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ANIVERSĂRI: 171 de ani de la naștere

Eminescu se naște (și) în pandemie
Pentru a putea străbate pâcla deasă care a aco‐
perit azi lumea ne trebuie mult curaj și mai ales
multă lumină. Și iată cum un punct luminos, o scân‐
teie, apoi un chip se vede cum vine plutind în adevăr,
scăldat în foc de soare. E Hyperion, poetul nostru
cu nume cosmic, care coboară cu‐al lui senin să ne
aducă vestea cea bună, soluția salvatoare – poezia,
care nu‐i făcută pentru adormire, ci pentru a ne oferi
o perspectivă existențială demnă de fiii de împărat
care suntem, repetând, parcă, evenimentul nașterii
lui IIsus, de curând petrecut. Iată de ce Mihai Emi‐
nescu este nu mare, ci măreț. Ei bine, cine citește cu
atenție poezia sa remarcă o încărcătură semantică
indubitabilă tocmai de natura aceasta, spirituală, pe
care nu mulți au remarcat‐o, o excepție fiind și Tudor
Vianu. Iată ce scrie acesta: „Mintea lui Eminescu lu‐
crează cu ideea originilor lumii, a infinitului, a
creației, adică cu cele mai înalte concepte făurite de
rațiunea omului. Printre acestea, ideea eternității
stăpânește mintea sa într‐asemenea măsură, încât
una dintre atitudinile cele mai obișnuite ale poeziei
sale este considerarea lucrurilor în perspectiva
eternității. ...Este, în toată poezia lui Eminescu, o
considerare a lucrurilor foarte de sus și foarte de
departe, dintr‐un punct de vedere care rușinează
orice îngustime a minții, orice egoism limitat. Marea
superioritate intelectuală a poetului este una din
formele cele mai izbitoare ale manifestării lui și
aceea care explică prestigiul atât de covârșitor al
operei sale” (Tudor Vianu, Caiete critice).
Prin urmare să vedem unde întâlnim, în poezia
marelui poet, convingerea că suntem ființe descen‐

dente din Dumnezeul nemuririi.
Din poemul Luceafărul aflăm
că niciun alt poet al lumii n‐a avut
o asemenea viziune cosmică de
salvare a omului de la neant, vi‐
ziunea întrepătrunderii lumilor, căci îl vedem pe Hy‐
perion coborând pe pământ pentru a‐și lua mireasa
cu care să nuntească în cosmos (lucru întâlnit și în
balada Miorița).
Viziunea aceasta este asemenea unei ape mari
care inundă mai toate teritoriile poeziei emines‐
ciene. Iată ce remarcă el, vizavi de timp și eternitare,
într‐un vers din Scrisoarea I: „Timpul mort și‐ntinde
trupul și devine veșnicie”, un altul din O, rămâi...:
„Anii tăi se par ca clipe, clipe dulci se par ca veacuri”
ori „Numai omu‐i schimbător,/ Pe pământ rătăcitor”
(Revedere). Moartea, față de care noi cu toții avem
mari rețineri, la Eminescu este alta (exact ceea ce
numește Nichita Stănescu „porțile luminii”), de
vreme ce poetul folosește, insistent, sintagme și ver‐
suri precum „dor de moarte” (Peste vârfuri...), „Nu
credeam să‐nvăț a muri vreodată!” (Odă – în metru
antic), iar în Mai am un singur dor moartea este
aceea a bobului de grâu care, aruncat în brazdă, nu
poate aduce însutită roadă până ce nu moare mai
întâi. Acestea sunt doar câteva exemple de întepă‐
trundere a lumilor, cea temporală și cea veșnică/re‐
lativă și biblică, confirmând cele spuse de Tudor
Vianu la adresa operei marelui nostru poet, Mihai
Eminescu.
Constantin Oancă
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MARI PROZATORI ROMÂNI:

Dumitru Radu Popescu
Leul albastru
(fragmente)
La revista Steaua din Cluj, unde lucrez, am pe bi‐
rou, sub sticlă, o sumedenie de maimuțe decupate
din ziare și reviste. Am două gorile enorme din gră‐
dina zoologică din New York, pe care un fotograf le‐
a surprins într‐o „atitudine cu adevărat dramatică“,
cum notează explicația, al cărei titlu întreabă: „La
ce s‐or fi gîndind oare aceste gorile ?“ Într‐adevăr,
stînd pe șezut, păroase, ele par foarte concentrate.
Alta cîntă la pian, neagră, de parc‐ar fi în ținută de
gală. Un pui, Pinky, din grădina zoologică din Berlin,
face baie, într‐o fotografie, iar in alta e în chiloți,
„gînditor și preocupat“, cum notează explicația, care.
continuă: „după baie, proaspăt, cu chiloțeii curați și
cu părul frumos aranjat, în pătucul meu mă simt ex‐
celent... Ei, așa mai zic și eu: ce frumoasă este viața“.
Alături îl am pe un confrate londonez al lui Chimp
Beauty. Chimp Beauty a avut recent o expoziție. El
n‐a putut fi prezentat la vernisaj și la propria sa con‐
sacrare, fiind bolnav de pneumonie. În schimb, con‐
tinuă explicația la fotografia ce‐l prezintă pe con‐
fratele său pictînd, specialiștii, profesorii și amatorii
de frumos au căzut de acord că stilul lui abstract in‐
dică o vădită tendință spre forme circulare, păstrînd
însă forța imaginației și nuanțele de culori dramatice
care au caracterizat perioada anterioară a pictorului.
El nu‐și intitulează operele pentru a nu‐i răpi vizi‐
tatorului dreptul la considerații proprii, pictează în
culori tempera, neotrăvitoare, într‐un stil liber, fluid.
În viața particulară, are și o pasiune suplimentară:
tricicleta. Chimp Beauty e cimpanzeu. Profesorul
universitar W. Jenson făcînd teorie comparată între
diverși abstracționiști scrie că atît abstracționiștii
bipezi cît și cei patrupezi sînt extrem de necomuni‐
cativi, absolut lipsiți de spirit de autoanaliză, sînt
egoiști, le place să folosească efectele întîmplătoare
etc. Îi am și pe Hurvinek și Manica, cimpanzei din
grădina zoologică din Praga. Cu prilejul Anului Nou,
ei ciocănesc un pahar cu lapte. Mai am un maimuțoi
care privește o tablă de șah, sugîndu‐și un deget.
Mai sînt, mai sînt. Cel mai teribil însă e cel pe care
mi l‐a adus Constantin Cubleșan; este enorm, are
ochi mici, ca doi nasturi căprui, e sprijinit cu bărbia
pe labe, pare tuns cicero, are buzele enorme, bo‐
sumflate. Și privește înainte, în gol, gînditor, nepă‐
sător, enigmatic, în orice caz are o expresie diplo‐
matică, greu de definit. Nu‐i știu numele, Cubleșan
mi l‐a adus decupat, fără nume și explicații. Dar am
să‐i caut și numele și biografia. Ţin aceste maimuțe
pe birou ca să le văd în fiecare zi, fiindcă nu‐mi plac

Nr. (297) 2021

maimuțele. Ele întotdeauna se prefac că sînt ca oa‐
menii. Cineva spunea că ele sînt naturale așa cum
sînt, și că oamenii mimează gesturile și apucăturile
lor, dar evident, era o glumă. Nu‐mi plac maimuțele,
clar. Mie îmi plac leii. Am sub sticlă și fotografia lui
Edson Arantes do Nascimento, marele Pele. El a în‐
ceput să joace fotbal la 12 ani, notează explicația, și
mai jos reproduce două declarații: „Dacă Pele ar pă‐
răsi Brazilia, nu mi‐ar rămîne decît să‐mi fac hara‐
kiri“ (declarația fostului președinte al Braziliei, Qua‐
dros); și: „Dacă l‐aș transfera pe Pele aș fi un om
mort, capul meu ar fi purtat de‐a lungul străzilor
din Rio (declarația președintelui clubului „Santos“,
Athie Jorge Coury). Mai am fotografia unui cosmo‐
naut. Îl mai am pe Eminescu. Îl mai am pe Brâncuși,
fotografiat în fața atelierului său din Paris. Și‐l mai
am o dată pe Brâncuși: cu barbă, bun, semănînd cu
Dumnezeu. Așa mi l‐am închipuit eu întotdeauna pe
Dumnezeu. Pe Brâncuși îl consider cel mai teribil
prozator modern. Stau la biroul meu de la Steaua,
unde sînt redactor de opt ani, și în prezent am un
salariu de 1.275 lei, și privesc fotografiile și mă cam
plictisesc. Ida neni mă cheamă la secretariat, la te‐
lefon. Mă duc. Mă sună de la Oradea. Ridic recepto‐
rul. Un fost coleg de facultate și de liceu mă cheamă
la o șezătoare literară la Oradea. Să fie într‐o sîm‐
bătă, îmi spune el, cînd au elevii timp mai mult. Bine,
Bejane, îi spun amicului al cărui nume întreg e Bejan
Crăciun, vin. Să fie în 21 noiembrie. La telefon se‐
aude și un mieunat de pisică; îl întreb dacă miaună
cineva la Oradea, la el, și el îmi răspunde că nu. Dar
nu miaună la tine? Nu, îi răspund. Probabil, îi zic, s‐
a suit vreo pisică pe sîrma de telefon dintre Oradea
și Cluj și miaună. Rîdem și ne salutăm amical, cu
servus. Vin în biroul meu și mă gîndesc la Oradea.
Acolo am făcut clasele secundare. Am fost tot timpul
intern. Îmi aduc aminte de primul chipiu, de sacul
cu cartofi pe care l‐am dus la internat în prima zi și
de cele cîteva kilograme de fasole albă. Dormitoarele
erau mari, de șaizeci de paturi. Mi‐am pus cufărul
de lemn sub pat. Mama mi‐a căutat un pat mai într‐
un colț, cum zisese și taică‐meu, ca să nu se lovească
toți de mine și să fiu și la loc mai ferit de răceală.
Eram cam slăbănog. Aveam pistrui mari. Mama m‐a
lăsat la internat și a plecat în Oltenia, acasă. A doua
zi am scris prima scrisoare acasă, și mi‐am notat
pentru prima dată adresa pe spatele plicului: „Elev
în clasa I‐a, Popescu D., Strada Spiru Haret, nr. 3,
Oradea“. Știu că în momentul cînd lipeam plicul, am
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tresărit: clopotul suna violent. Dar nu‐mi amintesc
unde ne chema, de ce suna. Dimineața era infernal
clopotul, parcă se‐aprinsese lumea așa bătea de fio‐
ros. Toți săreau din pat, de frica pedagogilor. Și au‐
zeam pe coridoare cum fug elevii desculți la spălător.
Dormeam la etajul doi și spălătorul era la parter și
erau puține robinete, trebuia să fugi ca s‐apuci la
rînd un loc mai bun. Stăteam în frig, dezbrăcați pînă
la brîu, cu săpunul în mina stîngă și cu prosopul în
dreapta. Tremuram și ne uitam la cei din față cum
se dau cu săpun pe urechi și pe gît. Îmi clănțăneau
dinții, simțind că și eu voi face la fel. Apoi suna iar
clopotul: meditația de dimineață. Apoi iar suna:
masa. Suna, suna întruna, de‐am rămas cu sunetul
lui în urechi.
— Popescule, spune rugăciunea.
Spuneam Tatăl nostru, era rîndul meu, și înce‐
peam orele.
— Dar de ce nu te uiți la icoană, Popescule, cînd
spui rugăciunea ?
Candela arde sub icoană. Cine o fi descoperit fo‐
cul, mă gîndesc. Dar mă speriu de Dumnezeu, așa
cum pă¬țesc întotdeauna cînd fulgeră și trăsnește,
și încep să cred de frică și să spun mai cu suflet ru‐
găciunea. îmi fac o cruce mare pe piept. Dar nu pot
să nu zîmbesc în mine.
— Băruță, de ce te scarpini în nas ca un porc ? îl
aud pe profesor. Ieși la tablă și spune‐mi ce‐am avut
pe azi la matematică.
Pînă răspunde Băruță, îmi amintesc de Jamailă
țiganul. Și‐a cumpărat armonică și ochelari de soare
și cîntă pe la baluri și pe la nunți. Înainte fusese nu‐
mai cizmar. S‐a făcut și lăutar. L‐am întrebat în ultima
duminică, găsindu‐l la poartă la Ficu, unde venise
după susane:
— De ce porți, Jamailă, ochelari ?
— Din cauza luminii. Mă jenează. Am o mare sen‐
sibilitate la ochi.
— Dar nu sînt prea închiși, mai vezi ceva prin ei?
Și de ce nu ți‐ai luat unii mai verzui ?
— Să‐ți spun drept n‐am vrut. Așa par mai domn
și nu se vede ce‐i în ochii mei, și în sufletu meu, la
ce mă gîndesc eu cînd cînt sau cînd vorbesc cu vreu‐
nul. Așa că pot să și dorm cînd cînt, cine mă știe ?
Toată lumea dansează și‐și petrece. Și francu pică.
Sună clopotul. Sună clopotul. Sună.
Ne încolonăm, după înălțime. Și după clase. Mer‐
gem la biserică, la Catedrala cu Lună, cu rîndul. Tre‐
cem pe lîngă vitrine. Mă uit la niște bricege cu plăsele
în formă de pește și mă trezesc cu o palmă peste
ceafă. Pedagogul se strîmbă la mine, sau așa mi se
pare mie. Îl înjur de mamă; în gînd, bineînțeles. El
însă pare că mă înțelege și‐mi mai cîrpește o palmă
peste cap și mă notează într‐un carnețel.
— Ești consemnat, dobitocule ! Duminică n‐o să
vezi orașul, ai înțeles ?

