aceasta a pre‐
lungit peste măsură disputele dintre reprezentanţii dife‐
ritelor partide, mulţi dintre ei încercând să se poziţioneze
cât mai bine în așteptarea revenirii la putere. Au contri‐
buit mult la această interminabilă dispută și posturile
occidentale de radio destinate estului Europei, în care se
vorbea tot timpul despre iminenţa unui nou război est‐
vest, care avea să restaureze vechea ordine socială. Din
fericire, toate acestea îmi sunt cunoscute din consemnă‐
rile celor care au izbutit să se ţină deoparte și să urmă‐
rească doar evenimentele. Lucrurile s‐au schimbat în
timp. Exilaţii ultimelor decenii nu mai aparţineau ideo‐
logic vechilor partide. Ei erau doar anti‐comuniști. 

* Fragmente dintr‐un mai amplu interviu, publicat în volumul „Azi despre ieri”
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M.A.: Și totuși... după 1989 s‑a plecat masiv din ţară.
Nu mai era vorba de luptă anticomunistă, nu se mai punea
problema opresiunilor politice. Se poate numi în continuare
emigraţia de după 1989 tot cu termenul de „exil”?

C.E.: Mulţimea de compatrioţi care au părăsit ţara în
ultimul sfert de veac, după prăbușirea regimului impus
de sovietici, formează, în limbajul oficial, diaspora. Aceștia
sunt oamenii aflaţi în căutare de recunoaștere profesio‐
nală sau doar în căutarea unei vieţi mai bune. Termenul
desemna în trecut comunităţile evreiești aflate în afara
Palestinei. În accepţia curentă, diaspora se referă la acei
membri ai unei etnii care trăiesc în afara spaţiului natal.
Risipiţii prin lume. Guvernele care au urmat prăbușirii
regimului comunist, în loc de emigraţie/ emigranţi, pre‐
feră să folosească termenul de diaspora românească, iar
aceasta într‐un sens foarte inclusiv, pentru a cuprinde în
el și pe cei din vechiul exil. Dar să revin la frontierele de
timp dintre cele trei valuri. Aici lucrurile pot fi nuanţate.
Pentru a corespunde adevărului, afirmaţia făcută impune
câteva precizări. Dacă spunem că toţi cei care au părăsit
România după 1989 aparţin diasporei, riscăm să
nedreptăţim o seamă de intelectuali, scriitori, gazetari,
care au plecat din ţară pentru că s‐au temut pentru viaţa
sau libertatea lor. Ei aparţin, astfel, exilului. Tot astfel, nu
au fost puţine cazurile în care emigranţi stabiliţi de multă
vreme în occident s‐au răzvrătit împotriva confiscării pă‐
mântului confra ţilor lor din ţară, ilegalităţilor și abuzuri‐
lor de toate felurile, pentru a deveni militanţi politici. Din
emi granţi ei s‐au transformat în exilaţi. Apoi, se cuvine
spus că nu toţi cei care au plecat din lumea comunistă
pot fi numiţi exilaţi. Din timpurile cele mai vechi, exilatul
era un condamnat politic, un om devenit indezirabil din
cauza convingerilor sale și izgonit din orașul sau ţara în
care trăise până atunci. El putea fi deportat, surghiunit,
ostracizat, expulzat, expatriat. Pedeapsa putea fi limitată
la un număr de luni, de ani, sau putea fi pe viaţă. Uneori,
mai ales în timpuri mai recente, condamnatul putea
uneori să plece de bunăvoie. El devenea un emigrant, un
refugiat. 

M.A.: Știu că noua „lume” în care intrau exilaţii nu era
nici pe departe una care‑i aștepta cu braţele întinse. Greu‑
tăţile au fost de toate felurile ...

C.E.: Refugiul într‐o ţară străină, cu o limbă și cultură
care‐ţi erau, cel mai adesea, prea puţin cunoscute, în‐
semna, literalmente, luatul vieţii de la capăt. Profesiunea
pe care ai exersat‐o de‐a lungul timpului nu‐ţi mai era,
decât rareori, de folos. Ca să nu mai spun că nu au fost
puţini aceia care nu și‐au putut dovedi specializarea fiin‐
dcă nu au putut scoate diploma de studii cu ei. Problema
esenţială cu care s‐au confruntat noii veniţi a fost
supravieţuirea, adaptarea la o limbă  și civilizaţie străină.
Operaţia putea dura ani de zile. Nu e surprinzător de
aceea că unii dintre cei mai cunoscuţi disidenţi politici
din ţară nu și‐au mai putut exprima ideile. Drama a fost
încă mai vizibilă în lumea exilaţilor din primul val, veniţi
într‐o Europă epuizată de război, ei, oameni care
deţinuseră funcţii importante în stat și care nu acceptau

să muncească cu braţele. S‐au păstrat confesiunile unora
dintre ei: „A avea un lemn în sobă e un privilegiu (…) a
avea două camere închiriate pentru șase oameni e o fa‐
voare”, consemnează în Jurnalul lui Leontin Constanti‐
nescu și tot el, la 30 septembrie 1947: „Eu însumi sunt
un biet cerșetor”. Masa exilaţilor tăcuţi nu a fost mică.
După cum nu mic a fost  numărul celor care au ales să
scrie, să publice, să iasă în piaţa publică, să protesteze,
pentru a denunţa regimul opresiv. 

*
M.A.: Ai cunoscut români din primul val al emigraţiei

când ai ajuns în SUA?
C.E.: Atunci când am ajuns eu, în anul 1980, din acest

prim grup nu mai rămăseseră în viaţă decât puţini, C.
Vișoianu, Brutus Coste, Augustin Popa, câţiva alţii. Comi‐
tetul Naţional Român, organizaţia‐umbrelă, în jurul căreia
se grupaseră mai toţi politicienii, al cărui președinte, timp
de un sfert de secol a fost C. Vișoianu, își încetase activi‐
tatea în 1975. Brutus Coste, un alt diplomat de prestigiu,
preșe dinte al Comitetului Românilor Liberi din Exil, a
continuat să activeze ca secretar general al Societăţii eu‐
ropene a naţiunilor captive și ca președinte al organizaţiei
„Adevărul despre România”. 

M.A.: Ai întâlnit, ai cunoscut mulţi oameni speciali în
viaţă, atât în ţară, cât și în exil în cărţile tale de memorii.
Ai povestit despre diferitele întâmplări și experienţe, i‑ai
amintit pe unii, dar sunt sigură că încă mai ai destule în
tolba ta cu amintiri. De pildă ... Brutus Coste. Despre el,
despre personalitatea lui, eu am dedus câteva informaţii
din scrisorile pe care i le adresa prietenului său Anton Go‑
lopenţia, precum și din cele primite de acesta în acea atât
de interesantă și necesară Rapsodie epistolară, îngrijită
de Sanda Golopenţia. Îmi poţi spune câte ceva despre Bru‑
tus Coste, despre om și activitatea lui, în ţară și apoi în
exil? Îmi poţi spune când l‑ai cunoscut? În ce împrejurări?
Adică, aș vrea să‑i evoci figura, să‑l aduci aproape celor de
astăzi.

C.E.: Brutus Coste a fost unul dintre cei mai vizibili
reprezentanţi ai exilului politic românesc. Un om cuceri‐
tor, pe care am avut prilejul să‐l cunosc. 

M.A.: Cum arăta?
C.E.: Primul lucru pe care nu puteai să nu‐l remarci

era înfăţișarea lui. Un, ceea ce numești îndeobște, bărbat
frumos. Înalt, drept, bine legat, fără să fie gras sau masiv,
impunător, fără să fie ostentativ, manierat într‐un mod
care te silea să te gândești de două ori la ce spui și mai
ales cum o faci. 

M.A.: Știai de prietenia sa cu Anton Golopenţia?
C.E.: Știam că a fost unul dintre bunii prieteni ai lui

Anton Golopenţia, iar soţia mea, Sanda Golo penţia, mi‐a
spus să nu uit să‐i fac o vizită când voi fi la New York. Mă
pregăteam pe atunci să plec pentru un semestru să pre‐
dau un curs de folclor la Indiana University. N‐am uitat. 

M.A.: Când l‑ai cunoscut așadar?
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C.E.: L‐am cunoscut în primăvara anului 1971, la
puţine zile după ce mi‐am încheiat activitatea. Ne aflasem
în corespondenţă în răstimpul cât am fost la Bloomington,
dar, firește, nu știa nimic despre mine. Cum arăt, dacă
sunt cu adevărat cel care afirmam că sunt. Era o perioadă
când Securitatea îl avea intens în obiectiv, așa cum avea
pe mulţi alţii, și depunea eforturi mari să lichideze orice
formă de rezistenţă anticomunistă în rândul emigraţiei.
Câţiva exilaţi politici fuseseră atrași în locuri din care au
putut fi culeși, transportaţi în România și, fie condamnaţi
la închisoare, fie asasinaţi. Nu mă îndoiesc că l‐a încercat
gândul unei posibile capcane. 

M.A.: Și cum ai reușit să‑l convingi că nu erai trimis de
Securitate?

C.E.: Din fericire, cu un etaj mai jos, în aceeași clădire,
locuia în acel timp Marie‐France Ionesco, fiica scriitorului.
Ne cunoscuserăm cu puţin timp înainte, când venise în
România și își dorise o călătorie undeva în Apuseni. 

M.A.: Aţi fost cu ea în acea călătorie?
C.E.: Ne‐am dus pentru câteva zile, pe timp de iarnă,

într‐un sat noroios, nu tocmai idilic. Nu știu în ce măsură
și‐a satisfăcut curiozitatea, dar am avut prilejul atunci să
stăm de vorbă și să ne simţim aproape. Când am intrat în
apartamentul din East 57th Street, Marie‐France, de faţă
la întâlnire, a putut să le confirme gazdelor că eram cel
care voia să‐l cunoască pe unul dintre liderii exilului ro‐
mânesc postbelic. Alături de el se afla soţia lui, Constanţa,
Tanţi, o femeie micuţă, subţire, cândva, una din frumoa‐
sele Bucureștiului. Obstacolele care puteau frâna dialogul
au dispărut fără urmă. 

M.A.: De fapt, cine era Brutus Coste? Astăzi, în ţară, nu
sunt prea multe persoane care să‑i știe numele. Iar despre
activitatea sa ... și mai puţini...

C.E.: Brutus Coste avea la vremea aceea o biografie
bogată în evenimente. Se născuse la 22 februarie 1910,
la Ciacova, în jud. Timiș, absolvise Facultatea de Drept a
Universităţii din București și urmase, între 1931‐1934,
la Geneva, cursurile Școlii pentru studii internaţionale.
Cu un asemenea palmares, cariera diplomatică în locuri
importante pentru România s‐a impus de la sine. Brutus
Coste devine parte a corpului diplomatic al Ministerului
Afacerilor Externe încă din 1932, atașat la ambasadele
de la Paris, Londra și Washington începând din 1941. La
izbucnirea războiului înaintează Secretarului de Stat ame‐
rican, Cordell Hull, un memorandum în care justifică par‐
ticiparea României la război împotriva Uniunii Sovietice,
pentru a redobândi Basarabia și Nordul Bucovinei, pro‐
vincii românești  anexate de sovietici. În perioada 1944‐
1946 este diplomat la Lisabona. În perioada în care tru‐
pele aliate pregăteau debarcarea militară în Europa,
trimite Ministerului de Extrene britanic un memorandum
în care pledează în favoarea unei debarcări în Peninsula
Balcanică, document apreciat de Anthony Eden drept o
„măiastră pledoarie pentru România”. 

M.A.: A continuat să activeze în diplomaţie și după ocu‑
parea ţării de către sovietici?

C.E.: Nu, se retrage din funcţie în 1946, după instalarea
comuniștilor la putere și după ce refuză să revină în ţară. 

M.A.: Urmează așadar și pentru el timpul exilului, timp
cu greutăţi, dar și cu multă implicare pentru semenii din
ţară. Care a fost activitatea lui după 1946?

C.E.: Împreună cu fostul minstru de externe Grigore
Gafencu, cu Alexandru Cretzianu și cu alţii, el formează o
delegaţie neoficială a României, al cărei secretar general
devine, pentru a se opune termenilor Tratatului de pace
de la Paris, impus României de către U.R.S.S. Documentul
Romania and the Peace Conference. Observations Con‐
cerning the Draft Peace Treaty with Romania, produs în
1946 în colaborare cu Grigore Gafencu și Grigore Nicu‐
lescu‐Buzești pune în evidenţă consecinţele politice și
economice care decurg pentru România din acceptarea
termenilor acestei înţelegeri. 

M.A.: Știu că a trăit apoi în Statle Unite. De altfel, acolo
l‑ai întâlnit, după cum povesteai mai înainte.

C.E.: Da, în 1947, vine în Statele Unite, iar doi ani mai
târziu, împreună cu fostul prim‐ministru, Nicolae Ră‐
descu, pune bazele organizaţiei Comitetul Naţional Ro‐
mân, într‐o tentativă de a grupa în jurul ei întreg exilul
românesc. Au intervenit și autorităţile americane, care
au decis să primească pe teritoriul lor un număr de
personalităţi politice ale României interbelice, fiindcă
acesta avea să fie locul în care urma să se concentreze
disputa ideologică cu Uniunea Sovietică. Operaţia „Magnet
USA” cuprindea circa 50 de personalităţi, între care se
aflau Grigore Gafencu, Al. Cretzianu, Sabin Manuila, Con‐
stantin Vișoianu, Nicolae Rădescu, Brutus Coste. 

M.A.: În ce alte organizaţii a mai activat Brutus Coste?
C.E.: Între 1954 și 1965 este fondator și Secretar Ge‐

neral al Adunării Naţiunilor Europene Captive — Assem‐
bly of Captive European Nations (ACEN). Merită amintit
că sediul instituţiei se afla în vecinătatea Organizaţiei
Naţiunilor Unite; nu este de mirare tensiunea pe care o
provoca această vecinătate reprezentanţilor oficiali ai
statelor est‐europene. Dar, probabil că românilor din ţară,
Brutus Coste le este cel mai bine cunoscut ca lider al
organizaţiei Adevărul despre România — Truth About
Romania. 

M.A.: Din toată această activitate se deduce fără urmă
de îndoială implicarea sa în slujba ţării, a poporului ro‑
mân.

C.E.: Desigur. Până la sfârșitul vieţii, Brutus Coste s‐a
străduit să fie util românilor refugiaţi în occident, vezi în
acest sens rolul lui în cadrul organizaţiei Comitetul Român
de Asistenţă Socială din New York (1948‐1984). 

M.A.: Îmi imaginez că prin această implicare, prin po‑
ziţiile pe care le‑a avut, nu a fost deloc pe placul regimului
de la București ... Cum am citit mai multe informaţii și des‑
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pre activitatea altor personalităţi românești din exil, îmi
pot da seama că și Brutus Coste a fost urmărit de Securi‑
tate, că s‑a încercat prin toate mijloacele să fie redus la
tăcere.

C.E.: Așa este. Cunoscute fiindu‐i preocupările și
poziţia politică, statul comunist român s‐a interest în‐
deaproape de el. Un oarecare Alexandru Lăzăreanu, de
la Legaţia României la Washington, apropiat al Anei Pau‐
ker, (cf. Ion Calafeteanu, Politică și exil. Din istoria exilului
românesc, Editura Enciclopedică, București, 2000, p. 35)
îi transmitea acesteia, la 24 noiembrie 1947, un „Raport
asupra activităţii în Statele Unite a bandei de transfugi
români”. Printre membrii „bandei” se aflau Viorel V. Tilea,
Grigore Gafencu, Constantin Vișoianu, Nicolae Rădescu,
Brutus Coste. Volumele Securitatea, vol. I (1948‐1967) și
vol. II (1967‐1989), Documente inedite din arhivele se‐
crete ale comunismului, Editura Enciclopedică, București,
2006, cuprind numeroase referinţe la activitatea fostului
diplomat. Astfel, în 1958 (vezi vol. I, p. 497) Ministerul
Afacerilor Interne, Direcţia I, emite  documentul secret
„Texas”, prin care iniţiază Hotărârea de deschidere a unui
dosar privind activitatea Adunării Naţiunilor Europene
Captive. În limbajul luptei de clasă atât de tipic epocii,
Ministerul de Interne precizează că „Am găsit că această
organizaţie este pusă în slujba americanilor. Prin elemen‐
tele reacţionare descompuse de teapa lui Constantin
Vișoianu, Brutus Coste, Sabin Manuila, Iancu Zissu, Ale‐
xandru Bunescu, ACEN desfășoară o activitate
dușmănoasă împotriva R.P.R.” Ceva mai departe (în vol.
I, p. 551) aceeași instituţie constată că ACEN a adoptat o
structură organizatorică după modelul ONU și că secre‐
tarul ei general este același  Brutus Coste. 

M.A.: Date fiind greutăţile deosebite de început de exil,
știţi dacă Eliade a avut vreun sprijin din partea
organizaţiilor românești?

C.E.: A avut norocul, după cum mărturisește, să fie aju‐
tat de Brutus Coste dintr‐un fond special pe care acesta îl
avea sub supraveghere, cu suma de 20.000 de franci, „ceea
ce  mi‐a îngăduit să achit bună parte din datorii și să plă‐
tesc restanţele la hotel”, va scrie el. Scurtă vreme după
aceasta, Brutus Coste avea să treacă el însuși prin aceeași
stare. Ion Calafeteanu (op. cit., p. 120) publică o scrisoare
a acestuia către Alexandru Totescu, fost coleg la legaţie,
în care îi  relatează situaţia în care se află: „Viaţa la hotel,
într‐o cameră minusculă, plus scumpetea (și hemoragia
pe care o implică pentru micile noastre resurse) demora‐
lizează.” O îngrijorare care stăruie obsesiv, fiindcă revine
asupra ei ceva mai târziu: „… trebuie să‐mi creez cât mai
curând o independenţă materială. Așa fiind, cheltuiesc o
parte din timp cu alergături pentru găsirea unei ocupaţii
remunerate. Am motive să sper că măcar în termen de 3‐
4 luni voi găsi ceva. Tanţi se zbate să găsească și ea ceva
de lucru.” Cum speranţa nu s‐a împlinit, o lună mai târziu,
îi scrie aceluiași: „Ducem o viaţă grea aici. Cu ochii pe fie‐
care centimă ce ne iese din buzunar. De când ne‐am mutat
în locul Generalului (e vorba despre fostul prim‐ministru,
Gen. Nicolae Rădescu — n.m.) Tanzi face bucătăria, iar

Barbu (Barbu Niculescu, fost membru al corpului diplo‐
matic, n. m.) și cu mine curăţenia și spălatul vaselor. Am
ajuns experţi în această materie.” (op. cit., p. 136)

M.A.: Se înșelege foarte bine din fragmentele acestea
de scrisori că viaţa nu a fost deloc ușoară pentru exilaţi.
Dar, cu timpul, din cele ce povesteai la început, reiese că și
Brutus Coste, ca și alţii, a reușit să lucreze ca să‑și asigure
traiul.

C.E.: Da, treptat, lucrurile au reintrat în normal, fără
ca fostul secretar general ACEN și profesor universitar
să se bucure vreodată de bunăstare. Au trăit modest și
au locuit până la moarte în apartamentul din Manhattan,
într‐un timp când preţul chiriilor explodase și devenise
inaccesibil celor mai mulţi oameni, graţie unei dispoziţii
a municipalităţii new yorkeze, care i‐a obligat pe pro‐
prietari să menţină neschimbată chiria pensionarilor. În
anul 1971, când l‐am cunoscut, locuia în partea cea mai
prestigioasă a orașului, în apropierea Organizaţiei
Naţiunilor Unite și ACEN, căruia i‐a dedicat mai bine de
un deceniu de viaţă. 

M.A.: Cum l‑ai defini în două‑trei cuvinte pe Brutus
Coste?

C.E.: Un om onest și un bun patriot, au fost termenii
cel mai des folosiţi în definirea lui Brutus Coste de către
toată lumea. Impresionase prin onestitate și curaj al opi‐
niei pe mulţi dintre contemporanii săi. Gafencu, extrem
de critic la adresa politicienilor incapabili să se concen‐
treze asupra căilor prin care se pot opune regimului co‐
munist din ţară, avea însă o părere diferită în ceea ce‐l
privea pe Brutus. Tot din cartea lui Calafeteanu aflăm că
Gr. Gafencu spunea: „Singurul care se desprinde din
această mediocritate îmi pare a fi Brutus Coste de la Li‐
sabona, vioi, inteligent și capabil.” (Cf. Ion Calafeteanu,
op.cit., p. 54) Sau, în termenii editorilor volumului Români
în știinţa și cultura occidentală, (Davis, 1992, p. 102):
„Pentru toţi cei care l‐au cunoscut a fost un mare român,
privit adeseori de adversari cu respect și de prieteni cu
dragoste și admiraţie.” 

Din păcate, românul‑român, Brutus Coste, a dece‑
dat la 2 septembrie 1984.
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DE DRAGOSTE
Cât poate iubirea, despotica, să ţină.
O clipă, un timp, un anotimp, cât Viaţa?

Se naște violent, ori plăpând, ezitând să vină,
Și‐agonizează‐n ascuns epuizandu‐și substanţa!

Cât poate iubirea, despotica, să ţină?

POEM PIERDUT
(După „Romanță negativă” 

de Ion Minulescu)

Din tot ce‐ar fi putut,
Atât a fost să fie

N‐a fost noroc,
Nici nenoroc n‐o fost

Măcar speranţă să fi fost, 
Dar nu a fost să fie

A fost în schimb o scurtă nebunie
Și‐o lungă, nesfârșită agonie

Atât a fost si câte‐ar fi putut,
Iubita mea, să fie

IPOSTASURI
Ce sunt eu?
Cărarea încălţărilor tale
Sunt

Ce sunt eu?
Glasul celui ce umple Pustia
Sunt

Ce sunt eu?
Viermele neadormit al Îndoielii
Sunt

Ce sunt eu?
Nimenele din viaţa ta, Doamnă Moarte,
Sunt

RUGĂ
Doamne,

Ca un fruct copt sunt

Prea copt

Și fără de rost

Pe creanga subţire ,

Dorind cu ardoare

Să cadă

Să fie alături

Tăcuţilor viermi

Și blândelor râme

MEREU NEȘTIUTA SUBSTANȚĂ
Ars de aripa neștiută a nesomnului

Scufundat în trup

Ușor

Precum fluturele în oarba fântână

Am văzut

In evul mijlociu al fiinţei mele

Umbra ta

Pitică

Ca în răcoarea unui mormânt

Inima încă plânge

Subtile

Eșuate invazii de sânge

POEMUL CUB
În lanul cu spice de aur

Se zbenguie îngeri în aer

Pe‐aproape se‐ascut cu mâini grăbite

Ca într‐o execuţie sumară, cuţite

Ce astăzi este va fi si mâine

Cu toţii slujim mirosului proaspăt de pâine

Cât cerul rămâne suav deasupra noastră

Pământul e un spic la umbră de coasă

POEȚI SENIORI

Săndel Stamate
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JURNAL DE CĂLĂTORIE de BRISTENA GEORGIANA MANTU 

Frânturi de vise dintr‑un pelerinaj
la Compostella (II)

11 august 2019, ora 10.40
Tocmai ce am făcut o mică pauză de la drum. În‐

cep să alunec ușor, însă riscant, pe panta indiferenţei,
a plictiselei și a monotoniei. Parcă aș păși cu greu
prin grote pline de noroi. Nu sunt total identificată
cu această stare, ceea ce îmi da speranţă că voi reuși
să o transcend la un moment dat. Iubesc mișcarea
liberă, așa că orice mică înţepeneală mă frustrează
la maxim. Sunt conștientă, însă, de slăbiciunea asta
și îmi doresc să nu îmi mai facă necazuri în viaţa de
zi cu zi. Așa că ce îmi rămâne de făcut? Voi inspira,
voi expira, voi inspira iarăși cu răbdare, adăpându‐
mi nepăsarea cu iubire și compasiune... și voi conti‐
nua să merg mai departe. 

ora 13.16
M‐am împiedicat și am căzut serios astăzi. Nu fi‐

zic, ci psihic. Pe neașteptate mi‐am atins un fel de
limită, luând cunoștinţă cu dezolantul spaţiu al de‐
motivării, al goliciunii și apatiei. Așadar, resemnată
și îndurerată, m‐am dăruit pământului lângă un co‐
pac în parcul însorit din orașul Caminha. De prea
multe ori m‐am lovit de acest zid interior, nemaivă‐
zând orizontul pe care îl ascunde! De prea multe ori
nu am putut să îmi imaginez că pot să mă ridic din
nou în picioare și să îl depășesc! Parcă un val de
ceaţă se aștearnă pe conștiinţa mea și devin imobilă.
Solicit ajutor din partea sinelui superior să îmi lu‐
mineze în continuare drumul spre Santiago. Să mi
se pună pe foc neputinţa, să renasc din cenușa ei! 

ora 18.43
Ce zi am avut astăzi… Mă doare peste tot, mai

ales la călcâiul lui Achile. Mai erau câţiva kilometri
până la următorul oraș, Cerveira, când m‐am abătut
de la drum și am urmat o săgeată către un local de
pelerini. Dezamăgită, nu am găsit localul, însă fusese
o intuiţie bună căci ajunsesem la o șosea naţională
unde m‐am gândit să fac autostopul. În mod
tradiţional nu mi se permite să călătoresc prin alte
mijloace de transport la Santiago, dar nu mi‐a mai
păsat. Eram absolut sleită de puteri. După doar două
minute de așteptat, o mașină extravagantă se oprește
lângă mine, al cărui șofer e de acord să mă ducă
spre centrul Cerveirei. Era un bărbat solid, mai în
vârstă. Deși avea o șapcă de poliţist în bord, am în‐
ceput să tremur la auzul a tot felul de întrebări (dacă
sunt căsătorită? ce religie am?!) I‐am spus că mă
așteaptă niște prieteni, ca să nu‐și facă cine știe ce
speranţe. Când a spus să am mare grijă, căci sunt

foarte tânăra pe acest
drum, am început să mă
rog la divinitate să nu îi
trăsneasca vreun gând
necuviincios despre
mine. Deși eram epuizată, mi‐am luat o statură se‐
rioasă, care cred că l‐a determinat să mă lase în pace
și să mă aducă în siguranţă la destinaţia dorită...

13 august, ora 8.02
Bună dimineaţă, astăzi este o nouă zi! Parcă a ră‐

sărit din nou soarele în calea mea. Deși încă mai aud
ecourile tunetelor și trasnetelor zilelor trecute, as‐
tăzi am început să merg cu un zâmbet nou pe buze.
Mi‐am făcut și un amic, un hipiot danez pe nume
Caspar cu care am urcat și coborât un munte cu
priveliști nemaipomenite. Încă mă mai dor calcaiele
lui Achile, dar m‐am obișnuit. Nu mă mai gândesc
la asta (într‐adevăr, faptul că am companie plăcută
mă ajută semnificativ în privinţa asta). Merg și
merge și durerea cu mine, nu mă mai împotrivesc
ei! E foarte interesant să observ că mă doare în punc‐
tul cel mai slab, după cum se spune în legendă…
Poate acesta este un test esenţial al vieţii, lecţia
punctului slab. Îl lași să te domine, sau îl domini tu?
Răspunsul se găsește în următorul pas pe care îl vei
lua…

14 august, ora 16.30
Localul de pelerii de astăzi aparţine parohiei ora‐

sulului spaniol Redondela. Până să‐mi găsesc ca‐
mera, m‐am învârtit încolo și încoace prin tot felul
de holuri întortocheate unde am fost întâmpinată
de Isus și fecioara Maria făcându‐mi cu ochiul din
icoanele înălţate pe pereţi. Ca să‐mi trag sufletul
după altă zi lungă de mers, m‐am așezat în pat să
trag un bine‐meritat pui de somn. Ce vis am avut!
Era o mare sărbătoare în jurul meu, se părea că îl
urmăream pe apostolul Iacob care sărea și dansa
peste dealuri și munţi. Ăsta e un semn bun, mi‐am
spus. Sunt însoţită de patronul pelerinajului. Într‐
adevăr, am un sentiment profund de pace și
satisfacţie sufletească, care e îmbibat de o senzaţie
destul de stranie. E ca și cum traversez dincolo de
orice am știut până acum. Parcă gânguresc că un
nou‐născut. Privesc din nou prin ochii inocenţei și
purităţii. Hai să dăm înainte, mai avem câteva zile
de îndurat și ajungem la destinaţie. Tot ce‐a fost mai
rău a trecut deja…
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19 august, ora 22.27
Celebrând, apreciind, aduc această călătorie la

un bun sfârșit… O parte din mine se bucură de fina‐
litate, altă parte refuză să abandoneze această stare
sacră creată din vise și sudoare în afara vieţii profane
(ca să folosesc dicotomia preferată a lui Eliade…)
Privesc către orizontul oceanului Atlantic aici, în
Fisterra (sau, după cum i se mai spune acestei
localităţi, sfârșitul pământului) unde soarele se
topește într‐un apus multicolour care îmi răpește
respirarea pentru o clipă. Mi‐am amintit că sunt pe
acest pământ că să împart bucurie, frumuseţe și să
contribui cu un strop de magie la paleta existenţei.
Burtica va fi și ea fericită cu niște caracatiţă deli‐
cioasă (ce nume fain are în spaniolă – pulpo!) cu
care mă voi delecta ca răsplată pentru eroina din
mine.

Așteptăm
colaborări din țară 

și de la românii 
din diaspora
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POEȚI DIN DIASPORA

Invitatul Porto‑Franco: 
FLORENTIN PALAGHIA (Paris)

RUGĂ DOMNEASCĂ

O ceată de amintiri 

bat câmpiile în troici 

însoţite de poeţi.

Învelit în flori de tei 

vreau să fiu din nou holtei,

rimă din al ţării lut, 

mănăstire peste Prut.

O ALTĂ LUME

Când bate ora serii 

în noaptea învierii

spânzurată de lampă 

mă ospătezi cu muguri 

în rochie de stambă.

Poate că nu ai nume, 

în faţa mea deodată 

azi pari o altă lume.

ICOANA DIN CUVINTE

Mă rog de cuvinte, ele strigă la mine 

dă pace, dă pace, ne dă pace străine, 

născute din icoane ce freamătă ţesutul,

cerul, pământul, ţara, dintotdeauna, lutul 

Icoana luminoasă va naște din cuvinte

patria mea perenă de‐acum înainte,

voi scrie neuitării prin nori o altă carte

rugându‐mă icoanei și dincolo de moarte

ÎN CAMERA ALBASTRĂ 

Noaptea mesteacănul 
se apleacă în fereastră 
să ne surprindă tineri 
în camera albastră

Umbra lui pe covor 
desenează de dor 
lanuri de ceruri 
pe stor.

În grâul crescut 
în camera albastră 
un prunc s‐a născut 
dis‐de‐dimineaţă.

OLA

Pământul scurmă cerul din urmă
ca să‐mi adape ultima turmă

dorul din pleoape se pierde‐n ape 
în muguri tineri să mă îngroape

ola, străine, e timpul oare 
eternităţii să‐i cer iertare?

SPĂRGĂTOR DE STELE

Din cerul gri îngeri de lut
în preajma cerbilor în rut 
mă urmăresc de la‐nceput. 
Și legănat de un ponor
în așteptarea unui dor
de dor iubito vreau să mor. 

Mizând pe o înverșunare împotriva realului agresiv, pe o emoție netrucată și
un bacovianism de bună calitate, păstrându‑se liric în metafizic, FLORENTIN PALA‑
GHIA mai are multe de spus în poezia română și europeană. (Daniel CORBU)
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CRONICĂ LITERARĂ

VALENTIN TALPALARU ‑ lirica insurgențelor pasive

Volumul de poezie, 35 de poeme în cău‑
tarea unui titlu, publicat de VALENTIN TAL‐
PALARU în 2019, la Editura "Junimea" din
Iași, pare a fi o replică în versiune lirică, la
celebra piesă de teatru, "Șase personaje în
căutarea unui autor ", semnată de genialul
dramaturg italian, Luigi Pirandello. Pornind
de la echivalenţa lexico‐semantică a celor
două titluri, identificăm intenţia comună a
ambilor autori de a se sustrage convenţiei
impuse de canoanele tehnicilor literare cla‐
sice, prin reconfigurarea concepţiei estetice,
în deplina libertate a spiritului creator. 

Afișând o nonșalantă insubordonare în
privinţa condiţionării și restricţiilor
adiţionale oricărui principiu estetic, opus
crezului său artistic, VALENTIN TALPALARU
evoluează pe traiectoria unui destin liric individual,
ignorând modelele generatoare de platitudini sau de
șabloane. Paradoxul acestei poezii constă în
discrepanţa dintre aparenta simplitate a expresiei ver‐
bale și complexitatea structurală a planului ideatic.
Cadrul general al imaginarului artistic conturează în
manieră suprarealistă un scenariu existenţial surprin‐
zător, girat de opţiunile aleatorii ale eului poetic, aban‐
donat total capriciilor fanteziei sale debordante, în
asocierea detaliilor desprinse din universul mărunt al
cotidianului anodin.       

În absenţa titlului, poemele dezvoltate pe nucleul
unei idei, evidenţiată grafic în primul vers, se ordo‐
nează secvenţial, în textura de ansamblu a discursului
liric, care străbate volumul de la un capăt la altul, într‐
o continuă înlănţuire a temelor și motivelor literare.
Fiind afiliat unei retorici a confruntărilor sinelui cu al‐
teritatea lumii exterioare, parcursul acestui demers
ontologic este sursa stărilor de anxietate, de
copleșitoare îndoieli și incertitudini. Spaima atavică
de iminenţa dezagregării spiritului în imensitatea vi‐
dului existenţial anihilează voinţa, așezând sub semnul
inutilităţii orice urmă de zbatere: Dimineața e întot‑
deauna/mai tristă decât mine cel mereu aruncat/în
altă parte în oricare/debara a sufletului vostru/ca o
boală care se hrănește/ cu toate spaimele/cu toate
coșmarurile voastre/încât/dimineaţa sunteţi așa
goi/așa imateriali/așa vulnerabili/încât tot ce atingeţi,
gândiţi,/bănuiţi/devine genial. Absolut genial/spre ui‑
mirea mea‑/și disperarea că greu fiind faţă/de cele ale
voastre/rămân ca o boală a pământului/plină de con‑
fuzie/timp în care/ușori și senini/vă ridicaţi ca niște
baloane/mirate/și dintr‑odată singure...

VALENTIN TALPALARU este specialistul incontes‐
tabil al universurilor carcerale, al zborurilor planate
în cercuri restrânse, cu plonjări în zona de umbră a
scepticismului demobilizator. Întors către sine, în in‐

terminabile introspecţii ale eului lăuntric,
poetul pare a‐și asuma condiţia de captiv al
acestei lumi destinate unei existenţe larvare,
lipsite de orizont, căci retractilitatea sa în
faţa agresivităţii informului cotidian nu con‐
verge în negări și proteste vehemente. Re‐
semnarea sa se înscrie în dialectica unei
insurgenţe pasive, cu abandonări și refugieri
la adăpostul unor blânde renunţări: Să ne
așezăm pe lacrima asta/ca o piatră/să fa‑
cem/ordine în tristeţea asta, în deznădejdea
asta,/cu înţelepciunea noastră de
muritori/de pe o zi pe alta/Eu mă ţin
minte/din vremea în care ciocăneam cu de‑
getul/în oul de pasăre și dinăuntru/se auzea
intră./Tu erai mai tot timpul afară./Așa ai
putut să înveţi/alfabetul singurătăţii/ căci

ce altceva poţi face afară/fără aripi, fără lumina cea
neagră/cu care legi la ochi iarba/și ea ne caută și ne
găsește.../Da e timpul să recunoaștem/că a fost bine
până la capăt/că n‑am vrut nimic și/nimicul nostru e
mândru de noi./Și era o fericire înţeleaptă/ care nu a
durat mult/pentru că a trebuit să ne naș tem,
totuși./Drept pentru care vom sădi/cu râvnă/lacrima
asta pe care stăm/în ochiul primului orb./Apoi ne vom
scutura mâinile ca niște/lucrători care și‑au mântuit
treaba/și vom pleca /unul în altul.

Arta poetică a lui VALENTIN TALPALARU se su‐
pune unei retorici a amânărilor și a așteptărilor, a
speranţelor închinate unui timp inaugural, deschis eli‐
berărilor cathartice. În acest sens, se creează premisele
unui spaţiu purificator, “La capătul străzii Măicuţa”,
unde misterul își face loc în persoana unei zâne ieșite
din tiparul reprezentării comune, fiind „mică și
strâmbă, știrbă și neagră”, dar care, paradoxal, „a dat
cu var/peste întunericul din jur”.

Limbajul conceptual și ermetismul imaginilor co‐
respund unei viziuni poetice moderne, care se pliază
în chip fericit pe profunzimea gândirii și talentul unui
poet adevărat.

Virginia DIMOFTE
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Emoțiile creației

Căi bătătorite cu borduri sparte 
îmbrăţișează Liceul de Arte 
și castanii înfrunziţi,
martorii unei epoci de frământări și progres. 
Școala este în vacanţă.
Partiturile sunt aruncate 
sub scara de ieșire incendiu,
Laptele și cornul, contracte cu cântec,
arhivate în sertare de lemn.
În curtea interioară
decopertarea îmbrăcămintei asfaltice,
fundaţie nouă din balast 
pentru terenul sportiv
Topometristul privește îngândurat, 
trasează linii și curve de etalonare,
calculează.

Deodată, șoc vizual:
muncitorii sunt în pauză de masă,
nostalgie, lucire sau 
farmecul corpului uman, 
grup statuar, o viitoare operă de artă 
nemaiîntâlnită până acum.

Clasa de balet cu oglinzile prăfuite 
reflectă distorsionat emoţiile creaţiei, 
Între personalitate, amuzament și sublim, 
pasiunea viitorilor artiști 
spulberată de sistem, 
picturile în ulei cer lumină 
superficialitatea vine din profunzime, 
o etapă fascinantă a sclipirilor de moment.
Și, totuși, branșarea în canalizarea stradală 
trebuie executată la milimetru.

Mister

Început de iarnă la Brăila, 

case cu ferestre aburite

zâmbesc drumarilor

pregătiţi de deszăpezire

Căldura din piepturile lor 

încinge spiritele la ultima ședinţă: de lucru

Misterul fiecărui început 

se‐nzăpezește la intrarea în oraș, 

cu utilajele răsturnate în șanţ.

112, apelul de urgenţă, depășit

Nu mai ascultă nimeni, pe nimeni, 

un oraș blocat, într‐un sistem paralizat. 

Ciudat, harta întinsă cu iuţeală de Primar 

pe masa Consiliului judeţean 

stârnește discuţii aprinse.

Ninsoarea se așază pe nepregătite 

acolo unde drumarii

doar ce‐au terminat de întins

covorul asfaltic

Muncă în zadar ‐ titlul pe prima pagină 

a ziarului local Realitatea...

Un nou contract de reparaţii drumuri 

se va licita la anul.

Violeta CRAIU
(Brăila)
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O CARTE SINGULARĂ

J.R.R. Tolkien, făuritorul de universuri*
În zorii unei noi faze a literaturii române se

afirmă și anticiparea ei: o nouă critică literară, pu‐
ternic constructivă, de aspect nobil și deschis, așa
cum este cazul cărţii lui Nelu Stamate,
J.R.R. Tolkien, făuritorul de universuri.
Avem în faţă mai mult decât un debut
literar, unul de înaltă clasă a valorilor,
nu doar universitară, ci adaptat‐exege‐
tică pe nivelul de recepţie al marelui
public din România. După cum se vede
de la bun început, Galaţiul intră în mi‐
noritate ca zonă românească viu‐inte‐
resată într‐o asemenea realizare simul‐
tan literară, paradoxal, și de știinţă a
literaturii. Cu un subiect de o așa mag‐
nitudine valorică, răspunsul cercetăto‐
rului nostru de artă nu putea fi pe mă‐
sură decât în modul cum îl tratează ‐
adică discursiv‐minuţios, pe fondul
unui periplu rezumativ fascinant, lă‐
sând de înţeles miracolul de virtuoz al scrierilor ma‐
relui autor englez prin sensibilitatea pe care și‐o
asumă în raport cu omul și opera întrunite sub
marca lui John Ronald Reuel Tolkien. 

În observaţiile nuanţat‐documentate ale lui Nelu
Stamate, J.R.R. Tolkien este figurat așa cum a și fost
receptat în vremea vieţii sale, drept o personalitate
complexă în devenire, ce‐și copleșește prin acuitate
de spirit atât prietenii cât și patria, Anglia
provenienţei sale naţionale. Simplitatea sa este a
unui sintetizator al înaltei cauze înscrise în om, va‐
lorificând surse primordiale sau de imens impact
personal precum Biblia, legendele nordului scan‐
dinav, mitologia germanică și cultura fantasticului
romantic, istoria și literatura Angliei, primii ani de
viaţă petrecuţi în Africa de Sud cu impresiile lor de
neșters din zorii vieţii, evocarea directă sau indirectă
a ţărilor Europei continentale străbătute ca turist
sau ca soldat în Marele Război, pe fondul folclorului
celt și al celui insular, prin extensie. Aceste surse
fundamentale sunt înţelese corect drept cele ce i‐
au adus marii celebrităţi britanice nenumărate su‐
gestii de personaje și intrigi narative de substanţă
dezvoltativă. Iar toate au început, așa cum remarcă
Nelu Stamate în câteva cuvinte despre Hobbitul, de
la un scop aparent cât se poate de modest: […] Tol‑
kien compunea și povestiri pentru a‑și distra copiii.

Traseul mai prozaic răzbătut de vitalitatea re‐
coordonatoare a lui J.R.R. Tolkien, după cum și me‐
rită, este radiografiat de către Nelu Stamate printr‐
un act de istorie literară în prima parte a cărţii, cu
mai multe puncte culminante: despărţirea forţată
de Edith, logodnica sa, decizie luată exclusiv în ve‐

derea continuării studiilor sale filologice, primele
apropieri de viitorii membrii ai cenaclului Inklings,
Nevill Coghill și Hugo Dyson, preluarea unui post

de lector la catedra Universităţii din
Leeds, apoi a unuia de anglo‐saxonă la
Universitatea din Oxford, între timp re‐
luându‐și legătura cu Edith pentru a se
căsători cu ea. Participări deosebit de
importante sunt remarcate ca fiind mai
ales cele de la cenaclul improvizat ale
Clubului de Ceai Societatea Baro‑
viană, apoi la cenaclul mai bine reali‐
zat Inklings și prietenia de mai târziu,
tensionată oarecum, dar profund in‐
spiratoare cu C.S. Lewis, autorul cunos‐
cutei și extrem de îndrăgitei serii de
volume ale Cronicilor din Narnia. 

Titlul volumului, J.R.R. Tolkien,
făuritorul de universuri, este în pri‐
mul rând o aluzie directă la cosmosul

Ardei, creat din muzica și viziunea ainurilor primor‐
diali, inspiraţi de Iluvatar, Divinitatea supremă de
acolo. Dar, tot atât de bine, această denumire se re‐
feră și la extensiile imaginative ale impulsului creativ
tolkienian, stimuli generatori ai unor recreaţii sau
subcreaţii neconstrânse de factorii raţionali, inhi‐
bativi, ai omului plasat sub standardul convenţional
de supravieţuire. De aceea și concluzionează Nelu
Stamate sub aspectul permanenţei: Moștenirea lui
Tolkien rămâne vie până astăzi […] Tot așa, liniile
secundare ale implicărilor fiecăruia dintre perso‐
najele sale, mai ales ale celor de esenţă divină, au
dat un făgaș nou atât literaturii fantasticului roman‐
tic cât și cinematografiei și plasticii de același pro‐
fil.

Partea de istorie literară pe care analistul critic
român o pune în operă în privinţa lui J.R.R. Tolkien
se referă la backgroundul biografic al marii
personalităţi engleze. Începând cu primii ani din
Africa, Tolkien este surprins într‐o continuă trans‐
formare dramatică ce dobândește o vie reflectare
în imaginaţia sa transfigurativă, mișcată la mare pro‐
funzime de împrejurările vieţii, chiar dacă nu pur și
simplu doritoare de a le reproduce impactul frust
asupra sinelui astfel definit: „Afirmaţia pare perfect
adevărată în cazul lui Tolkien al cărui «mediu de lu‑
cru» era fantasticul, sau așa cum l‑a numit el în cu‑
noscuta prelegere din 1939 «povestiri fermecate» ‑
un gen de ficţiune care izvora mai degrabă din
imaginaţia lui, decât să fie inspirată din experienţele
vieţii de zi cu zi.” Cărţile sale decurg una dintr‐alta,
toate pornind de la pânza freatică a lui Silmarillion,
așa cum viaţa i se redistribuie tot mai mult în jurul

* J.R.R. Tolkien, făuritorul de universuri, Editura Europlus, Galaţi, 2019
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unei accentuate cariere universitare, cu tot alaiul ei
inerent de posibilităţi, prieteni și propulsii dincolo
de așteptările comune.

Volumul Hobbitul determină mai târziu apariţia
trilogiei Stăpânul Inelelor iar acest fond se
dovedește identitar și constituie o permanentă sursă
latentă a criticii, nuvelelor, și al micilor romane tol‐
kieniene, mai puţin pentru copii, dar îndeosebi adre‐
sate adolescenţilor idealiști prin natura lor și vâr‐
stelor recepţiei intuitiv‐evoluate, oricât de avansate
ar fi ele. Personalitatea luată în discuţie discursiv‐
descriptiv de către Nelu Stamate este practic gene‐
ratoarea unui folclor de sine stătător în istoria lite‐
raturii engleze, fapt recunoscut și în epoca sa.
Publicaţia Guardian se pronunţă în același sens cât
se poate de elocvent: Cum se poate ca, dată fiind
puţin peste o jumătate de secol, un singur om să de‑
vină echivalentul creativ al unui popor? Tolkien, in‐
trodus cu totul spectaculos prin ineditul abordării
sale de către observatorul nostru literar ce‐l sinte‐
tizează fără egal până astăzi în critica noastră, este
unul dintre acei creatori de artă ce marchează nu
doar o revoluţie a scrisului și a domeniilor sale co‐
laterale, ci o altă dimensiune inspirativă pentru ac‐
tualitate: Divinitatea în istorie ca sursă primordială
a restaurării fiinţării relaţionale, cu toate conse ‐
cinţele sale iradiante în prezentul temporal, după
cum l‐a înrâurit și pe C.S. Lewis, prietenul său cena‐
clist de mai târziu, spiritul creștin al rezistenţei bri‐
tanice antihitleriste în anii aceia grei. 

Rând pe rând sunt descrise naraţiunile autorului
englez, de multe ori plecându‐se de la geneza lor
iar asta aproape nu mai puţin spectaculos decât sunt
redactate ele însele, faptul fiind egalat de unicitatea
prezentării lor într‐o singură prelucrare vizionară
a întregii sale opere. La sfârșitul lor este prezentat
un scurt comentariu orientativ, valorizator ideatic
și simbolic, cu extensii inclusiv asupra diferitelor
referinţe literare întrebuinţate de J.R.R. Tolkien. Așa,
de exemplu, în finalul lucrării sale critice Despre
povestiri fermecate, Nelu Stamate apreciază în le‐
gătură cu acele consideraţii ale scriitorului englez:
Dar dacă adevărurile creștine sunt universale, așa
cum credea Tolkien, atunci acele adevăruri pot fi ex‑
primate în lumea secundară prin intermediul mitu‑
rilor paralele, mai degrabă decât prin aluzii directe
la tradiţiile creștine. Și exact asta se întâmplă în po‑
vestirile fermecate ale lui Tolkien. Opera lui J.R.R.
Tolkien este percepută a exprima din plin zona de
întâlnire a realului experimental cu fantasticul im‐
previzibil, dar intuibil, de esenţă supranaturală. Ast‐
fel sunt luate în discuţie și alte contribuţii critice,
într‐o măsură sau alta, iar specialistul român în
această literatură subliniază continua apetenţă a
maestrului englez de a reevalua constructiv miturile
germanice, cum se petrece mai ales în cazul lui Beo‑
wulf: Monștrii și Criticii, din 1936. Chestiunile fi‐
lologice și de conexiune romantic‐spirituală sunt

mereu luate sub observaţie după cum li se și dă
importanţă. Inventarea limbilor noi, în special a celor
elfice, este piscul cel mai înalt al considerării asupra
acestei forme inovative, distingându‐se îndeosebi
limba elfilor nobili, Quenya, și aceea a celor de din‐
colo de mare ‐ sindarina. 

Bineînţeles, la un total al celor ce constituie struc‐
tura de rezistenţă a operei tolkieniene, axul central
iradiant al acesteia îl formează confluenţa extrem
de inspirată dintre volumele Silmarillion, Hobbitul
și trilogia Stăpânul Inelelor, pe care sunt marcate
faptele de perenitate, configuratoare ale acestui pro‐
fil de indubitabil succes mondial, pe deplin argu‐
mentat. Nelu Stamate transpune optic, în coordo‐
natele teoriei literare, trei faze de bază ale producerii
realizărilor sale literare: 1. rezumarea semnificativă
a naraţiunii în baza momentelor subiectului și a
modalităţilor narative de exprimare utilizate; 2. co‐
mentariul conectiv ce îmbină elementele celor trei
ramuri ale știinţei literaturii; 3.  discutarea perso‐
najelor puse în rol la tot contextul prezentării și in‐
trigii care le presupun, desfășurare ce nuanţează
ideatica subsumată lor în plan artistic. Rezultă ab‐
solut îndreptăţit că figura magicianului Gandalf este
cea care le unește pe toate cele trei capodopere ale
literaturii într‐o singură continuitate transfigura‐
toare a temei minunatului gând divin, fondator al
lumii celor vii, urmărind Marea sa Frumuseţe ne‐
creată la care el însuși aspiră să i se reunească.

Ceea ce impresionează este dedicarea conștientă
a lui Nelu Stamate pentru a umple la noi un gol es‐
tetic, altfel adânc sfidător în receptarea de valoare
a unui creator genial de literatură, după cum și este
John Ronald Reuel Tolkien. Pe drept vorbind este el
înţeles ca o superputere literară de sine stătătoare
a spiritului artistic, un deschizător de drumuri fără
precedent în multiple direcţii expresive. Spectacu‐
lozitatea cu totul neașteptată pe plan mondial a aces‐
tei opere îndreptăţește complet concluzia criticului
român de artă literară, înscrisă și pe coperta din
spatele cărţii sale: Moștenirea lui Tolkien rămâne vie
astăzi, mai ales pentru că magia imaginaţiei sale și
adevărurile lumii secundare pe care a zugrăvit‑o în
culori atât de vii continuă să le vorbească noilor
generaţii de cititori an după an. De asemenea, aceasta
este baza de pe care o nouă literatură, știinţă a lite‐
raturii, cinematografie, plastică și spiritualitate nou‐
inspirate nu încetează să ia locul roboţilor
inteligenţei artificiale ai decăderii în mașinaţie prin
imaginea divină din om și‐n zilele noastre. O adevă‐
rată relansare a semnificaţiei vieţii umane se
dovedește irezistibilă odată cu înfiinţarea conștientă
a noului ei limbaj transfigurativ dinspre fantasticul
romantic, spiritual intuibil, către realul experimen‐
tal, precum această excepţională valorizare aplicată
scriitorului englez de Nelu Stamate evidenţiază fără
nicio tăgadă.