Nu‐i răspund. El îmi mai arde o palmă, și‐mi dă
jos de pe cap chipiul. Îmi pare rău de chipiu, îl iau
de jos, din mers, și‐l scutur de praf, lovindu‐l ușor
cu palma. Știu că pedagogul vrea să m‐audă zicînd
da, în semn că‐mi recunosc greșeala, c‐am privit bri‐
cegele din vitrină, o clipă, în loc să‐mi țin pasul în
ord. Eu tac și el pe un ton glumeț zice, cîntat:
— O să curețe Popescu și cartofi duminecă dimi‐
neața, la bucătărie...
Ne apropiem de Catedrala cu Lună. Privesc de‐
asupra intrării unde se află un glob jumătate vopsit
în negru, jumătate în galben. Și nu prea înțeleg de
ce‐i zice bisericii: Catedrala cu Lună. Intrăm, tot în‐
colonați frumos. Stăm în dreapta. Fetele de la Școala
Normală stau în stînga. Mă uit la sfinții de pe pereți.
Toți sînt înalți, frumoși. Preotul cîntă în altar. Înge‐
nunchem. Cîntăm apoi toți elevii. Cîntă și elevele.
Ele au glasul plăcut. Stînd în genunchi, le privesc cu
coada ochiului. Și ele se roagă lui Dumnezeu și se
mai uită din cînd în cînd la noi. Elevii din clasele
mari schimbă bilețele cu elevele din clasele mari.
Noi, cei din clasele mici, stăm în față, mai aproape
de altar și de preot. De‐abia aștept să cresc. Parcă
simt cum mi se lungesc oasele, cum plesnesc hai‐
nele pe mine, cum mă înalț și cum îmi crește barba,
ȘI zîmbesc fericit. Văd ochiul pedagogului privindu‐
mă și redevin într‐o clipă iarăși mic, stînd în ge‐
nunchi, pe cimentul rece al bisericii, cu cartea de
rugăciuni în mîini, cîntînd. Simt fumul de tămîie, îmi
place și‐l respir cu gura căscată. Aud o voce lîngă
mine:
— Caști în biserică, în casa domnului ?
— N‐am căscat, domnu’ pedagog.
Dar el nu mă mai ascultă, trece printre elevi, cîn‐
tînd, cu cartea de rugăciuni în mîini, veghind. Tot
timpul ne spune să fim disciplinați. Veghează și‐
acum. De ciudă, casc cît pot, fără poftă, dar casc. Și
cînd preotul se închină în fața noastră, eu nu mă
mai închin, mă leg la bocanci, fiindcă mi se dezlegase
un șiret.
Înapoi, spre internat, mergem tot încolonați, doi
cîte doi. Mi‐e foame. La colțuri femeile vînd dovleac
copt. Mirosul de dovleac e mai bun decît cel de tă‐
mîie. Femeile strigă:
— Dovleac copt !
Dar sînt mai atent cînd strigă în ungurește. Aud,
dar nu‐nțeleg nimic. Rețin:
— Iou meleg o șultec porajideș !
— După‐amiaza sînt consemnat din cursul săp‐
tămînii și cum știu că și dumineca viitoare nu voi
putea să merg după masă în oraș, fluier cînd ajun‐
gem în internat, cînd o luăm la fugă pe scări, la dor‐
mitoare. Pedagogul nu mai e cu noi, s‐a dus la bucă‐
tărie. Cobor apoi în sala de meditație s‐aștept
clopotul pentru masă. Pe pereții culoarului sînt o
sumedenie de planșe agățate în cuie. Cu tot felul de
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animale. Mă opresc, sub o planșă care‐mi place cel
mai mult. Și‐i fac cu mîna leului din planșă. Are o
coamă teribilă, trup puternic, și parcă zîmbește. Dar
nu întotdeauna. De la el am învățat să rîd în mine.
Nu mi‐e teamă de pedagog și nu‐mi pasă că iarăși
m‐a consemnat. Știu că dacă în momentul cînd el ar
vrea să dea în mine eu m‐aș face leu, s‐ar urina pe
el de frică. E un căcăcios, îmi zic și‐i fac leului cu
ochiul.
În curtea internatului nu e nici un pom. Stau la
fereastră, consemnat, și mănînc semințe de floarea‐
soarelui. Mi le‐am adus de‐acasă, din Dănceu. Clasa
e goală. Mă gîndesc la cei din sat. Nu la neamuri. De
fapt la un singur lucru mă gîndesc: la Jurebie. El
cîntă dumineca la horă din goarnă ori din trombon
și eu parcă îi văd gîtul cum se umflă, cînd suflă în
goarnă ori în trombon, se umflă și se face de trei ori
mai mare și parcă vibrează. Oare nu din gît cîntă Ju‐
rebie și goarna o ține numai de formă la gură ? N‐
are Jurebie oare în gît vreo pasăre ? Ia să scriu eu
acasă, să‐i întreb pe‐ai mei.
La ora de religie aflu că noi am avut niște proto‐
părinți. Citeam o carte, ținînd‐o pe sub bancă, și nu
prea am înțeles bine ce‐i cu protopărinții. Dacă nu
era acest cuvînt, mi‐aș fi văzut mai departe de treabă.
Dar închid cartea și sînt atent. Nu mă pot răbda și‐l
întreb pe Nelu Coțofană :
— Mă, ce‐i cu protopărinții ăia ?
— Noi am avut protopărinți, îmi zice el.
— Ei, șușotesc eu, și ?
— Și protopărinții noștri au fost...
— Coțofană ! se aude glasul profesorului.
— Da, domnu’ profesor.
— Ce faci acolo ?
— Îi spun lui Popescu cine au fost protopărinții
noștri.
— Și cine au fost, Nelu Coțofană ?
— Protopărinții noștri au fost Adam și Eva, domn’
profesor.
— Bine. Dar tu, Popescule, de ce‐ai întrebat, n‐ai
fost atent, nu știai ?
— Știam, domn’ profesor, dar nu știam precis,
mint eu, și nu voiam să greșesc în viitor.
— De ce să greșești ?
— Fiindcă eu așa‐m citit în biblie că Eva a fost
dată afară din rai, spun eu ceea ce știam.
— Eliminată, chicoti Bondici, zis Boul Apis.
— A fost alungată, nu dată afară, dar asta e altă
lecție, zise profesorul. Și fiindcă elevii începuseră să
rîdă de gluma lui Bondici, el, care n‐o auzise, crezu
că din cauza vorbelor mele rîd, așa că mă trimise la
colț, să stau în genunchi.
— Să stai acolo și să nu mai produci ilaritate.
Am înghețat și eu, a înghețat și clasa: nu știam ce
înseamnă să produci ilaritate. Eram în clasa întîia
superioară.
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— Popăscule, dormi în orele de meditație.
Mă trezesc și‐l văd lîngă banca mea pe director.
Cînd intrase în clasă toți se topiseră de frică și nu
mai avuseseră timp să‐mi dea un ghiont să mă tre‐
zesc.
— La noapte faci de planton de la 2 la 3, că tot
ești odihnit tu, rîde el. Și rîde clasa, să‐i facă pe plac.
Eu nu rîd. Mă uit la el: e mic și gras, și‐mi aduc
aminte de leul de pe coridor. Și‐mi aduc aminte și
de leul din fabula lui Esop: Leul și broasca. Memorez:
„Leul auzi o broască strigînd foarte tare. Și se în‐
toarsă de pre glasul ei, gîndind că e o fiară prea
mare, după cum îi era și glasul de mare. Și, cercînd,
o găsi și o călcă cu picioarele de să turti. Tîlcul:
Aceasta pildă arată cum că nu trebuie să ne spăriem
de fieștece, cînd auzim de ceva, pînă nu vedem cu
ochii noștri adevărat“.
— De ce rîzi, Popăscule ?
— Rîd... că rîde și clasa, zic eu, să nu‐i spun nimic
despre leul lui Esop.
— Poc, aud eu pe obraz ceva și văd că văd stele
verzi. Și‐l văd pe director plutind printre un nor de
stele verzi. Dar nu mă pot stăpîni, și rîd mai departe.
Cînd stelele se mai așază pe pămînt, și dispar, îl văd
pe director foarte vesel. Mă mîngîie pe creștet și‐mi
spune :
— Fiindcă ești băiat vesel, Popăscule, să mai faci
de planton și de la 12 la 1. Rîde toată clasa. Rîde și
el. Rîd și eu. Dar fiecare rîde pe limba lui.
(Am fost într‐o țară străină cu X. Ne‐am cunoscut
personal înainte de plecare. Nu sînt o fire închisă.
La înapoiere, în avion, mi‐a spus, printre altele, cu
condescendență: Ești un băiat vesel, hm... Nu m‐a
supărat părerea lui. Și nici în continuare n‐am de‐
venit grav, să par un om preocupat de mari probleme
universale. Cînd îl întîlnesc, îi zîmbesc vesel. E un
ins foarte cult însă și‐l respect.)
Visam în școală să devin campion la suta de metri.
Și la lungime. Dar mai ales la alergări pe distanțe
scurte. Mă vedeam pe podiumul viitoarei Olimpiade,
aducînd prima medalie de aur în țară ! Dar la orele
de educație fizică făceam gimnastică în clasă: unu,
doi, trei, patru; unu, doi, trei, patru... Făceam și de
serviciu la bucătărie. Afișam meniul. Dimineața: ceai
cu pîine. La prînz: supă de chimen, varză, mălai. La
cină: mămăligă în magiun. Luni, miercuri, vineri,
joia și dumineca ne dădea cină rece: un ou, un ardei
și‐o bucată de pîine. La masă ne ridicam în picioare
și spuneam Tatăl nostru toți deodată, în cor. Cîteo‐
dată mai cîntam și cîntece populare în sala de mese,
cînd aveam ore de cor. Încăpeam toți coriștii din
școală. Ne așezam pe la mese și făceam repetiții. Nu
erau fețe de mese. Mesele erau lungi. Băncile erau
lungi. Mirosea a varză de la bucătărie și a săpun.
Elevii necoriști făceau baie, în acest timp. Noi cîntam.
Apoi făceam și noi baie. Ne dezbrăcăm în pielea
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goală într‐o sală de lingă spălător, puneam hainele
în cuiere, sau grămadă pe lavițe, și ne luam cămășile
și izmenele în mîini și „le căutam de păduchi“. Apoi
le scuturam, să vedem dacă nu cad păduchi jos. Pen‐
tru această invenție tîmpită, iar am fost consemnat.
De doctor, de data aceasta. După deparazitare, cum
numea el ceea ce făceam noi, trebuia să mergem goi
în fața lui, cu mîinile ridicate în sus și cu degetele
întinse. El stătea între sala de dezbrăcare și spălător.
Ne privea de sus pînă jos. Avea o mică jordea în
rrnînă și cu ea ne făcea semn să ne rotim pe călcîie,
să ne vradă de jur împrejur, ori să intrăm sub dușuri.
Nu punea mîna pe noi. Ne căuta de rîie. Cei care n‐
aveau unghiile tăiate, primeau cu jordeaua cîte două
sau trei lovituri peste unghii. îmi rodeam unghiile
cu dinții. Unii și ie tăiau cu briceagul. încercasem și
eu, dar mă tăiasem rău la deget. N‐avea nimeni foar‐
fecă. Pe urmă ne‐am cumpărat lame, de la cei din
cursul superior care se bărbiereau.
(Un cunoscut de‐al meu a devenit undeva șef. Și‐
a pus ochelari de soare pe nas. Înainte nu purta.
Cînd îl întîlnesc, zîmbesc. El crede că iarăși îmi bat
joc de echipa locală de fotbal care iarăși merge prost.
Dar eu n‐am nimic cu „băieții“. Cu el nu discut decît
despre fotbal. Ne înțelegem de minune. E un inte‐
lectual de soi.)

Baia era de fapt spălătorul. Aveam dușuri. Intram
cîte patru, sub un duș. Și ca să se facă economie de
apă caldă, ne dădea dintr‐odată apă fierbinte. Ieșeam
roșii ca racii din baie. De‐atunci sînt convins că rîia
oricît ar fi ea de dată dracului nu poate rezista sub
dușul cu apă fierbinte. Și nu m‐am temut de rîie.
Într‐o seară, cînd a sunat clopotul pentru cină,
am luat‐o la fugă pe scări în jos, către sala de mese,
toată școala, strigînd: uraaa! Toți voiam s‐apucăm
loc în prima serie. Cei care‐au ajuns primii, ca să fie
siguri, fiecare a pus întîi mîna pe cîte un castron și‐
o furculiță. Săreau peste bănci, căutînd locuri la
mese. Strigăte. Cei mai mari luau castroanele din
mîinile celor mai mici. Dar cei mici au început să se
apere cu furculițele. Sau să arunce castronașele de
la unul la altul. A venit pedagogul. Și profesorul de
servici. S‐au mai potolit lucrurile. Cei care n‐aveau
locuri au fost scoși din sala de mese și trimiși la me‐
ditație. Noi, care‐am rămas am fost pedepsiți pe loc:
ni s‐a amînat cu un sfert de ceas aducerea mămăligii
cu magiun. Dar sfertul s‐a lungit, s‐a făcut jumătate
de ceas. Și‐atunci, parcă ne‐a trecut foa¬mea. Poate
și pentru că băusem toată apa din căni. Și‐am început
să jucăm fripta. Fiecare cu vecinul său de peste masă.
Toată sala de mese. Se‐auzeau lipăituri de palme,
[...]

Silviu Catargiu ‑ Muzică
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SCRISORI NETRIMISE

Norul de cerneală (II)
‑ Mic tratat despre frică ‑
Cine știe dacă într‐o zi o să revină
norul cu roua de sânge pe vârfuri de brad
târându‐și somnul spre‐o nouă ghilotină,
tăind și clipele, și stelele ce cad

N‐are nici în clin nici în mânecă
alcoolul cu arcul tăiat dintr‐o vargă
de gutui, pe când dacă se‐ntuneca,
albia râului rămâne și mai largă ‐

Nu frica de Dumnezeu, m‐apasă de moarte,
nu prin idei și vorbe negative exist,
nici frica de‐a lăuda, dar nici de pesimist
nu urmez eu calea către altă parte.

(Nu se defilează cu frică pe străzi,
nici la polul Nord, nici la polul Sud,
chiar de scoatem scheletele din lăzi
cum spun unii, pe care, unul, nu‐i aud!

Când eu însumi locuiesc o rugăciune
pe care n‐o mai recit mai de demult,
atunci aruncați‐mi cartea pe un tăciune
în zorii altei zile, strigăte s‐ascult —

Nu știu să fi ucis, doamne, un albatros
zburând tocmai prin norul de cerneală,
nimeni, niciodată, fără îndoială,
nu‐mi va trece setea de carne și os

Am poposit apoi ca în copilărie, ca‐n
povestea lui moș Meluță, crescător de tauri,
și somnul m‐a răpus sub un mesteacăn
ce veghea răscrucea și troița cu lauri...

C‐am adus o mână de pământ, cine‐aude
să‐i pun sămânța dulce de tei sau cucută,
peste‐un veac sau nu, frunzele zălude
vor sparge, deodată, liniștea‐ncepută...

(Chiar în drumul meu de la Babadag la Bididia
n‐am văzut om singur cu sine pe drum,
dar pe seară am întâlnit‐o pe Mastidia,
matroana cu sânii învăluiți în fum)
Mi‐a adus cineva apă rece de fântână,
de la moș Dumitru, în ulcior de lut,
Chiar dacă poarta noastră era într‐o rână,
ograda cu pașii mamei, suna ca la‐nceput!
O, cânepa, sacul de cânepă sunt peste tot,
în fibra lor unda iazului mai sună,
fie la soare, fia la‐nceput, împreună,
cânepa e una și din ea cămășile îmi scot...
(Vai de steaua mea da scriitor sărac,
care juma de secol degeaba nu mai tac,
că frica ca și scrisul fără moarte,
mi‐ntoarce destinul într‐o altă parte.)
De când norul de cerneală s‐a tot dus
ca să revină oare, într‐o doară, din apus,
de‐asupra grădinii plouă cu manuscrise
unele foarte vechi, altele abia scrise ‐
(Până mai ieri, cimitirul cel tăcut
era o prelungire‐a satului prin care am trecut,
acum, în ultima zi a iernii, mi se pare
că satu‐i prelungirea cimitirului în destrămare ‐
Cu mii de ani 'nainte de Hristos și după,
cei ce scriau pe pietre nu cu cerneală,
din ghinda stejarului, azi par puși sub lupă
de cei tineri, fără opera(nici)ideală.
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Frica de amiază la cumpăna fântânii
ce leagăn a fost între cer și pământ,
bătrânii‐i prelungeau lumina, bătrânii
legând cuvântul de cuvânt cu jurământ.
(Neagră cafea ca pleata de fecioară,
ce‐o bem pe‐o terasă, pentru prima oară,
o citea țiganca cu mâna la gură
depănând și zilele, și soarta fără ură)...
Cum într‐un secol, bobul grâului nu moare,
părinții mei beau apa din sfinte ulcioare,
dar din palma de pământ a lor, uneori,
ei legănau capul unui copil, printre flori
Ce are norul de cerneală cu clopotul viu
al pădurii de tei, încoronat de‐albine,
nimeni nu mai știe că atunci când scriu
pagina‐i geamănă cu frunza dinspre tine ‐
Mi‐e frică să nu‐mi mai fie frică,
când tot ce cade‐n lume, deodată se ridică,
c‐a fost o pală de vânt, la o adică,
fiindcă piatra morii nu se strică...
Da, norul de cerneală, oh, mai ridică
și turla bisericii cu stejarul din deal?
Nici icoanei, nici ghindei nu li‐e frică
cât timp voi scrie poemul întru real.
Sterian VICOL

Bunavestire, 2020
Independența
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UN INTERVIU AȘTEPTAT

Fragment din textul interviului acordat
de Eugen Uricaru domnului Ardian Kucuk,
Directorul revistei albaneze HAEMUS
Stimate domnule Eugen Uricaru, am văzut în
Wikipedia că sunteți născut în luna ianuarie, o
lună fastă pentru literatura română...
Este amuzant cum mă urmăresc neclaritățile. Pe
net sunt născut la 11 ianuarie, asta din cauză că or‐
dinea zi, lună este acum, în România, derutată de
ordinea americană – lună, zi. Este un mărunt exem‐
plu ce ne arată care este starea culturii autohtone
în fața ofensivei imperiale americane. În perioada
stalinistă asta se chema ploconire și era veștejită,
dacă nu cumva era vorba de o ploconire în fața Ma‐
relui Frate. Dacă era așa, nu mai era ploconire ci o
dovadă a prieteniei nemuritoare. M‐am născut la
Buhuși dar nu am copilărit acolo ci la Piatra Neamț
și apoi la Bacău. Mama mea era lucrătoare la Fabrica
de Postav, o glorie a industriei românești și una din
marile fabrici de textile din Europa. Conducerea Fa‐
bricii era alcătuită din ingineri și economiști veniți
din toată Europa, englezi, greci , francezi etc iar stofa
produsă acolo era o marcă de prestigiu. Alături de
Fabrica de hârtie Letea de la Bacău era printre
puținele intreprinderi care avea un sistem corpora‐
tist. Exista o colonie muncitorească unde locuiau
exclusiv angajații fabricii, exista un magazin al Fa‐
bricii și un dispensar medical.. Pentru România in‐
terbelică era un model de invidiat. Tatăl meu era
mobilizat în Armată. Plecase pe front, în Vest, de la
școala de mecanici de aviație de la Mediaș. A fost
demobilizat abia după abdicarea Regelui. Am stat
la Buhuși, un orășel celebru în folclorul urban ro‐
mânesc din pricina rabinului local, doar cîteva luni.
Mama s‐a mutat la Piatra Neamț iar după trei ani,
la Bacău. De Piatra Neamț mă leagă cîteva imagini
disparate, casa așezată în capătul unei curți avînd
în față niște brazi imenși, pentru mine. Îmi aduc
aminte camera întunecată în care locuiam, patul sub
care tatăl meu m‐a prins fumînd. Dar în memoria
mea au rămas profund întipărite imagini de film.
Acolo am văzut primele filme din viața mea . primul
a fost Crucișătorul Potemkin care a produs o emoție
profundă însă nu în timpul vizionării ci după. În film
există o scenă puternică, scena treptelor din Odessa.
Cînd am ieșit din sala cinematografului am dat cu
ochii de treptele care sunt și astăzi acolo. Nu pot să
vă spun acum ce s‐a întîmplat atunci cînd treptele
dinlăuntru au continuat în afară. Al doilea film, un
fel de western sovietic, se numea Oameni curajoși
unde Vasea și calul său Buian făceau prăpăd în rîn‐
dul caraghioșilor de nemți! Atunci am luat contact