Andrei Parapiru
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POEȚI ROMÂNI DIN DIASPORA

Mai avem atât de puţin

Furia somnului

ne‐a lovit peste stele

păsările

în inimi de copac

cu ce mâini închinăm soarelui

cupa cândva numită viaţă

în văzduhul seminţelor ne prăbușim

dar cu ce trupuri

nici de animal nici de om

umbra luminoasă ne împresoară

cui îi pasă mai avem atât de puţin

și‐ajungem acasă

Porţi

Porţi

în tine o întreagă pădure

nu de conifere nici de foioase

ci de stele de gheţuri

prăbușite în abisul dintre ieri și azi

ţi s‐ar fi vorbit de o punte

aruncată celor devoraţi de zei

dar ce folos ar avea să respiri

gândurile altora valurile lor

nu‐ţi ating pieptul

furnicat de brazi peste bezna pârtiilor

porţi

cu tine luna

unor nopţi agonisite

în stavila serenităţii

În somn

Mort ori viu în somn

nu

iubești

decât dedulcit la vise

exagerezi ‐ te întrerupse vocea cuiva

fosforul din rărunchii poemelor ţipă în deșert

zgaibele literelor se rup ‐spui tu‐ când mijește
în ele lumina

Celui neatins de somn

Zdrelite de fulgere

Am mers o vreme împreună

a trebuit

să înmugurească în noi brădetul

ca să vedem că umbre proscrise

eram

din puhoiul umbrei mamă

am văzut

zdrelite de fulgere stelele mâinilor

luând‐o la goană pe cer ne‐am abandonat

cenușa de o mie de ani

pe spinările munţilor

neumblate de gând

tu te‐ai ridicat ostrov

în mijlocul apelor

eu am rămas

umbră

fugară și sălbăticită

Denisa Crăciun
(Franța)

Versuri inedite
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O PROZĂ de 
Ana DOBRE‑PELIN

Eterna prostie cu alți proști
(Remake)

Strigătele, ţipetele, jelaniile se auzeau din uliţă. Se
strânsese lumea ca la urs, dar nimeni nu îndrăznea să
intre. Așteptau cu gura căscată. Parcă erau reporteri
de senzaţional, paparazzi avizi de sânge proaspăt.

‐Ce‐o fi, oameni buni, la ăștia? S‐omoară între ei?
Ce‐i cu ei, ce i‐a apucat?

Strigătele, ţipetele, jelania continuau. Urcau pe ei
îndrăzneţe, degeaba se scuturau. Unul dintre ei chemă
televiziunea. Altul SMURD‐ul. Altul voia să sune la
NASA...

Venind pe uliţă, Gheorghe văzu lumea strânsă la el
la poartă și mări pasul. Oare de ce‐o fi lumea aia acolo?
Și‐și uitase și mobilul acasă...Fir‐ar să fie!

‐Ce‐aveţi, bre, ce v‐aţi strâns aicea, în ograda mea?
Surprinși să‐l vadă, căci credeau că Gheorghe le

omoară în bătaie pe femei, răspunseră aproape în cor.
Vorbele acopereau bâlbâielile celorlalţi.

‐Ia, și noi treceam pe aici...
Din casă răzbăteau strigătele, ţipetele, jelaniile.
‐Femeile astea de ce‐or urla ele așa?
Gheorghe nu mai stătu cu ei, intră ca furtuna în

ogradă. Deschise ușa și le văzu pe cele două femei –
soacră‐sa și nevastă‐sa, îmbrăţișate, cu lacrimile șiroaie
amestecate cu muci și salivă, jeluindu‐se pe mutește
acum, că vorbele li se înnodaseră în gât, oprite de...
omușor!

‐Ce‐i, fa, cu voi? Ce‐aveţi de s‐a strâns lumea la
poartă ca la comédie?

‐Gheorghe, mamă, a dat nenorocirea peste noi!
‐Da' ce s‐a‐ntâmplat?
‐Spune tu, Cameluţo, mamă, se adresă ea fiică‐sii.
‐Ba, spune matale, zise fata ștergându‐se cu mâneca

și continuând s‐o strângă în braţe.
‐Gheorghe, mamă, copilul vostru are să moară!
‐Cum așa, să moară? Ce, nu‐i vaccinat?
‐De vaccinat, e el vaccinat. Da' ce te faci cu televi‐

zorul ăla prins în perete? Dacă se slăbesc șuruburile?!...
‐Ce televizor, bre?
‐Televizorul care are să‐i cadă copilului în cap!
‐Fa, voi sunteţi nebune! V‐aș trage o mamă de bătaie

la amândouă!...Da' cu tot circul ăsta, vin ăștia de la
Protecţia copilului, de la Primărie și mă condamnă
pentru violenţă domestică! Ce ţi‐e și cu drepturile as‐
tea! Nu mai are dreptu' omul să‐și bată nici nevasta!
Ei!!

‐...și pentru rele tratamente aplicate minorului...
suspină și nevastă‐sa.

‐Ce, fa, ai prins glas? Ce, te simţi minoră?
‐Nu de mine spun...de ăla micu'...

‐Păi, pe el îl bat eu? Pe voi v‐aș bate de v‐ar suna
apa în cap!

‐Și pe mama?
‐Păi, ea ce‐are?
‐Stăm în cășile ei...
‐Așa e; sunt și ginere în casă...n‐aș mai fi...
Strigătele, ţipetele se înteţiră, prinse în acompania‐

mentul jelaniei.
‐Moare copilul! Ne omoară și pe noi!
‐Doamne, oprește nenorocirea!!
Gheorghe își puse mâinile în cap. Privi în sus, im‐

plorându‐l și el, în legea lui, pe Dumnezeu să intervină.
Dar Dumnezeu avea alte treburi. Era plecat nu se știe
unde. Și‐și uitase și El, Sfântul, telefonul. Și căzuse și
internetul! Parcă în cer funcţiona același internet care
cădea prin spitale, pe la finanţe, când ţi‐era lumea mai
dragă!...Va rezolva el cumva, dar când se va întoarce...Să
te ţii! Până atunci...Așteptare, ca‐n Godot...

‐M‐am săturat de voi! Sunteţi niște proaste! Plec în
lume! De‐oi găsi proști mai mari ca voi, m‐oi întoarce.
De nu, nu veţi mai ști de mine!

Și dus a fost. Că, de, cum spune și Edison, ceea ce
ești se va vedea în ceea ce faci!

Lumea l‐a văzut ieșind val‐vârtej. În casă au conti‐
nuat un timp strigătele, ţipetele, jelania. Nu era rost
de spectacol. S‐au întors toţi la oile lor. Capra vecinului
nu murise și nici nu erau semne s‐o facă. De ce să
moară a lor?!

Cameluţa cu maică‐sa au plâns, s‐au văitat, au jeluit
ce‐au jeluit și de la un timp s‐au potolit. Televizorul
din perete își pusese mâna la gură și aștepta și el ca
prostu'!

‐Fa, Cameluţă, unde s‐a dus, fa, bărbatu‐tău?
‐În lume s‐a dus. Așa a zis: că se duce în lume.
‐În lume, în lume, da' unde?
‐Mamă, mămicuţa mea, se dumiri Cameluţa, m‐a

lăsat bărbatu'!! Ce mă fac, lume, lumuliţă‐lume? Ce mă
faac? Copilu' are să‐mi moară, bărbatu' m‐a lăsat!...

‐Taci, fa! Are să se‐ntoarcă el! Unde să se ducă? Are
unde sta?

‐Da' dacă nu se‐ntoarce?
Și iarăși, pânsete, văitături. Jale mare.
‐Copilu' are să‐mi moară dacă nenorocitul ăla de

televizor are să cadă de acolo!....Bărbatul m‐a lăsat! S‐
a dus la alta!...

Maică‐sa nu mai spuse nimic. Dacă fata avea drep‐
tate? Unde mai găsea ea un ginere la fel de robace ca
Gheorghe? Și ele cum vor trăi? Cine le va aduce de‐ale
gurii? Cine să plătească facturile? Casa trebuie reparată,

„Proștii mor, dar prostia rămâne”.
I.L.Caragiale
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așa plănuiseră. Era Gheorghe priceput la toate. Unde
punea mâna, punea și Dumnezeu mila...

‐Fată, hăi, lasă pustiei televizorul ăla sau plasmă,
ce‐o fi! Ia copilul și hai la baba Săndica să ne arunce
bobii. Vezi, să nu uiţi telefonul! Poate sună Gheorghe!

Lip, lip, amândouă cu copilul înfășat la baba Săndica.
Se uita lumea după ele, dar nu îndrăzneau să le în‐
trebe.

‐Unde mergeţi, fa, așa repede? îndrăzni, totuși, baba
Iulica, prietena mamei Cameluţei.

‐Unde vezi tu că mergem repede? Ia, vezi‐ţi de
treabă!

‐Ete, al dracului! Nu vrei să spui!
‐Lasă, că nu trebuie să le știi tu pe toate!
‐Bine, bine...le știi tu..
‐Le știu că‐s mai deșteaptă ca tine. O știi tu dintot‐

deauna!
Și, fără să mai aștepte reacţia celeilalte, o zori pe

fiică‐sa.
‐Hai, Cameluţo, mamă, hai!
Ajunseră la baba Săndica.
‐Săndico! Săndico! Hai, fa, ieși afară, c‐am ajuns!
‐Păi, de ce n‐aţi sunat, fa? Acu' am treabă!
‐Ce treabă ai, fa? Lasă treaba și întinde bobii ăia. Ia,

de‐aici, ţi‐am adus niște ouă și niște brânză. Ţi‐oi mai
da și niște făină. Da' acuma am venit din grabă...

Baba Săndica nu mai zise nimic. Le pofti în casă.
‐Să vă fac o cafea, ceva?
‐Fă‐ne, poate ne trezim din amorţeală.
Ceștile scoteau aburi subţiri. Femeile, mai ales

Cameluţa și maică‐sa, scoteau aburi mai groși care le
înceţoșaseră minţile. Las' că vine el, Gheorghe, înapoi!
gândea soacră‐sa. Să‐mi lase el mie fata! Și cu copil în
braţe! Cine o mai ia?...Să vedem ce spun bobii...

‐Ce spun bobii, Săndico?
‐Lisandră, Lisandră, bobii spun că Gheorghe al vos‐

tru e în lume...
‐Asta știm și noi!
‐Și e într‐o adunare de femei și bărbaţi...
‐Doamne păzește! Așa repede?
‐Ţi‐am spus eu, interveni Cameluţa. M‐a părăsit! Și‐

a găsit alta!
‐Nu e vorba de una, zise baba Săndica privind atentă

bobii. Sunt mai  multe femei...
Cele două, mamă și fiică, se priviră nedumerite.

Ochii le fulgerau. Cameluţa se puse pe plâns.
‐Nu plânge, Cameluţo, mamă, nu plânge! Dacă a

plecat prostu' ăla, îţi găsește mama altul!...
‐Câ...n...d? se lamenta fata.
Copilul se trezise și plângea și el.
‐Vezi de ăla micu'! Dă‐i să manânce!
Cameluţa luă copilul și‐l puse la sân.
‐Tot laptele de mamă e mai bun! zise baba Săndica.

Așa i‐am crescut pe toţi noi, femeile, din sat. Azi, s‐a
boierit lumea! Nu mai mănâncă bieţii copii decât pra‐
furi...

‐Hai, fa, lasă, asta! Vezi ce spun bobii ăia...
‐Mai mult de‐atât nu spun. E pe drum, merge și

merge și‐i între oameni, bărbaţi și femei.
‐M‐ai lămurit mai mult de‐o grămadă! E cu altă fe‐

meie?
‐Doamne păzește! Să nu‐mi spui c‐a plecat!
‐Îţi spun doar ţie: a plecat în lume ca să nu știe că o

să‐i moară copilul!
‐Să‐i moară copilul? De ce să moară? E bolnav?
‐Nu‐i bolnav. Da' avem un pustiu de televizor, o

plasmă...și ăsta o să‐i cadă copilului în cap și are să‐l
omoare!

‐Fa, da' proaste mai sunteţi! Și unde zici că e televi‐
zorul ăla?

‐Unde să fie? Unde‐i e locul!
‐Și nu‐l puteţi muta?
‐Că bine zici! Să‐l mutăm! Da' unde să‐l mutăm?
‐În altă parte!
‐În altă parte nu se poate!...Așa...Acu' zi‐ne mai de‐

parte de Gheorghe. Pe unde mai e?
‐Hai, că deschid și cărţile. Să vedem ce spun și ele.
Capetele se uniră deasupra cărţilor ca o cupolă în

ruină. Lisandra și Cameluţa nu vedeau nimic. Doar des‐
enul cărţii de tarot. Baba Săndica, însă, vedea tot. Îl
vedea pe Gheorghe umblând prin lume, cătând în
dreapta și‐n stânga. Lume de tot felul pe unde mergea.
Nimeni nu‐l băga în seamă pe străinul care mergea
agale căutând nici el nu știa bine ce. Că vorba ceea: un
inteligent observă tot timpul, un prost face tot timpul
observaţii... 1

Cum mergea Gheorghe așa, iată că ajunge la un
drum mare numai gropi mai mari și mai mici, plin de
băltoace. Baba Săndica îl urmărea din cărţile ei fără să
spună nimic. Curioase, cele două, mamă și fiică:

‐Hai, fa, Săndico, nu ne spui și nouă ce vezi?
‐De văzut văd eu ce face el, dar nu știu cum să zic...

Doar merge și el. Acum e pe un drum plin de hârtoape...
de băltoace stătute...

‐Și ce‐o însemna asta?
‐Ei, pe naiba! Nu înseamnă nimic! Înseamnă că sunt

drumuri neasfaltate pe care trebuie să le asfalteze gu‐
vernul!

‐Ei!!... Lasă‐mă!
Și baba Săndica îl urmări în vedenia ei pe Gheorghe.

Acesta rămase uimit văzând toţi Doreii din ţară adunaţi
la un loc. Luau asfaltul cu furca și‐l aruncau la întâm‐
plare. Unde cădea, cădea, unde nu...ce‐i interesa pe
ei?!...

‐Bă, a naibii treabă! gândi el. Parcă e prostul ăla
care voia să arunce nucile cu ţăpoiul în pod! Cum să
asfaltezi cu ţăpoiul?! Doamne, mare ţi‐e grădina!

Se apropie de cel care părea șeful. Unul care doar
privea și avea stativă de serviete pe care le căra după el.

‐Sunteţi șeful, nu‐i așa?
‐Da, eu sunt șeful. Dar de unde știi?
‐Ei, mi‐am dat seama dintr‐o singură ochire! Aveţi

figură de șef! Nu poate fi altul!
Atins în orgoliul lui, șeful se împăună mai mult încă,

luând o atitudine ţeapănă. Își ţuguie buzele și parcă
șuierând vorbele, plin de sine:

1 H. Heine
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‐Nu mai e altul ca mine...
‐Așa, așa, zise Gheorghe. Dar, ce faceţi pe drumul

ăsta?
‐Îl asfaltăm. Nu se vede?
‐Se vede de văzut, dar de făcut nu se face!
‐Pân' diseară se face el!
‐Nu se face, dom' șef, nu se face! Nu vezi cum întind

ăia asfaltul cu furca?
‐Păi, cu ce altceva să‐l întindă?
‐Cu lopata, șefu', cu lopata!
‐Pfiu! Bă, că bine zici!
Gheorghe își luă rămas bun lăsându‐i pe Dorei cu

șeful lor, Dorel cel Mare. Poate în mileniul următor vor
termina și ei de asfaltat drumul...

Și baba Săndica, după ce le spuse celor două ce
făcea Gheorghe, îl urmări mai departe după ce mai
trase o carte.

Merse Gheorghe ce merse și ajunse la o apă mare
pe care se vedeau în zare câteva vaporașe. O luă de‐a
lungul malului în căutarea unui pod. Tare ar fi vrut să
treacă dincolo! Tare frumos părea pe malul celălalt! Și
cum mergea el așa, iată că dă de un grup de oameni
care discutau despre construirea unui pod.

‐Ce noroc pe mine, își spuse Gheorghe. Mai sunt și
alţii care vor să ajungă dincolo!

‐Bună ziua, oameni buni, li se adresă el vesel.
‐Bună să‐ţi fie inima, zise unul dintre ei.
‐Trecem dincolo, pe celălalt mal?
‐Trecem, da' după ce facem, cât ai zice pește, podu'

ăsta!
‐A, deci așa? Și cum vreţi să‐l faceţi?
‐Avem puntea. O întindem imediat. Facem și tele‐

gondole!
‐Telegondole? Pentru ce faceţi telegondole? Trecem

cu telegondola? Și rotunjea mieros cuvântul, plăcându‐
i enorm cum suna: telegondola! Apoi privind apa: Mai
bun e podul... Aveţi deja puntea, ziceţi...

‐Avem, avem!
‐Și picioarele podului?
‐Ce ne trebuie picioare când avem puntea!
Ce proști, gândi Gheorghe. Ăștia urcă vaca pe șură

în loc să‐i pună fânul sub bot!
‐Și pe ce‐o să sprijine puntea?
Șeful se înnodă în îndoieli. Nu știa ce să zică. Nu se

gândise la asta. Gheorghe interveni:
‐Eu zic să faceţi întâi picioarele podului. După aia

întindeţi puntea!
Numărând în gând alţi proști, prostia fiind, cum se

știe, nemuritoare, plecă mai departe. Se gândea la unul
care odată, demult, a zis așa: „Mai bine împreună cu
toţi decât singur deștept, cică așa spun capetele poli‐
tice. Căci, dacă sunt toţi proști, nimeni nu e mai prejos,
iar dacă cel deștept e singur, el trece drept prost” ...2

Mergea pe drumul lui, dar și‐n cărţile babei Săndica.
Se gândea la soacră‐sa și la Cameluţa. Parcă, încet‐
încet, se risipea prostia lor. Gheorghe era pe cale să
cedeze...

În toiul îndoielilor, ridicând privirea, văzu un ecran
mare la care se holba multă lume. Se discuta aprins des‐
pre măriri de salarii și pensii. Mulţimea privea hulpavă.
Lenuţa Ionica Vameșu explica pe un flipchart cum stă
treaba, în caz că nimeni nu știa. Plusuri de ici, minusuri
de colo, ce mai! Ieșea treaba brici! Briciul lui Occam?!
Pe hârtie, mulţumea pe toată lumea! Mai rău când să
ieși din hârtii...Măi, frate, gândi Gheorghe, ăștia constru‐
iesc carul în casă și‐or să dărâme casa ca să‐l scoată
afară! Lumea continua să se uite ca viţelul la televiziunea
nouă de partid...

‐Ăștia or să dărâme casa ca să scoată carul afară!
gândi cu voce tare Gheorghe. Dar nimeni nu‐l luă în
seamă. Continuau să viseze în timp ce Lenuţa Ionica
Vameșu explica sârguincioasă, trecând din aberaţie în
aberaţie, apoi în paradox și...viceversa!

Baba Săndica îl văzu pe Gheorghe nehotărât. Și de
acolo de unde era el, i se uită drept în ochi și‐i zise:

‐‐Ce zici, coană Săndico, să mă întorc acasă?
‐Întoarce‐te, Gheorghe, mamă, că te așteaptă

Cameluţa cu mă‐sa! Și copilu'! Te așteaptă toţi!
Cameluţa și maică‐sa aproape să leșine când au au‐

zit‐o.
‐Cu cine vorbiși, fa?
‐Cu Gheorghe, cu cine altcineva?
‐Și ce zise?
‐Zise că vine acasă că a văzut o grămadă de proști

prin lumea prin care a umblat nu prea departe de casa
lui. Tot mai bine la proștii tăi! Ăia pe care‐i știi cu bune
și cu rele!

Gheorghe trase cortina și baba Săndica nu mai văzu
nimic. Se învălui într‐un rotocol care‐l plimbă într‐o
spirală în sus și în jos. Se văzu în povestea lui Ion
Creangă, și pe urmă în povestea pe care tocmai v‐o
spusei.

Și, convins ca Einstein, că în coincidenţă se mani‐
festă felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim, se în‐
toarse.

‐Ce mai! Există metempsihoză! Am trăit în timpuri
diferite! Blestemul sau soarta mea e să mă întâlnesc
mereu cu aceiași proști! Proștii mai mor, dar prostia e
nemuritoare! Mă întorc la prostuţele mele! Poate
reușesc să le mai deschid vreun neuron!

Și învârtit în morișcă, se trezi dintr‐o dată în bătă‐
tură. Totul părea neschimbat. Prostia umbla liberă prin
lume. Făcu un scurt inventar. A citit el undeva, cândva,
că prostia are șapte manifestări: ignoranţă, lene, IQ
scăzut (adică, inteligenţa logică), EQ scăzut (adică
înţelegerea emoţională), caracter infect, frustrări, ex‐
primare corectă. Asta, ultima, cu exprimarea corectă,
l‐a cam nedumerit. Dar, dacă scria în carte?!...Așa o fi!
Poate e ceva de făcut aici, nu? Că, de, împotriva prostiei,
cică și zeii luptă. Și eu n‐oi fi vreun zeu cumva! 

Acuma rămâne să inventaţi dumneavoastră o for‐
mulă de încheiere. Alea cu căpșunele sau cu roata s‐
au fumat de mult! La proști noi, formule noi! Eu am
încălecat pe‐un mercedes ca să nu îi văd prea des!

2 Baltasar Gracián
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TINERI POEȚI

ANDREI NOVAC 
(București)

prin cine trec eu

pentru puţin timp m‐am închis în curtea interioară
a unei case cu ferestre mari
și fântâni arteziene care au secat 
cu mult înainte ca lumea să înveţe să uite

apoi, am ieșit în stradă și am luat peste faţa mea
toată agitaţia și toate culorile unei lumi paralele
prin care nu trec decât trăsuri și cai

nu știu câte lupte s‐ au dus azi,
dar ochii mei sunt cele mai vii fiinţe,
prin ei și eu exist

depărtarea dintre noi se dilată,
prin mine trec eu
tot mai liber și tot mai singur.

albastru

sunt ca într‐o mare care se agită constant,
ca un oraș
din care pleacă mulţi oameni
și alţii vin,
un val uriaș,
incolor, 
viaţa mea poartă pe palmele ei
suferinţa constantă a lumii
desculţă cu tălpile rupte,
dar cu gura râzând până la urechi
viaţa se trăiește, nu se uită niciodată.

ca o viață

doar tu mă poţi recunoaște,
lumea îmi pune măști
și mă îndeamnă să lupt
cu toată gura, cu tot sufletul
până la sfârșit,

până când se face seară

apoi, toţi se apropie de mine,
eu nu vreau să mă opresc aici
vreau să lupt în continuare,

până  la capăt.

DIANA MĂNĂILĂ 
(Galați)

RESCRIERE

pulberea pașilor tăi înăuntru
rupe marginea în care mi se opreau valurile
tu știi, freamătul degetelor
însingurate surzește mereu

astfel învăţ durerea la fiecare
împletire de gene, la fiecare
cuvânt încolţit
scriu cu fald înmuiat
refrenul unor trupuri dezlegate
dincolo de marginea mea sfârtecată

scriu azi legământ de uitare
aproape de cercul cel nou al apelor vii
în care se nasc izvorând
dintr‐o altă femeie.

CROQUIS

stau cu genunchii la tâmple 
triunghi de sânge cald 
uns cu lumina unor zile mirese 
și parcă te aud

spuneai că totul e chimie
că degetele mele au gust
de mărgean și de alge

xxx
azi
ţipătul mâinelor tale sărate 
mi‐a spart învelișul de scoici
până la negăsire.

BANALA INTERSECȚIE

eu nu clipesc 
mi‐e bine 
tu calci în gol 
ţi‐e bine

dă la maxim ţipatul de august 
rupe din cuţit lama usturătoare 
taie venele pluralului

hai să citim 
cartea absenţelor 
cu voce tare.
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INTERPRETĂRI CRITICE

EXILAȚII ‑ un roman de Elena NETCU

După ce a scris mai multe cărţi de versuri: Amforă
în Necuprins, 2005; Ritual, 2007; Puiul Moţ, 2010;
Cavalerul cuvintelor, 2011, Isprăvile motanului haţ,
2011;  Verde pelin, 2012; Vânzător de amin‑
tiri, 2016 și romanele: Umbrele din valea
rece, 2013; Lenka, 2010; Povestea unui le‑
gionar, 2016; Legenda emirului Nogai, 2017,
Elena Netcu își continuă demersul publicis‐
tic printr‐un nou roman, Exilaţii, apărut la
editura ieșeană PIM, în 2019, având în pre‐
gătire și o carte despre Primul Război Mon‐
dial, Pași spre infern. 

Romanul Exilaţii are o tematică actuală,
fiindcă omul contemporan, aflat sub semnul
căutării, este un dezrădăcinat care trăiește în mai
multe timpuri și spaţii deodată. În acest sens, cartea
Elenei Netcu rezistă unei critici arhetipale, fiindcă
există o structură de adâncime a romanului din care
înţelegem că eroii plecaţi în lume își caută rădăcinile,
matca pe care nu o poate nimeni înlocui. Cartea este
construită asemenea unui edificiu, din patru pereţi‐
capitole: Evadarea, În vârtejul destinului, La răscru‑
cea vieţii și Emigranţi în Franţa, la care se adaugă
Epilogul, un acoperiș necesar nu numai consolidării
structurii, ci și completării destinului exilaţilor. Cei
doi naratori, Ana Mușat și Emil Bratu, trăiesc amara
și potenţiala degradanta experienţă a emigraţiei,
într‐un Paris al reveriilor livrești, dar care apare cu
totul altfel pentru pribegii lipsiţi de orice perspec‐
tivă, aflaţi în situaţia‐limită a supravieţuirii. Din pri‐
mul capitol, aflăm că Emil Bratu, student la drept, a
fost arestat în 1986, din pricina unui neprieten, Sa‐
bin, care, din invidie, a înscenat totul, fiind acuzat
pe nedrept pentru trafic de droguri, deţinere de va‐
lută și pe motive politice. Emil Bratu este arestat
împreună cu Ion Chilianu și Mircea Ivascencu, însă
aceștia reușesc să evadeze din închisoarea de la Pe‐
riprava, cu câteva luni înainte de a le expira pe‐
deapsa, în preajma evenimentelor din decembrie
'89. Se descrie atmosfera carcerală, unde călăii dis‐
puneau după bunul plac de soarta deţinuţilor, bă‐
tându‐i, ţinându‐i în frig, în foame și în teroare, su‐
punându‐i la cele mai grele cazne. ,,Ei, nu găsim noi,
tovarășe comandant, un motiv?, se întreabă un călău,
care tot el răspunde: Spunem că a înjurat partidul
în timpul anchetei, îl declarăm element turbulent și
gata! Îi punem pe ăia din închisoare să declare ce le

dictăm noi și lucrurile sunt aranjate. Ne spălăm pe
mâini și ne vedem de treabă, chiar vom fi decoraţi
pentru cât am fost de vigilenţi!”1 Comandantul în‐

chisorii era chemat de superiori la raport la
București, de unde se întorcea tot mai abătut.
În acele condiţii, oamenii își găseau reazem
în evocarea satului natal, de aceea Valea
Mare și Crucea, cele două toponime din Do‐
brogea, capătă conotaţii sacre.Odată cu eva‐
darea, aflaţi în jocul destinului, ei ajung, fără
voie, la București. Emil Bratu o salvează pe
Ana Mușat, aflată inconștientă printre cada‐
vrele din morgă. Naratoarea apelează la teh‐
nica naturalistă pentru a prezenta atmosfera

din decembrie 1989: ,,Totul se întunecă în jurul meu.
De sus, din cer, pogorî o ploaie de fulgere și tunete
care mă azvârli ca un bumerang într‐o cameră albă
cu un iz îmbâcsit. Lângă mine se înșirau trupuri în‐
ţepenite, bărbaţi, femei, bătrâni și câţiva copii în po‐
ziţii nefirești, claie peste grămadă. Simţii că‐mi în‐
gheaţă inima. Sângele închegat îmi năclăise hainele,
încercai să mă smulg din grămada de cadavre, îm‐
pingând cu picioarele și târându‐mă cu singura
mână pe care o simţeam vie: ,,Doamne, unde sunt?”
Mă izbeam de trupuri aproape îngheţate peste care
treceam înmărmurit de frică”.2 Tânăra din Constanţa,
care stătuse o noapte printre cadavre, a fost salvată
dintre morţii și răniţii de la morgă. Cel care o găsise
mărturisește că Ana era descoperirea lui, ,,miracolul
reînvierii,” simţind că ea este o ,,aleasă”. Aflăm că
securiștii au ordonat împușcarea mai multor oameni
pentru că ,,Revoluţia are nevoie de victime”. Dacă
pentru tineri, Revoluţia însemna libertatea, un bă‐
trân, care era în spital, devine o voce gnomică, anti‐
cipând soarta viitorilor exilaţi: ,,—Nu vă bucuraţi,
copii! Nu vă bucuraţi, căci greul de acum începe! Ce
știţi voi? Nimic! Vreţi să demolaţi totul! Aţi început
cu Ceaușescu! Bine, bine, a murit! Dar oare a fost
strivit tot răul? Și el a vrut să demoleze tot! Și a reu‐
șit! Bisericile noastre de secole au fost întoarse cu
buldozerul, dar voi veţi putea întoarce o societate
cu buldozerul? Vă întreb! Aveţi și voi de gând să‐i
urmaţi exemplul? Nu vă bucuraţi, că nimeni nu știe
ce ne așteaptă! C‐o fi bine, c‐o fi rău, numai Dumne‐
zeu știe! Ce‐am făcut? L‐am împușcat în ziua de Cră‐
ciun! Cine știe ce pedeapsă ne așteaptă de acum în‐
colo!”3 Înţeleptul le oferă tinerilor o ,,lecţie de

1Elena Netcu, Exilaţii, Iași, Editura PIM, 2019, p. 21.
2Ibidem, p. 38‐39.
3Ibidem, p. 55.
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istorie”, din care înţelegem că avem nevoie de bă‐
trâni. ,,Dar unde sunt ei? Și ce fel de bătrâni să ale‐
gem noi ca societatea să‐și găsească drumul adevă‐
rat? Cine oare ne va conduce?... Oare cel care a dat
ordin să se tragă în civili, în oameni nevinovaţi?”,
sunt interogaţiile retorice care dezvăluie adevărul
despre evenimentele din ’89, când capitala ,,devenise
un cimitir”, iar mamele își jeleau morţii și răniţii. 

În capitolul Emigranţi în Franţa, se prezintă Pa‐
risul, o capitală europeană extrem de aglomerată,
murdară seara: ,,Parcurile sunt presărate peste tot
cu excremente de câini și pisici, o mizerie pe care
un om civilizat cu greu ar accepta‐o. Și totuși, dimi‐
neaţa, totul era lună, o curăţenie exemplară, numai
că seara aceeași priveliște dezolantă!”, spune Ana
Mușat. Ea afirmă că ,,orașul visurilor” sale este unul
al antitezelor: ziua este curat, iar seara, la metrou,
este infernal, cu îmbrânceli, exclamaţii, ameninţări.
„Ei, poftim, Ano, bucura‐te c‐ai plecat din România!
Ai fugit de dracu și‐ai dat peste ta 'c‐su!”, sunt alte
cugetări de sorginte populară ale tinerei instruite,
care nu mai suporta situaţia dilematică. Ana este
umilită de o colegă de serviciu pentru că este exilată,
de aceea este nevoită să ceară ajutorul șefului ei,
precizând: ,,Am plâns pentru prima dată de când
eram în Franţa cu atâta amar, încât simţeam în piept
o sfârșeală, o epuizare, o stare de neputinţă. Mă sim‐
ţeam copleșită de umilinţă. În acel moment îmi pu‐
neam sufletul pe tavă în faţa unui om care putea să‐
mi fie tată. I‐am destăinuit tot ce‐am pătimit în ţara
mea și care a fost mobilul pentru care am venit în
Franţa.”4 Ea i‐a spus că a venit la Paris ca să aibă
șansa de a‐și practica meseria de stomatolog pe care
o iubește, pentru că în acel moment în România ,,se
surpă valorile, e o tranziţie care anulează esenţa
umană, e o goană nebună după bani, e o distrugere
totală a trecutului, o ruinare a tot ce s‐a construit.”
Cu greu, a reușit să‐și accepte condiţia de (auto)exi‐
lat, pentru că simţea că nu mai are rădăcini în acest
oraș al contrastelor, al aparenţelor înșelătoare. Re‐
flecţiile Anei sunt profunde: „Cu cât intri în miezul
lucrurilor și vezi umbrele, vezi feţele albe și negre,
vezi urâtul și frumosul, fără de care nu se poate com‐
pune întregul, atunci îţi dai seama că totul pe lumea
asta este un amestec de lumini și umbre și că, de
fapt, ceea ce contează este unghiul din care privești
lucrurile, este lumina care ţi se revelează și care te
face fericit. Dar și asta ţine cât strălucește soarele
pe cer, după care se așterne întunericul cu tenebrele
lui”.5 Ana trece prin situaţii extreme, simte că exilul
e un blestem, precizând ,,Peste câteva luni fac treizeci

și unu de ani și trăiesc într‐o ţară care nu este a
mea, într‐un loc care nu‐mi este familiar. N‐am oa‐
meni dragi lângă mine, mă simt ca o floare într‐o
glastră cu un pământ neprielnic. Sufletul îmi este
gol, ca și cum aș fi rămas pe un peron pustiu, după
plecarea trenului cu Emil cu tot. N‐o să‐l mai văd ni‐
ciodată!”6 Peste câtva timp, Emil, iubitul său, vine la
Paris cu o expoziţie de fotografie prin care arată lu‐
mii România profundă, cu toate frumuseţile ei. Află
că Emil are proiecte mari prin care promovează im‐
aginea României în străinătate, colaborând cu prie‐
tenul său, Ion Chilianu, cu o Asociaţie din Japonia la
un album ,,Delta Dunării în imagini”. Aflându‐se prin
Cartierul Latin, românii aseamănă locurile cu Lip‐
scaniul bucureștean. 

Exilaţii poate fi și un roman al studiilor culturale,
al înţelegerii etniilor. Aflăm că tânăra Ana Mușat are
trăsături atipice pentru o româncă, este o asiatică,
de aceea, ea trebuie să‐și declare apartenenţa la
zona multiculturală dobrogeană, unde locuiesc mai
multe etnii: ,,Vine dintr‐o zonă unde există un ames‐
tec de neamuri. Acolo trăiesc turci, tătari, ruși lipo‐
veni, aromâni, dar toţi trăiesc în România într‐o ar‐
monie totală.”7 Străbunica Anei era tătăroaică. ,,Au
răpit‐o soldaţii români când au luptat în Crimeea
și‐au adus‐o în Dobrogea. Pe atunci tătarii erau uciși
pe capete din ordinul lui Stalin. Soldaţii români îi
mai făceau scăpaţi pe sărmanii tătari. Printre ei erau
și fetele tătăroaice de‐o frumuseţe rară. S‐au îndurat
de ele și le‐au adus în Dobrogea”8, se destăinuie Ana.
Referirile la cutumele, la ,,regulile musulmanilor”,
sunt poate prea exagerate, cu aluzii xenofobe și in‐
corecte politic, însă acestea nu sunt decât gândurile
personajelor. Aflăm că Lia spune despre socri că res‐
pectă ,,foarte mult tradiţiile”: femeile musulmanilor
sunt supuse, considerate psihopate, maltratate, ,,so‐
crul meu m‐a legat de picior cu un lanţ. Vine zilnic
la mine și mă face criminală”, spune Lia, afirmând
că primul născut al musulmanilor ,,nu are nicio va‐
loare”, putând fi sacrificat. De aceea, ea, care fusese
drogată cu ierburi halucinogene, aflată în gheare
morţii, crede că și fetiţa fusese abuzată de Omer. Pa‐
risul este descris ca un spaţiu multietnic ,,are ceva
special și din alt punct de vedere, este invadat de
marocani, tunisieni și algerieni”. Dintre alte surprize
neplăcute sunt și cerșetorii ţigani de origine română
care își dispută locurile din faţa bisericilor etc. ,,Eram
de șapte ani în Franţa, vedeam pe stradă zeci de ro‐
mâni de toate categoriile, hoinărind pe străzi. Mulţi
erau rromi, își căutau loc de cerșit, se mutau de colo‐
colo, îmi era jenă, pentru că‐i auzeam vorbind între

4Ibidem, p. 144.
5Ibidem, p. 150.
6Ibidem, p. 157.
7Ibidem, p. 73.
8Ibidem, p. 48.
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ei românește, dar cerșeau în limba franceză. Prost
să fii și tot îţi dădeai seama că nu e francez. Erau
alungaţi, dar apoi se strângeau din nou ca muștele.
Am asistat indignată la o bătaie între doi cerșetori
care își disputau locul în faţa unei biserici. După ce
s‐au împins și înjurat ca la ușa cortului, unuia i‐a
căzut piciorul de lemn care s‐a rostogolit pe scările
bisericii, iar el cobora în fugă treptele să‐și recupe‐
reze piciorul spre hazul trecătorilor. Se opreau cior‐
chine în jurul lor și huiduiau. îmi venea să urlu. Asta‐
i România? În nici un caz! Câţi ani vor trece să ne
câștigăm demnitatea în Europa?”, se întreabă Ana
Mușat.9

Întoarcerea la tradiţiile autentice înseamnă re‐
facerea legăturilor firești, specifice culturii europene.
Nu în zadar, autoarea își sfârșește capitolul al pa‐
trulea, Emigranţi în Franţa, cu prezentarea obiceiu‐
rilor românești, un patrimoniu milenar care consti‐
tuie nu numai România profundă, ci și esenţa
Europei culturale. Agitaţia de pe Bulevardul Saint
Germain, uralele și aplauzele, sloganul: „Vive la Rou‐
manie!”poate fi parafrazat prin ,,Vive l’ Europe!”. ,,Se
auzea muzică populară românească, acordeoane și
fluiere, viori, ţambal, toată orchestra se afla într‐un
car alegoric unde flutura drapelul românesc. Veneau
românii triumfal în sunet de fanfară și eram mândră
de asta. Mi‐au dat lacrimile, se auzeau mereu aplauze
însoţitede scandări  „Vive  la Roumanie!” Asta e ţara
mea! Spaţiul imens din La Place de l'Etoile se umplu
de români în costume populare. Se îndreptau spre
scena imensă, urcând în ritmul muzicii până la ulti‐
mul dansator. Atunci au început elegant Ciuleandra
dintr‐o zvâcnire a unei viori, în timp ce unul câte
unul intra în horă lent, apoi din ce în ce mai repede
până s‐a încins dansul ameţitor cu strigături… Ca la
o comandă în faţa scenei apăru Gheorghe Zamfir cu
naiul lui fermecat, după el intră taraful Haidouk,
apoi nelipsiţii călușari, moldovenii cu bătuta lor în‐
drăcită, încât mulţi spectatori intrau și ei în joc, în
această nebunie, copiii ţopăiau și ei în legea lor pe
margine, femei, bărbaţi ţineau ritmul cu piciorul, nu
văzusem asta în viaţa mea. Pe rând își făcură apariţia
soliști de renume ale folclorului nostru într‐un regal
de voci minunate, voci de aur ale muzicii românești,
de fiecare dată urmau aplauzele îndelungi, iar mie
îmi curgeau lacrimile, tremuram de emoţie. Șase ani
am stat departe de tumultul muzicii ţării mele. Pen‐
tru prima dată descopeream și înţelegeam de ce
francezii ne iubesc, simţeam în acel moment atașa‐
mentul lor pentru noi. Trei ore de spectacol în aer
liber, trei ore costumul românesc a strălucit sub lu‐
minile Parisului. Artiștii au coborât de pe scenă sub
aplauzele fulminante ale spectatorilor.”10

Exilaţii ating mai multe probleme: cele morale și
etice, a Binelui a Răului, a esenţei și a aparenţei pri‐
vind viziunea asupra Parisului, o metropolă a lumi‐
nii, dar care ascunde multe umbre, capcane pe care
noii migranţi cu greu le pot evita. Dincolo de adap‐
tare și inadaptare, dincolo de adevăr și minciună,
aventură și suspans, tematica Erosului și a Thana‐
tosului este cea care îl face pe lector să citească ro‐
manul ca pe o poveste a împlinii iubirii absolute.
Numai dragostea curată este cea care salvează lu‐
mea. Scenele întâlnirii cuplului adamic, jurămintele
de iubire, dar și reveriile Anei îi pot sensibiliza pe
mulţi cititori făcându‐i să descopere conotaţiile sacre
ale iubirii. Nostalgia locurilor natale, porunca nes‐
crisă a inimii, căutarea ,,României profunde” îi fac
pe protagoniști să se întoarcă acasă, pentru unii pri‐
begi, însă exilul este o pedeapsă și un blestem. Ana
Mușat și Emil Bratu își vor uni destinele în Dobrogea,
la Crucea, o localitate situată pe Valea Mare, cele
două toponime având sensuri sacre și salvatoare;
după ce eroii și‐au purtat singuri crucea, ei revin la
Centru, chemaţi de nostalgia originilor (termenul
lui Mircea Eliade) și vor purta o singură cruce. 

Romanul Exilaţii este actual, întrucât drama exi‐
laţilor este o temă mult discutată de către toţi, de la
oamenii de rând, care aleg singuri surghiunul, fas‐
cinaţi de mirajul banului, până la politicienii și eco‐
nomiștii, care asistă neputincioși la asaltul estului
spre vest și al vestului spre oriunde, formând un
bâlci al dezrădăcinaţilor și al deșertăciunii. 

9Ibidem, p. 187.
10Ibidem, p. 200‐201.
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SALONUL DE PRIMĂVARĂ

Cele mai bune sunt așteptările

visul efervescent

e atât de înșelător încât 

pare un neon de import

l‐am creat împreună cu tine din tine

înainte de a mă afunda în tristeţe 

ca‐n ceaţă

de când trăim ca într‐o ghindă

fabrica de ciment nu mai are nicio matriţă

pentru oasele noastre

a rămas numai lemnul ce hașurează pe chip

trandafiri incolori

crini cu albastrul lor ca de mâzgă

și cerul liniștit care locuiește deasupra

despre graţia inepuizabilă a zidirii de sine

ne vor învăţa

așteptările

Acordeonistul

cu mâinile sale lungi

curbate peste instrument

precum niște petale 

sau colţuri de floare

cu burta lunecând și dinţii la vedere

ca și cum

ar mușca din propria viaţă

fixează preșul de paie păianjenul

lemnul alb în care a intrat frigul

luna ce se înnegrește

până ce se crapă de ziuă

corpul gigantic e un lichid transparent

sau un cristal ce respiră

Clipe albastre

îmi fardez una dintre zilele
mele bune
ca să pot inventa o sâmbătă cu trei dimineţi 
sâmbăta 
se face de obicei curăţenie generală
imagini lente 
linii și sfere 
își mută locul de pe un perete pe altul
simulând cum s‐au tăiat copacii cu drujba
sau cum păsări colibri stau cuibărite
în cochilii de melc

viaţa e o cameră
în care ai fost și nu vei mai fi

sub mâna care flutură
cu venele ei albastre cu tot
sângele s‐a topit în bucăţi mici de cer
când pleci 
clipele ţi se agaţă de tălpi
cum pietricelele colorate
aduse din cel mai recent concediu la mare
cineva îmi va spune dacă întunericul din scena
aceasta
are un aer letal 
sau e doar o peliculă străvezie
sub care se zbat înnegrite
celulele tale

Ecou

terasamentele
hârtiile aruncate pe jos
îngerii care dorm cu fruntea rezemată de
trepte
și norii insomniaci
ca niște vechi tovarăși de luptă
toate
caută formă în realitatea de piatră
desigur că e uitarea
febra sau frica
însă
atâţia oameni

Poeme
de DIANA TRANDAFIR



Dimineţile în metropola franceză se risipesc în
forfota mulţimii, care se scurge în șiruri neîntre‐
rupte, către gurile de metrou. În Paris, metroul este
cel mai solicitat, mai popular și mai accesibil mijloc
de transport, iar majoritatea francezilor, indiferent
de statutul lor social, au înţeles să renunţe la auto‐
turismul personal, în orele de vârf ale traficului ru‐
tier. Mă gândesc acum, că în condiţiile supraaglo‐
merărilor urbane, din marile ţări ale lumii,
disci plinarea și responsabilizarea civică a locuitori‐
lor constituie componentele unei etici fundamentale,
pentru echilibrarea și armonizarea elementelor în‐
tregului complex existenţial.

Prin urmare, prezenţa unor persoane distinse,
cu  ţinute office impecabile, în staţiile metroului pa‐
rizian, alături de oamenii de rând, se încadrează în
limitele normalităţii. Normalitatea unei naţii, care
și‐a consolidat democraţia în lumina respectului faţă
de semeni, o consecinţă firească a principiului
egalităţii șanselor, stipulat în Declaraţia Drepturilor
Omului, biblia tuturor naţiunilor progresiste.

În ciuda deziluziilor sau disperărilor personale
legate de parcursul evolutiv incoerent al poporului
meu, mă mișcă profund și mă sensibilizează până la
lacrimi, auzul unor nume ilustre, care au înscris cul‐
tura neamului nostru în universalitate. Am decis
așadar, să‐i dedic cea de‐a doua zi din programul
meu, lui Constantin Brâncuși, geniul incontestabil
al sublimării materiei inerte în metaforele vaporoase
ale zborului spre absolut. Pentru a ajunge din ex‐
trema vestică a Parisului, acolo unde locuiam eu, în
Centrul Cultural Georges Pompidou, ce adăpostea o
frântură din viaţa marelui  nostru român, am ales
să călătoresc cu metroul.

Alături de tânăra mea însoţitoare, am străbătut
în mare viteză, drumul până la prima staţie, cobo‐
rând sau urcând tot felul de scări, alunecând pe lângă
zidurile cenușii ale tunelului, pavoazat cu panouri
publicitare și afișe, trecând pe lângă buticurile în‐
cărcate cu mărfuri expuse înadins, privirii trecăto‐
rului: haine de brand, parfumuri de lux, produse de
patiserie, fructe exotice! Cam tot ce‐am putut înre‐
gistra, la o repede ochire! Viaţa în subteranele Pari‐
sului este surprinzător de atractivă, ofertantă și di‐
namică! Asaltată de  risipa aceea colosală de culori
și arome aduse din toate colţurile lumii, am trăit de
câteva ori sentimentul straniu al ruperii de reali‐
tate!

În timpul acesta, călătorii grăbiţi se strecurau pe
lângă noi, fără să impieteze atmosfera din jur, cu

zgomote sau manifestări stridente,
care să‐mi amintească în vreun fel, de temperamen‐
tala mea ţară balcanică! Așteptarea trenului pentru
cartierul Beaubourg, unde trebuia să ajungem noi,
s‐a prelungit cu câteva minute, din cauza unui acci‐
dent, ce tocmai avusese loc în Gare d’Orsay. O altă
faţă a acestei lumi avea să‐mi confirme, încă o dată,
dacă mai era nevoie, fragilitatea echilibrului dintre
iluzie și realitate. Tulburată de întâmplare, i‐am ce‐
rut lămuriri Ionelei. A încercat să mă liniștească, ex‐
plicându‐mi că ei aud frecvent astfel de lucruri și,
oricâtă compasiune ai avea pentru asemenea drame,
ajungi să te obișnuiești cu ideea că, optând pentru
un mediu atât de concurenţial, te‐ai aruncat de bună
voie, în arena unei coride. În general, este vorba des‐
pre învinșii sorţii, perdanţii la bursa norocului, aflaţi
în căutarea unui vis, într‐o lume a promisiunilor ge‐
neroase. Mă uit prin preajmă și constat, cu o oare‐
care strângere de inimă, că‐n marea aceea de oa‐
meni, cu greu poţi identifica un francez autentic.
Câţi dintre străinii aceștia, veniţi din Africa sau din
Asia, vor reuși să‐și implanteze definitiv rădăcinile,
într‐un pământ care nu este al lor? Rămâne de văzut
dacă globalizarea va netezi drumul omenirii către
fericirea și concordia universală!
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PARIS ‑ mon amour (3)

de Virginia CHIRIAC
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Pentru a delimita zona veche a capitalei lor, de
restul cartierelor construite ulterior, francezii folosesc
expresia latină intra muros.  Cartierul Beaubourg, si‐
tuat intra muros, în inima Parisului tradiţional, este
un exemplu perfect al fuziunii dintre vechi și nou,
fenomen evident în arhitectura diversificată a clă‐
dirilor, reunite sub formula  reconciliantă a unei vi‐
ziuni eclectice, deschise modernismului.

Odată ajuns în Centrul Naţional de Artă și Cultură
„Georges Pompidou”, tot ce credeai că știi în legătură
cu noţiunea de frumos, toate acumulările tale în ma‐
terie de estetică dispar într‐o clipă, abandonându‐
te într‐o descurajantă stare de confuzie. Clădirea
imensă, care adăpostește numeroase colecţii de artă
plastică modernă, expoziţii de fotografie, librării și
cinematografe este un concept al viziunii artistice
postmoderne, fiind realizată în stil minimalist, dintr‐
un joc ingenios de linii drepte, volume și elemente
geometrice, cu destinaţie structurală și funcţională.
Faţadele dreptunghiulare apar  îmbrăcate într‐o
dantelărie din fibre de oţel, peste care se suprapun
tuburi și scări exterioare, vopsite în nuanţe violente
de roșu, verde și galben.  

La câţiva pași mai încolo, atelierul lui Brâncuși,
impunător în nota sa de austeritate, vine ca o replică
superioară a bunului gust și ca un  îndemn  la
reflecţie, pe marginea  zădărniciei vanităţii lumii,
exacerbată în formele spectaculare ale grandorii os‐
tentative! În ceea ce mă privește, locul acesta este
imaginea cea mai sinceră și cea mai curată a
spiritualităţii marelui artist, care a reușit  “să scoată

la lumină fiinţa”, din intimitatea materiei, conform
propriei mărturisiri. Interiorul muzeului este ase‐
menea unei cărţi deschise, lăsând la vedere obiectele
expuse, prin pereţii de sticlă, ce separă cele patru
încăperi, fiecare având o anumită destinaţie tema‐
tică. Astfel, în primele două camere sunt prezentate
mai multe variante ale lucrărilor “Cocoșul mare” și
”Pasăre în spaţiu”, expresii convingătoare ale stră‐
daniei genialului creator de a identifica ”însăși
esenţa cosmică” a lucrurilor. M‐am oprit să admir
îndelung, chipurile intens stilizate ale “Principesei
X” și ”Domnișoarei Pogany”, două metafore cioplite
în piatră ale eternului feminin. În timpul
covârșitorului parcurs iniţiatic în universul operei
lui Brâncuși, am urmărit cu atenţie fiecare exponat,
am tremurat de emoţie și de mândrie la gândul că
omul acesta, care a avut lumea la picioare, este ro‐
mân, iar un strop din dumnezeirea lui îmi revine și
mie!

Înainte de a pleca, m‐am așezat într‐un colţ, pe o
bancă, pentru a‐mi pune ordine în gânduri. Un grup
de tineri, studenţi, probabil, urmăreau cu atenţie,
explicaţiile în limba engleză ale unei doamne, despre
care aveam să aflu, din păcate, mai târziu, că este
vorba de Doina Lemny, specialistă în Brâncuși, fiica
ilustrului profesor focșănean, Petrache Vasile.

Când am ieșit afară, o priveliște idilică m‐a făcut
să zâmbesc soarelui și lumii: o fetiţă de vreo patru
anișori, copie în versiune franceză a nepoţelei mele,
alerga după un fluture:

‐Voilà, maman, un papillon!