cu folclorul urban propagandistic, care spunea că
atîta vreme cît va trăi Vasea nimeni nu va mai în‐
drăzni să facă război.
Adevărata copilărie am trăit‐o la Bacău, la cîțiva
pași de casa lui Vasiliu‐ Bacovia, într‐o clădire unicat.
Era prima clădire din beton armat din România, cam
de prin 1904, Era un fel de castel fantezist cu turnuri,
terase, donjoane și pivnițe imense. Am locuit în ca‐
mera unde fusese biroul colonelului Ion Antonescu
din Statul Major al Armatei, din primul război mon‐
dial. În cel de al doilea război mondial în aceeași
clădire, ridicată de avocatul Anania, a fost sediul
poliției militare germane și nu doar al poliției. A fost
o perioadă fabuloasă, cu mistere reale și închipuite,
cu personaje uluitoare, cu întîmplări unice, cu aven‐
turi planificate și aventuri în care am nimerit. Multe
dintre cărțile mele conțin elemente din această lume.
În Vladia, în Supunerea, în alte romane sunt pre‐
zente personaje din acea perioadă, elemente ale geo‐
grafiei locului, așa cum le‐am perceput. Poate din
cauza vîrstei, copilăria este o perioadă foarte artis‐
tică, imaginația este la putere iar dacă este alimen‐
tată cît de cît de amănunte ale lumii înconjurătoare
atunci totul devine luxuriant. Eu am avut noroc, lo‐
cuiam într‐o clădire mai misterioasă decît un castel
englezesc, în el, chiar în donjon locuia un domn în
vîrstă care s‐a dovedit a fi un personaj rar și fabulos.
Nu știu exact de ce, probabil pentru că eram foarte
curios, citeam ziua și noaptea cele mai ciudate cărți,
de la Istoria revoluției bolșevice, Istoria descoperi‐
rilor geografice, jurnalul de călătorie a lui Pigafetta
ori Etnogafia continentelor, o lucrare în trei volume
cu ilustrații, pînă la Călin, file de poveste, Iliada, o
edoție în proză sau Cîntec despre oastea lui Igor,
acest personaj m‐a adoptat intelectual și a început
să‐mi deslușească multe lucruri dintre care unele
încă nu existau ca atare pentru mine, doar atunci le
descopeream. Fusese membru a unei expediții mi‐
litaro‐geografice ruse, el fiind inginer de drumuri și
poduri, absolvent al Politehnicii din Viena, o expe‐
diție care căuta să stabilească o cale de comunicare
pînă la Golful Persic, dinspre posesiunile rusești din
Asia Centrală pentru a scurta drumul aprovizionării
cu armament și efecte de război care în acel moment
se făcea prin Vladivostok. A fost inclus în expediție
pentru că era inginer însă era un inginer prizonier
de război el fiind ofițer în Armata austro‐ungară,
mobilizat ca supus al Împăratului, din Ducatul Bu‐
covinei. Fiind prizonier a socotit că trebuie să eva‐
deze și așa a făcut. A evadat din expediție și prin
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defileul Wakhan a ajuns în Tibet unde a rătăcit cîțiva
ani pe la diferite lamaserii. S‐a întors în România
Mare unde a fost multă vreme șef al Gărzii Finan‐
ciare din Cernăuți. Povestea sa este fascinantă și m‐
a cucerit cu totul. Mi‐a arătat corespondența sa cu
marele explorator al Asiei Centrale și a Tibetului
Sven Hedin, un nume întîi interzis și acum uitat din
pricină că fusese folosit în propaganda germană ca
model al eroului nordic. M‐a învățat multe lucruri
esențiale, m‐a ajutat să înțeleg pe ce lume trăiesc.
Cunoștea în amănunțime istoria românilor, era un
naționalist moderat dar naționalist.
Multe dintre cele aflate mi‐au influențat felul de
a fi. Nu m‐am lăsat pînă nu am ajuns și eu în Tibet,
spre exemplu.. Îi datorez multe în formarea mea in‐
telectuală și morală. Dar cum nu obișnuiesc să vor‐
besc despre lucrurile prețioase din viața mea mă
opresc aici. Este evident, pentru mine că în copilărie
mi se arătase deja calea ce o aveam de urmat. Nu
neapărat de a deveni scriitor ci calea de a deveni un
explorator al lumii cunoscute și a celei necunoscute
încă. Am o mare toleranță față de cei din jur deoa‐
rece am o mare detașare față de lumea înconjură‐
toare. Unii cred că detașarea asta e de fapt aroganță.
Eu cred că este o mare aroganță să judeci oamenii
cu micile măsuri pe care le avem la îndemînă.

triumfat. Dar nu e timpul pierdut! Morbul auto‐dis‐
trugerii e mai puternic decît credem și el are șanse
de proliferare atunci cînd oamenii sunt supuși hy‐
brisului și cred că sunt aleși ori singuri pe lume.
Dacă ar fi să discut despre cum era România acum
50 de ani pot să spun liniștit că din punct de vedere
cultural stătea mult mai bine decît România de azi,
că din punct de vedere al civilizației materiale era
într‐un salt prelungit, cu extraordinare realizări
tehnico‐materiale. Din nefericire saltul cultural și
cel civilizațional au ajuns în gol. Golul anilor 80. De‐
riziuea acelor ani este resimțită și astăzi. Oamenii
locuiesc în blocurile anilor 70, circulă cu metroul
anilor 70, conduc pe șoselele acelorași ani mașini
Dacia. Flota, a patra din lume, a dispărut, industria
grea la fel iar din acei ani pînă astăzi nu s‐a mai elec‐
trificat nici un kilometru de cale ferată. De construit,
cred că nu luăm în seamă linia pe un singur fir Gara
de Nord – Otopeni, un fel de linie de tramvai greu
căreia i‐au trebuit cîțiva ani de lucru, cîteva luni de
întîrziere și o inaugurare cu mare fast. Nu este o
apologie a epocii trecute ci o deplîngere a epocii
prezente.

Am putea spune că lumea de acum 50 de ani
este atât de îndepărtată încât sunt necesare ade‑
vărate explorări arheologice pentru a ne da
seama despre ce este vorba.

Am ajuns la București chemat de Laurențiu Ulici
care preluase Luceafărul, un săptămânal al Uniunii
Scriitorilor cu o istorie încărcată. Era un moment
de mare tulburare, ianuarie 1990 și riscuri reale,
ziariștii de la fostul cotidian de partid au reapărut
foarte senini și deciși, afirmând că ei nu doresc un
ziar independent ci unul orice decizie personală era
greu de luat deoarece nu aveai cum să vezi pasul al
doilea. Eram destul de pornit împotriva lîncezelii
provinciale, exact cînd se rupseseră zăgazurile po‐
litice, în zilele schimbării luasem inițiativa publicării
unui ziar independent, Adevărul de Cluj iar după
numai patru apariții, realizate cu mari eforturi și al
Frontului Salvării Naționale. Am hotărît să plec în
următoarele cinci minute, nu asta era calea mea.
Am citit mai tîrziu că de fapt voiam să dau o lovitură
și nu mi‐a reușit. Desigur, un ziar independent era o
lovitură! Dar patru nopți am scos ziarul cu numai
doi ziariști, unul fiind regretatul Mircea Ghițulescu,
critic de teatru, în vreme ce domniile lor se retrăse‐
seră prin beciuri pentru că pe străzi se trăgea la ni‐
mereală sau nu! Toată întîmplarea prefigura ceea
ce va urma în România. Așa că nu am ezitat și am
plecat la București pentru a lucra la un săptămânal
al Uniunii Scriitorilor și pentru a găsi o nouă cale.
Un moment important, cu mare greutate în cumpăna
vieții mele.. Tot ce s‐a petrecut mai tîrziu a însemnat
pentru mine o enormă pierdere de timp, n‐am mai
scris, decît sporadic, am tradus cîteva cărți impor‐
tante, vreme de 15 ani. Am realizat multe fapte în
favoarea breslei scriitorilor și mi‐am atras dușmănii

Ai mare dreptate în observația ta că lumea de
acum 50 de ani a dispărut. Lumea a dispărut dar
noi cei care încă ne‐o mai amintim, care suntem
produsul ei, putem depune mărturie. Nu e mare lu‐
cru, lumea de azi nu e interesată nici de ea, doar de
viitorul apropiat și mai ales de prezentul considerat
unic și pe deplin controlabil. Toate generațiile își
poartă lumea cu ele, precum melcul casa. Dispare
generația, dispare și lumea ei. Cei care depun măr‐
turie și încearcă să o comunice altor generații fac
un gest disperat de salvare a propriei generații.
Foarte puțini reușesc să comunice mici frînturi, de
multe ori interpretate de destinatari aidoma unor
probe arheologice. Pe baza lor încearcă să recon‐
struiască o lume dispărută. Din păcate reconstrucția
asta nu poate fi decît într‐o foarte mică măsură ai‐
doma celei care a fost. Asta dacă noile generații simt
nevoia de a se identifica cu argumente de acest tip.
De cele mai multe ori noile generații cred că sunt
întemeietoare de noi universuri, că nimic valoros
nu a existat înainte de apariția lor, că lucrul cel mai
sănătos este să nu spui că ești fiul tatălui tău ci că
ești tatăl fiului tău. Acest clișeu de gândire colectivă
a generațiilor este de fapt declanșatorul tuturor
revoluțiilor lumii. Totuși, o speranță a continuității
mai există. Pînă acum nici o revoluție culturală nu a
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Cum ați ajuns din mirificul Cluj la București,
nu cred că a fost o opțiune la îndemână.
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înverșunate. Norocul meu a fost acela că Dumnezeu
m‐a tras de mânecă într‐un fel foarte dur și mi‐a
spus că trebuie să mă întorc la cărțile mele nescrise.
Nimeni nu le poate scrie în locul meu. M‐am întors.
Acești ani au fost ani de muncă, de însingurare și
mai ales de observație a spectacolului grotesc ce
se desfășura fără întrerupere în jurul meu. Dacă mai
întîrziam, deveneam și eu un actor, pe acolo. Nu știu
cum s‐a întîmplat dar nu am avut nici noi prieteni,
nici interes în a avea, lumea literară pentru mine a
fost aproape un tărîm străin și uneori ostil. Nu‐mi
plac de loc boemii, nici reali nici închipuiți așa că . ..
În ceea ce privește cercurile intelectuale serioase,
în acea perioadă fuseseră cuprinse de o febră de ne‐
controlat, febra puterii. Părea foarte simplu să ajungi
un demnitar al Statului sau cel puțin un sfetnic al
unui înalt demnitar iar această iluzie făcea ravagii
printre caractere. De fapt lumea literară dispăruse.
Devenise o lume a literaților doritori să se ajungă în
politică. Cunosc scriitori care au vituperat Piața
Universității iar după un deceniu puteai să juri că ei
fuseseră adevărații inspiratori și lideri spirituali ai
celor care și‐au pierdut serile strigînd acolo. Am
fost de unul singur în lumea literară de la București.
Are și singurătatea farmecul ei! M‐ai întrebat de rea‐
lizările din acest interludiu. Pe scurt – Inițierea Legii
privind indemnizația de merit și a celei privind
indemnizația compensatorie la pensie. Cînd am ple‐
cat, amîndouă erau în vigoare. Un hotel proprietatea
Uniunii Scriitorilor. Patru ediții ale Festivalului
internațional de literatură de la Neptun. Congresul
scriitorilor români din întreaga lume. Colocviul
scriitorilor aparținînd minorităților naționale din
Europa Centrală și de Sud – Est. Întîlnirea anuală a
traducătorilor din literatura română. Înființarea a
14 librării în țară specializate în literatura română.
Editarea suplimentului Ziua Literară care avea tirajul
ziarului Ziua. Redeschiderea Cenaclului Uniunii
Scriitorilor. Înființarea de Reprezentanțe ale Uniunii
Scriitorilor în județele unde nu existau Asociații .Pro‐
gramul de ajutorare a scriitorilor suferinzi sau în
vîrstă. Schimburi de delegații de scriitori cu
organizații similare din străinătate. Poate mai sunt
unele evenimente pe care acum le trec cu vederea.
Nu a fost simplu și de aceea nici nu vreau să simplific
dar nimic nu se poate realiza fără sacrificii. Unele
dintre aceste sacrificii încă nu s‐au săvîrșit. Fără
îndoială se vor împlini.
Cum arată și care este locul iteraturii române
pe harta culturală a Europei de astăzi?
Această întrebare este dificilă, chiar foarte dificilă.
Locul unei literaturi este dat de mulți factori între
care unul, fundamental, îl constituie autorii și ope‐
rele lor. Tot atît de important mi se pare a fi ele‐
mentul lingvistic iar în al treilea rînd aprecierea pe
care conducătorii unui Stat o acordă propriei culturi.

Răspunsul românesc este destul de mediocru la
toate cele trei chestiuni pomenite. Ansamblul lite‐
raturii române este alcătuit din cîteva vîrfuri, din
nefericire foarte specifice, localiste , deși de o mare
valoare estetică. Eminescu este un autor care stă
liniștit, pentru români, alături de marile nume ale
literaturii universale. Pentru toți cei care nu stăpî‐
nesc limba română este un autor de valoare însă
ceea ce dă plusul necesar se pierde în traducere,
oricît de bună ar fi aceasta. Caragiale este un spirit
acid, cu o putere unică de înțelegere a naturii umane
ne‐eroice însă orice traducere îl va aduce la o
condiție de comediograf inteligent și plin de haz, ni‐
mic mai mult. Lista poate continua de la Creangă la
Bacovia ori Nichita Stănescu. Cu toate acestea ope‐
rele românești constituie o parte de neînlocuit al
patrimoniului cultural mondial. Există în acest mo‐
ment multe traduceri bune în foarte multe limbi
străine dar, cred, ele nu sunt rezultatul unei politici
coerente de susținere a imaginii românești în lume
. Mai degrabă ele sunt rezultatul întîmplării ori a
efortului autorului de a‐și face cunoscută opera. Ca
mai în toate situațiile și în acest caz efortul Statului
este formal și lipsit de energie. De fapt, dacă în plan
intern funcționează principiul economiei de piață
în domeniul valorilor artistice (triumful manelelor!)
de ce ar funcționa altfel în domeniul extern. Trecînd
peste acest neajuns fundamental constatăm că lite‐
ratura română de azi încă nu a încheiat cu perioada
tulbure a clarificărilor. Tinerii autori descoperă apa
caldă și o prezintă ca începutul intrării noastre în
lumea civilizată (vezi momentul sexualisto – porco‐
grafic cultivat de îndrumători cu morgă academică
cînd în anii 20‐30 în România se fuma dezinvolt pe
astfel de teme) iar autorii mai hîrșiți încearcă să se
adapteze gustului public degradat de televiziunile
comerciale și milionul de exemplare din literatura
tip Sandra Brown et Co, în traduceri industriale. Dar
nici nu se putea altfel cînd prima industrie privati‐
zată în România după 1989 a fost industria edito‐
rială iar editori au devenit personaje dintre cele mai
bizare. Cu gusturi la fel de ciudate. Rezultatul a fost
uluitor – literatura de duzină în traduceri cumplite
aducea profit, autorii români aduceau bani de acasă
pentru a‐și tipări cărțile. Cu toate acestea nu ne‐am
pierdut cu totul sub mormanele de maculatură re‐
vărsate în capul cititorilor. În acest moment cititorii
adevărați se numără, probabil, în mii pe degetele
ambelor mâini. Mitul poporului educat e pe cale să
dispară. Televiziunile, blogurile, revistele on line,
ziarele pe hîrtie sau electronice nu fac altceva decît
să spună publicului ceea ce vrea să audă. Ori în do‐
meniul valorilor culturale nu există necesități în‐
născute ci numai necesități create. Nimeni nu va ob‐
serva că lipsește o carte excepțională. Excepțională
va fi cartea care există și care va fi tratată ca atare
de armata de observatori care se hrănește din corpul
mort al literaturii deja scrise.
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Săndel Stamate
Clipa cu aripa frântă
Azi am fost la vie
Am fost să‐mi regăsesc părinții‐
Se cocea vara în via părinților mei
Iarba adormise iepurește
Lângă botul cailor sloboziți
Vinul își acorda talazurile
Pentru culesul de toamnă

Pentru un cuibar părăsit
Pentru un briceag ruginit
Ori pentru o coajă uscată de pâine

Apoteoză
Primăvară cu răspuns la toate întrebările puse
Primăvară cu venele larg deschise
Aprilie strânge lacrimi de viță
În prețioase pocaluri de lalea

Nu mi‐am regăsit părinții‐
Dar am văzut deslușit cum
În bătrâna vie a părinților mei
Se desfăta în voie
Nestingherit și fără de rușine
Ca o mireasă fericită
Moartea

În ascunzișul crângului nostru uitat
Dintre fragede tufe de liliac
Privighetori sperioase încearcă
Triluri în formă nouă

Odaia

Tablou

Acum
‐când ei nu mai sunt‐
în casa părinților mei
încerc să‐mi aflu odihna

Un pâlc de plopi
veghează casa din deal

Nu perna
mi‐e căpătâi
ci lutul de pe jos
ce încă mai poartă
mirosul de paie și de baligă veche
Dar nu dorm
căci ei vorbesc
tot vorbesc
despre mine vorbesc
și despre pământ‐
sărmanii
Și sunt îngrijorați
Eu îi aud
cu claritate îi aud
peste foșnetele indicibile
din odaia
ca o nacelă a timpului
Iar când adorm
Nu pe barbari îi visez
Ci pe frații mei
Cu care adeseori mă luptam
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Cu ușurința palmei de țăran
Inima mea sădește la loc potrivit sentimente
Cais, măr, gutui, cireș, cais …

Pendulând între ieri și mâine
ziua își leapădă culoarea
ca șarpele pielea cea netrebuincioasă
Inima‐mi e beată de‐atâta vedere ‐
fluture la sfârșitul minunii sale

Duios, Sublimul trecea...
Pui de pasăre căzut
Dintr‐un strâmt lăcaș de lut
Cine te va ridica
Cine la sân te‐o purta
Te‐o purta cu dor și sârg
Pân` ce grâul dă în pârg
Pân` ce fete îl secera
Iar flăcăi l‐or treiera
Din lut cu paie or meșteri
Cuib de noapte și de zi
Ce s‐ar face cuibul strâmt
Fără pasăre cântând
Ce s‐ar face crângul larg
Fără cântecul ei drag
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CRONICĂ LITERARĂ

Requiem pentru Cain
Eugen Uricaru, Grădina Paradisului, Iași, Polirom, 2020
de Adi G. Secară
Preocupat de „istoria în viziune alternativă”, după
cum observa Alex. Ștefănescu într‐un articol din anul
2004 (în „România literară”), Eugen Uricaru pro‐
pune în „Grădina Paradisului” predominant o
meditație asupra Răului în istorie (în general, dar
cu accent pe ceea ce s‐a întâmplat de la Războiul
burilor până la cel de‐al doilea război mondial; amin‐
tindu‐ne, sic, și de un genocid foarte puțin cunoscut:
cel al populației herero), din punct de vedere al
construcției literare, cu un final cu adevărat cutre‐
murător, narațiunea fiind aproape un pre‐
text pentru o fabulă (quasi) mistică, proza
în stil clasic neocupând, cel puțin la o primă
lectură și impresie, mai mult de o treime
din întregul volum.
Avem în prima parte, aproximativ 70 de
pagini, viața ebenistului Mendel Haim, evreu
(deloc întâmplător din punct de vedere al
fabulei) care este ceva mai mult decât un
simplu tâmplar, erou al primului război
mondial, având domiciliul în localitatea
Stânca, loc ales strategic, deoarece de acolo
putea avea afaceri și la Pașcani, și la Roman, Rugi‐
noasa, Târgu Frumos („El, Mendel Haim, chiar era
un cunoscător în mobilă, dar asta nu‐i folosea la ni‐
mic ‐ nota A.G.S.: ceea ce ne aduce aminte de tecu‐
ceanul lui Ursachi, care avea un motor și nu i‐a folosit
la nimic! ‐. Era singurul meseriaș de acest fel din
Stânca și din târgușoarele dintre Bahlui și Siret, Hâr‐
lău, Târgu Frumos ori Podu Iloaiei, chiar până la
Buhăiești ori în partea cealaltă, către Ruginoasa și
Mircești…”, p.10), bonom prins de nerăbdările tim‐
pului, curentul antisemit al politicii europene din
epocă trăgându‐l și pe el, după cum se va vedea, în
jocurile ororilor Istoriei…
Dar până să se precipite evenimentele, având ca
vârf rebeliunea legionarilor, intrarea României în
cel de‐al doilea război mondial (se observă tendința
ca gânditorii, istorici sau nu, pasionații de istorie să
considere cele două conflagrații mondiale ca părți
ale unui singur război, cauzele și efectele îmbinându‐
se deseori, din mai multe puncte de vedere; și Eugen
Uricaru, prin personajele sale, pare să fie de acord
cu această viziune) și pogromurile, spontane sau
nu, reușite sau nu, de la Piatra Neamț și Iași, Mendel
încerca să‐și vadă de treburile lui, având relații cor‐
diale cu primarul Ilie Ilie și ceilalți români, dar în‐
cepând să fie persecutat de mâna legionarilor din
zonă, dezaxatul Sergiu Horomniceanu…

Luarea în gazdă a unei refugiate din Basarabia,
trimisă de nepotul din Iași, va complica viața ebe‐
nistului, mai ales când va observa că este însărcinată.
Că nu vrea să spună cine este tatăl, că o cheamă Ma‐
ria sau Mărioara, că ajunge la un quasi‐tâmplar care
era mândru că este mai mult de atât, adică ebenist,
că va naște în grajdul primăriei din Piatra Neamț,
nu sunt, desigur, coincidențe, pentru orice cunoscă‐
tor al istoriei religiilor…
Aici scriitorul se joacă, cunoscând însă faptul că
nu este de joacă cu Oroarea, una dintre
zeițele la care omenirea nu se mai închină,
de unde valurile succesive de crime, de ge‐
nociduri din istoria omenirii! Regulile jocu‐
lui par a fi chiar un profund pesimism și un
scepticism amar, toate vizând însăși condiția
umană și viitorul umanității, moto‐ul al doi‐
lea al cărții („Uneori, ficțiunea poate fi cre‐
dibilă cum, tot așa, realitatea poate fi incre‐
dibil de îngrozitoare, uneori.”), dar mai ales
pagina finală, ca un fel de concluzie, fiind
exemplare.
Un punct de plecare ar fi primul moto al cărții, o
promisiune, era să scriu profeție a lui Hitler: „Voi
face din Europa de Răsărit o Grădină a Paradisului.”,
„dintr‐un discurs ținut în fața conducerii partidului,
întrunită aproape în secret la o cazarmă a unității
de pregătire a ofițerilor pentru Waffen SS, SS‐Jun‐
kerschule din Bad Tölz.” (p.87)
Cel care meditează la începutul părții a doua asu‐
pra unor instrucțiuni secrete primite, unde află și
de planurile lui Hitler, dar și asupra Grădinii Para‐
disului în noua hermenutică, (aproape) deloc hei‐
deggeriene, este membru al Serviciilor Secrete
românești (Siguranța de atunci; din abia înființatul
Eșalon Operativ, după model nazist), agentul Neculai
Crăciun, care va deveni unul dintre… anti‐magii de
la un aproximativ Apus care vor avea contribuția
lor la îndeplinirea… profețiilor întunecate:
„Promisiunea Führerului îl făcuse să zâmbească,
o Grădină a Paradisului era o grădină fără oameni,
după cum se știe, oamenii fuseseră dați afară,
izgoniți din ea. O Grădină a Paradisului era o grădină
din care nu luai nimic și în care nu intervenea nimeni
să taie o creangă, să smulgă o buruiană. Nimeni în
afară de Stăpânul ei. Unii cred că acest stăpân ar fi
chiar bunul Dumnezeu, alții sunt convinși de con‐
trariu. Din câte știa el, cancelarul începuse o lucrare
în vederea înfăptuirii promisiunii ‐ începuse să go‐
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că a înțelege un criminal, o minte ca a lui Hitler, de
pildă, este ca și când ai putea cade în ispita de a fi
de acord cu el! Este ceva tragic aici, ar putea fi, când
între discernământ și nebunie, poți cuvânta, precum
Klotz:
„‐ Domnilor, sunt unii copii care se nasc pentru a
deveni subiectul unei tragedii. Se vede asta pe fața
lor. E ca o amprentă, ca o aureolă deasupra capului.
Am văzut asta și în Turcia, și în Polonia. Unei tragedii
nu i te poți opune. E chiar indicat să împlinești un
asemenea destin. (...) Factorul emoțional, domnilor,
emoția este adevăratul nume al întâmplării în istorie.
V‐o spune Werner Klotz, doctor în istorie.” (p.227)
Bref, dinamism amintind de ecranizarea realizată
de Radu Gabrea, după câteva pagini din romanul
„Kaputt” al lui Curzio Malaparte, atenție la amănunte
(și documentare) ca la „Binevoitoarele” lui Littell
(altă teribilă carte, tradusă la noi de Vasile Savin,
despre care se știe prea puțin), creare de... emoție
și atmosferă ca în „Alegerea Sophiei” de William Sty‐
ron sau în „Inima întunericului” de Conrad…
Un Uricaru de zile mari, lucid, conștient că
„Vreme trece, vreme vine,/ Toate‐s vechi și nouă
toate;/ Ce e rău și ce e bine/ Tu te‐ntreabă și so‐
coate;/ Nu spera și nu ai teamă,/ Ce e val ca valul
trece;/ De te‐ndeamnă, de te cheamă,/ Tu rămâi la
toate rece.” Și că toate se pot repeta, visătorii care
cred în Grădina Paradisului la noi sau, poftim, Gră‐
dina Maicii Domnului, fiind printre noi, gata să pur‐
ceadă la îndeplinirea visului...

Gheorghe Nour, Fereastra sufletului

lească Grădina de cei nefolositori. Ocupase Cehia,
ocupase Polonia și se pusese pe treabă.” (p.87)
Ceilalți doi „magi” erau jurnalistul misterios, cu
legături (și simpatii) în lumea legionară, Nicu Pălăn‐
ceanu, și Sturmbannführerul Werner Klotz, doctor
în istorie, născut în Cernăuții (pe atunci) austrieci,
știind limba română.... Misiunea lor, provocarea unui
pogrom la Piatra Neamț, fieful Căpitanului Zelea Co‐
dreanu (bizară într‐un fel opțiunea schimbării nu‐
melui acestuia în Căpitanul Furtună, așa cum și tatăl
său devine, parcă, Pădureanu). Ceea ce se va întâm‐
pla acolo, dincolo de crima oribilă pe care o va în‐
făptui ziaristul, este răspunsul la teribila întrebare:
ce am face dacă printre noi s‐ar întoarce sau ar veni
Mesia! Câți dintre noi L‐ar răstigni a doua oară?
La pagina 198 este exprimată îndoiala asupra
existenței lui Dumnezeu, descrierile execuțiilor din
acei ani tulburi și tulburători, cu toate „ritualurile”,
nu te pot face decât să te îndoiești, iar citarea acelei
ultime pagini din carte, amintită mai sus, ni‐l prezintă
pe Eugen Uricaru ca pe un filosof sumbru al istoriei,
apocaliptic sui generis, atent la caraghioslâcul speciei
umane, pogromul eșuat de la Piatra Neamț, oarecum
caragialește, a fost „răzbunat” de ceea ce s‐a întâm‐
plat la Iași și pe calea ferată din zonă, în trenuri în
care au murit din cauza lipsei apei și a mâncării, a
căldurii sufocante și a îngrămădelii (în oraș și pe tra‐
see, unde se circula absurd dus‐întors, se pare că au
fost peste 14.000 de victime):
„Putem spune că, la Iași, cei trei magi ce veniseră
dinspre Răsărit la Piatra Neamț au avut cu mult mai
mult succes. Tot ce s‐a petrecut acolo n‐a fost decât
o viziune încețoșată a priveliștilor din Grădina Pa‐
radisului promisă de Adolf Hitler cu ocazia unei cu‐
vântări din vara anului 1941. Cel care a promis s‐a
sinucis. Cu puține excepții, cei care au trecut la fapte
au mai avut de trăit îndeajuns de mulți ani încât să
și poată însămânța pământul îmbibat de sânge al
acestei Grădini a Paradisului. Încetișor‐încetișor,
semințele încolțesc și deja se pot vedea cu ochiul li‐
ber. Le privim, ușor nedumeriți și neîncrezători, iar
mugurii ne spun: «Nu mai e mult, dragilor, Grădina
Paradisului va înverzi!» Asta nu înseamnă că va
prinde viață, dimpotrivă!” (p.295)
Coperta I, cu „Fructele geloziei”, creația lui Lucas
Cranach cel Bătrân, are, evident, semnificația sa fi‐
losofică: omul, în nebunia sa, poate fi gelos pe o
anume ordine „divină”, uitând de o poruncă evidentă
în toate religiile lumii: Să nu ucizi!
Plonjonul în discursurile interioare ale unora din‐
tre personaje, care încearcă să justifice crimele
(evreii nu ar fi fost oameni!), ca și „participarea” la
dialogurile lor, te fac să înțelegi, și prin străduința
scriitorului, „epoca” și mentalitatea… Desigur, „a
înțelege” este periculos: de curând am citit undeva
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POEMUL DIN RAMĂ

LUMINA
Ulise nu‐s, nici Agamemnon, deci
Un om de rând sortit voi fi pe veci ‐
Iubit, urât, și nu puțin temut,
Mai trist, mai vesel, vorbăreț și mut.
Dar dintre multe‐multele‐mi păcate
Iubirea‐i cel mai mare dintre toate,
Iubirea mea de oameni și de lume,
De frumuseți cu nume, fără nume.
Și mai ales de‐acele dulci ființe
Ce flori mi‐au semănat pe suferințe,
De s‐a făcut din sufletu‐mi grădină.
Tu, cea din urmă ce‐mi săruți pleoapa,
’Nainte de‐a mă strânge‐n brațe groapa,
Aruncăți ochii‐n ea, s‐așterni lumină.

CU FLORI ÎN POARTĂ
Cu brațu‐i lung, din ce în ce mai lung,
Mă‐mpinge timpul din viață‐afară.
Și parcă numai ieri fu primăvară,
Iar azi copacu‐i desfrunzit și ciung.
De ce‐nfloriră merii‐a doua oară?
Căci pân’la roadă tot nu mai ajung
Și, totuși, iarna, grânele străpung
Zăpada grea, pornite să răsară.
Sărută‐mă, sărută‐mă pe frunte,
Ca soarele de toamnă culmi cărunte,
Tu, fata mea, tu dragoste curată!
Iubirea trece și mereu revine
Cu zâmbete, cu lacrimi și suspine ‐
Să punem flori la poartă când se‐arată
Mihai BENIUC
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TRADUCERI din lirica franceză contemporană

LILI FRIKH : 7 poeme din volumul
ALBASTRU cer neînțeles
După studii de filozofie la Universitatea din Montpellier, Lili decide să uite tot.
A înregistrat albumul Lalala (13 melodii, Polygram‐Paris, 1992), care a primit un premiu
celebru în lumea muzicală: „Le macaron CHOC“. Iar în 2017 a realizat albumul de muzică
electronică și poezie Tu cum te numești (Tu t’appelles comment).
Dar talentele ei sunt multiple; pentru opera sa grafică intitulată Pictură fără pictură Academia de Arte și
de Litere din Marsilia i‐a acordat, în 2009, premiul „L'élan créateur“.
Lili este nevăzătoare, ceea ce explică într‐un fel oralitatea poeziei ei. La fiecare lectură în public își recită
poemele cu ochii închiși și cu o extraordinară forță a cuvântului rostit. Eu‐l poetic este, în cazul ei o voce
transpersonală, care transmite, cu lucididate și detașare, experiența existenței într‐un corp fizic. Pentru Lili
Frikh, poezia înseamnă mai mult decât captarea cuvintelor în colivii de hârtie. Poezia care o traversează se
trăiește, grăiește cu precădere acelora ce au inima trezită.
Volume de poezie:
ALBASTRU cer neînțeles (B L E U ciel non compris), cu un CD de 55 de minute de înregistrare a autoarei,
pe fundalul creației sonore a muzicianului Bruno Nöx Méria, Editura ILV Edition, Cergy‐Pontoise, 2010.
Carnet fără margine (Carnet sans bord), Editura La Rumeur libre, 2017.
Tablă șifonată, Editura La Rumeur libre, 2018.
Viața monstru (La vie monstre), Editura La Boucherie littéraire, colecția Carné poétique, 2019, obiect
hibrid, jumătate carnet cu foi albe și jumătate carte cu poeme.

ALBASTRU TUAREG
Simt grăuntele de nisip cum se face grăunte al pielii, Sahară lăuntrică.

ALBASTRU SOLITAR
‐Ce faci Lili?
‐Mă războiesc.
‐De una singură?
‐Desigur. Ce crezi că inamicul este în afară?

ALBASTRU?

„O“ ALBASTRU
Fiecărei vocale Rimbaud îi asociază o culoare. Gra‐
tuită ori arbitrară această alegere atârnă greu în
istoria artei. Poetul e clarvăzător, pictează fără
vopsea în infernul corespondențelor. Doar o pri‐
vire de‐a sa și limba se schimbă, porțile percepției
se deschid, poemul iese din spațiul literar. Ampu‐
tarea lui Rimbaud e aseamănătoare cu cea a Micii
Sirene. Trecerea frontierelor nu lasă pe nimeni ne‐
vătămat.
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Valentin Huiban, Izolată

Dumnezeu este peste tot.
Il ratez
Unde sunt eu
?
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ALBASTRU GENIAL
Îți trebuie geniu să te scoli din pat, să te speli, să te înfigi în metrou, să‐ți oprești respirația în fața
frumuseții imaginilor, să‐i adaugi numele pe listă fără ca violenței să‐i cazi pradă.
Ca să pictezi sau să scrii îți trebuie noroc.

ALBASTRU
CU DEGETELE
Am impresia că plouă. Privesc pe fereastră. Nimic, nici un strop. Nu mai e doar o impresie, sunt udă
până la piele. Mă duc să văd cu degetele chiar în miezul dinăuntrul meu. M‐am liniștit. Tocmai uita‐
sem și mi‐am amintit. Nu ridicând ochii, ci închizându‐i aflăm vești de la cer.