(urmare din Porto‑Franco nr. 279)

Mituri și mitologie: 
creaționismul mitologic – asemănări și deosebiri
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ESEU de Nelu Stamate

Creația ex‑nihilo
Punctul central al mitului creației din nimic (ex‑

nihilo) îl reprezintă o divinitate supremă, care există
singură, într‐un gol sau vid pre‐creaţionist, și care
creează în mod conștient un univers organizat după
bunul său plac. Astfel, Dumnezeul evreilor, în Facerea,
decide pur și simplu să creeze: El „a făcut Cerul și Pă‑
mântul”. Creaţia ex nihilo este ferm înrădăcinată în psi‐
hicul colectiv din arealele geografice dominate de re‐
ligiile monoteiste ‐ iudaism, creștinism și islamism ‐,
religii centrate pe o divinitate supremă atotputernică,
care întruchipează în sine toate elementelor atribuite
diferitelor divinităţi în sistemele politeiste. Dar creaţia
ex‐nihilo nu este limitată la cele trei religii avraamice
și nu este produsul exclusiv al culturilor monoteiste.
De fapt, este prezentă în toate părţile lumii și este, fără
îndoială, cea mai frecventă dintre cele cinci tipuri. Crea‐
ţia ex‐nihilo a existat în Egiptul Antic, în anticele Rig
Veda din India, și este prezentă chiar și azi în mitolo‐
giile multor culturi animiste din Africa, Asia, Oceania
și America de Nord. Strămoșii „creatorilor” din miturile
ex‐nihilo sunt, după toate probabilităţile, zeii cerului
din religiile anterioare, personificări ale elementelor
naturii pe care le asociem cu cerurile. Creatorii prezenţi
în miturile ex‐nihilo deţin adesea caracteristici ale ve‐
chilor zei ai furtunii și vremii și întruchipează puterea
soarelui. De exemplu, creatorul din Facere poate des‐
părţi mările și poate inunda lumea, prin potop. Zeii
creatori ai Egiptului sunt asociaţi îndeaproape cu soa‐
rele arzător al deșertului. De asemenea, „Creatorul” ex
nihilo datorează ceva din personalitatea sa vechiului
zeu‐tată care fertilizează pământul. Acţiunile creaţio‐
niste ale tatălui ceresc al populaţiei Zuni sau ale Crea‐
torului din Rig Veda sunt acţiuni de fecundare.

La începutul meta‐mitului ex‐nihilo, Creatorul se
află în starea pre‐creativă proprie, stare compusă
uneori din mai multe părţi, dar niciodată Creatorul nu
are un partener.

Kiho, varianta din insulele Tuamotu a Creatorului
polinezienian, „a trăit singur în pustietate, sub Havaiki
sau non‐tărâmul. Singurul lui tovarăș a fost un alt sine,
cel care îl trezește la viaţă”. Creatorul din insulele Ma‐
riane, Na Arean, a fost tot singur la început, „un nor
care plutește în neant”. Creatorul tahitian, Taaroa, la
fel ca și cel indian Purusha, din Rig Veda, a fost mereu
Universul în sine. Pentru vorbitorii limbii bantu din
tribul african Fani, „La început era doar Nzame (Dum‐
nezeu), format din trei părţi: Nzame, Mebere și Nkwa”.
Pentru evanghelistul creștin Ioan, „La început a fost
Cuvântul”, Logos‐ul, esenţa unui alt Dumnezeu format
din trei părţi. Pentru maiașii din America Centrală, la
început au fost doar Creatorii, Tepeu și Gukulmaz, Șar‐
pele cu pene, trăind în neant. În Upanișada indienilor

Chandogya, „La început exista doar Ne‑Fiinţa”. Creatorul
eschimoșilor Inupiat, Corbul, „s‑a trezit în Cer și brusc
a devenit conștient de el însuși” în întunericul primor‐
dial. „Treptat s‑a examinat pe sine însuși, simţindu‑și
gura, nasul, urechile și celelalte părţi ale corpului. El a
devenit conștient, de asemenea, de mica umflătură de
pe frunte, care mai târziu a devenit ciocul lui”. Pentru
populaţia Chukchee din Asia Centrală, Corbul „s‑a creat
pe sine însuși”. Creatorul din insulele Marshall, Lowa,
cel necreat, și‐a dat dintr‐o dată seama că era singur.
Mitul populaţiei amazoniene Uitoto afirmă că mai întâi
a existat doar o viziune, o iluzie care a influenţat fiinţa
supremă, Nainema, care la acel moment era ea însăși
iluzia: „Nimic altceva nu a existat”.

Însă Creatorul suprem, divinitatea care a existat în‐
ainte de existenţă, nu dă pace minţii umane și dă naș‐
tere unor întrebări inevitabile: de unde a apărut crea‐
torul ex‐nihilo și cum a apărut el în neantul primordial;
ce a fost acolo înainte de a exista orice? Acestea sunt,
desigur, întrebări fără răspuns ‐ mintea umană este
un produs al existenţei și eșuează în mod inevitabil în
încercarea de a imagina pre‐existenţa. Jinasena, înţe‐
leptul populaţiei indiene Jaini, sugerează că oamenii
care se gândesc la un creator sunt induși în eroare.
„Dacă Dumnezeu este creatorul, unde a fost El înainte
de creaţie, și cum ar putea o fiinţă non‑materială să
creeze ceva atât de material ca lumea aceasta?”. Autorul
Rig Vedelor se întreabă, la rândul său: „Dacă la început
nu a existat nici Fiinţa, nici Nefiinţa, nici aerul, nici cerul,
ce era acolo? Ce sau cine a putut vedea ceva? Ce a fost
atunci când nu a existat nici întuneric, nici lumină, viaţă
sau moarte? Putem spune doar că a fost Unul (Cel Unic),
cel ce a răsuflat adânc în nefiinţă, răsuflare care fost
căldură și a devenit dorinţă și embrionii spiritului”. Pe
scurt, creatorul ex‐nihilo a existat dintotdeauna; el nu
este controlat de timp sau de către orice creaţie pre‐
cedentă. Așa cum spun băștinașii din Ţara de Foc: „el a
existat dintotdeauna”. 

Pentru cei care cred în acest mit, Creatorul este, de
fapt, realitatea ultimă. Materialele pentru potenţiala
creaţie există înlăuntrul lui și trebuie să iasă din el. Iar
materialele necesare creaţiei pot rezulta din Creatorul
ex‐nihilo într‐o multitudine de moduri. Creatorul poate
crea din gura lui, printr‐o picătură de salivă, prin or‐
ganele genitale, chiar prin anus. Populaţia Bagobo din
Filipine spune că Creatorul, care a trăit în cer, era alb.
El își lustruia continuu pielea, ca să o facă tot mai albă,
astfel că a făcut pământul din rămășiţele de piele uscată
rezultată din această lustruire. Creatorul poate crea
din mintea sa, ca gând sau cuvânt. Creatorul ebraic a
spus „să fie lumină”, și a fost lumină. Pentru populaţia
Swahili, influenţată de credinţa islamică, Creatorul a
existat dintotdeauna; el este „dincolo de naștere și de
moarte” și el creează prin cuvânt: „El creează vorbind”.
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De exemplu, „Să fie lumină, a spus el și, desigur, s‑a
făcut lumină”. Creatorul samoan a existat în spaţiul gol
înainte ca universul să fi avut formă. El a spus că va
despica o stâncă, și a lovit stânca și a dat naștere Pă‐
mântului și Mării. 

O etapă importantă în miturile creaţiei o reprezintă
apariţia oamenilor. Divinitatea supremă ebraică, la fel
ca mulţi alţi zei, a făcut oamenii, în Geneza, de sex mas‐
culin și de sex feminin, ca imagine a lui, și i‐a făcut pă‐
zitorii creaţiei sale. În Geneza (sau Facerea) creștină,
povestea este puţin diferită: ni se spune că Eva a fost
creată dintr‐una dintre coastele lui Adam. Creatorul
poporului Mapuche din Chile a făcut mai întâi lumea și
apoi oamenii, izvorâţi din spiritul său: mai întâi o femeie
și apoi, ca însoţitor al ei, un bărbat. Deseori primii oa‐
meni sunt rodul unei relaţii incestuoase între zei. 

În multe cazuri, această creaţie perfectă ex‐nihilo
este subminată/coruptă de apariţia unei forţe malefice
inerente care pătrunde cumva în creaţie. În mitul ebraic
al Genezei, Diavolul intră în Grădina Edenului sub în‐
făţișarea unui șarpe și îi corupe pe primii oameni con‐
vingându‐i să mănânce un anume fruct, interzis lor de
către Creator. 

În cele mai multe mituri, Creatorul nu este în stare
să învingă definitiv Răul. Lupta universală între bine
și rău se reflectă întotdeauna în lumea oamenilor unde,
în multe mituri, răul triumfă iar oamenii devin păcătoși.
Creatorul indienilor Aymaran din Anzi, Kun, devine
furios pe oameni. Așa face și Yahwe, din Geneza ebraică.
Poporul Mande din Africa de Vest a fost afectat de lupta
nesfârșită dintre bunul Faro și răul Pemba. La populaţia
Mapuche din Chile, o luptă similară între două spirite‐
șarpe a avut un efect teribil asupra vieţii umane. Crea‐
torii populaţiei Maya au făcut oamenii din lemn. Acești
oameni „mergeau și vorbeau și s‑au înmulţit, dar erau
prea inflexibili, prea lipsiţi de raţiune, și fără suflet. Ei
nu s‑au mai gândit la creatorii lor și astfel au provocat
necazuri pe Pământ”. Reacţia creatorului ex‐nihilo ‐ și,
trebuie spus, a mai tuturor tipurilor de creatori ‐ este
izbitor de asemănătoare. Creatorul trimite un potop
sau ceva la fel de catastrofal pentru a curăţa lumea de
rău. Textul sacru mayaș Popol Vuh relevă că zeii i‐au
distrus pe primii oameni într‐un potop, puţinii supra‐
vieţuitori fiind urmăriţi de animale în pădure, unde
au devenit maimuţe.

Pentru ca viaţa umană să poată continua, de obicei
măcar două persoane sunt salvate de la potop. Eroul
mitic Faro al poporului Mande este o personificare a
râului Niger. El inundă lumea pentru a distruge răul
provocat de fratele său Pemba, dar lasă oamenii buni
să trăiască. Geneza ebraică ne spune că Noe și familia
lui au fost salvaţi într‐o corabie când Domnul a trimis
potopul pentru a curăţa lumea de urmașii lui Adam și
Eva. Înainte de asta, sumerienii și babilonienii au po‐
vestit în epopeea lui Ghilgameș că, atunci când zeii au
inundat lumea, i‐au permis lui Ziasudra/Utnapiștim să
supravieţuiască împreună cu soţia sa într‐o corabie.

Rezultatul mântuirii câtorva oameni constituie a
doua șansă pentru omenire, o nouă creaţie. Utnapiș‐
tim/Ziasudra și soţia lui au fost părinţii unei noi uma‐
nităţi, în urma unui legământ cu zeiţa‐mamă. Fiii lui
Noe sunt părinţii viitoarei omeniri, tot în urma unui
legământ, cu Yahwe. 

Uneori creatorul face pur și simplu oameni complet
noi după diluviu. Creatorul‐șarlatan al tribului ame‐
rindian Tlingit, Corbul, „a făcut noi oameni din frunze
iar vechii oamenii au devenit pietre”. 

În scopul de a interpreta visele universale care se
află în spatele multor mituri despre creaţia ex nihilo,
trebuie să ne întrebăm despre modul în care mitul ne
vorbește, ce înseamnă acesta pentru noi, în afara con‐
textului cultural particular. Dumnezeul ebraic repre‐
zintă ceva special pentru evrei și descendenţii lor evrei,
în contextul istoriei evreiești. Zeul‐Tată al poporului
Zuni înseamnă ceva special pentru Zuni în contextul în
care înţeleg aceștia locul lor fizic și spiritual în lume.
Aceste divinităţi sunt doar două dintre numeroasele
reprezentări ale conceptului divinităţii supreme în lu‐
mea mai mare a visului care înseamnă mitul universal
al creaţiei ex nihilo. În acest concept, ca și în meta‐
mitul creaţiei ex nihilo, trebuie să căutăm înţelesurile
inter‐culturale sau universale. Polinezienii au creat mi‐
turile polineziene despre creaţia ex nihilo, sumerienii
le‐au creat pe cele sumeriene, populaţia Fang și‐a făcut
propriile mituri ale creaţiei ex nihilo, dar meta‐mitul
creaţiei ex nihilo, care este dezvăluit printr‐o compa‐
raţie a tuturor miturilor despre creaţia ex nihilo, este
produsul unui element semnificativ al minţii colective,
un produs al experienţei noastre umane inter‐culturale. 

Mitul creaţiei ex nihilo începe cu o viziune a crea‐
torului, singur în nimicul primordial, vidul spaţiului
sau neantul pre‐creaţiei, pre‐existenţei. Însuși faptul
că, spre deosebire de creatorii prezenţi în alte tipuri
de mituri creaţioniste, el este singur, pare semnificativ.
Prin plasarea potenţialului creator într‐o singură fiinţă,
dorinţa omului pentru o lume guvernată de rosturi
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bine stabilite și nu de întâmplări aleatorii este satisfă‐
cută. Fiinţa Supremă, care conţine elementele tuturor
zeităţilor anterioare, este o versiune spirituală sau psi‐
hologică a viitorului om de știinţă care tânjea după
descoperirea Teoriei Unificate a Câmpului care să ex‐
plice întreaga existenţă. Ca fiinţe umane, posibil sin‐
gure și vulnerabile în Univers, tânjim după un axis
mundi universal, un Centru care ne dă sens și semnifi‐
caţie. Precum evreii care l‐au imaginat pe Yahwe, sau
creștinii care l‐au creat pe Dumnezeu/Cuvântul, ori
egiptenii care l‐au descoperit pe Ptah, adepţii creaţiei
ex nihilo își doresc un părinte colectiv puternic, care
i‐a creat cu un scop. În contextul creaţiei ex nihilo, pă‐
rintele creator este de obicei „Tatăl nostru”, în timp ce
în creaţia prin naștere/apariţie, „Mama noastră” este,
probabil, un model mai adecvat. Faptul că „Tatălui nos‐
tru” îi lipsește un partener și este descris cu tărie ca
fiind singur, în special în religiile monoteiste, sugerează
o sursă în afara ciclului creator al nașterii, vieţii și mor‐
ţii, o sursă care este eternă și care, prin asta, oferă un
fel de nemurire creaţiei sale. Această viziune a creato‐
rului ex nihilo este exprimată cel mai bine din punct
de vedere intelectual în conceptele de bază non‐per‐
sonale, cum ar fi Brahma din Vedele sanscrite, o
„esenţă” a existenţei care nu este nici bărbat, nici fe‐
meie, și este peste tot și nicăieri. Cu toate acestea, pen‐
tru cei mai mulţi adepţi ai creaţiei ex nihilo, un „Tatăl
nostru” este un concept mai reconfortant.

Fiinţa Supremă există în mod tipic în gol, un concept
dificil de înţeles pentru oamenii muritori. Poate că spa‐
ţiul gol este cea mai apropiată viziune la care putem
ajunge pentru a ne reprezenta nimicul primordial.
Creatorul ex nihilo creează din nimic, și „nimicul” este
un concept care neagă timpul și spaţiul. În cazul în
care „Tatăl nostru” a existat și a creat din Nimic, el ni
se prezintă ca având posibilitatea de a face ceva din
nimic, o viziune care este legată, dar nu este aceeași
cu viziunea creaţiei din haos. Încă mai important, din
moment ce Vidul este atemporal și fără limite, Creato‐
rul neprezintă o viziune a veșniciei, eventual sugerând
viaţa veșnică. Fiinţa Supremă care există ca energie
potenţială eternă în Vid pare să se trezească dintr‐o
dată. În însingurarea lui tânjește pentru ceva mai mult,
în felul în care un copil pare să devină într‐o zi, subit,
conștient de ceea ce îl înconjoară. Zeitatea împrumută
o personalitate și găsește o modalitate de a materializa
elementele dorinţei sale creatoare de a avea tovarăși.
În acest sens, el devine o creaţie a imaginaţiei noastre,
uneori copilărești. Cum face o entitate singură să‐și
creeze tovarăși dinlăuntrul său? Printre soluţiile la în‐
demână aflăm masturbarea, scuipatul, vomitarea sau
defecarea. La copii, toate aceste acţiuni sunt modele
primitive ale creaţiei. Trezirea Divinităţii ca având po‐
sibilitatea de a crea din interiorul său este o metaforă
pentru trezirea noastră întru conștiinţă, întru posibi‐
lităţile noastre de a fi creatori. Produsele organismului
copilului sunt pași creativi pe drumul spre acte creative
mai bine planificate, care reflectă creaţia planificată
de către divinitatea creatoare.

Divinitatea creează, de asemenea, prin cuvânt, gând
și atingere. În acest sens, ea ne vorbește despre simţul
necesităţii cruciale de a fi creativi. Oamenii sunt dirijaţi
spre actul de a crea, pentru a reflecta creatorul în gând,

cuvânt și atingere. Imităm realitatea, imităm creaţia,
imităm creatorul, mai întâi în gândurile noastre, apoi
în diferitele forme prin care ne concretizăm gândurile
și închipuirile noastre. Pictăm, scriem, construim nu
numai în scopuri utilitare, ci pentru că trebuie să ne
exprimăm creativitatea, pentru că aceasta este ceea
ce ne caracterizează pe noi, oamenii, spre deosebire
de alte animale. De la primele picturi paleolitice în
peșteri, am fost conduși să facem doar ceea ce facem;
am fost conduși de o nevoie copleșitoare de a face
creaţia conștientă de ea însăși. Iar creaţiile noastre
sunt modelate după planul Creatorului sau de presu‐
punerea că Creatorul a avut un plan. Grădinile sulta‐
nului din Islam, catedrala, centrul orașului, statuia
eroului idealizat, portretul, pictura abstractă sunt toate
re‐prezentări ale creaţiei conștient planificate a Divi‐
nităţii Supreme. Odată ce autorul a finalizat realizarea
planului său conștient dezvoltat pentru lumea creată,
de obicei, după ce a creat cerul, pământul, plantele,
mările, râurile și munţii, și chiar animalele, își dă seama
că îi lipsește ceva. Paradisul este complet, dar ceva ‐ o
tensiune, o provocare, un element al creatorului însuși
‐ este necesar pentru a da viaţă creaţiei. Acesta este
locul în care apărem noi. Se spune că Divinitatea Su‐
premă a creat o fiinţă care să reflecte „imaginea sa”,
omul care să vegheze asupra creaţiei sale, în acest fel,
de fapt, stabilind faptul că oamenii, creatorii poveștii,
își văd zeul ca fiind la fel ca ei. Conform acestei ipoteze,
oamenii injecteză elementul de mândrie în creaţie și
astfel subminează perfecţiunea ei, dar îi furnizează
energia vieţii. În cazul în care suntem făcuţi după chipul
zeului, putem acţiona aidoma zeului. Așa că apare în
„peisaj” figura diavolul, care personifică senzualitatea,
imaginaţia rătăcitoare, dualitatea, ambiguitatea și im‐
perfecţiunea oamenilor ‐ calităţile (sau neajunsurile)
care sunt tocmai elementele ce caracterizează cele mai
mari opere create de ei. Diavolul „infectează” creaţia
celui veșnic, paradisul, și o înzestrează cu posibilitatea
unor noi puteri creatoare și, în același timp, cu puterea
de a distruge. Preţul pe care îl plătim pentru acestea
puteri este moartea, o componentă necesară a proce‐
sului pro‐creativ prin care participăm la ciclul vieţii
și, de asemenea, o parte conexă a procesului creativ
prin care clădim orașe, realizăm opere de artă și alte
forme creative care oglindesc imaginea noastră despre
creaţia originală planificată a creatorului ex nihilo. Dar,
pentru „Tatăl nostru”, toate acestea se adaugă nu la
dezvoltarea sănătoasă a copiilor săi, la maturitate, in‐
dividualitate și creativitate, ci la nesupunere și corup‐
ţie. Instinctul firesc al Patriarhului sfidat este de a‐i
pedepsi pe cei ce nu i‐au dat ascultare, cei care‐l sfi‐
dează chiar și atunci când îi imită creaţia. Așa că in‐
tervine potopul, care va mătura murdăria/răul și va
oferi posibilitatea unei noi creaţii. Apele sunt, desigur,
un model pentru apa nașterii, iar arca reprezintă o
„placentă” a renașterii. Reprezentanţii aleși ai unei
umanităţi ascultătoare vor deveni pruncii acelei re‐
nașteri și vor participa la o nouă creaţie al cărei succes,
desigur, rămâne de văzut. Ipoteza descendenţilor as‐
cultători ai celor aleși reprezintă faptul că Divinitatea
Supremă este încă acolo și își controlează creaţia.

(va urma)
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CRONICI AMICALE

O frumoasă surpriză oferă autorul Nicolae Mă‐
runţelu în cea mai nouă carte a domniei sale, „Pe
cărările lumii e multă nepace și întristare”, unde,
conectat, deloc surprinzător, la efervescenţa vremu‐
rilor contemporane, dedică un capitol întreg vizitei
Papei Francisc în România, în strânsă legătură cu
închinarea unui imn inedit, „O viaţă trăită în rugă‐
ciune”, p.74‐76, un alt capitol fiind dedicat persona‐
lităţii lui Ioan Paul al II‐lea, Papa care a fost cel mai
popular din istorie, probabil nu numai din istoria
secolului al XX‐lea!

Cartea are aproape 550 de pagini, textele, diverse,
fiind reunite în, de data aceasta deloc întâmplător,
ţinând cont de simbolistica cifrelor, șapte capitole,
șapte fiind cifra iubirii, un simbol printre atâtea al‐
tele, dar în acest context, „al activităţii literare în
slujba lui Hristos”, după cum subliniază N. Mărunţelu
în „Cuvântul autorului”, căpătând valenţe deosebite!

Sunt reluate teme și motive întâlnite și în alte
cărţi ale domniei sale, aceasta fiind a douăsprezecea,
altă cifră cu semnificaţii religioase puternice!

Paginile de memorialistică lirică (p.106, 107), de
pildă, se evidenţiază prin mesaj, atât prozaic, cât și
liric: „Copilăria rămâne înscrisă în sufletul nostru ca
una dintre cele mai frumoase părţi ale trăirilor per‐
sonale, iar jocurile care ne‐au însoţit și înfrumuseţat
această vârstă de aur nu se uită niciodată!” Filonul li‐
ricii populare încă mai influenţează: „ Chiar dacă am
crescut/ Și am îmbătrânit și eu/ Satul în care m‐am
născut/ Și pe profesorul meu Stamate/ îi port în suflet
și în gând/ Și nu‐i voi uita niciodată/ Pe unde pașii
m‐or purta/ Ei vor fi mereu în viaţa mea,/ până când
din lumea aceasta/ voi pleca!// O, Doamne, corabia
sufletului meu/ Cu tine nu se‐neacă/ Mi‐ai dat îngerii
de pază/ Să mă păzească./ Mi‐ai luat din viaţă tot
amarul/ Nu ai vrut ca nimeni să mi‐1 știe/ Iubirea
sufletului meu/ Spre cerul sfânt să suie./ Doamne,
nu mă lăsa/ pe poteca îngustă a greutăţilor,/ Fii alături
de mine/ însoţește‐mă tot drumul.// Mulţumesc, stă‐
pâne.../ Că în această călătorie/ De la Vaideeni (nota
a.s.: localitatea natală a autorului) la Galaţi/ M‐ai în‐
soţit tot drumul,/ A fost o călătorie liniștitoare.”

Portretele religioase, omagiile sunt adresate și
Patriarhilor Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cris‐
tea, Teoctist, Nicodim Munteanu, Justinian Marina,
Iustin Moisescu, Preafericitul Daniel, alegându‐și ca
subiecte și alte personalităţi, precum Constantin
Brâncuși, V.A. Urechia, Al. I. Cuza, Aurel Vlaicu, Ge‐
orge Enescu, Mihai Eminescu...

Dar figura centrală a cărţii este cea a Mântuito‐
rului Iisus Hristos, de care se apropie, pentru prima
oară, atât din perspectiva ortodoxiei, cât și din partea
romano‐catolică.

Iată un fragment din poemul „Ai coborât în noia‐
nul suferinţelor pe pământ”:

„O, Doamne, Iisuse, cu inima strânsă de durere,
Lacrimile‐mi curg, aș vrea să mă opresc, să mor
Pe crucea suferinţei Tale, începând de la naștere
Până la învierea Ta.”
Credinţa îi dictează autorului, îl face să trăiască

suferinţele Lui, să retrăiască evenimente care au de‐
venit dincolo de timp, timpuri:

„O, Doamne, ești pentru mine
Luceafărul de noapte sfânt,
Viaţa pe pământ e chin, durere, disperare!
Lasă‐ne lumina Ta,
Ce nu‐i dogoritoare!” (p.427) 
Opusă exemplului, viaţa autorului, într‐un poem

scris în mai 2019, s‐a vrut conform exemplului:
„Anii mei au rătăcit pe pământ/ din poartă‐n

poartă ‐/ Am fost bătut de soartă,/ flămând.../ Cu
durere și lacrimile mele/ Am udat acest pământ!/
Nici azi nu s‐au gătat...”

Explicaţia pe care o putem da pentru faptul că
autorul mizează și pe durere în discursul său este
faptul că empatizează la maxim cu suferinţa crucifi‐
cării.

După cum observa și Virgil Nistru Ţigănuș prin
anul 2016, „Cărţile dlui Nicolae Mărunţelu ilustrează
o frumoasă propoziţie: «Trăiesc prin poezie ca într‐o
a doua casă a sufletului meu». Credem, de aceea, că
vrednice de luare aminte sunt mai ales acele imagini
pe care tatăl‐poet le așterne în faţa copiilor ca pe
niște trepte de Lumină: „Doamne, ne‐ai dat cântecul

NICOLAE MĂRUNȚELU:
„Pe cărările lumii e multă nepace și întristare”, 

Ed. Centrului Cultural Dunărea de Jos, Galați, 2019
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învierii”, „Tu ești Viaţă și Floare”, „Iartă‐mă, Stăpâne!”,
„Sunt pe pământ călător...”, „O, Doamne, numai Tu ne
poţi ierta”. Așa este. Crucea poeziei nu e ușoară.”

Urcând Golgota propriei, vieţi propriei creaţii li‐
terare (de curând Nicolae Mărunţelu a primit un
semn de la cabinetul președintelui Franţei; cum era
aproape normal, Președintele nu a avut timp, dar
consilierii săi au salutat eforturile scribului de sub
vremi!), Nicolae Mărunţelu este un martor al zbu‐
ciumatei epoci care va rămâne în istorie cu perso‐
naje care l‐ar fi făcut invidios pe un Creangă sau,
mai ales, pe un Caragiale, care ar fi scris cu siguranţă
o piesă de teatru cu un manuscris de poezie pierdut,
Nicolae Mărunţelu salvând poezia de la o numără‐
toare precum cea a lui Pristanda: acolo unde ea este,
nu poate fi atacată!