ALBASTRU ÎN SÂNGE
Sângerezi, e unul din cele mai mărunte lucruri pe care le poți face, dar totodată și cel mai pozitiv. Mă
eliberez de sângele rău, scurs pe jos. Îl opresc pe cel bun, ce merge pe hârtie.
Îmi fac un sânge de cerneală.
PREZENTARE ȘI TRADUCERE DIN LIMBA FRANCEZĂ: Denisa Crăciun

Gabriela Georgescu, Dunărea
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În tabără * (primul fragment)
de Valeriu Stancu
N‐ar fi vrut să se bată, să‐și arate și în tabăra
aceea cu copii atît de buni de la Homorod, năravurile
lui de păcurărean, de băietan sălbatic, de copil nu
crescut, ci supraviețuit într‐o mahala în care, dacă
erai mai slab de înger, te călcau toți în picioare, dar
îl cam sîcîia un tip din Piatra Neamț cu vreo doi ani
mai mare ca el, un rahat cu chip de broască, țigănos
la față și la apucături, care‐și dorea șefia dormito‐
rului, pentru a fi ascultat fără crîcneli de toată su‐
flarea… Mihai Covătaru, așa se numea pietreanul,
era cu mai bine de un cap mai înalt decît Laur, bine
făcut, tocmai trecuse într‐a unșpea și practica bas‐
chetul la liceul Petru Rareș din orașul de lîngă Pie‐
tricica. La rugămințile lui Liviu Davidescu, prietenul
de la liceu, cu care era în tabără, înghițise de vreo
două ori în sec și nu răspunsese la provocările ba‐
tracianului, dar o nefirească încordare se așternuse
peste dormitor și se simțea că izbucnirea conflictului
nu mai era departe. La vremea adolescenței, Laur
nu inspira teamă nimănui : mic și subțirel, cu o față
fină, șlefuită și de multele‐i lecturi, de muzica bună
pe care o asculta, de filmele și spectacolele de cali‐
tate cărora le era un fidel spectator, cu preocupări
fizice puține, părea o pradă ușoară pentru orice
bătăuș. Dar curajul cu care se avînta împotriva oricui
și luciditatea pe care și‐o păstra în timpul luptei,
tehnica învățată de la nea Gică Dumbravă, studentul
campion de lupte ce stătuse cîndva în gazdă la
părinții lui, tertipurile, șiretlicurile, ticăloșiile de‐
prinse de la golanii mai mari din Păcurari pe care le
folosea cu inventivitate și fără scrupule, rezistența
încercată aproape în fiecare zi în bătăile din cartier,
din școală și apoi din liceu, de pe Lăpușneanu, din
ștrand și de prin parcuri îl făcuseră imbatabil. Iute
ca o zvîrlugă și alunecos ca un țipar, fără milă pentru
adversar, știa să‐i speculeze toate slăbiciunile aces‐
tuia, profita de toate greșelile lui și era un bătăuș de
temut chiar dacă trebuia să lupte singur împotriva
a trei‐patru adversari. În Iași, și datorită formidabilei
găști a păcurărenilor din care făcea parte de mic, își
făcuse déjà o faimă de protecția căreia profitase din
plin. O dată cu intrarea la liceu încercase să‐și mai
domolească pulsiunile năbădăioase și se străduia,
uneori cu disperare, dar cu o înverșunare perpetuă,
să mai renunțe la apucăturile sale de mahala și să
se încadreze în lumea centrului, mai spălată, mai ci‐
zelată, dar infinit mai perfidă și mai complicată.
***
Se întorseseră destul de obosiți de la vizita unei

făbricuțe de sticlă din Vlăhița.
Erau toți în dormitor, fiecare în‐
deletnicindu‐se cu ceva, în
așteptarea mesei de seară. Liviu își aranja niște
lucrușoare prin valiză. Mai era un ieșean, Nistor
parcă îl chema, coleg cu ei dintr‐o clasă paralelă. Nu
erau prieteni, dar se cunoșteau oarecum de la ad‐
mitere și de pe culoarele liceului. Acesta, întins în
pat, cu genunchii ridicați, citea o scrisoare pe care o
rezema de pulpa stîngă. Cu mîna dreaptă vîrîtă într‐
un pantof și cu peria de ghete în mîna stîngă, Laur
își dădea încălțările cu cremă.
Amețită de căldura de peste zi, o muscă rătăcise
drumul spre bucătărie și‐și făcea de lucru pe patul
lui ? Intrase, probabil, atunci cînd Laur deschisese
fereastra ca să nu miroase prea tare a cremă de
ghete în dormitor. „În ce poziție bizară își ține ăsta
scrisoarea!”, gîndi Laur, dar nu apucă să deschidă
gura pentru a‐l întreba dacă are probleme cu vede‐
rea, că vocea iritată a Broscoiului îi lovi neplăcut
timpanul „Mamă, ce putoare se făcu aici, ieși dracului
cu dohotul tău cu tot din dormitor, că, de vin eu la
tine, îți dau cutia s‐o mănînci și‐ți bag șcrambii pe
gît!”. „Ei, pe asta chiar aș vrea s‐o văd și eu!”, exclamă
Laur mai mult pentru sine și destul de calm, dacă
nu chiar împăciuitor. „Băi, ești fudul de urechi, vrei
să‐ți trimit o scrisoare?” „Da, trimite‐mi o scrisoare!”
îl zeflemisi Laur în timp ce continua liniștit să‐și lu‐
struiască pantofii. „Atunci las’ c‐o fac eu pe poștașul,
ca să‐ți ard și vreo două scatoalce!”, strigă jlobanul
de nemțean și se ridică de pe pat, unde pînă atunci
se scobise de zor între dinți cu unghia de la degetul
mic, al dreptei, lăsată să crească peste măsură. În
dormitor, dintr‐o dată, venise iarna. Toți băieții se
opriseră din îndeletnicirile lor și așteptau curioși
urmarea. Laur își văxuia imperturbabil pantoful
drept. „Ei na, acu se lasă cu mardeală, în pizda mă‐
sii, degeaba i‐am promis Crăiței c‐am să fiu
cuminte!”, își spuse ieșeanul în gînd, în timp ce gîn‐
durile îi călăreau cu febrilitate creierii. Trebuie să
rămîn calm și să fiu foarte atent la mișcările lui. E
numai în chiloți și‐n maiou, deci n‐are nici o armă
la el, dar pînă ajunge la mine poate lua o băncuță.
Nu, băncuțele sunt prea grele și destul de mari, aici
între paturi locul e destul de strîmt, mai mult l‐ar
încurca.” „Ţine peria în mîna stîngă, deci e stîngaci,
gîndea și nemțeanul, la mîna asta trebuie să fiu atent,
să nu‐mi spargă divla cu peria. Pe el îl caftesc, nu‐i
problemă e și mai scund și mai slab decît mine, și‐

*Fragmente din romanul Blestem de tîrfă, în curs de apariție
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apoi, cu fața lui de tocilar, e clar că habar nu are să
se bată. Numai să nu‐i sară ăilalți doi ieșeni în ajutor,
că noi suntem numai doi pipirigeni în dormitor, iar
ei mi‐s trei. Da, da, pe lustragiu îl scot eu din luptă
imediat”. Ajunse lîngă geam, se proțăpi chiar în fața
lui Laur și se mai cocoși o dată, mai mult să‐l audă
și ceilalți și să știe cine va fi șef de dormitor în ur‐
mătoarele trei săptămîni : ‐ Băi căcat cu ochi nu ți‐
am spus eu ție că... Laur nu‐l lăsă să‐și ducă vorba
pînă la capăt. Știa cît de mult contează elementul
surpriză în astfel de situații. Celălalt se aștepta ca
băiatul să mai parlamenteze, să încerce a cîștiga
timp spre a evita, eventual, bătaia, dar îi fixa totuși
cu atenția mîna stîngă, pentru a nu fi luat prin sur‐
prindere. Numai că fulgerător Laurențiu făcu un gest
la care Mihai Covătaru nu se aștepta : împinse scurt
ambele brațe în față, de jos în sus, ca și cum ar fi
vrut să‐i trimită două upercuturi în același timp. In‐
stinctiv, pietreanul ridică, la rîndu‐i, ambele
antebrațe, mutîndu‐și, preț de o clipă, garda mult
mai sus și lăsîndu‐și descoperită cea mai vulnerabilă
zonă : cea unde‐i greu voinicului. Nu mai avu timp
să‐și regrete greșeala și să‐și ia măsuri de apărare.
„M‐a fentat!”, gîndi în timp ce bine țintit, genunchiul
lui Laur îl lovea năprasnic în testicule. Durerea în‐
nebunitoare ce‐l săgetă aproape instantaneu îl făcu
să se încovoaie gemînd. Aproape nici nu mai simți
cînd capul lui Laurențiu îi sparse fața. Se prăbuși ic‐
nind și în cădere își hartoi două coaste de marginea
metalică a patului. Băieții chiar avură senzația că le
aud pîrîind. Conform principiului păcurărean că
dușmanul nu trebuie lăsat niciodată să‐și revină, ci
trebuie scos definitiv din luptă, Laurențiu voi să‐l
lovească și cu picioarele, căci îl avea prăvălit în fața
sa, dar Liviu și celălalt ieșean, Costel Nistor, se prop‐
tiră imediat în fața lui. „Lasă‐l, Laure, fir‐ai al dracu‐
lui, că‐l omori!”, mai mult se tîngui, decît porunci
Liviu, „lasă‐l că și‐așa va ieși un scandal de pomină!”,
îi mai spuse o dată, în timp ce‐l luase în brațe și‐l
împingea spre patul lui. Mihai Broscoiul nu‐și reve‐
nea în simțiri, pe jos se lățise o baltă de sînge de la
nasul spart care se transformase în țîșnitoare și cum
ei nu știau ce să facă, Liviu se duse la camera profe‐
sorilor, să‐l cheme pe Vasile Roșu, profesorul din
Iași care răspundea de dormitorul lor și de
„taberiștii” veniți la Homorod din capitala Moldovei.

Mica (al doilea fragment)
1964. În vara aceea urma să împlinesc paispre‐
zece ani și să intru în rîndul oamenilor, primind bu‐
letin. Nu știam că tot atunci aveam să intru și în rîn‐
dul bărbaților! Mierea soarelui curgea peste așezare,
încremenind‐o într‐o lumină ce se statornicise și în
părul meu blonziu și nărăvaș ca al lui Huckleberry

Finn. Timpul se dăltuise într‐o vară fără de sfîrșit,
înveșnicindu‐și clipele, de‐ai fi zis că ești în Cîmpia
Dunării în vremea lui Ilie Moromete. Doar Bahluiul,
lenevos, își tîra curgerea puturoasă și anemică, ză‐
bovind încă pe la Cotul Doi prin locuri ce aveau să
vadă în curînd înălțîndu‐se cartiere de blocuri
muncitorești. Eu îmi petreceam „le plus clair de mon
temps” împreună cu Mica și‐mi era indiferent că
vremea zboară ori stă în loc.
Ca să zic așa, pe Mica o cunoșteam de mică. De
fapt, pentru a fi mai aproape de adevăr, pot spune
că ea mă cunoaște de mic, fiindcă atunci cînd părinții
mei au cumpărat de la niște scapeți casa în care fa‐
milia ei stătea deja cu chirie, eu mergeam pe cinci
ani, iar ea pe nouă, fiind de‐o seamă cu fratele meu
mai mare Alex. Am crescut împreună și aproape un
deceniu am privit‐o, dacă nu chiar ca pe o soră mai
mare, măcar ca pe un prețios tovarăș de joacă. Noi
ne‐am mutat în Berăria Veche pe la mijlocul primă‐
verii în 1955 și cred că pe la începutul verii anului
1964 am început s‐o privesc cu alți ochi: întrebători,
tulburi, neliniștiți. Și iarăși, de dragul exactității, tre‐
buie să‐mi amendez spusele și să recunosc faptul
că mai întîi ea a început să se uite la mine altfel decît
ca la un băiețel cu care crescuse în aceeași curte, cu
care jucase șotron, țările, porcarii, nouă cărămizi
sau, mai de curînd, șah și table. Nu peste multă
vreme, la sfîrșitul acelei veri untdelemnii și
nesfîrșite, avea să îmi mai arate un joc, mult mai
complicat, un joc al vieții, ce avea să mă facă bărbat.
Vara abia își lăsa aripi lenevoase peste fire, eu lua‐
sem vacanță și îmi amenajasem în „podul mic” un
refugiu de care nu știa nimeni: un țol gros, țesut în
casă de mama și bunica, peste el o pătură mai veche,
să nu‐i simtă mama lipsa prea repede, și o pernă
frumos mirositoare, încropită de mine dintr‐un sac
(dintr‐un tăbultoc mai exact, ori dintr‐un tăbâltoc,
dacă cineva din cititorii de azi mai știe ce înseamnă
acest substantiv), pe care‐l umplusem cu iarbă adusă
de pe cîmpușor (cînd mă trimitea mama să culeg
frunze de cătină pentru bobocii de rață) și pusă la
uscat în pod, să nu dea cineva de ea. Toate acestea
le așezasem lîngă lucarnă să am lumină pentru citit.
În orele în care Mica era la fabrică (începuse de cu‐
rînd să lucreze la „Bucholtzer” sau la „Moldova Tri‐
cotaje” cum i se spunea acum fabricii din Păcurari),
după ce mă foiam o vreme prin casă și prin curte, să
mă vadă ai mei, îmi duceam în ascunzătoare două
sticle cu apă, mă cățăram într‐un zarzăr și îmi um‐
pleam buzunarele cu fructe abia date în pîrg, după
care mă făceam nevăzut și doar venirea acasă a Micăi
sau foamea ce‐și făcea de lucru prin măruntaiele
mele mă scotea din bîrlog și de la cărțile pe care le
înghițeam cu pofta cu care mă îndestulam și de
belșugul zarzărelor.
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...În 1955, după incendiul ce ne mistuise toată
agoniseala, mama cumpărase casa din Berăria Veche
în care acum stăteam deja de aproape un deceniu, o
casă veche‐veche, plină de chiriași, o casă cu un beci
fabulos, pe care nici măcar buldozerele nu l‐au putut
dărîma (și acum, la patru decenii de cînd comuniștii
au dărîmat vechiul Păcurari și cu el și casa noastră
din „berărie”, beciul există, avînd intrarea acoperită
de o placă de beton), o casă în care aveam să‐mi pe‐
trec cei mai năvalnici ani ai vieții (vreo
șaptesprezece) și în care avea să vadă lumina zilei
Cristian‐Daniel, întîiul meu născut.
Cînd am văzut‐o pe Mica pentru întîia oară, eu,
care trăisem și trăiam numai printre băieți, am cre‐
zut că‐i o fiică de zînă. Mica și Alex, avînd aceeași
vîrstă și aceleași preocupări, s‐au împrietenit pe
dată și cîțiva ani la rînd nedespărțiți au rămas. Apoi,
prin 1961, cînd ei se apropiau de pragul celor 15
ani care marchează ieșirea din copilărie, viața lor s‐
a tulburat, a luat întorsături neașteptate, prietenia
lor s‐a stricat și în vara aceea de miere, cînd Mica a
descoperit că și eu crescusem, nu‐și mai vorbeau
de cîțiva ani. Uneori le surprindeam, pe mama și pe
madam Posteucă, discutînd aprins, dar destul de fe‐
rit ca să nu le audă nici unul din bărbații ce trăiau în
curtea noastră: nici cei din familia Trotușanu, nici
cei din familia Posteucă. Pînă și de Momot Stepano‐
vici Ignatov, căruia noi îi spuneam „Moș Ștefan” se
fereau, deși acesta, fost general în armata țaristă,
fugit din rusia de răul bolșevicilor, era cam surd și,
oricum, nu înțelegea mai nimic din limba română.
De obicei, se retrăgeau în magazia noastră, mare cît
o casă obișnuită, și cum eu îmi făceam veacul în „po‐
dul mic”, unde citeam pe brînci (expresie parțial
adevărată, deoarece îmi amenajasem în pod o ade‐
vărată „vizuină” și citeam mai ales stînd culcat), pod
în care se ajungea din magazie, auzeam tot ce‐și zi‐
ceau. Nu eram un iscoditor din fire, mă interesa mai
mult viața personajelor din cărțile cu care‐mi um‐
pleam orice clipă, decît cea a oamenilor din realita‐
tea ce mă înconjura și mă simțeam jenat că sunt pus
în situația de a trage cu urechea, dar nici nu puteam
să le avertizez în vreun fel că le aud discuția, deoa‐
rece mi‐aș fi trădat ascunzătoarea.
‐ ...Dacă află ta’su, o omoară cu mîna lui, ofta
mama Micăi.
‐ „S‐o omoare”?! Da’ de ce s‐o omoare?!, o făcea
pe mirata mama mea și a lui Alex.
‐ Păi a dezonorat‐o!
‐ Ce‐a făcut?! – auzii din pod întrebarea ironică a
mamei și‐i cunoșteam foarte bine intonația aceea
cu iz batjocoritor, care nu îngăduia replică – „a de‐
zonorat‐o”? Ei cum așa?, încerca doamna Trotușanu,
mamă a trei băieți, să bagatelizeze proporțiile ne‐
norocirii. Wilhelmina, ai citit prea multe romane de
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dragoste la vîrsta cînd erai domnișoară de pension...
‐ Eu nu am făcut pensionul ca dumneata, că a
trebuit să muncesc de mică pentru a‐mi cîștiga
existența, scrie și în dosarul meu de cadre!, replica
stins și cu oarecare invidie tanti Posteucă, vecina și
chiriașa noastră, pe care noi o porecleam „Moartea”,
că era slabă și gălbejită ca un pai.
Bărbatul ei, obscur funcționar la „chefereu”, un
bețiv incurabil, o bătea de‐o snopea cînd venea acasă
aghezmuit și mai în fiecare zi se îmbăta criță la „Zo‐
iosu’”, o crîșmă ordinară din zona gării. Băieții, Mir‐
cea și Tonel, „frații Julteca”, porecliți astfel din cauza
juliturilor pe care le purtau pe picioare de la fotbal,
nu luau apărarea mamei lor (de altfel, Mircea era
destul de înstrăinat de ai săi, lipsise mulți ani de‐
acasă, fiind luat la școala de corecție, fiindcă spărsese
niște magazine), nu se amestecau în viața părinților,
dar furau leafa mamei lor – femeie de serviciu la
Spitalul de Urgență din Copou – și o cheltuiau pe
băutură și mergînd la curve (mai existau încă în Iași
cîteva bordeluri mascate – unul din ele era plasat
chiar pe Păcurari, destul de aproape de zona noastră,
la Manolescu, iar printre noi umbla zvonul că Mia,
pe care toți o numeam „Mis Păcurari”, mai dădea și
ea „o mînă de ajutor”, atunci cînd „fetele”, prea soli‐
citate, nu făceau față) și habar nu aveau cum își duce
traiul sora lor mai mică.

Roland Pangrati, Phoenix
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SALON POETIC

Violeta Daniela Mîndru
(Cenaclul „Calistrat Hogaș” Tecuci)

NOI
APARIțII
EDITORIALE

Apus
Peste această colină care a fost odată o stâncă
S‐au înălțat copacii, vocile de copii, destinele
Aerul serii se cocea între noi ca o pace binecuvântată
Iar murmurul păsărilor ca o abdicare
În fața unui adevăr.
Te‐am căutat în lampioanele oranj uscate și foșnitoare
Era apusul peste pădurea tăcută iar eu
Mă jucam cu șoaptele tale când dulci, când amare.
Purtam pe degete inele de rouă
În care se oglindeau petice de cer
Gândul dădea ocol pe deasupra ca o acvilă.

Noaptea posedă moliciuni de felină
În unele zile ferestrele se umplu de priviri ironice
Pe uși intră și ies crengi înfrunzite
Împletite cu ramuri uscate spinoase
Cuvintele sunt muguri falși de bumbac
Înțeapă crunt și absorb totodată sângele.
În veșminte porți un miros ciudat
de înăbușită ardere
de rășini parfumate în orizonturi trandafirii
de umblet leonin furișat prin înalte ierburi uscate…
În patul deznădejdii simptomele morții sfârtecă rărunchii
Cum trosnesc oasele în îmbrățișarea unui șarpe constrictor
Alunecătoare pământuri te atrag înlăuntrul lor
Și ceea ce moare în tine
Moare și mai mult în afara ta.
Noaptea posedă moliciuni de felină.

Dragostea caută drumul către inimi
În orașul acesta bătrân frica
A tras obloanele. Oamenii nu mai văd
Cerul plângând cu lacrimi de stele.
Își poartă măștile pe suflet.
Incertitudinea naște copiii urii
Și‐am construit cu toții creșe întunecoase
În care strângem la piept, înflăcărați,
Ba un cuvânt, ba pe altul
Oamenii scad sau cresc unii în ochii altora...
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CRONICI AMICALE

Poeme cu tâlc despre recucerirea Agorei
Aparția acestor poeme în volum echivalează ea
însăși cu o pagină așezată parcă sub semnul alegoriei
ori al unei povești ce își va deșira continuu
înțelesurile. După cum aflăm din scurtul „argument”
al autorului, rândurile prezentei cărți au fost
încredințate în marea lor majoritate Editurii „Juni‐
mea” încă din 1979, acolo unde au fost refuzate de
un juriu condus de Constantin Ciopraga. Aș îndrăzni
acum să amintesc că nu toate pariurile reușesc, li‐
teratura contemporană (mai ales!) fiind plină de
exemple. Desigur, în 2015, numele lui Dan Movileanu
este cunoscut cercurilor literare; prezent în reviste,
la întâlniri culturale, argumentele sale conduc mai
totdeauna spre puncte forte ale unei gândiri mul‐
tistratificate, de sorginte filosofică.
Excursul liric pe care ni‐l propune este până la
urmă unul atemporal, dezinteresat de aspectele efe‐
mere ale existenței. Acest „alfabet al disperării” im‐
pune re‐orientarea întregii ființe către unicul ei scop,
acela de a‐și reformula rostul în proximitatea trans‐
cendentului. Aproape paradoxal (deși evident, „teh‐
nica” nu este nouă), Dan Movileanu îmbină cu
inteligență cultivată rațiuni discursive adesea
sentențioase cu misterele poeziei. „Sferele de
cunoaștere” pleacă inițial de la imagini artistice sim‐
ple dar care inter‐dialoghează în cadrul aceluiași
volum ori, prin trimiteri potrivite, generează coduri
intertextuale. „Fluture cu aripa‐n pământ” ar putea
juca rolul unei încifrate arte poetice : „De departe,
de foarte departe / am auzit nimfa în crisalidă cum
bate, // clipe lungi ca frunzele au început să se scu‐
ture / până ce ea a devenit fluture, // până ce am
înălțat acest parfumat eșafod, / fiecare aripă din cu‐
vânt să dea rod // am bătut în aer bolț după bolț, /
ea m‐a privit de după fiecare colț // m‐a mângâiat
fericită pe menisc / să pot alerga prin această câmpie
de risc, // să pot alerga prin livezi și prin pădrea
nebună, / m‐a privit de după stele și lună, // când
am ascultat cățelul pământului cum latră, / m‐a pri‐
vit de după fiecare piatră, // am urcat pe munți și
m‐am prăbușit pe nisip, / m‐a privit de după fiecare
chip, // ideea de zbor a început să se nască, / ea m‐
a privit de după fiecare mască, // mi s‐a așezat pe
ochi, pe umeri, pe arc și pe scuturi, / când am început
vânătoarea de fluturi, // mi‐a cerut să vânez doar
sfinxul cu aripi deschise / spre miezul atâtor raiuri
promise, // am bătut în aer și‐n apă cui după cui /
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să vânez sfincșii alergând hai‐hui. // Mi s‐a așezat
pe ochi, ca o lacrimă exaltată, / până ce s‐a trans‐
format în săgeată. // i‐am spus : e departe, e foarte
departe / senina mea moarte, // deși cât un pai de
trestie sînt, / fluture cu aripa‐n pământ”. Din aceeași
categorie este și „Bicefala” sau „Scrisoarea a III‐a”
(despre poeți). „Într‐o zi, cândva” prezintă o lume a
interioarelor iar imaginea tatălui este reluată mult
mai amplu și cu un plus de dramatism chiar în poe‐
mul „Tata”, textul care – fie‐mi admis – m‐a încântat
cel mai mult! Pe de altă parte, Rugăciunea Dom‐
nească apare reformulată greoi și gratuit ludic în
două poeme. Dincolo de acestea, mult mai nimerită
este „invocația” din Doamne, // abia acum / plânge‐
ți fiii, / după chipul și asemănarea, / față către față,
// nu mă lasa singur / în pustiu, în inima întrebării,
/ nu‐mi pecetlui fruntea, // Să mă pot trezi la timp!”
Apariții de o clipă prilejuiesc amintiri proscrise
ori devenite tabu pentru societatea transfrontalieră
a prezentului, însă chiar aceste flash‐uri impun re‐
ordonarea firii umane în consensul unor adevăruri
experiate. Trecutul rămâne de altfel congestionat
de o cromatică apăsătoare. Roșul este blestemul
unui timp trecut cu forța de a se reîntrupa : „Spre
seară am plecat cu toții către casele noastre de cu‐
loare roșie și nu ne‐am mai vindecat”. Exprimarea
nuanțată a feminității din „Ea” – „Ea era ca o boabă
de rouă pe buza unui călător într‐un deșert de
cenușă, / ca fluturele fulg de zăpadă pe aripile unui
porumbel care învață să zboare, / numele părinților
în gura orfanului, / numele tatălui pe limba unui
bastard, / floarea care vindecă roua sângerindă a
unui suflet rănit de viață, / ideea de zbor în neuronul
unui șarpe de casă, / mirul care se așează dimineața
pe cupola unei bisericuțe de lemn, / îngerul păzitor
al unui copil care învață să zâmbească, / e umbra
lui Dumnezeu pe obrazul Ființei...” ori tot ciclul „Vâ‐
nătorului de fluturi” (atitudine de sorginte donqui‐
jotenească) întregesc fericit volumul.
Ceea ce m‐a bucurat cel mai tare este realitatea
conform căreia scrisul lui Dan Movileanu nu îmbracă
haina niciunui curent literar. El este în același timp
și postmodern dar amintește și de generațiile '60
ori '80. Cuvintele sale în parte vizionare echivalează
cu un ultimatum – revenit în Cetate, singura misiune
a filosofului rămâne aceea de a (o) anima.
Marius Manta
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Bristena Georgiana Mantu
(masterandă, Institutul de Psihosinteză, Londra)
ȘI LAS SĂ CURGĂ
Și las să curgă
lasă să curgă, scumpa mea
dă‐i drumul afară
nu te mai abține
golește‐te de tot
aerisește‐te deplin
nu privi în urmă
Și mă lepăd
leapădă‐te, iubita mea
ceea ce nu‐ți priește
ceea ce nu‐ți aparține
lasă‐le să cadă deoparte
dezgolește‐te încă o dată
acum poți călători ușor
Și mă eliberez
eliberează‐te, draga mea
răsuflă iarăși profund
învelișurile învechite
tertipurile demodate
toate se dizolvă acum
în lumina pură a sufletului
Și las să curgă
lasă să curgă, iubirea mea
curgerea să te deschidă
un nou parfum să se strecoare
un zâmbet curajos să‐ți lumineze
murmurând, crescând, licărind
curgerea să te binecuvânteze!

AND I’M BLEEDING
And I'm bleeding
let it bleed, my sweetheart
let it all out
don't hold back
pour it all out
air it all out
don't look back

And I'm shedding
let it shed, my darling
all that doesn't serve
all that no longer belongs
let it fall away
get naked once again
you can travel lightly now
And I'm letting go
let it go, my dear
breathe in deeply
all those ancient layers
all those old tricks
let it all dissolve now
in the pure light of your soul
And I'm bleeding
let it bleed, my love
let it break you open
for a new scent to come through
for a brave smile to shine through
let it flow, let it grow, let it glow
let the bleeding bless you anew!

ÎNCHID OCHII
Închid ochii
și aud vântul lin
murmurând printre copaci;
parcă‐mi mângâie inima,
inima‐mi ținută ușor
de tine, în palme
Închid ochii
și mă predau divinului,
căci nu‐i iubire mai măreață
decât întreg universul
în tăcere extatică
Închid ochii
ziua‐și sărută noaptea;
devenind una cu totul,
eu revin la rugăciune
și mă simt perfect întreagă
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Închid ochii
și mă gândesc la tine
Dumnezeu să ne poarte grijă,
în așa fel precum
tot el ne‐a unit cărările

I closed my eyes
And I thought of you
I asked God to take care of us
In the same way that
He brought us together

Închid ochii
cu inima‐mi dezmierdată
de eterna mângâiere
a iubirii înflăcărate
și puternic iluminate

I closed my eyes
With a heart caressed
By this eternal stroke
Of love coming alive
And burning so bright

Închid ochii
și mă predau divinului
doar în credința neclintită
să ne dăm întâlnire, iubitule
să nu uiți asta niciodată!

I closed my eyes
And gave it all up to God
My faith so unwavering
Meet me here, beloved
And don't ever let this go!

I CLOSE MY EYES
I close my eyes
And hear the gentle wind
Caressing the trees
As it caressed my heart
My heart that you so gently hold
I closed my eyes
And gave it all up to God
No love can ever be greater
Than the whole universe
In ecstatic stillness
I closed my eyes
As my day kisses the night
And became one with it all
To this prayer I return
And feel perfectly whole

Nicolae Cărbunaru, Bulina roșie

„Ce e poezia? Înger palid cu priviri curate,
Voluptuos joc cu icoane și cu glasuri tremurate
Strai de purpură și aur peste țărâna cea grea”
Mihai Eminescu
Nr. (297) 2021
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Ionuț Alupoae
(Iași)
Destin
lui Cristian Buică

De ce 60 de primăveri s‐au frânt
Când veri târzii le‐au oglindit cărarea,
Spre ce‐asfințituri zorii s‐au răsfrânt
Prin care vămi au săvârṣit chemarea…?
Te‐ntrebi ṣi tu cum mă întreb ṣi eu
Spre care ceruri înflorind caiṣii
O clipă‐au îngânat în Dumnezeu
Romanța ce‐ai cântat‐o în permisii.
Prin cântul tău divin suind poeții,
Hoinar rătăcitor prin Ochii ei,
Din buica maicii tale‐n Lotca vieții
Destinul te‐a zvârlit printre lactei.
Un scâncet sfânt răzbate dintr‐un vers
Când stele se aprind în sfântul pom
Pe sub ninsori slăvite‐n Univers
Ne‐ai învățat ce‐i Noaptea de‐a fi om
Străvechi iubiri cu trupul de chitară
Până la tine‐n sânge s‐au smerit
Un Pescăruṣ pe marea solitară
Purtând pe aripi dorul rătăcit.
Noapte de aur peste veacuri sure
Când struguri pârguiau prin gândul greu
Fără finanțe dimineți mahmure
Beau chitanța sufletului tău.
Dar dincolo de‐aplauze ṣi nume
Prizând un vis prin zborul revanṣard
Nonlibertatea cuibărită‐n lume
Ai ars‐o în Castelul de hazard.
Destin când vine toamna se cuvine
Să cânți acum destinul desfrunzit
Când timpul se întoarce iar la tine
Rostind iubirea ta spre infinit…
Prin care vămi au săvârṣit chemarea
Spre ce‐asfințituri zorii s‐au răsfrânt
Când… veri târzii le‐au oglindit cărarea,
De ce 60 de primăveri s‐au frânt…?
(6 V 2020)

Fum(e)gând
toamna‑n zare
Un sărut, o frunză ṣi‐o chitară
toamna slobozeṣte depărtarea
stele vechi în struguri se coboară
greieri albi îți țes din lacrimi zarea.
Tu priveṣti tăcută‐n desfrunzire
dăruindu‐mă singurătații tale
te astept pe‐un veac de amintire
transhumând spre muguri din petale.
Cerul ne îngână abisal,
tragic echinocțiul ne desparte
inegal în doruri ṣi egal
infinit singurătății noastre…

Ornic de piatră
Cules‐ai dragii mele flori de nuferi,
nopți vechi de sulf din veacuri de noroaie
băut‐au paṣii orbi silind văpaie
aghiesmele din zorii plânṣi de muguri
din teascul de amiezi bătute‐n cuie.
Deṣi–n poemul serii ornic nu e
Să bată umbra stelelor de‐o zare
ṣi luna‐n chipul iudei la vânzare
în târgul morții trupul să ṣi‐l suie
un gând de spini destăinuit de‐o piatră.
Însângerații nuferi crucea‐i poartă
culesul cer se adumbreṣte‐n grote
când insurecții muguri trag pe roată
petale vechi efigii de golgote…
………………………………………………………….
Pars Vitae Time, Pars Umbrae Time
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RROMANIPEN – pur și impur în cultura
tradițională rromani
I. Onoare și rușine
Dr. Delia Grigore
Întreaga filosofie de viață a culturii tradiționale
a rromilor se bazează pe opoziția pur / „uźo” – impur
/ „maxrime”, puritatea rituală reprezentând respec‐
tarea ordinii și armoniei universale prin conforma‐
rea la model, iar impuritatea rituală, invizibilă, dar
pregnantă spiritual, fiind devierea de la model, deci
ruperea echilibrului intracomunitar prestabilit
printr‐o serie de legi de comportament și conduită,
a căror valabilitate a fost îndelung verificată de ex‐
periență.
Copiii, recent desprinși din spațiul pur, al sufle‐
telor nenăscute, poartă zestrea purității, pe care însă
o vor pierde în timp, prin însăși existența lor pe pă‐
mânt. Ei pot face lucruri interzise adulților, consi‐
derate pentru aceștia din urmă „maxrime”, inclusiv
pot purta haine care nu delimitează partea de sus a
corpului – pură de partea de jos a corpului – im‐
pură.
Adulții, în schimb, au obligația să respecte regu‐
lile purității, în caz contrar putând fi excluși din ca‐
drul comunității.
Conceptul de pur, în cultura tradițională a rro‐
milor, implică atât dimensiunea fizică, cât și pe cea
spirituală, prima presupunând‐o pe cea de‐a doua,
puritatea trupească nefiind altceva decât o reflectare
– cauză și efect totodată – a purității morale. Atin‐
gerea impurului – de pildă părțile impure ale cor‐
pului (părul, partea corpului de la brâu în jos, pi‐
cioarele), obiectele spurcate (fusta, încălțămintea,
mătura etc.),– atrage după sine, printr‐un proces de
simpatie, un gen de contaminare, inclusiv de ordin
spiritual / moral, persoana în cauză fiind virusată
de răul pe care l‐a atins.
Conservarea legilor purității ține de păstrarea
onoarei – „pakiv” și este unul din cei mai importanți
factori de control cutumiar și de protecție a coeziunii
comunitare în societatea tradițională a rromilor.
Respectarea acestor norme ține de responsabilitatea
individuală și colectivă și are drept pandant simțul
rușinii – „laзipe” –, spirit în care sunt educați copiii,
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în special fetele, și care nu trebuie încălcat întreaga
viață.
Verificat de experiența predecesorilor și păstrat
de memoria ancestrală ca pattern de reprezentare,
acest model moral trasează limitele între care se
desfășoară existența individului în comunitate și ra‐
portarea comunității la individ, orice deviere de la
model, prin depășirea limitelor de limbaj cutumiar
și simbolizare socială, fiind atent sancționată. Tabu‐
urile și prescripțiile rituale, de comportament co‐
munitar și individual, formează un cod de legi relativ
imuabile, în cadrul căruia mutațiile sunt rare și se
petrec numai cu acordul comunității.
Înaintea oricărui eveniment de muncă important
(o lucrare importantă ca, de pildă, turnarea unui
clopot, baterea unui cazan de botez sau de nuntă,
realizarea unor bijuterii rituale gen salbe de nuntă),
rromii păstrează jurământul castității (rr. solaxadi‑
mos e uźimasqo), nu au relații intime cu soția, pentru
că le‐ar purta ghinion (bibaxt) la activitatea nou în‐
cepută: orice început se cere întâmpinat pur la trup
și la suflet.
Acest tip de tabu‐uri se alătură interdicțiilor le‐
gate de femeie, naștere și înmormântare, toate având
la bază sentimentul rușinii combinat cu obstinația
unei purități creatoare de morală și purtătoare de
autoritate.
A fi pur înseamnă a deține onoarea („uźo aj paki‑
valo” ‐ pur și cinstit) și a‐ți eufemiza orice tendințe
care îți pot compromite cinstea. Sentimentul rușinii
este asociat în special cu sexualitatea femeii, care
trebuie eufemizată, pentru a nu impurifica.
Numai în condițiile în care normele purității sunt
respectate, se poate vorbi despre un alt concept
esențial al familiei tradiționale a rromilor: „phra‑
lipe” (fraternitate). Acesta s‐ar putea defini prin ra‐
portare la relațiile stabilite în cadrul familiei extinse,
în care „saore kathe si phrala” (toți sunt aici frați),
prin responsabilitatea egal împărtășită de către
membrii comunității privite ca o familie mare.
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Dorel Raape, TRISTânTZARA Apei Dâmboviței, Baia Mare, Ed. ENESIS, 2019