„Pe cărările lumii” literare, multe de neînţeles,
Nicolae Mărunţelu trebuie să fie și el înţeles, ajutat,
sprijinit. Anunţata sa schimbare de paradigmă nu
poate fi decât un semn al faptului că se poate merge
împreună către Parnas, conform expresiei folosite
de Sanctitatea Sa, către mântuire, Paradis sau ce
vrea fiecare om.

Fiindcă Domnul i‐a dat harul de a căuta, întru
lauda Sa, lumina credinţei, locul natal, satul și fân‐
tâna, împreună cu dascălii și părinţii săi, cartea poe‐
tului Nicolae Mărunţelu, cărţile sale, dar fiorul, sen‐
timentul curat pe care autorul îl dăruie semenului
său, omul!

Poetulm, ca o pasăre măiastră, cântă pe limba ei.
Merită felicitări!

Adrian Secară

• BRUXELLES, un oraș mereu tânăr •
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Drumul, colbuit, străbătea ca un râu întinsul șe‐
sului. De la ieșirea din sat, de o parte și de alta a lui,
foșneau holdele, iar mai încolo, în dreapta, bălţile
stufoase și sinilii, în stânga, miriștea ostoită... N‐am
luat‐o la întâmplare pe el ci dintr‐un neastâmpăr;
încă de dimineaţă de când l‐am descoperit, vineţiu
și rouat, am bănuit că trebuie să ducă la cătunul în‐
depărtat, și poate nu numai acolo.

Mergând pe poteca lăturalnică am ajuns la o răs‐
cruce și m‐am oprit. Văpăile soarelui păliseră, câm‐
pia însă fremăta; la miază‐zi se confunda cu zarea
și drumul mai gros se afunda în ea; mai înapoi un
cârd de tractoare târau după ele șuvoaie negre, mai
înainte, împreajma unui copac singuratic, trebăluiau
oameni, probabil femei, și până la mine răzbătea nă‐
duful muncii și al unei cântări. Oameni erau pretu‐
tindeni și aerul clăbucit avea iz omenesc...

Unul din bătrâni care a apărut deodată a dat
buzna cu vorba: „Ce e flăcăule, nu cumva te‐ai rătă‐
cit?"

Da de unde, umblu aiurea, mă plimb, zisei eu. „A,
te plimbi! Și asta e o treabă...” Am intrat în vorbă cu
ei; erau pașnici iar eu ginerile lui cutare. M‐au lă‐
murit in privinţa drumurilor: cel mare tăia câmpul
până la o pădure uitată în depărtări, cel mai mic du‐
cea la Cot, la cătunul plantat între lanuri.

Am luat‐o întracolo și pe măsură ce mă apropiam
șoaptele vieţii se revărsau tot mai năvalnic asupra
mea, sau poate numai aveam credinţa, unde presu‐
puneam că aici trăiesc oameni.

Încă de departe mi s‐a părut că aud un lătrat de
câine, mai de aproape un strigăt de femeie înecat
de strigătele îmbobocite ale unor copii ce mi‐am în‐
chipuit că se zbenguiesc pe undeva prin împrejuri‐
mile micuţei așezări sau chiar în sânul ei. Era tot ce
puteam desluși însă suficient ca să mă conving de
statornicia vieţii.

La intrarea în el drumul urca, săpat între maluri,
un dâmb. Praful mi‐a învăluit picioarele și deasupra
am luat‐o spre margine pentru a‐mi ușura mersul...
În faţă mi‐a apărut, de‐o parte și de alta, pâlcuri de
pomi, gardurile înnegrite de vremuieli care făgășu‐
iau uliţa și învelișul de stuf al primelor case învol‐
burate de umbră.

Mergeam pe uliţa dreaptă cercetând împrejuri‐
mile și străduindu‐mă să desprind voci omenești în

vreo curte sau zbenguieli de copii dar pe măsură ce
forfecam distanţa tot mai apăsătoare devenea tăce‐
rea... Mai de la câteva case veneau până la mine
ecourile unor izbituri de topor care în clipa urmă‐
toare au încetat. Într‐o curte dosnică a răbufnit mu‐
getul unui viţel și când am devenit mai atent a muţit;
dintr‐o alta am auzit doar pentru o clipă vocea unei
femei, apoi cine știe pe unde ţipetele unor copii în‐
teţiţi de joacă s‐au stins... La un moment dat drumul
se frângea spre stânga lăsând în dreapta un loc viran.
Cât am zăbovit puţin am prins zornăitul unui lanţ,
probabil al puţului căruia îi vedeam parapetul, parcă
numai atât cât a coborât ciutura. M‐am uitat să văd
pe cineva însă degeaba... Drumul era plin de urme;
bănuiam că doar cu un minut înainte au trecut pe el
oameni și animale; o baligă aburea nestinsă, în adân‐
citura unei copite de dărâmau micuţele maluri de
cenușe ca și când atunci ar fi fost ridicat piciorul, în
urma unei labe de gâscă se ţeseau urme proaspete.
Unde erau vieţuitoarele, unde erau ascunși oamenii?
Aș fi vrut să văd pe cineva, să întreb unde a locuit
socru‐meu. Simţeam această nevoie; liniștea mă
apăsa fiindcă îmi părea provocată... După câteva
curţi drumul cotea din nou spre apus însă pe la mar‐
ginea așezării, lăsând de‐o parte casele dosite, cu
bătăturile părăsite la apariţia mea, de cealaltă câm‐
pia.

Se strângea între șanţuri; pe cel dinspre gospo‐
dări curgea apă, firește de la ulucul vreunui puţ la
care se adăpau vitele. În apa tulbure lighioanele bor‐
făiseră până nu de mult; era miros de porc și fulgi
de raţe... Mergând mi s‐a mai năzărit că aud neche‐
zatul unui mânz și parcă un scîncet de copil care se
curmă de îndată ce ridicai piciorul să‐l arunc în‐
ainte.

Ce se întâmpla oare aici? O ușoară panică a pus
stăpânire pe mine; liniștea vie mă strivea. Unde se
ascunsese viaţa ale cărei urme le întâlneam la tot
pasul? Am început să cotrobăiesc prin ferestre cu
nădejdea că voi vedea dincolo de ele o făptură ome‐
nească. Îmi era dor de oameni; aș fi vrut să dau cuiva
bună‐seara, să întreb pe cineva unde a stat socrul
meu, să mângâi cu privirile vreo domesticire clară a
curţilor omenești sau să mă latre un câine din cei
auziţi de departe; să aflu din gura cuiva ce fel de
orânduieli sunt în acest cătun încolţit în miezul gol

PAGINI DUNĂRENE

LOCUL NAȘTERII
o proză de Nicolae AREFU
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al câmpiei. Nimic însă nu mi‐a ieșit în cale în afară
de urmele fierbinţi ale vieţii. Pretutindeni domnea
o liniște fierbinte...

Și în sfârșit mă izbi o respiraţie înăbușită ieșită
dintr‐un adânc ostenit: un bătrân așezat pe‐o les‐
pede în faţa unei uși! M‐am uitat atent la el; aș fi
vrut să mă apropii de gard însă evident că mi‐ar fi
dispărut din cleștele privirilor. Părea încremenit și
lipsit de vlagă. Oare era tot ce‐mi putea ieși în cale
în această neînsufleţire? Și strâmtorat de o încordare
neînţeleasă am strigat:

‐ Ei, bătrâne...
N‐am apucat să continui că a tresărit într‐un fel

straniu; s‐a ridicat speriat și bâjbâind a dat să intre
în casă. Părea orb dar nu și surd... 

Am strigat: ‐ Sunt ginerile lui Gheorghe Dumi‐
trescu, unde s‐a născut Ioana?

Cătunul, câmpia, apusul de cleștar s‐au înfiorat
de strigătul meu... Și deodată peste mine s‐a revărsat
șuvoiul tăinuit de viaţă al acestui loc... Bătrânul s‐a
întors, în curţile imediate au dat buzna femei vâr‐
stnice și tinere, copii și bărbaţi; lighioanele au ieșit
de prin ascunzătorile lor. Am rămas înmărmurit. În
josul drumului a năvălit lume; femei bătrâne și ti‐
nere, copii și bărbaţi, venind grabnic spre mine. În
câteva minute am fost împresurat... O bătrânică
scundă cu mâinile crăpate și învineţite, cu picioarele
crăpate și învineţite s‐a apropiat de mine:

‐ Tu ești bărbatul lui Ionica?
‐ Da. Și vocea mea a zguduit iarăși cătunul, câmpia

și apusul.
Cei mai mulţi s‐au apropiat cu ochii îmbrobodiţi

de îngăduinţă. Numai bătrânul acela, probabil orb,
rămăsese în mijlocul curţii scrutând zadarnic aerul
fierbinte pentru a mă vedea... Bătrâna cu mâinile și
picioarele asprite mă luă de braţ, lumea îi făcu loc,
și mă conduse spre ieșirea din cătun, pe locul unei

grădini secetuite.
‐ Uite, aici a fost ograda lor...
Am pășit pătruns de fiori peste ţărâna uscată în

care se topiseră vrejurile de legume... Femeia se
ţinea după mine, restul lumii rămăsese la marginea
ţarinei.

‐ Chiar aici au avut casa...
Am tresărit. Mi‐am uitat în jur apoi privirile mi

s‐au strâns la picioarele uscate ale bătrânei care mu‐
iau pământul aspru.

‐ Aici s‐a născut Ioana?
‐ Da, aici, într‐o seară ca aceasta...
Și fulgerător mi‐a apărut în minte zburdând prin

franjurile apusului... Misterul îmi părea că se des‐
tramă... Încă de când ne‐am unit viaţa am avut sen‐
zaţia că totul e mister, că firea ei ascunde o taină,
taina care a zămislit‐o... M‐au năpădit aducerile
aminte și dorul. Eram prin partea locului numai de
câteva zile și simţeam că‐mi lipsește farmecul ei,
alintările zglobii, dar mai ales nevinovăţia jucăușe;
inocenţa fulguitoare a gesturilor și devotamentul
învestit în înfăptuirile ei mărunte și firești. Știam că
împreajma mea se simte în largul ei, că în căsuţa
noastră își dezvăluie fiorii de copilă și gospodină.
Mi se pare un noroc că am întâlnit‐o, la 20 de ani ai
ei, neprihănită și surprinzător de străină de toate
apucăturile și mofturile tineretului...

Sunt mulţumit, sunt mulţumit mai ales că o simt
fericită...

Bătrâna îmi povesti cu o voce caldă că în ziua
aceea maică‐sa a dus boii la apă, legaţi cu frânghia
de coarne și ea între ei. "O muscă de streche și‐a fă‐
cut de cap și animalele au pus coada pe spinare tâ‐
rând‐o pe biata Maria peste câmp... A avut mare no‐
roc că n‐au călcat‐o în picioare... Seara a scăpat
plodul sub pat iar Gheorghe l‐a ridicat și l‐a pupat
pe frunte..."
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DOREL RAAPE și tristețile sale dadaiste 
de Virginia CHIRIAC                        

Medicul și scriitorul DOREL RAAPE pare predes‐
tinat excepţiei de la regula locului comun, printr‐un
determinism de ordin biografic, generat de căsătoria
mixtă, româno‐germană a strămoșilor săi, care i‐au
transmis și numele, total neobișnuit în contextul
onomasticii tradiţionale. Această dublă filiaţie etnică
își va pune amprenta asupra perso ‐
nalităţii sale complexe, definite la limita
a două confluenţe culturale, lesne de
identificat în dihotomia unui EU, plasat
între pragmatismul nemţesc și viziona‐
rismul speculativ, de sorginte mioritică.
Prin urmare, traiectoria evoluţiei sale
destinale va suprapune profesiei de me‐
dic, care presupune luciditate, rigoare
și precizie, neîndoielnicul său talent de
a se refugia în lumea himerelor și a plăs‐
muirilor parabolice.

În volumul său de versuri, TRISTân‑
TZARA Apei Dâmboviţei, Editura „ENE‐
SIS”, Baia Mare, 2019, autorul apare în
postura unui răzvrătit, excedat de afron‐
tul deconcertant al unei lumi măcinate
de grave disfuncţii morale, pe care în‐
cearcă s‐o înfrunte cu aplombul mucalit al înţe ‐
leptului, având la îndemână soluţia pur românească
de a face haz de necaz. Titlul pornește de la pseudo‐
nimul unuia dintre cofondatorii dadaismului, miș ‐
care artistică avangardistă, iniţiată la Zürich, în 1915,
de grupul unor tineri intelectuali, care au ales să se
împotrivească terorii și anarhiei generate de de ‐
clanșarea Primului Război Mondial, prin radicaliza‐
rea atitudinii estetice. În ţelegem că poetul inten ‐
ţionează să reitereze o stare de spirit, în contextul
societăţii actuale, identificându‐se cu atitudinea de
frondă a înaintașilor săi. Așadar, asistăm la derularea
unui act poetic inedit, în total acord cu opţiunile
unui artist neîndatorat tendinţelor și formulelor li‐
rice la modă, căci DOREL RAAPE este artizanul pro‐
priului univers liric, perceput ca o revanșă la asaltul
realităţii dâmboviţene. Imaginarul său poetic, aflat
sub semnul lucidităţii unei conștiinţe receptive la
problematica deosebit de complexă a contempo ra ‐
neităţii, reprezintă o viziune originală asupra con‐
tingentului existenţial, filtrat în registrul unui tra‐
gism luminos, care atenuează asperităţile tonului
vehement.  

Volumul este structurat în patru părţi distincte,
cu o anumită independenţă tematică: Fizică și me‑
tafizică cu Lara (însemnări făcute de dr. Jivago), Cli‑

puri făcute cu IULIA Sărăcie în DRACULATOWN, TRI‑
STânTZARA Apei Dâmboviţei și Hey Jude, care repre‐
zintă proiecţii ale viziunii EU‐lui liric asupra
realităţii, reflectate în lumina diversificată a oglin‐
zilor paralele. Multiplicarea perspectivei reliefează
complexitatea interferenţelor relaţionale dintre spi‐

rit și materie sau dintre existenţa frag‐
mentară și ansamblul unitar al planului
cosmogonic, având ca rezultat, dezvol‐
tarea discursului liric într‐o gamă va‐
riată de registre stilistice și motive lite‐
rare. În pofida atitudinii persiflante, cu
alunecări în zona derizoriului, descope‐
rim la DOREL RAAPE, veritabile oaze
de lirism autentic, ce marchează dra‐
maticele zbateri ale căutătorului de ade‐
văr, angajat pe drumul spinos al
cunoașterii absolute. 

În Fizică și metafizică cu Lara (în‑
semnări făcute de dr. Jivago) nucleul ar‐
tei poetice se constituie pe suportul
unor supoziţii de natură filosofică, în le‐
gătură cu limitele percepţiei noastre
obiective asupra realităţii,din moment

ce: Punctul din Univers/unde a avut loc Big‑
Bangul/este în Centru Creierului meu.//acum/Creie‑
rul meu este Centrul Universului/ acum/toate Gala‑
xiile se îndepărtează de EL//născând Vidul
Intergalactic.//poate e o greșeală de proiect/ poate
e o greșeală de execuţie/așa ceva nu e posibil/ Vidul,
Nimicul nu trebuie să fie creat//Gândind /încerc să
corectez proiectul/Gândind/încerc să corectez
execuţia/cu gândurile mele. (35531) Jonglând între
concret și abstract, între dialectică și metafizică, vi‐
ziunea estetică a poetului se mulează perfect, pe
traiectul unui ingenios joc al aparenţelor, menit să
așeze cortina peste faţa de zgură a anodinului
existenţial. Poemele acestui capitol sunt ordonate
aleatoriu într‐un cod numeric, cu o anumită rele ‐
vanţă personală, probabil, care contribuie la ambi‐
guizarea mesajului. În spatele limbajului abscons,
cu diseminarea sensurilor în umbra simbolurilor și
a metaforelor parabolice, cu alternarea tonurilor în‐
tre verva ludică și meditaţia gravă, ni se relevă di‐
mensiunea unui spirit bântuit de neliniști grave, le‐
gate de timp, destin, sacralitate. Nu lipsesc accentele
patetice, disperările și lamentaţiile generate de
sfâșierile lăuntrice: în fiecare noapte/Strigoiul
Nemulţumirii/îmi bântuie Sufletul/ /înspăimân‑
tându‑mi Visele///nu trebuia/să fie mormânt Nemul ‑
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ţumirii/în Sufletul meu//în fiecare noapte/Visele
mele/alergând înspăimântate/de‑a lungul neuroni‑
lor/se transformă în coșmaruri. (36958)

Lumea lui DOREL RAAPE este imaginea simbolică
a unui univers dezgolit de consistenţă, agonizând
iremediabil sub incidenţa absurdului, este o lume
dispersată în degringolada totală a reperelor morale.
Structura imaginilor alegorice are ca fundament
anularea logicii comune, prin insolitarea termenilor,
folosirea asociaţiilor lexicale inedite, cultivarea pa‐
radoxului și a mutaţiilor de sens, tehnici menite să
contravină orizontului de așteptare al cititorului.
Nu putem trece cu vederea densitatea valenţelor
sugestive ale poemelor având ca tematică anorma‐
litatea spaţiului românesc, prins în mrejele unei
conspiraţii malefice generale. Oripilat de anomaliile
sistemului din DRACULATOWN, poetul își exorci‐
zează suferinţa și spaima de forţa dominatoare a
răului reprezentat de LUCIA Sărăcie (resemantizare
a expresiei populare, sărăcie lucie), în tonuri de

incantaţie biblică: Doamne,/ cum vei mai putea ju‑
deca sufletul meu/când cea mai bună parte a Lui a
fost roasă de/șobolanii Luciei/a mai rămas doar:grăi‑
rea în deșert/Iubirea de stăpânire/ Grija de multe/
Trândăvia. (Efrem Siriul)

Nu putem trece cu vederea impactul vizual favo‐
rabil asupra cititorului, determinat de partea  grafică
a volumului, reprezentată de picturile în tempera
ale acestui atât de înzestrat artist sau de fotografiile
aparţinând prietenilor săi, care‐au imortalizat în
ipostaze unice, momente din viaţa autorului.         

Domnul DOREL RAAPE, afirmat anterior, ca re‐
dutabil prozator și dramaturg, își face debutul în li‐
rică, prin acest volum, care‐i confirmă valoarea și
plurivalenţa talentului. Ca o concluzie, putem afirma
că periplul analitic prin lumea lui DOREL RAAPE, o
încercare deloc simplă pentru exeget, converge în
extraordinare conexiuni de idei, generatoare de în‐
altă emoţie și elevaţie spirituală.

VIRGINIA CHIRIAC
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Ina ARHIP (Tg. Bujor)
IZVOR DE VERS
‑ Lui, Poetului ‑

Nu vreau să‐ţi calc pe urme 
Cum nici nu am visat,
Dar ai scos deodată versul 
și el ne‐a bucurat ‐

Când răsfoiești o carte,
Prin gânduri ai umblat
și‐ai prins atunci sămânţa 
ce‐n vers s‐a așezat ‐

Venind cu‐a mea iubire 
la cel ce gândul mi‐a văzut,
noi știm că‐n fiecare
nou drum a început ‐

Un vers, o strofă poate,
desigur e cam puţin   
când vreau s‐aprind o stea
și‐n coroană s‐o anin!

Da, port a lui coroană 
moștenită din părinţi, 
și nu‐s puţine versuri
spre a‐i face sfinţi!

DORUL MEU

Pun gura la izvor
de sete și de dor,
trec fructele în pârg
si foșnete prin târg;

Sunt singură acasă
și scriu pe‐un lemn de brad
cuvinte de matasă
pentru copilul drag!...

Când privesc dealul și valea 
înfloresc toţi plopii 
și amiaza‐mi ţine calea 
când vreau de tine să m‐apropii!

AMURG

Visez o corabie în amurg, 
prin noianul frunzelor ce curg, 
o cărare mă cheamă la tine 
pierzând‐o, nu știu de‐i bine!

Vise, cum n‐am prea visat, 
o ploaie înflorind peste sat, 
acolo, într‐al porţii prag,
să‐ntâlnesc omul meu drag!

STRADA MEA

Pe unde merg și unde sânt, 
Fie ziuă, fie noapte,
Eu învăţ același cânt 
Izvorât din alte șoapte ‐

Strada mea‐e ca o carte
Deschisă pentru oameni buni, 
Celor ce vin din altă parte,
Pe frunte, le punem cununi!

Strada mea e ca o carte 
Pentru‐o lume fără moarte!
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CRONICĂ LITERARĂ
Elena Netcu ‑ o prozatoare de mare forță

Despre scriitoarea tulceană Elena Netcu (n.1950)
se poate spune că are deja o operă în urmă: versuri
de copii: Puiul Moț (2010), Isprăvile motanului
haț (2011); versuri: Amforă în Necuprins (2005),
Ritual, (2007), Cavalerul cuvintelor (2011), Verde
pelin (2012), Vânzător de amintiri (selecţie,
2012); romane: Lenka (2010), Umbrele din Valea
Rece (2013), Povestea unui legionar (2016), Le‑
genda emirului Nogai (2017), Exilații (2019) și
Pași spre Infern (2019), la care se adaugă o bogată
serie de eseuri, de comunicări știinţifice și de articole
cu tentă metodologică și pedagogică, autoarea fiind
profesoară de limba și literatura română în mai
multe școli din Municipiul Tulcea sau din împreju‐
rimile acestuia, îndeosebi din Isaccea unde ea însăși
și‐a făcut studiile preuniversitare.

Beneficiind de o prefaţă pe cât de documentată
pe atât de pertinentă și de avântată, semnată de
Anastasia Dumitru, romanul Pași spre infern vede
lumina tiparului la Editura PIM (Iași, 2019). Roman‐
ciera arată într‐o notă introductivă că sursa amplei
sale scrieri romanești de 250 de pagini o constituie
însemnările lui Panait Toader, păstrate cu sfinţenie
și memorate de Panait Sevastiţa, fiica ajunsă la ve‐
nerabila vârstă de 84 de ani și aflate în posesia bil‐
bliotecarei Liceului din Isaccea, Mihail Adriana‐Do‐
rina, personaj martor în scrierea de faţă unde au
afluit și informaţiile, respectiv materialul iconografic
de rigoare, furnizate de vârstnicii din Revărsarea:
Stamate Gherghina, Stamate Florica și Dobrișan
Safta.

Prefaţatoarea cărţii vorbește, pe bună dreptate,
de o tehnică a autenticismului în scierea acestei căr‐
ţii, tehnică rezidând atât din recurgerea la întegrarea
documentelor, din referirea la necazurile abătute
de‐a lungul primei jumătăţi a veacului al XX‐lea peste
satul de veterani, Principele Nicolae, de pe malul
Dunării, cât și din stilul oral folosit de cei ce se des‐
tăinuiesc către naratoarea ce vrea să smulgă cu orice
preţ de la uitare trecutul ţinutului în care s‐a născut.
Discursul romanesc propriu‐zis e o împletire de voci
narative, de povestiri telescopate cu spaimă, cu du‐
rere și nu, rareori, cu umor. Această localitate de ve‐
terani ai Războiului de Independenţă începe pe la
1904, când, din iniţiativa benefică a Regelui Carol I,
sunt aduși și împroprietăriţi aici, în Piatra Călcată,
devenită ulterior Principele Nicoale, actualmente
Revărsarea, mai mulţi moldoveni destoinici din Lun‐
gești. Alegerea locului de întemeiere o face un stră‐
bunic al Sevastiţei, Petrache Aldea, în decizia lui
atârnând greu apropierea de Dunăre și fertilitatea

solului aluvionar. Nu s‐a terminat bine cel de al doi‐
lea război balcanic (1913) care a devastat Dobrogea
că a și început prima mare conflagraţie mondială.
Unii bărbaţi erau deja concentraţi, iar pe 15 august
1916 se anunţă mobilizarea generală căci România
intră în război, după 2 ani de neutralitate. Cei din
Suhat primesc ordin să se refugieze peste Dunăre și
s‐o apuce spre nord spre a se aciua pe la rudele din
Moldova. Convoiul refugiaţilor se întoarce însă în
satul bântuit de ciori și de cucuvele și unde sunt,
cât de cât, apăraţi de armata rusească și ea pe picior
de plecare căci veneau din urmă trupele bulgare și
nemţești cu care nu prea era de glumit. Veteranii
Războiului de Neatârnare mor pe capete, deoarece
nu mai „vor să vadă și să audă și alte grozăvii” (p.57).
Parastasele se ţin lanţ. Adolescenţii nu mai pridi‐
deasc că săpatul gropilor prin cimitir. Dar, în plin
decembrie, sătenii nemobilizaţi primesc ordin să
pornească iarăși în bejenie. Drumul nu‐e deloc lipsit
de peripeţii: căruţele se înţepenesc în nisip, se fură
din bagajele refugiaţilor și așa bătuţi de soartă sau
hamurile noi  ale cailor, rușii fură vaca și juncanii
familiei lui Ioniţă Panait etc Există însă și un senti‐
ment de solidaritate al oamenilor din satele unde
refugiaţii cer găzduire și nutreţ pentru animalele
zogoldite de drum. Autorităţile Galaţiului înfiinţează
o cantină populară pentru refugiaţi, dar moara este
bombardată. Pentru a se proteja de gerul năpraznic,
refugiaţii devastează gardurile caselor părăsite. Pri‐
măvara reactivează toate miasmele și epidemia de
tifos exantematic se declanșează instantaneu. Anul
1918 este unul foarte secetos și pribegii se tem să
nu fie din nou foamete ca în 1903. Pe 15 august are
loc demobilizarea, iar către Crăciun se primește
aprobarea revenirii în Dobrogea de unde nemţii,
bulgarii și turcii se retrăgeau după ce părăginiseră
fără milă satele abandonate de cei plecaţi în bejemoe
cu aproape trei ani în urmă.