Eternitatea Suprarealismului
(acum în epoca post‑ și transumană)
O carte „în regie proprie” (autor, tehnoredactare,
corectură, design copertă, probabil și unele dintre
imaginile din interior, fotografii sau picturi, cu tri‐
miteri către video clipuri muzicale de pe youtube),
dezinvoltă, cu elemente de code‐mixing, împărțită
în trei părți („Fizică și metafizică cu Lara ‐ Însemnări
făcute de dr. Jivago în Dacia”; „Clipuri cu LUCIA Să‐
răcie în DRACULATOWN”; „TRISTânTZARA Apei
Sâmbetei (rime dadaiste)”), la care se adaugă un bo‐
nus, „Hey Jude”, un non‐conformist poem
erotic, ne dezvăluie o altă fațetă a scriito‐
rului Dorel Raape, experimentalistă
(poate), seducătoare și prin ludicitate, dar
și prin luciditate.
Parțial pop‐art (primul text din partea
a doua este „Beavis and Butt Head despre
Clipurile LUCIEI: ‐ Lucia is cool!/ ‐Dracu‐
latown is cool!/ ‐ Lucia in Draculatown is
sucks!/ ‐ Change it!”, p.20), dar nu un pop
art rămas la aparențele unui Andy Warhol,
mizând și pe o pseudo‐naivitate care poate purta
masca lui Diogene Cinicul, volumul este unul dintre
cele mai interesante (și din punct de vedere al ex‐
perimentului) din ultimul an al… Normalității noas‐
tre, prevestind însă, atenție, Nebunia care va urma!
Istoricii (literaturii) vor constata cum scriitorii au
surprins atmosfera Așteptării declanșării acestui Al
Treilea Război Mondial (aparent cu un virus), de
fapt al războiului tuturor împotriva tuturor.
Premoniția, Presimțirea (Șamanului din orice poet)
dictează de la început:
„34 179 ‐ mi‐e teamă!/ clopotele Catedralei Ne‐
amului/ m‐au trezit dintr‐un vis urât.../ nu mai pot
dormi, / nu mai pot Gândi// mi‐e teamă/ ca visul
să nu fie doar un vis…./ ...iar EL...// nu știu ce am să
mă fac,/ toată Nădejdea mea, toate Speranțele mele,/
erau la EL...// am visat că la Paști, El nu a mai reușit
să învie.// m‐am trezit/ clopotele se aud din tot
Orașul/ mă bucur, EL a înviat și anul ăsta...// EL a
înviat.../… dacă abia acum încep să visez?” (p.6)
Uitarea și Memoria sunt zeități la care este
aproape la modă să te închini (vezi subsemnatul
sau, recent, lecturile din Raluca Faraon, Gândirea și

Gândul fiind un fel de personaje lirice care pot
căuta… Mântuirea:
„Uitarea,/ Uitarea binefăcătoare/ sfâșie Timpul
tăind Trecutul de Clipa prezentă.// Memoria,/ Me‐
moria blestemată/ lipește Trecutul de Clipa pre‐
zentă.// trecând pe lângă cata ta/ un Gând mă privea
insistent de după perdele...// uitasem,/ nu l‐am re‐
cunoscut, era un Gând comun, al meu, al tău/ care
dorea să trec încă o dată pe la tine.// Memoria mea,
Memoria ta, blestematele depozite de
Gânduri// drumurile mele spre Memorie
trec toate pe lângă casa ta./ un Gând imun
la uitare a devenit Obsesie și/ mă privește
insistent de după perdele/ când trec spre
Memoria mea” (p.7)
Rezultă, așadar, o lirică (și) de idei, de
căutare a Înțelegerii, a Înțelepciunii, de
ieșire din „Fântâna Nemulțumirii” (p.10 ‐
de unde și un Strigoi al nemulțumirii, vezi
pagina 17), de călcare cu Moarte pre
Moarte, relativizând Relativitatea, tatonând, cu umor
serios, savant, solipsismul (… unei mari iubiri, cum
a fost cea dintre Jivago și Lara, la care se bate apropo
în subtitlul primei părți), după cum se observă în
poemele „35527”, „35531” și „35606”:
„Savanții/ au calculat/ Viteza Luminii în Vid/
(...)/ Radiațiile Luminoase nu se pot propaga în Vid/
pentru că Vidul nu există/ atâta timp cât/ Eu Gân‐
desc/ Tu Gândești/ iar Gândurile noastre/ umplu
Universul până dincolo de Infinit.// care este Viteza
Luminii prin Gândurile noastre?/ ce Savant O poate
calcula?/ este Ea cea mai mare Viteză posibilă în
Univers?” (p.12) Sau, la pagina 13: „Punctul din Uni‐
vers/ unde a avut loc Big‐Bangul/ este în Centrul
Creierului meu.// acum/ Creierul meu este centrul
Universului/ acum/ toate Galaxiile se îndepărtează
de El/ născând Vidul Intergalactic.// poate e o
greșeală de proiect/ poate e o greșeală de execuție/
așa ceva nu e posibil/ Vidul, Nimicul nu trebuia să
fie creat// Gândind/ încerc să corectez proiectul/
Gândind/ încerc să corectez execuția/ cu Gândurile
mele.” Și la pagina 14: „de când Iubirea noastră/ a
explodat în Timp și Spațiu/ Legile fizicii/ nu mai
sunt cele din manuale// Spațiul/ Timpul/ nu mai
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încap în formule// (...) de când Iubirea noastră/ a
explodat în Inimile noastre/ Timpul și Spațiul dau
Universului Farmec”...
Da, aceste poeme ale lui Dorel Raape sunt ale
unei Poezii a Farmecului, a încercării de re‐ferme‐
care a Lumii (Interne și externe), și prin cucerirea
unei Alte COPILĂRII, cu jucăriile ei: „jucăria Iubirii/
montată și în uzul Adulților/ produce/ satisfacție/
colosală// e atât de bine/ proiectată/ executată/
spirituală/ sexuală//...// jucăria produce accidente/
în sfera mentală” (35782 ‐ p.16)
***
În ultimă instanță, este un început de epopee a
unei Iubiri în care și „Demonului Amiezii” i se acordă
rol de Iago! Unde social‐politicul (criticarea și sati‐
rizarea lui este evidentă în partea a doua) poate fi
mefistotelic, dar „Marea Armadă a Sufletului” (p.41)
poate rezista (și prin Poezie)!
Este o mitologizare „mini melancolică”, unde se
poate descifra și o mare sete de Sacru, de autentici‐
tate a Sacrului, dacă vreți, adăugându‐se în discuție
nu numai condiția umană, ci și condiția (receptării)
patriotismului, temporal parodia întinzându‐se de
la Epoca de Aur (ceaușist‐stalinistă, după cum este
subliniat într‐un acrostih, p.22) la Epoca marcată,
iată, de Hollywood, personajul LUCIA (de la sărăcia
Lucie, spirituală în primul rând!) fiind unul dintre
cel mai interesante și ghidușe născociri literare din
ultimul timp, hazul de necaz, în cheie filosofică, pu‐
tând fi considerat marcă înregistrată! „După lupta
de la Stalingrad” și „Efrem Sirul”, poeme care încheie
partea a doua a cărții, sunt exemplare, apropo de
imaginația debordantă a scriitorului: „După lupta
de la Stalingrad/ l‐a ademenit pe Ulise/ în Stepă/ l‐
a primit în Partid, l‐a trecut în Nomenclatură/ și i‐a
trasat drept sarcină Prăsirea Cailor Troieni Pur‐
sânge// mii de Herghelii putere/ acum/ sunt adu‐
nate în stepele euro‐asiatice// pentru fiecare oraș/
stradă/ casă// acum/ Lucia are câte un Cal Troian/
cu cazaci în pântecele lui blindat.” (Un poem geo‐
strategic, cu meditație asupra geo‐politicii, cu ade‐
vărat fabulos!) (p.27) Și „Efrem…”: „Zilnic/ mă
chinuiește/ umilește Lucia// Șobolanii ei au reușit
să roadă/ tot/ au ros aproape tot Sufletul meu cât
de mare a fost.// 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:/
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Grăirea în deșert/ Iubirea de stăpânire/ Grija de
multe/ Trândăvia” (p.28)
Apa Sâmbetei (sau a… Dâmboviței) și Orașul sunt
esențiale pentru înțelegerea celui de‐al treilea ciclu,
unde revin Gândurile „putrezite/ urzite, umezite”,
gândurile ca niște corăbii putrede, cu catarge rupte,
abrupte, corupte…
Poemul „Din Rai” poate fi considerat și el exem‐
plar din punctul de vedere al importanței care se dă
Limbajului, jocului neo‐avangardist, unde
Nemulțumirea este, oarecum, primadonă, și Anti‐
christul tenor…
Dar, ca și în „Doctor Jivago”, dacă este dragoste,
Aceasta învinge, poate și cu o singură aripă (p.57: je
ne peux pas mourir/ je ne peux pas voler avec une
aille, apropo de code‐mixing!), chiar dacă este „greu
să găsești o ultimă îmbrățișare”...
„Trist în țară” ca și predecesorul Tristan Tzara,
poate și cu o anume mânie, dar cu bucurie în iubire,
cetățean al lumii și al timpurilor, uitând, dar și me‐
morând, uimindu‐se, înspăimântându‐se (de cate‐
drala din Barcelona ca de marii dinozauri!, teribilă
imagine!), Dorel Raape scrie (și interpretează) un
jazz literar deloc aproximativ, apropo la „Șapte ma‐
nifeste DADA. Lampisterii. Omul aproximativ” de
Tristan Tzara, unde fiecare cuvânt, fiecare sunet își
au locul lor bine gândit, nostalgiile dansează cu an‐
goasele, o carte poștală (sau un e‐mail) „Din Rai”
putând conține următoarele:
„Din Rai/ Mai/ Dai/ Parai/ Strai/ Umbra Pomului
Cunoașterii/ Nașterii/ REnașterii/ Până pe malul
Apei Sâmbetei ajunge/ Împunge/ Unge// În Grădina
sufletului meu/ Zeu/ Alizeu/ Mereu/ Evreu/ La um‐
bra lui am gustat din Fructul oprit/ Rit/ Smintit/
Răsădit/ Fruct oferit de Prima Femeie Primului Băr‐
bat/ Curat/ Purtat/ Scăpat// (...) Semințele lui mi‐
au germinat în trup/ Rup/ Corup// Au crescut în‐
florit și rodit/ Răsădit/ Codit/ Acum din Dragoste
pot fura ucide și minți/ simți/ încolți//
Nemulțumirea/ Uimirea/ Nesimțirea/ A făcut im‐
plozie/ Explozie/ Lozie/ În sufletul meu/ Ateu/ Me‐
reu/ Evreu/ Croșeu…” (pp.42‐43)
Implozie sau/și explozie, cartea lui Dorel Raape,
cu toate paradoxurile sale, este o experiență literară
deosebită. Deloc „apus de soare/ gârbovit”, cum este
scris pe coperta IV, unde este o fotografie a Mării
Nordului în reflux, cu un Om închinându‐se Luminii
și cu o trimitere către o postare youtube, THAT DE‐
ATH IS NOT THE END.
Adi Secară‑Halilbey
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La pâine
Soarele încă nu s‐a oglindit pe deplin în lacurile
dornice de a‐i simți mângâierea, când, vocea duioasă
a mamei îmi cântă la ureche:
‐ Vironica, fata mamii, (așa mă dezmierda mama,
Vironica), este vremea să te duci la pâine. Știu că‐ți
place acest lucru, dar tare greu îmi vine să te tre‐
zesc!
‐ Mai lasă‐mă câteva minute! Visam atât de fru‐
mos, dar… sigur că eu mă duc, să nu trimiți pe altci‐
neva!
Și, ținându‐mă de promisiune, amânând într‐un
fel dulceața somnului de dimineață, iată‐mă în pi‐
cioare, dornică de o nouă zi, care începea cu drumul
la pâine.
Cu drag îmi amintesc cum apa rece se bucura de
căldura chipului meu, iar eu, surâzătoare, cu o ro‐
chițică scurtă, până aproape de chiloțel, cu pași gră‐
biți, mă pierdeam pe ulițele satului.
Vara era tare plăcut!
Trebuia să străbat centrul satului, care pe atunci
era plin de copaci, iar în parcul din fața primăriei
erau multe bănci.
Știam de la prietenele mele că aici, joia și dumi‐
nica, se adună îndrăgostiții și își spun la ureche câte
și mai câte…
Peste ani, băncile tăcute, umbrite de ramurile pi‐
nilor crescuți simetric, m‐au primit și pe mine.
Mă simțeam atunci vinovată că nu sunt… la ve‐
dere, că băncile acelea au fost așezate taman acolo
pentru a ascunde într‐un fel prezența acelor ,,chi‐
riași’’ de o oră‐două.
Câtă nostalgie după acele vremuri!
Acum, totul este pustiu, băncile nu‐și mai șoptesc
tainele îndrăgostiților, iar copacii, din nefericire, au
fost tăiați.
Păcat! Mare păcat să distrugi așa o amintire a ti‐
nerilor satului!
‐ Dar, oare își mai aveau rostul? spun unii acum.
În aceste vremuri, tinerii nu‐și mai doresc a con‐
templa frumusețea nopților, strălucirea stelelor pe
cerul parcă mai aproape, ci, altele…, care sunt acum
la modă!
Oooo! Dar, uite cum amintirile mă năpădesc și
am pierdut șirul evenimentelor!
Spuneam așadar că în dimineți cu roua încă pre‐
zentă pe flori și pe firele de iarbă, mă îndreptam
spre chioșcul de pâine. Așa a fost să fie, ca eu, cea
mai mică din familie, să îndeplinesc această sarcină.
Dar, ce mult îmi plăcea!
Să fii mâna dreaptă a vânzătoarei și mai ales a