Cei din satul Principele Nicolae găsesc un sat
demn de toată jalea din lume: case dărăpănate,
tranșee care le învrâsează grădinile și viţa de vie,
garduri de sârmă ghimpată pe care văduvele în‐
cearcă s‐o strângă. În satul întors pe dos ajung 15
soldaţi reformaţi, conduși de sergentul Gheorghe
Dobrișan cu misiunea de a ajuta la arat. Doar câţiva
se mai întorc pe la casele lor; cei mai mulţi se căsă‐
toresc și se stabilesc aici, frumosul și harnicul ser‐
gent, râvnit de toate fetele, devenind soţul Aristiţei,
fiica Păunei Ţepeluș. Sătenii îi asimilează, nu fără
reticenţe, pe venetici și împreună, ajutaţi de autori‐
tăţile locale și naţionale, purced la reconstrucţia lo‐
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calităţii. Familia de tip feudal, ca și‐n Moromeții lui
Marin Preda, începe să se clatine, mulţi tineri își
caută norocul pe la oraș, cum procedează și cei doi
băieţi mai mici ai lui Ioniţă Panait, Nicolae și Vasilică.
Războiul este prezent deopotrivă în amintirile și‐n
blestemele oamenilor care nu obosesc să‐i deza‐
probe pe dezertori de tipul lui Tudorache Pârâu care
nu‐i văzuse în niciun chip rostul celui de al doilea
război balcanic și dăduse bir cu fugiţii. Cu toate că
urăsc războiul, localnicii laudă ca pe o necesitate
efectuarea stagiului militar care formează caracterul
flăcilor și‐i face oameni de ispravă, chit că fetele că‐
rora recruţii le jură iubire veșnică nu‐i mai așteaptă
de cele mai multe ori și idilele, desprinse parcă din
poemele lui George Coșbuc, se termină în chip ne‐
fericit, ca‐n cazul lui Toader Panait și al Marioarei
Balaban. Băiatul se va însura cu fiica lui Panait Le‐
onte, Păuna, care‐i va dărui o droaie de copii, chit că
nu toţi vor trăi, așa cum se întâmpla frecvent în
epoca în care asistenţa sanitară era destul de precară
și acţiona mai mult legea selecţiei naturale. Dar peste
satul cu nașterile, botezurile, nunţile, bătăile flăcilor
la hore și baluri, plecările la oaste al băieţilor care
se desprindeau de coarnele plugului, priveghiurile
și înmormântările lui,bucuriile pricinuite de roadele
pământului în anii norocoși, se abat norii celui de al
doilea cataclism mondial. Și iar plicuri cu chenar
negru sosesc în sat, și iar alţi și alţi veterani de război
aduși aici prin împroprietăriri, și iar valuri de fete
bătrâne și de văduve chinuindu‐se să‐și crească plo‐
zii dintre care mulţi nici nu‐și vor fi cunoscut nicio‐
dată taţii rămași să‐și doarmă somnul de veci în pă‐
mânt străin, la Cotul Donului sau în Munţii Tatra,
după cum i‐au purtat interesele și poftele dezlănţuite
ale unor puteri absurde și egoiste.

Nu întâmplător cel de al treilea și ultimul capitol
al cărţii căreia îi adaugă o dimensiune fatastică se
numește Nuntă cu Sânziene. Ca o ripostă la războiul
care a secerat cu nemiluita zeci de bărbaţi însuraţi
sau nu, natura se erotizează și păcatul împreunării
fetelor nelumite cu bărbaţi ce nu le aparţin în faţa
lui Dumnezeu este cvasiabsolvit în numele vieţii
care trebuie să triumfe, pe indiferent ce cale. O fe‐
meie poreclită Iepuroaica, naște copii pe care‐i aban‐
donează apoi, rând pe rând, la ușa bisericii. Scena
de dragoste dintre Săftica, fecioară, și Melinte, bărbat
însurat, constituie unul dintre cele mai frumoase și
mai senzuale poeme în proză din literatura română
dintotdeauna. Zvârcolirea sălbatică a celor două tru‐
puri este implicit o exorcizare a spaimei de războiul
care i‐a marcat pentru totdeauna pe cei doi actanţi:
„Îngenuncheară amândoi în iarba ca o sârmă ghim‐
pată, mușcându‐se într‐o beţie inconștientă. Li se
părea că se târăsc prin tranșee. Mii de schije invadară
deodată trupurile din creștet până‐n călcâie și se

prăbușiră în abis. Cei doi simţiră arsura infernului.
Bărbatul era un boţ de lavă, topindu‐se cu aceeași
furie în carnea și sângele fierbinte amestecat cu dis‐
perare. Ea aștepta momentul acela suprem de răz‐
bunare, de parcă ar fi aruncat o grenadă în războiul
care i‐a stricat norocul și care a făcut din ea o floare
veștejită la marginea drumului. Își azvârli pletele ca
o biciușcă peste trupul spasmodic al bărbatului care
gemea intermitent, rostogolindu‐se în acest amestec
de schije împrăștiate în tranșee și nu într‐un pat
conjugal. În aer pluteau arome de dragoste flămândă,
ce se topeau pe  buze fierbinţi. O lacrimă târzie stărui
pe trup de femeie, într‐un scâncet și‐un geamăt de
lună: „tu fă‑mă femeie într‑un ţipăt de șarpe”. Era
șuierul de moarte al puștii deșarte și strigătul cucu‐
velei de noapte: „războiul să arză, în foc și tăciune”!
Multe fete nu mai rezistă și‐și fac seama sau își pierd
minţile. Demersul salvării lor de către Catrina lui
Andriescu, suspectată de practicarea magiei negre
dă greș. Preotul este și el bănuit că n‐a rezistat ispi‐
telor trupești ale dezmăţatelor din ţinut și, când
gluma se îngroașă, dispare cu preoteasă cu tot din
satul care s‐a umplut cu copii din flori.

Elena Netcu este o prozatoare de mare forţă, nu‐
mele ei impunându‐se strălucit și reperial pe harta
literară a Dobrogei. Anul 2019 se soldează pentru
ea cu editarea a două romane de proporţii: Pași
spre infern și Exilații.

Ion Roșioru
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CRONICĂ
de Paul ARETZU

CAPTIV ÎN ILUZIA POEZIEI
Realitatea, lumea există, în primul rând, în

modul în care noi ne‐o reprezentăm. Fiecare
individ locuiește în realitatea sa. Acest fapt
face să existe miriade de lumi care, e drept,
comunică între ele, se contaminează reciproc,
dar nu‐și pierd formatul de identitate.

Nicolae Mărunțelu (născut în 1938) a avut
revelaţia poeziei la 72 de ani (în 2010), după
care a publicat șase cărţi de versuri și două
romane. Sumarul tomurilor sale este eclectic, îmbi‐
nând idei, genuri literare, teme eterogene. Se înscrie
într‐o direcţie similară picturii naive. Asemenea oa‐
meni stau de vorbă cu Dumnezeu, ca Petrache Lupu.
Ei trăiesc într‐o continuă stare de exaltare. Că se ex‐
primă în versuri, că se exprimă în proză, că tac este
pentru ei același lucru. Pentru ei contează împlinirea
sufletească. Aceasta provine din totala concordanţă
dintre minte și suflet, din trăirea onestă, fără ipocri‐
zie, fără circumspecţie, fără dedublare. Sunt oameni
dintr‐o bucată, cum s‐ar zice. Orizontul lor se des‐
chide înăuntru. În lumea lor fericită nu există gra‐
matică, ortografie, topică, punctuaţie, ci numai vi‐
ziune. Ceea ce contează pentru ei este credinţa
nestrămutată în ceea ce fac. Ei se derogă de la orice
regulă, de la orice dogmă, pentru că ei cred în pro‐
priul adevăr, în accesul mistagogic. 

Pe de altă parte, avem în acest caz o situaţie tipică
de expresivitate involuntară, așa cum a definit‐o Eu‐
gen Negrici. Cartea La poarta împlinirii (Editura Mu‐
zeului de Istorie, Galaţi, 2017, ediţia a VIII‐a) are
sub acest nume impresionant mottoul „O carte fru‐
moasă, cinste cine te citește”, parafrazând original
versul arghezian din celebrul poem Ex libris. Fante‐
zia autorului, dublată de entuziaam nu are limite:
Donald Trump este numit „Uraganul păcii”. Despre
sine afirmă: „Cartea «La Poarta împlinirii», are un
bogat fruct roditor, cu fructe neepuizabile într‐o
viaţă de om, în care am creat, zidit și construit opere
literare interioare și exterioare pentru sufletul uman.
Ca poet publicist, ca și alţi truditori ai condeiului li‐
terar, operele mele literare create, reprezintă în li‐
teratură un puternic imbold, o pildă emoţională, un
îndemn cutezător asupra credinţei mele literare poe‐
tice apărute până în prezent. […] Cartea «La poarta
împlinirii» este o mișcare sfântă ce seamănă cu de‐
riva unui continent...” (Cuvântul autorului asupra
ediţiei). Este o carte mixtură, a dialogului imperativ
și patetic cu toată lumea, cu cititorul, cu iubita ne‐
prihănită, cu Dumnezeu. Pe critici, percepuţi ca

dușmani, când îi afurisește, când îi iartă: „O,
voi, criticilor mei,/ Mi‐aţi dat în viaţă chinuri
și durere,/ Ura voastră se înfige în mine, ca o
gheară/ Mă arde ca o văpaie,/ De ea mi‐e
frică,/ Că voi muri în crâncene dureri,/ Voi
sunteţi mai răi, ca o fiară,/ Hai, veniţi, uitaţi‐
vă în ochii mei,/ Mi‐aţi furat privirea blândă
și iubirea,/ Iar eu v‐am dăruit din inimă iubi‐
rea,/ Prezentul meu, nu veţi uita,/ Uitaţi‐vă în

sus la Dumnezeu,/ Că pentru rele/ Nu le va uita...”
(Criticilor mei). Scriitorul confundă (ceea ce Maio‐
rescu diferenţia în urmă cu un secol și jumătate) es‐
teticul cu eticul. Această încurcătură pornește din
fervoarea credinţei, care, uneori, cu suflu biblic, dă
la iveală mici bijuterii: „Văd timpul pe pământ cum
zboară,/ Și vântul prin case/ Mătură afară,/ Deși
mi‐e frig, nu mă gândesc că am să mor.” (Testament),
„Poetul e sfios ca o frumoasă damă” (Poetul),
„Frumuseţea este veșmântul/ Iubirii lui Dumnezeu”
(Veșmântul iubirii), „Sunt singur într‐o lume tristă,/
O veșnică umbră ce se vede în timp” (Prin ochii pă‑
zitorului), „Nu te‐am văzut de‐un infinit de ani/ Mi‐
e dor de tine și aș vrea să mor,/ Să mă topesc în
ploaia care bate‐n geam.” (Mi‑e dor de tine) etc. Au‐
torul nu are discernământ stilistic, acest lucru fiind
pentru el frivol, neintrând în sfera sa de interes. Im‐
portantă este trăirea nemijlocită.

Pe lângă elegiile unei iubiri trădate, pierdute, Ni‐
colae Mărunţelu scrie și satire destul de vehemente,
condamnând cu formule preluate din disputele po‐
litice, corupţia, nedreptatea, lăcomia, chiar fumatul,
obicei foarte nesănătos. Apar în carte inserţii pro‐
zastice evocând personalităţi precum Ecaterina Teo‐
doroiu (pe care o numește afectuos Cătălina), Con‐
stantin Brâncuși, Mihai Eminescu, Nicolae Iorga,
Arsenie Boca, Patriarhul Teoctist, Patriarhul Daniel,
președintele Klaus Wernner Iohannis, Ciprian Po‐
rumbescu. Însă o atenţie specială este rezervată
președintelui SUA, Donald Trump. Mai sunt pomeniţi
Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena, dreptul Iov, mar‐
tirii de la Canalul Dunăre‐Marea Neagră, patimile și
suferinţele Mântuitorului, crucea de pe Caraiman,
catedrala „Sfânta Treime” din Sibiu. Autorul înso ‐
ţește prezentările, în general sumare, cu texte ver‐
sificate, un fel de acatiste, alternându‐le cu imnuri
dedicate divinităţii, cu satire vizând imoralitatea
contemporanilor, ori cu elegii adresate unei iubite
din tinereţe, Antigona, căsătorită în timpul când au‐
torul făcea armata. De fapt, modelul, întrezărit în
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acest ultim caz, este Cântarea cântărilor, cei doi
adresându‐și reciproc laude și chemări, într‐o relaţie
castă, imaginară: „Spune‐mi Antigona un cuvânt,/
Ce‐i omul pe pământ?/ E un câmp curat de stele,/
Legănat de furtună și vânt,/ O, draga mea,/ Văd în
ochii tăi!/ Tot cerul primăverii,/ Să uităm iubito anii
grei,/ Ai despărţirii și durerii/ Ușa împărăţiei lui
Dumnezeu,/ Este întotdeauna deschisă/ Pentru
noi...// O, dragul meu, Niculăieși/ Te iubesc, dragul
meu,/ Te iubesc,/ Trimite‐mi gândul tău frumos,/
La mine iubite să steie!/ Își trimit iubirea mea cu
chipul meu,/ Că mi‐ai uitat chipul ca femeie...” (Te‑
am căutat).

Autodidact și inspirat, Nicolae Mărunţelu crede
că îndeplinește o misiune profetică. Este partizanul
Uniunii Europene și recomandă renunţarea la vicii
și păcate, susţinând o viaţă virtuoasă și contempla‐
tivă, adorându‐l pe Dumnezeu: „Scopul nostru în
viaţă este fericirea care vine din frumos”, „Frumosul
este veșmântul lui Dumnezeu,/ Căci Dumnezeu este
iluzie și fericire,/ Aceasta este frumuseţea absolută”.
(Veșmântul iubirii). Agramatismele lui devin totuși
agreabile, căpătând expresivitate (involuntară).

Nicolae Mărunţelu este dovada că destinul poate
fi învins prin voinţă și prin credinţă, prin convinge‐
rea, susţinută repetat, că omul are menirea de a lăsa
ceva în urma sa. El crede că moralitatea, pioșenia,
patriotismul, iubirea sunt poezie. Iar, după pravila
lui Iisus, credinţa ne va mântui. Chiar numele auto‐
rului (hipocoristic) pare predestinat, amintindu‐ne
de Sf. Dionisie Exiguul (cel Smerit) sau de Sf. Apostol
Pavel, cu corespondentul latin Paullus (mic).
Notaţiile sale pline de francheţe, reprezintă un nivel
popular de exprimare a convingerilor proprii, sub
forma imnurilor, acatistelor, rugăciunilor, ori a evo‐
cărilor și satirelor: Vino, Doamne, din soarele sfânt,/
Că acolo cred că locuiești,/ Tu ești pâinea cerească,/
De viaţă și iubire!/ Ești cerul meu de stele,/ Sfânt
strălucitor,/ Întotdeauna în viaţă, de tine și de stele,/
Îmi este dor... […] În veșnicia ta, mă vezi îndurerat,/
Mintea poetului e înfiorată duios,/ Că floarea Ro‐
mâniei,/ De ieri și de azi,/ A plecat în lume!/ A plecat
pe jos...// Eroii României de ieri,/ Care și‐au dat
viaţa/ Pentru apărarea pământului străbun/ În viaţa
aceasta și dincolo de ea.// Nici gând să‐i uităm,/ Și‐
au jertfit viaţa pentru/ România tuturor/ Să nu uitaţi
de ea...” (Făcător de pace în suflet).

Nicolae Mărunţelu a găsit împlinirea sufletească
în iluzia poeziei și în certitudinea iubirii. Viaţa lui
este plină de spiritualitatea unei cărţi imaginare, cu
care se confundă și pe care o aduce ofrandă adevă‐
ratului Creator. Și, astfel, ne întoarcem la început:
fiecare individ locuiește în realitatea sa.
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La începutul anul 1913, la 23 februarie,
George Enescu, domiciliat în Paris, Rue de
Clichy, nr. 26, donează Ministerului Cultelor
și Instrucţiunii, prin Administraţia Casei
Școalelor, suma de 27.000 lei spre a forma
un fond inalienabil numit „Fondul George
Enescu”, în vederea organizării unui Concurs
de Compoziţii Muzicale la scară naţională
anual și acordarea de premii pentru cele mai
bune lucrări.

Cu acest prilej, a fost alcătuit un Regula‐
ment de participare (ulterior editat de In‐
stitutul de Arte Grafice și Editura Minerva,
1913, 10 p.) și, prin avocatul G. Tomaziu.
Donaţia lui George Enescu a urmat căile le‐
gale de a fi încadrată juridic ca instituţie de
stat: acordul Secţiei Notariat a Tribunalului
Ilfov (nr. 3043, 25 febr. 1913), pentru această
iniţiativă, acceptat de Consiliul de Avocaţi ai
Statului (nr. 8084, 16 martie 1913), înscris
în jurnalul Consiliului de Miniștri în ședinţa
din 19 martie 1913, purtând semnăturile
membrilor Guvernului: Titu Maiorescu –
prim ministru, C.C. Dissescu, M. G. Cantacu‐
zino, General de brigadă Ion Herescu, Nico‐
lae Xenopol, Take Ionescu, A. Marghiloman,
A. A. Bădăreu – miniștri, după care a urmat
Decretul Regelui Carol I (nr. 1388, 28 martie
1913).

Presa naţională și europeană a întâmpi‐
nat cu viu interes instituirea Concursului, la
care s‐au înscris 17 candidaţi.

La 15 octombrie 1913, orele 9 seara, Ju‐
riul Concursului a deliberat câștigătorii, în‐
cheind procesul verbal, semnat de George
Enescu – președinte și de ceilalţi membri
printre care se disting C. Dimitrescu și D.G.
Kiriac.

După trei ediţii, desfășurarea Concursului
se întrerupe datorită Primului Război Mon‐
dial/Război de Întregire Naţională, reluat
după 1920.

Documentele pe care le reproducem se
află în Arhivele Istorice Naţionale din Bucu‐
rești, atât cele de constituire/aprobare, cât
și rezultatele ediţiilor din 1913, 1915, 1916,
Concursul întrerupându‐se definitiv datorită
începerii Celui de‐al Doilea Război Mondial.

Mircea Coloșenco

GEORGE ENESCU
- DONAȚII -

DOCUMENTE INEDITE: FĂRĂ SIGILIU

FONDUL  NAȚIONAL  „GEORGE  ENESCU”

G. Enescu ‑ portret de Mircea Cojocaru
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INFO PORTO-FRANCO. «DOAGA STRĂZII»... VENI VIDI...
• Scriitorii Teodor Parapiru, Sterian Vicol, Du‑

mitru Marian și Nelu Stamate au fost prezenți la
Colegiul Național „Vasile Alecsandri” unde s‐au
întâlnit cu elevii și profesorii de la clasele de filologie.
Reuniunea literară a cuprins lecturi din creaţia celor
invitaţi, precum și un antrenant dialog, la care nu‐
meroși elevi au pus întrebări referitoare la actul de
creaţie, fapt care conduce la ideea că tânăra gene‐
raţie este interesată de lectură. Cu aceeași ocazie,
în cadrul manifestării literare organizată de Repre‐
zentanţa Galaţi a Filialei lași a USR, a fost lansată și
revista de cultură Porto‐Franco, nr. 279.

• Librăria Alexandria de pe Strada Domnească
din Galați a găzduit recent o lansare de carte al
cărui protagonist a fost Nelu Stamate, colegul
nostru de redacţie. Volumul, numărând peste 700
de pagini, și intitulat „J.R.R. Tolkien, făuritorul de
universuri”, este o lucrare scrisă și prezentată în ca‐
drul sesiunii de doctorat. Au vorbit despre carte Ste‐
rian Vicol, Teodor Parapiru, Adi Secară, Gelu Ciorici.
În final, autorul a acordat autografe.

• Am primit la redacţie, între alte publicaţii lite‐
rare, revista „Viața Basarabiei”, editată de Asociaţia
Naţională a Oamenilor de Creaţie din Moldova ‐ di‐
rector acad. Mihai Cimpoi ‐ ... ‐ care apare cu sprijinul
Institutului Cultural Român. Între paginile ce ne‐au
atras atenţia se află cea semnată de Ioan Aurel Pop,
Președintele Academiei Române, care la una dintre
întrebările adresate, răspunde fără echivoc: „Popoa‐
rele care nu sunt bine conduse pier încet”.

În același număr, mai semnează: Mihai Cimpoi,
Eugen Cioclea, Dumitru Dan Maxim, Tudor Palladi,
Constantin Cubleșan, Dumitru Crudu, Ion Ţurcanu,
Iurie Colesnic și alţii.

• De luat în seamă, de asemenea, și revista
Antilethe ‑ revistă pentru rememorarea exilului
românesc, publicaţie ce apare sub egida Asociaţiei
Culturale „Carmina Balcanica”. În numărul 7 al re‐
vistei amintite, semnează între alţii: Mircea Eliade,
Pavel Chihaia, Mircea Popescu, Mihai Neagu Basarab,
Alexandru Ciorănescu, Camilian Demetrescu, Vintilă
Horia, Ion Dumitru. Mihaela Albu ‐ director fondator,

precizează: „Aceasta nouă publicaţie este dedicată
exclusiv recuperării, aducerii acasă a activităţii încă
necunoscute în totalitate, a celor care au trăit/trăiesc
departe de ţară. Prin revista Antilethe dorim să ne
situăm împotriva uitării!”.

• CEAȘCA DE CAFEA, Minilunar cultural, lite‑
rar, artistic ‐ fondator George Drăghescu ‐ ce apare
la Tg. Jiu, reunește semnături celebre între care: Eu‐
genio Montale, Tudor Arghezi, Gh. Grigurcu, Arcadie
Suceveanu, Ilie Constantin, Marian Drăghici. Bravo
liliputule!

• VIPURI LOCALE. Pe 15 ianuarie, la monumen‐
tul/statuie Mihai Eminescu din Parcul cu același
nume din Galaţi (care a fost inaugurat în toamna lui
1911), între vorbitori s‐a aflat și dl. Victor Cilincă,
redactor la un ziar local. lată cum îl prezintă în arti‐
colul de a doua zi (16 ian.) o colegă de redactie:
Aplecându‐se asupra lui Eminescu mai puţin cunos‐
cut, gazetarul, slujbașul culturii și al limbii române,
scriitorul și jurnalistul V. Cilincă”... Dar asta nu‐i de‐
ajuns. În același ziar, la altă pagină se spune... și mai
și: „1958 Se naște Victor Cilincă, prozator, poet, dra‐
maturg, publicist, ziarist, laureat cu mai multe pre‐
mii (?) Și mai departe: „Parte din opera (?) sa este
tradusă în limbi de circulaţie internaţională”. Cei
care cunosc exact situaţia „marelui vip” local, pun
semnele mirării și întrebării ca într‐un text de Ca‐
ragiale. Fără comentarii. Totuși, dacă cel ce scrisese
despre V.C. are argumente, dumnealui trebuie pro‐
pus urgent pentru Premiul Nobel. Bravo, naţiune!
Bravo, modestie! Se mai întâmplă...

• ÎNTREBĂRI FĂRĂ RĂSPUNS. De ce Complexul
Muzeistic de Știinţele Naturii se numește „Răsvan
Angheluţă”? De ce cinematograful de la Casa de Cul‐
tură a Sindicatelor se numește „Prof. Ioan Manole”?
Domnii edili ai municipiului și judeţului vor răs‐
punde vreodată? Sau consilierii lor nu‐i informează
ce e în teren...

• DIPLOMA DE EXCELENȚĂ. Teatrul Dramatic
„Fany Tardini” din Galaţi a găzduit la finele anului
trecut o amplă manifestare artistică, devenită tra‐
diţională, GALA ARTELOR, ediţia 2019, cu care oca‐
zie au fost oferite Diplome și Distincţii unor perso‐
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INFO PORTO-FRANCO. «DOAGA STRĂZII»... VENI VIDI...
nalităţi culturale și artistice din orașul de la Dunăre.
Scriitorul și editorul STERIAN VICOL, Președintele
Societăţii Scriitorilor „C.Negri” și Redactor‐șef al pu‐
blicaţiei „Porto‐Franco”, a primit DIPLOMA de EX‐
CELENŢĂ pentru întreaga activitate desfășurată în
domeniul culturii gălăţene și CUPA GALEI, înmânate
de plasticianul DAVID SAVA, Președintele Filialei lo‐
cale a Uniunii Artiștilor Plastici din România. 

De menţionat că din 2000, de când redactor‐șef
al revistei Porto‐Franco este colegul nostru Sterian
Vicol, paginile publicaţiei au fost ilustrate cu lucrări
meritorii ale plasticienilor dunăreni. Distincţia de
faţă se adaugă fericit la alte Premii, Diplome și Dis‐
tincţii acordate colegului nostru, de‐a lungul anilor.
Felicitări! 

• FILIALA IAȘI = 70. Chiar este adevărat: Filiala
Iași (numită la înfiinţare Asociaţie) a împlinit șapte

decenii. Cu acest prilej, Filiala Iași a USR, cu sprijinul
Primăriei municipiului Iași, a realizat un volum‐do‐
cument omagial dedicat evenimentului. Sunt trecuţi
în revistă, cum se spune, foștii secretari/președinţi
ai Filialei și comitetele de conducere de‐a lungul
anilor. Procese‐verbale sunt actele care aduc în is‐
toria literaturii din... secolul trecut înfiinţarea unor
Cenacluri ale Filialei Iași în Botoșani, Piatra Neamţ,
Suceava, Vaslui, cât și noile Reprezentanţe în capi‐
talele de judeţ din Moldova. Tot în paginile Volumu‐
lui aniversar sunt consemnate Premiile anuale ale
Filialei Iași. Document pentru istoria literaturii, Vo‐
lumul omagial mai cuprinde cuvântul/salut al dom‐
nilor Nicolae MANOLESCU, Președintele Uniunii
Scriitorilor din România, Gabriel Chifu, vicepreșe‐
dinte al USR și al actualului președinte al Filialei
Iași, Cassian MARIA SPIRIDON. (St. Vic.)

ZILE DEDICATE PROTECȚIEI 
MEDIULUI

• 22 martie – Ziua mondială a protecţiei apelor
• 27 martie – Ziua internaţională a apei
• 1 aprilie – Ziua internaţională a păsărilor
• 15 aprilie – Ziua pădurii
• 22 aprilie – Ziua Pământului
• 5 iunie – Ziua mondială a mediului
• 8 iunie – Ziua mondială a oceanelor
• 16 septembrie – Ziua internaţională a ozonului
• 4 octombrie – Ziua internaţională a protecţiei
animalelor
• 6 octombrie – Ziua mondială a habitatului
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FRANÇOIS VAUCLUSE (Franța)
• Aforismul permite cu ușurinţa a renunţa să‐ţi mai exprimi gândirile greoaie.

• Cititor de geniu, tu știi bine că nimic nu e scris. 

• Cartea care vă trebuie se găsește lângă cea pe care o căutaţi.

• Aţi frunzărit‐o deja în vis, vă rămâne să o scrieţi.

• Cu siguranţă o să ajungem foarte departe, căci nu știm încotro mergem.

• Nu trebuie să știi nimic ca să pretinzi a fi la curent cu totul.

• Cartela mamă leagă deci corpul și spiritul.

• Tehnologia și‐ar putea ţine toate promisiunile dacă nu s‐ar lovi de limitele fizice ale planetei.

• Actorul se simte bine în pielea personajelor sale deci câteodată și în a sa.

• Actorul crede că minte, dar masca sa spune adevărul.

• Când iluzia spectatorului devine cea a actorului, piesa s‐a terminat. 

VALERIU BUTULESCU (România)
• Bombardamentul mediatic, mai eficient decât cel aviatic.

• Băncile știu să facă prizonieri mai bine decât orice armată.

• Unele canale de televiziune s‐au asociat întregind astfel reţeaua de canalizare a ţării.

• Despre noi in viitor: Au trăit în Epoca Internetului Neșlefuit! Se închinau în faţa unor scânduri vopsite,

mâncau carnea altor animale.

• În România, totdeauna Politehnica Jilava a avut absolvenţi mai pregătiţi decât Academia de Poliţie.

• Știam că democraţia va deschide Cutia Pandorei, dar nu credeam să iasă atâţia monștri.

• Fără ham, cu toată bunăvoinţa cailor, căruţa e greu de urnit.

• Animalele au suflet. Iar biserica nu spune nimic despre mântuirea lor. Aștept o religie care să ne trimită în

Rai cu câini cu tot.

• Păstorii de suflete s‐au înţeles. Decât să unifice câmpiile credinţei, mai bine împart oiţele.

• După revoluţie, marii scriitori români au apărut pe bancnote. Pentru inflaţia galopantă ce a urmat, s‐a dat

vina pe literatură.

• Ce caută acești miniștri în Piaţa Victoriei? Locul lor e Piaţa Obor...

IONUȚ CARAGEA (Canada)
• Cuvintele sunt degetele blânde cu care mângâiem tâmplele amintirilor.

• Poezia este corabia unui vis care navighează pe infinitatea unei lacrimi.

• Orice arbore din pustiu visează glasul pădurii.

• În orice liniște plânge un zeu. Născut sau nenăscut.

• Dumnezeu nu se dă în spectacol. NU are loc de măscăricii acestei lumi.

• Și poezia e giulgiul unui mântuitor.

• Roua = lacrimile pe care pământul le înapoiază cerului.

• Dumnezeu e perla după care te scufunzi în propria lacrimă. Uneori e cuvânt, alteori e tăcere.

• Orice piatră de pe albia râului secat, visează o turlă de castel. 

AFORIȘTI CELEBRI 
prezenți la Festivalul Internațional al Aforismului, 

Ediția a III‑a, TECUCI, 2019

TEXTE ALESE
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VASILE GHICA (România)

• Scriitorii modești se mulţumesc cu un epitaf. Ceilalţi scriu lăzi de memorii.

• Îmi cad uneori în mâna cărţi atât de slabe, încât îi invidiez pe analfabeţi. 

• Sufletul meu tot mai orfan de fântâni.

• Iluzia = averea celor care nu mai au nimic.

• Din proorocii de altădată, supravieţuiesc doar meteorologii.

• Stelele autentice strălucesc și în oiștea dricului.

• Haina îi face pe unii oameni, iar pe alţii clovni.

• Iubirile mari fac depărtările să cânte.

• Privite prin gaura cheii, toate biografiile sunt cenușii.

Aforismele lui Ștefan  

• Firescul se chinuie să trăiască fiind înconjurat de fals. Odată cu el, moare și poezia din noi.

• Pelinul (de Tecuci) este plantă medicinală bună și pentru aforisme.

• Ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de muzica cerească a sferelor și ne apropiem îngrijorător de muzica si‐

renelor de pe stradă.

• Dacă savurăm și ne încântă expediţiile altora, măcar să ne mobilizeze să o începem și pe a noastră.

• Spiritualitatea îmi spune că fiecare din noi suntem fie un finit infinit, fie un infinit finit.

• Timpul și spaţiul sunt relative, sunt vii, deoarece trăiesc prin oamenii de care se atașează.

• În iarna sufletului, titlurile ţin deseori de cald ego‐ului.

• Paradoxul există, de obicei, când nu cunoaștem partea invizibilă a realităţii.

• Prudenţa este luciditatea entuziasmului.

• Din unirea cu unul mai puternic, tot cel puternic are de câștigat mai mult.

• Paradoxal, suntem săraci fiindcă ignorăm bogăţia din noi.

• A tras de timp până a rupt răbdarea.

• Speranţa ne întreţine nevoia de zbor, transformându‐ne uneori picioarele în aripi.

• Strângerile de mână alungă, de multe ori, strângerile din inimă.

• Sinceritatea este haina transparentă cu care se îmbracă sufletul.

Ștefan Mîrzac
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UMOR CU AMOR PE VAPOR FĂRĂ MOTOR

ION CUZUIOC
(Chișinău)

Domnului academician Mihai Cimpoi

Dealurile Moldovei sunt niște munţi 
care s‑au rușinat să crească. 
(Grigore Vieru)

Ceahlău de dincoace de Prut,
De viţă veche românească,
E muntele nemaivăzut,
Ce nu s‐a rușinat să crească.

Rătăcire istorică
Zbierând, mioarele din turmă 
Bezmetice pe șesuri trec:
Dă, Doamne, mintea de pe urmă 
în capul primului berbec!

Crăciun în gubernia Basarabia
Vânturi reci ne dau fiori, 
Spulberă la geamuri neaua 
Și ne vin colindători 
Când cu ursul, când cu steaua,

Armă strategică la Chișinău
Oricât s‐ar afla de tare,
Nu ne‐ar bate hoarda slavă. 
Dacă n‐ar avea‐n dotare
Coada de topor moldavă.

Doina basarabeanului
Noi suntem săraci în ape, 
Bem doar vin pe la agape, 
Că ne soarbe, bat‐o vina. 
Nistrul nostru... Ucraina.

Turmentați
Așa e lumea pe la noi ‐ 
Trăim mai mult din amintiri; 
Când ne‐mbătăm, suntem eroi, 
Când ne trezim, suntem martiri.

STELA ȘERBU

Dragoste rustică
Crângul îi chema, odată
Și‐și trăiau iubirile.
Azi, pădurea‐i defrișată
Le‐au tăiat cărările!

De la Adam încoace
Eva, dulce, i‐a zâmbit,
Mâna i‐a trecut prin păr
Și c‐un fruct l‐a ispitit
De‐asta el o bate măr?

Hipersensibilitate
Pe cine, oare, să iubesc?
C‐un medic vreau să mă‐ntâlnesc
Să fie rafinat, direct,
Să mă trateze cu respect.

Paznicul și echipamentul
Vine la serviciu, e în formă,
Arma din dotare nu‐i lipsește,
Are epoleţi la uniformă,
Cască... un minut și aţipește.

Parvenire
Plecat, mereu, din zare‐n zare, 
Constat, la bunul meu amic,
Că proprietatea‐i tot mai mare
Iar caracterul tot mai mic.

Pescărească
Ne povestește ce‐a "păţit",
Pe când era la pescuit:
Mărimea peștelui o saltă,
De ce n‐o fi lăsând‐o baltă?

Hoțul și poliția
Cu un comportament febril
El motivează, pueril
Și‐și dă identitatea nulă
Că e cu musca pe cagulă.
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l DOUĂ CREIOANE de GEORGE APOSTU
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Regrete

Salcâmul va‐nfori și eu nu ști‐voi,
Nici teiul falnic cu miros zeiesc.
Zălog lăsa‐voi totul ce iubesc
Și imn iubirii noastre pregăti‐voi.

Eu știu că Timpu‐i supărat și vine,
De când mi‐a pus în casă o iscoadă,
Căci din greșală l‐am călcat pe coadă,
Era firesc să‐l am pe lângă mine,

Îi trimeteam răvașe mai‐nainte
Nu‐n fruntea lui am stat,ci mai la urmă,
Lăsându‐i chiar,comoara de cuvinte!

Acuma știu că sufletul mi‐l scurmă,
Și s‐a fixat demult acolo‐n minte
Da‐i fără sens,când viaţa mi se curmă !

Am gol
(se dedică doamnei Angela Baciu)

Am gol în piept, mi‐e suferinţa hrană,
Căci m‐ai iubit iar eu n‐am nicio vină,
Doar Soarta noastră a fost, mereu haină,
Hai, vindecă‐mi durerea prinsă‐n rană.

Privi‐voi zarea când deschide o geană
Și așteptă‐mă  până  mă  fac lumină,
Lăsând în mine duhul tău să vină
Găsindu‐mă, cum știi, fără prihană.

Vom merge împreună mână‐n mână,
Eu fi‐voi o vocală, tu consoană.
Pân‐ce sonetul nostru se termină.

Dar eu acum sunt duh și nu persoană
Mă pun zălog pe Timpul ce domină
Să‐ţi fac din versuri templu și coroană.

Sonet Fantastic
(colegei mele, Stela Șerbu)

Când Luna pleacă seara la culcare
Și eu te‐aștept, mereu, pe sub uluce,
Chiar dacă vin puhoaiele năluce,
Vedea‐vei tu, de ce sunt eu în stare.

E liber gândul,unde vrea mă duce,
Chema‐voi amintirea la plimbare
Să‐ţi cumpăr chipul, făr‐asmănare,
Dar bani nu am, chiar de mă pui pe cruce !

De fapt te‐am căutat din zare‐n zare
Ceva urât începe să mă‐apuce,
Cum stinge flacăra, o lumânare !

Întreb Destinul încotro mă duce?
Și‐mi spune, că‐ntr‐o sală de‐așteptare
De unde trenul drept spre cer să urce!

Sonet

Ai grijă, Doamne, atunci când ieși pe stradă,
Căci trec beizadelele‐n viteză.
Aceste animale n‐au geneză,
Căci victimele, lor, suntem și pradă.

De ai noroc, mai capeţi o proteză,
Când soarta face doctor bun să‐ţi cadă,
Iar dacă intri singur la grămadă,
Te ciopârţesc mai, rău, ca la morteză!

Dacă te legi de ei și ai dovadă,
Sau spui ceva ce lor nu le convine,
Vedea‐vei Tu, că nimeni n‐o să creadă.

Dar adă, Doamne ,un Ţepeș, iarăși, adă.
Că‐aceștia vor da și peste Tine
Spunând, că nu‐s în stare să Te vadă !

Vasile Mandric
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ATRACȚII PARONIMICE PARODII
de Constantin TĂNASE de Dumitru MARIAN

Ion Chiric

LOCUITOR  ÎN  TIMP

„Cu spaimă în suflet deschid ușa clipelor.”
„Te caut” cu „ochii lumii”
„Ca un fel de lumină,” „ca o lacrimă a neputinţei,”
dar „nicăieri nu ești tu, nicăieri.”

„Parcă” te‐ai părăsit în „traiul de floare”
în „regnuri” de după‐„ntrupare,”
„în roșu de‐amurg” numai și numai
să n‐auzi chemarea „celui ce moare.”
„Să refuzi” „timpul ce‐a fost” și „timpul de mâine,”
Numai și numai să nu lași „cenușa”
cuvintelor s‐acopere „meridianul infinitului.”

„Deschid ușa clipelor,”  
ca o „nacelă a eternităţii,”
„și tu – nicăieri.”

Dionisie  Duma

PORTRET  DE  CÂINE

„Deodată
m‐am trezit câine.”
Aveam colţi și gheare
chiar și în „vârful limbii.”

Scântei de fiară
îmi istoveau privirea.

„Până în zori”
„n‐am știut nimic,”
probabil că trecusem 
prin toate etapele câinești.
Abia la sfârșit
„am visat că
Mușcasem adânc 
Din mormântul mamei.”
Oricum, a fost
pe când eram câine.

NOCTURNĂ
„Nu mai ajungeam acasă în seara ceea…
Se clătina ce am durat în doi…”

M‐au lăsat copiii și femeia,
Rudele, vecinii m‐au lăsat – 
N‐am ajuns și pleoapele‐mi se‐ncleie,
N‐am ajuns acasă și‐i păcat.

Am rămas mai marele pe stradă,
Am rămas cu luna doar în doi,
Unde‐i oare mama să mă vadă,
Cum miros a vin și usturoi?

Latră câinii, se reped la mine,
Pe spirală mă ridic la deal,
Parcă gardul înspre mine vine,
Din stomac îmi vine câte‐un val…

Tristă‐i viaţa, îmi aprind ţigara,
M‐am lungit pe iarbă, meditez – 
Ce mă fac de se termină vara?...
Pe o casă cântă‐un huhurez.

M‐au lăsat copiii și femeia,
Rudele, vecinii m‐au lăsat.
Soţioara mi‐a luat și cheia…
N‐am ajuns acasă și‐i păcat.

NEDUMERIRE
„Îl văd și azi la mare
Cu‐o carte subţioară,
Dar nu‐l văd s‐o citească
Din zori și până‐n seară…”

Din zare pânâ‐n zare – 
(Un cadru epocal!)
Vedeţi doar cititoare
Și cititori pe mal.

Sorb de prin cărţi lumina
Cuvintelor, eternă,
Doar unul dintre dânșii
Și‐a pus‐o‐n loc de pernă.

Și pișc‐o cititoare
În prejma lui culcată…
Măi, ce nerușinare!
Și cum de‐l rabdă fata?!

Se joacă de‐amorul
O zi cât e de mare,
Dă cărţii cu piciorul
Și pleacă la culcare.

Când soarele apune
Și gol rămâne cerul,
Pe cartea aruncată
Citesc:„Ion Vieru”.
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TINERI POEȚI

Arcadă
Tu mă lași 
Să cresc în tine
Zboruri
Și trăirile înalte,
Eu mă lupt să uit 
Povara
Unui munte
De păcate...

Însemn
Desculţ
prin iarba uitării,
plângând de păcate,
ne prefacem că viaţa
nu‐i decât un vis
cu de toate,
ne tragem pe noi
cu același trist jind,
haina roasă a luptei
când tot ce e viu
se naște murind...

Înălțare
Și eu
mă înălţam
cât
o inimă ‐
sânge eram!
iar tu
cu pașii
grăbiţi
ocoleai destine...

Înţelepciune
Să
nu furi
niciodată
sărutul buzelor
care poartă
un dor!

Întotdeauna
Întotdeauna,
te pot iubi
doar
pentru că ești
și pentru felul
cum
mă doare
când depărtările
ard.
Atât.

***

Caii mei
sunt
cai de rasă
cu copite‐n giuvaere,
frâu de aur care‐i mână
și cu coamele rebele.
Caii mei
nu pasc din
pâlcuri
dintre ierburi oarecare,
pasc din sânii tăi cu rouă
și din pântecul tău moale.
Caii mei
nu‐s
de‐osteneală.
Sloboziţi ei dau năvală
peste muzele‐adormite
și intrând pe nesimţite
o aleg pe‐aceea care
știe‐n mâini a strânge frâul
cailor ce pasc zăvoaie...

Semn
ai
toate capriciile
femeii
care merită
să fie
iubită...

***
Voi
sunteţi, mamă,
plămada
lumii
celei vechi,
și‐a celei noi.
Braţele voastre,
larg deschise‐n zare
au cuprins
marginile cerului
și‐ale pământului
și le‐aţi îmbrăcat
de sărbătoare...
Sunt,
mamă,
sămânţa ta
vrednică
de rod,
adânc înfiptă‐n glodul
lumii...
Suntem, mamă,
mugurii de rouă,
iviţi din voi
pentru‐a sfinţi
pământul.

Mihai GAFIȚEI (București)
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ATELIER PLASTIC

de Corneliu STOICA
Din 2016, de când președinte este pictorul‐profesor

David Sava, Filiala Galaţi a U. A. P. R. organizează în
fiecare anotimp al anului  câte un salon de artă, fapt
care a avut urmări favorabile pentru mișcarea plastică
de aici. 

Ediţia din acest an a Salonului de Iarnă, găzduită
de Galeriile de Artă „Nicolae Mantu”, reunește pe si‐
meze 41 de lucrări de pictură, grafică, sculptură și artă
decorativă semnate de un număr de 40 de plasticieni
aparţinând tuturor generaţiilor, de la mai vârstnicii
Marcel Bejan, Gheorghe Mihai‑Coron, Ioan Mura‑
riu‑Neamț, Teodor Vișan și Nicolae Cărbunaru, până
la tinerele Ioana David, Ioana Musinchevici și Ana‑
Maria Cocoș, ultima masterandă la Universitatea
Naţională de Arte din București.

Lucrările de pictură și grafică reprezintă peisaje,
portrete, compoziţii, nuduri și naturi statice. În genul
peisajului, unii artiști, în ton cu anotimpul, și‐au axat
lucrările pe tema iernii. Marcel Bejan, pictor care în
luna februarie împlinește venerabila vârstă de 83 de
ani, prezintă o imagine urbană a Galaţilor, având în
centrul ei Biserica „Sf. Nicolae”, ctitorie de la 1839 a
egumenului Panaret. Griul ruinelor contrastează cu al‐
bul zăpezii. Spre deosebire de confratele său, Sterică
Bădălan a surprins iarna în mediul rural. Acoperișurile
caselor, copacii, drumurile au îmbrăcat hlamidă argin‐
tie. Pe drum nu se vede nici urmă de om. Culorile de
alb‐albastru‐argintiu‐violet, strecoară fiori reci în su‐
fletul privitorului. Ioana David s‐a oprit asupra unei
secvenţe din natură cu arbori răzleţi, zugrăvind o rea‐
litate sub semnul poeticului, exprimat într‐o gamă de
griuri colorate de o deosebită sensibilitate. Câteva pete
de roșu aprins, plasate în partea superioară a tabloului,
însufleţește spaţiul plastic și‐l dinamizează. Poezia se
revarsă cu discreţie, cu dărnicie, și din tablourile sem‐
nate de Jana Andreescu („Lirica toamnei”), Gheorghe
Miron („Trandafiri”), Gheorghe Mihai‑Coron
(„Flori”), Gabriela Georgescu („Ax”), Cristina Iulia‑
Popescu („Simbioză”), Ștefan Axente („Taina”), Horia
Suceveanu („Miraj”), Ioana Musinchevici („Sonori‐
tate”).

David Sava și Gheorghe Andreescu prezintă două
superbe peisaje edilitare, primul din New York, cu blo‐
curi a căror înălţime depășește cadrul tabloului, iar al
doilea, din Veneţia, insistând îndeosebi asupra punerii
în valoare a frumuseţii arhitectonice a clădirilor. Ioan
Murariu‑Neamț, într‐o compoziţie cu multe elemente
decorative, intitulată „Cercul magic”, imaginează o
scenă cu un artist pictând după model. Cei doi păuni
fixaţi în extre mităţile stângă și dreaptă a pânzei îi pri‐
lejuiesc folosirea unei bogate palete coloristice. Cri‑
stiana Culiță este preocupată de studiul modificării
formelor („Proces – Introspecţie 2”); Tudor Șerban
configurează pe pânză, în alb‐negru, un joc de mario‐
nete („O Simonă se așează …”), Liliana Tofan dă viaţă,
folosind tehnica gravurii în linoleum, unui nud feminin

cu forme rotunde, incitante („Aripi);
Mihaela Brumar prezintă într‐o compoziţie trei
secvenţe din viaţa pașnică a unui cuplu („Secvenţe);
secvenţe cu fel și fel de motive, desenate miniatural,
întâlnim și în lucrarea „Ferestre”, unde nici ludicul nu
lipsește, semnată de Andreea Ionașcu; Roland Pan‑
grati, inventiv cum a dovedit și altădată, configurează
la dimensiuni miniaturale, într‐o tehnică dificilă, numai
în alb‐negru, un spaţiu încărcat de mis ter („Dry Gar‐
den”). Nicolae Cărbunaru („Alt ceva”), Cornelia Bur‑
lacu („Forme abstracte”), Olimpia Ștefan („Dialog”),
Marinela Simiraș („Mirajul iernii”), Miruna Drăgușin
(„Pocal”) se exprimă în cheie abstractă. Florian Doru
Crihană este același subtil umorist pe care‐l știm („Doi
admiratori la spitalul din Anvers”); Eduard Coman
abordează problema scurgerii timpului într‐o pictură
decorativă din mozaic ceramic, în care încorporează
și foarte multe mecanisme de ceasornic de mână
(„Herd Times”); Tapiseria Simonei Pascale conţine
elemente vegetale și avimorfe care creează o imagine
tonică, în care se simte din plin palpitul vieţii. Așezată
pe un perete, ea poate să‐i înlăture răceala și să răs‐
pândească în jur căldură, lumină și armonie („Po‐
veste”).

Arta portretistică, în pictura și grafica expuse, poate
fi urmărită prin lucrările ale căror autori sunt Cornel
Corcăcel, Teodor Vișan, Ionuț Mitrofan și Ana‑Maria
Cocoș. Primul plăsmuiește un nou chip pentru un per‐
sonaj de faimă din Commedia dell’arte, Columbina.
Protagonista este de o frumuseţe seducătoare, în loc
de mască, poartă o voaletă, care‐i acoperă capul până
la baza nasului, lăsând să i se vadă ochii misterioși
(„Columbina redivivus”). Teodor Vișan este mai pă‐
mântean, el a realizat un admirabil portret al soţiei
sale, doamna Constanţa, înfăţișând‐o într‐o zi de săr‐
bătoare, purtând o îmbrăcăminte japoneză în formă
de halat, totul proiectat pe un fundal floral. Este rela‐
xată și o lumină blândă îi izvorăște din ochii albaștri
(„Femeie cu chimonou”). Stăpân pe știinţa desenului
și bun observator al fiinţelor portretizate, Ionuț Mi‑
trofan aduce în prim‐plan o femeie tânără, visătoare,
cu privirea aţintită spre un punct fix. Impresionează
modernitatea realizării chipului acesteia, folosindu‐se
de cerneluri, care pe unele porţiuni sunt pur și simplu
pulverizate („Dream”). Ana‑Maria Cocoș, și ea o foarte
bună desenatoare, expune portretul realizat mento‐
rului său, Gheorghe Miron. Artista are har, nu numai
că protagonistul tabloului seamănă foarte bine cu mo‐
delul, ceea ce mulţi nu reușesc, dar ea merge mult mai
departe, sondează lăuntrul acestuia și caută să‐i
evidenţieze în expresia chipului înţelepciunea, dem‐
nitatea.

Sculptura oferă iubitorilor de frumos câteva sur‐
prize importante. În primul rând, pictorul Gheorghe
Miron poate fi admirat și în ipostaza de sculptor, și nu
oricum, ci printr‐o lucrare cioplită în piatră, intitulată
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„Omagiu lui Michelangelo”. Este prima lui sculptură și
este remarcabilă, realizată cu o artă demnă de perso‐
nalitatea și memoria acestui mare maestru din pe‐
rioada de vârf a Renașterii italiene. Preocuparea pe
care Gheorghe Miron o are în pictură pentru detalii,
poate fi urmărită și aici, unde dalta a săpat cu atâta
precizie, încât totul pare de domeniul miracolului. În
expresia chipului lui Michelangelo Buonarroti  se
citește forţa geniului său universal, robusteţea fizică
și spirituală, marea pasiune pe care a avut‐o pentru
toate formele artei. Una dintre cele mai talentate
sculptoriţe în metal din generaţia tânără, Mihaela
(Misha) Diaconu, născută la Galaţi, dar stabilită în
București, autoare a unor valoroase lucrări de for pu‐
blic, expune o construcţie realizată din bile metalice
și cuie de tablă, care uimește prin „ţesătura” structurii,
făcută cu o îndemânare de bijutier („Te simt în podul
palmei”). Denis Brânzei, la palmaresul din ultimul
timp a adăugat încă o sculptură ingenioasă, „Fluturele”,
o îmbinare de marmură și lemn stratificat, rezultat al
unei fantezii productive și al unei munci făcută cu
foarte multă dragoste. Formele sunt înscrise măiestrit
în spaţiu, compoziţia este echilibrată și creează
senzaţia de zbor, de înălţare. Gheorghe Nour, sculptor

cu foarte multe participări la manifestări de profil cu
caracter naţional și internaţional, prezintă compoziţia
„Tan dreţe în familie”, realizată din lemn de stejar pati‐
nat (dimensiuni, 65 x 30 x 22 cm). Optează pentru
forme sintetice, concepute pe verticală, șlefuite până
la sugerarea epidermei. Lucian Jitariuc, prin ronde‐
bosse‐ul „Ana lui Manole”, își arată în continuare
preferinţa pentru forme geometrice și construirea vo‐
lumelor și formelor într‐o manieră ce evocă cubismul.
Adrian Vădeanu („Transcendere”) și Valentin Popa
(„Trinitate”) evoluează în direcţia știută, realizându‐
și lucrările din fier sudat. Personajele amândurora sunt
făpturi expresive, construite dintr‐o dantelărie meta‐
lică care înnobilează spaţiul ambiant. Absent de mai
mult timp din expoziţii, Bogdan Murariu revine, pre‐
zentând o „Femeie‐violoncel”, turnată în bronz, în timp
ce Sergiu Dumitrescu Jr. expune o „Relicvă”, un pește
de fapt, căruia a reușit ca, prin culoare, să‐i redea starea
de degradare, de descompunere.

Act de cultură important pentru Filiala Galaţi a
U.A.P.R., Salonul de iarnă evidenţiază și prin această
ediţie potenţialul creativ superior al membrilor și co‐
laboratorilor acesteia și căutările lor de a ţine pasul
cu exigenţele artei românești și europene.
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