celei de la pâine, era mare lucru.
Era, poate, un mod de a mi se
confirma de la viață că sunt un co‐
pil harnic.
Și noi știm cât contează să pornești dimineața cu
acest sentiment!
Toată ziua ești mândru de tine, iar părinții te pri‐
vesc și ei cu mândrie!
Pe vremuri, existau sacoșe împletite din nylon,
cu găuri sau cu modele mai sofisticate, care aveau
locul lor în cuiul înfipt pe peretele bucătăriei.
De acolo era punctul de plecare.
Cu plasa de cumpărături, verde la culoare, din
nylon, fir pe care nu l‐am întâlnit de mulți ani, dimi‐
neață de dimineață, parcurgeam distanța casă–
chioșc de pâine și invers.
Minunate clipe trăiești, când știi ca familia ta te
așteaptă cu pâinea!
Și ce pâine! Albă, intermediară, neagră… 6,40 lei,
7,20 lei și 4 lei bucata.
Le simt mirosul și acum, mirosul de pâine caldă,
rod al pământului, rod al dăruirii Dumnezeiești.
În vremea aceea, vremea anilor 1968, pâinea se
dădea cu măsură. Nu aveai voie să mănânci mai mult
decât îți era cuvenit… un sfert de pâine și atât! Cel
puțin așa era în satul meu.
Mai era o condiție: mâncai, în special, pâinea albă,
dacă: fie trebuia să duci la brutărie faină albă (ceea
ce nu era la îndemâna oricui), fie trebuia ca unul
din membrii familiei să fie salariat.
Ce mândră eram când tanti Tuța, pe care o veți
cunoaște imediat, îmi spunea:
‐ Tu ești fata domnului Ioniță, salariat! Cinci inși
în familie. Hai! O pâine și jumătate, fiindcă ai fost și
de ajutor!
Dar să vă spun cum anume eram eu de ajutor!
Ajungeam la chioșcul de pâine, situat în centrul
satului și mă speria coada care se forma dis de di‐
mineață. Oameni simpli, femei, bărbați, copii formau
rânduri de doi sau trei și așteptau căruța de pâine,
căruță care venea de la brutăria satului.
Se forma uneori un șir care depășea douăzeci de
metri.
Pâinea cea de toate zilele avea prețul ei: răbda‐
rea!
După o oră‐două de așteptare, timp în care soa‐
rele își arăta pe deplin strălucirea, iată că o voce din
mulțime rostea:
‐ Vine pâinea!
Asfaltul, încă plin parcă și el de nerăbdare, purta
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doi cai obosiți și o căruță acoperită cu o pânza ce al‐
tădată a fost de un alb impecabil.
‐ Trop, trop, trop!
‐ Trop, trop, trop! se auzea, sacadat, de la dis‐
tanță.
Nenea Petrea, care de ani buni făcea acest drum,
îmbrăcat cu straiele lui obișnuite de țăran, cu barba
nerasă și cu încălțări simple, dar cu voce destul de
groasă, spunea cailor:
‐ Ptruuu, opriți!
Ce forfotă, ce bucurie, dar ce teamă!
‐ Suntem oare prea mulți? Va ajunge pâinea și la
noi, cei din urma cozii? se întrebau cei sosiți mai
târziu.
În toată această buimăceală, iată, apare tanti Tuța
cu halatul ei, care avea mânecile suflecate până la
coate, și, cu voce autoritară, chiar dacă era puțin
peltică, rostind ca de fiecare dată:
‐ Ordine, vă rugăm! Să faceți loc pentru coșurile
de pâine! Cine vine la numărat?
Eu, atunci, ca de fiecare dată, copilul de numai o
șchioapă, ridicam mâinile bucuroasă și strigam din
mulțime:
‐ Vin eu!
Străbătând culoarul mulțimii, mândră și cu bărbia
mereu ridicată, eram lângă tejgheaua pe care tanti
Tuța aranja, cu ajutorul meu, pâinile în cele zece raf‐
turi existente.
Unii tineri, din cei mai voinici, cărau coșurile de
pâine de la căruță, iar eu îi dădeam vânzătoarei,
două câte două, pâinile care își mai păstrau încă
acea căldură a vetrei, a vetrei marelui cuptor de la
brutăria din sat.
‐ Una, două, trei… Și pâinile treceau, câte două li‐
pite, din mâinile mele în mâinile aspre și puternice
ale vânzătoarei cu halatul alb, dar veșnic cu mânicile
suflecate.
Mai era acolo și soțul acesteia, nenea Filoti, care,
cu o mustață bine îngrijită, sever ca un ostaș de
strajă, superviza întreaga activitate cu mâinile
strânse la spate.
Niciodată nu l‐am auzit rostind ceva, nici de bine,
nici de rău. Doar simpla lui prezență trezea fiorul
disciplinei și al liniștii care se impunea.
Atât auzeam: 1, 2,… până la final, care final era la
120, iar dublat…240!
240 de pâini…
Câți oare plecau fără a primi pâine în ziua aceea?
Știu doar atât că, printre primii cumpărători,
după întocmirea actelor la care trăgeam cu ochiul,
fiind atât de aproape te tejghea, eram eu.
‐ Tu ești fata domnului Ioniță, salariat! Cinci inși
în familie. Hai! O pâine și jumătate, fiindcă ai fost și
de ajutor!
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Uneori primeam câte două bucăți…
Ce bucurie!
Ce darnică a fost tanti Tuța cu mine! Cred că am
dat pâinile la mână frumos și repede!
Cu această mulțumire, cu zâmbetul deplin al unei
activități îndeplinite corect, mă îndreptam victo‐
rioasă spre casă.
Sacoșa cu găuri multe, confecționată din fire de
nylon, își contura forma rotundă datorită celor două
pâini calde primite parcă în dar de la tanti Tuța.
Of! Ce oboseală simțeam! Înseamnă, acuma rea‐
lizez, că mă aplecam de peste 120 ori asupra acelor
mult așteptatelor pâini aflate în coșuri (sau târne,
cum se numesc în zona mea).
Dar, ce mulțumire! Aveam cele două pâini albe
în sacoșa cu găuri și străbăteam culoarul mulțimii
cu fruntea sus.
Am dat eu pâine „la mână”, dar, iată, sunt răsplă‐
tită!
Nu era atât de ușor pentru mine, un copil, să iau
din coșuri două câte două…, până la 240 de pâini.
Dar nimeni nu mă obliga să fac acest lucru. Era plă‐
cerea mea de a face un mic efort pentru a fi prezentă
acolo unde…, acolo unde se împărțea pâinea pe bani!
Și bucuria abia de acum începea.
Printre găurile sacoșei de nylon, pâinea caldă mă
ademenea.
Cred că distanța dintre pâine și năsucul meu nu
era atât de mare, pentru că mirosul pâinii câștigate
cu atâta efort îl simțeam atât de aproape!!!
Ciupeam puțin câte puțin…, o mai întorceam în
sacoșă să nu se cunoască, să nu vadă cineva că pâi‐
nea este mâncată, și, până acasă, ea nu mai avea
forma rotunda. Era uneori lipsită de coaja care era
atât de gustoasă!
Și astăzi, la vremea când pâinea este pretutindeni,
când nu se fac atâtea eforturi pentru a o avea pe
masă, îmi amintesc cu drag de acele vremuri.
Și astăzi, când în rafturi zăresc pâinea aranjată,
am tendința de a îndrepta câte ceva, dar privesc și
merg mai departe.
Și astăzi, când cumpăr pâinea albă, căreia i‐am
rămas fidelă, privesc în jurul meu, ca nu cumva ci‐
neva să vadă cum rup colțurile sau cum ciupesc din
miezul pufos.
Și, dacă a fost o vreme mai frumoasă, pot spune
ca a fost vremea când trebuia să merg… la pâine!
Și, dacă a fost o vreme mai frumoasă, pot spune
că a fost vremea când trebuia să mă trezesc dimi‐
neața, înaintea tuturor, sau în diminețile de copil cu
surâs de mamă!
Dimineți de neuitat!
Dimineți de copil!
Vera Crăciun
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Cum să te bați cu o sabie de brânză?!?
De mult, de când vrăjitoarele erau fete cuminți
și împleteau ciorapi lângă sobă, un împărat trăia
într‐un uriaș castel de cristal. Cum nu avusese noroc
să‐și găsească o împărăteasă, trăia singur, fără ne‐
vastă și copii.
Avea o împărăție frumoasă și bogată, poporul îl
iubea, dar de la o vreme, nu mai avea nici un chef
să fie împărat. Se plictisise de viața în singurătate.
Într‐o zi, împăratul s‐a încuiat în palat și nu a
vrut să mai primească pe nimeni înăuntru.
‐ Deschide ușa, Măria Ta! l‐a rugat Brad, fratele
lui cel bun. Hai să ne sfătuim pentru treburile
împărăției!
‐ Împărăția se descurcă și fără mine, dragă Brad.
Lasă‐mă în pace!
‐ Dar, fratele drag, trebuie să mănânci. Ţi‐am
adus mâncarea.
‐ Las‐o la ușă. O iau mai târziu. Vreau să fiu sin‐
gur! a spus împăratul, fără să deschidă.
Nu făcea altceva toată ziua decât să se plimbe
prin curtea palatului fără să vadă cerul și păsările,
luna și stelele. Pe zi ce trecea, se afunda tot mai mult
în singurătate.
Pe lângă curtea împăratului trăia Ioana, o femeie
isteață foc, care găsea răspuns la toate întrebările.
Brad a căutat‐o pe Ioana.
‐ Ioană, dragă, ajută‐mă te rog! De ceva timp în‐
coace, împăratul s‐a sălbăticit de tot! S‐a închis în
castel. E trist, vorbește tot mai puțin. Tu ce mă
sfătuiești să fac ca să‐l trezesc din starea asta?
‐ Mărite Brad, a răspuns Ioana după ce se gândi
bine, încuie poarta dinspre grădina castelului, pe
care împăratul iese la plimbare seara. Împăratul se
va mânia, îți va cere să deschizi poarta și se va trezi
din visul urât! Poate își va da seama că nu poate trăi
închis în casă.
Brad a făcut exact cum l‐a învățat Ioana. A încuiat
poarta din spate, apoi s‐a așezat și a așteptat să vadă
ce va face împăratul. Spre seară, împăratul a trecut
prin curtea palatului și s‐a îndreptat spre poarta din
spate. Degeaba a încercat să o deschidă. Ridicând
din umeri, a renunțat și s‐a așezat pe o bancă.
‐ Împărate! a strigat Brad nemaiputând răbda
atâta tristețe, să deschid poarta?
‐ Nu, Brad! Las‐o așa. Pleacă, Brad.
De plecat, a trebuit să plece Brad, dar cu inima
grea. A doua zi a mers a chemat la palat pe Ioana.
‐ Vai, Ioana! Vicleșugul nostru nu a izbutit și un
sfert din inima împăratului a împietrit!

‐ Mai am o idée, a spus
Ioana. Hai să oprim apa de la
fântâna din mijlocul curții. Îm‐
păratul se va mânia și ne va lua
la rost că nu am fost atenți.
Poate așa va uita de tristețe.
Zis și făcut! Când împăratul a trecut pe lângă
fântâna cu apă limpede, a văzut că apa nu mai curgea
și fântâna era aproape secată. Dar împăratul nu a
chemat slujitorii. Privind fântâna, a trecut tăcut
mai departe.
‐ Vai de mine! Am greșit iar, Ioana! Acum jumă‐
tate din inima împăratului e împietrită. Bietul îm‐
părat, mă doare sufletul să‐l văd așa! spuse Brad.
‐ Într‐adevăr, a recunoscut Ioana, grea sarcină
avem! Știi ce? s‐a gândit Ioana. Să încercăm să‐l spe‐
riem. Hai să dăm foc la copacii uscați din jurul pala‐
tului! Împăratul va crede că‐i arde casa. Va sări să
cheme slugile ca să stingă focul. Supărarea i se va
risipi ca un fum, când va vedea că nu e vreo primej‐
die.
‐ Alerg să fac cum ai spus, Ioana! Sper să reușim
de data aceasta. Altfel, rău va fi de noi!
Grămezile de uscături mari cât casa au luat foc
cu pârâituri care te înspăimântau. Cerul s‐a luminat
de flacăra care se ridica puternică, aruncând scântei
strălucitoare. Oamenii nu veneau să o stingă,
așteptau să vadă ce va face împăratul.
‐ Foc! Foc! strigau slujitorii alergând care înco‐
tro.
Văzând focul, împăratul s‐a urcat repede pe scări
tocmai în turnul palatului. A privit pe fereastră și a
văzut copacii aprinși. Și‐a dat seama că acolo nu
este un foc adevărat care să amenințe împărăția. A
coborât scările și s‐a închis în cameră, supărat de
fumul înecăcios din cauza căruia nu mai putea res‐
pira.
‐ Vai, Ioana, rău am făcut ce‐am făcut! a spus
Brad. Acum, trei sferturi din inima împăratului a
împietrit.
‐ Mai avem o singură încercare, dragă Brad, a zis
Ioana. Lasă pe mine, se vede că:
Iubirea cu iubire se face,
Și inima împietrită,
Doar ea o poate desface.
Următoarea dimineață, Ioana l‐a adus cu ea la
palat pe cel mai mic dintre cei doi fii ai ei, pe Bog‐
dan.
‐ Bogdane, vrei să te joci astăzi în curtea palatu‐
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lui? a întrebat ea.
‐ De ce, mămico?
‐ Pentru că la palat vei cunoaște un om foarte
bun, care știe povești minunate, așa cum îți plac ție,
a răspuns Ioana.
‐ Atunci, vreau să merg, mămico! a răspuns bă‐
iatul. Nu m‐am jucat niciodată acolo.
Ajunși la palatul de cristal, Ioana a lăsat copilul
în curte și a plecat repede, închizând poarta după
ea.
‐Mă întorc diseară după tine, dragul mamei, a
spus ea. Să fii cuminte!
Bogdănel, copil isteț, a privit în jur și văzându‐se
în legea lui, a început să se joace. A găsit două frunze
căzute la pământ și a suflat când în spatele uneia,
când a celeilalte. Voia să vadă care din ele poate
zbura mai sus, ca la întrecere.
‐ Ce faci aici, măi copile? îl văzu împăratul.
‐ Mă joc! a răspuns fără să se oprească, Bogdan.
Știu un secret, dar să nu‐l spui la nimeni. Frunza
zboară și dacă o sufli, nu doar când o duce vântul,
vezi? Am păcălit‐o că eu sunt vântul.
‐ Bine, bine… Ia hai să te duc la poartă! a spus
plictisit împăratul, arătându‐i direcția ieșirii. Cine
te‐a adus aici, copile?
‐ Mama! Mi‐a dat voie să mă joc în curte și a
spus că vine diseară să mă ia, că până atunci nu se
deschide poarta.
‐ Bine, a oftat împăratul. Cum te cheamă? a în‐
trebat el.
‐ Bogdan. Bogdan mă cheamă. Și am șase ani, să
știi că sunt mare acum! și‐a îndreptat spatele cu
mândrie Bogdan.
‐ Da… văd că ești mare, a oftat iar împăratul, pri‐
vindu‐l printre gene. Ce mă fac cu tine până diseară?
Se gândea: „probabil că aceste creaturi, adică, co‐
piii, sunt cele mai plictisitoare ființe de pe pământ.
Și cele mai gălăgioase, desigur!”
‐ Spune‐mi o poveste, te rog, spune‐mi o poveste!
l‐a apucat Bogdan de braț, privindu‐l plin de
speranță pe împărat.
‐ Eu nu știu povești, s‐a răstit arțăgos împăratul.
Chiar în timp ce vorbea a văzut cum umbra
tristeții întunecă ochii mari și frumoși ai lui Bogdă‐
nel, care‐l priveau nevinovați.
‐ Of! s‐a îmbunat el, schimbând tonul. Fie, mân‐
căm ceva, apoi o să‐ți povestesc întâmplări de când
eram tânăr.
Au pornit spre castel, împăratul, cu un pas în față,
mergea serios cu mâinile încrucișate la spate. Ca un
ied, Bogdănel sărea când la stânga, când la dreapta
lui, bombardându‐l cu întrebări:
‐ Și te băteai cu dușmanii, nu‐i așa? a sărit în sus
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de încântare Bogdan.
‐ Așa e! Să‐ți spun cum a fost…
Copilul l‐a prins de braț cu amândouă mânuțele
și împăratul a simțit cum un sentiment nou, neștiut,
îi urcă în piept. I se încălzea inima.
‐ În anul în care a fost eclipsă de lună, adică,
acum aproape treizeci de ani… povestea împăratul,
privind atent mâna catifelată a băiatului, cu gropițe
mici în dreptul degetelor.
„Ce diferență e între mâna mea cu piele arămie
încrețită de vârstă și mâna lui moale de prunc! Dar
e atât de bine să fii ținut strâns de mână!”
‐Au venit la hotarele împărăției dușmani mulți, a
continuat împăratul, în timp ce inima îi torcea de
fericire ca o pisică sătulă. Au venit ca să ne cuce‐
rească țara, pentru că era bogată și frumoasă. Eram
tânăr și puternic, mi‐am luat sabia cea mare și am
plecat la luptă în fruntea oștenilor mei.
Trei zile a durat bătălia dintre oastea noastră și
cea a dușmanilor care erau mulți ca furnicile. Dar
noi eram mai puternici, i‐am lovit cu săbiile și i‐am
împuns cu sulițele. Atunci a apărut din văzduh vră‐
jitorul lor, care ne‐a transformat armele în bucăți
de brânză. Cum să te bați cu o sabie de brânză? Sabia
mea s‐a rupt imediat! Nici sulițele oamenilor n‐au
scăpat! Săracii, nu puteau împunge pe nimeni cu
bucățile acelea de cașcaval moale. Iar dușmanii, vă‐
zând că nu avem cu ce lupta, ne‐au încercuit.
Atunci ne‐am scos cuțitele din teacă și am început
să ne luptăm cu ele. Mi‐am adus aminte că am o
praștie în buzunar, a spus împăratul scotocindu‐se
fără să vrea în buzunarul pantalonilor. Am scos‐o,
am potrivit cuțitul în ea și l‐am aruncat spre în
ochiul vrăjitoarei, a arătat împăratul sus, sus de tot,
spre cer. Am uitat să‐ți spun, vrăjitoarea era chioară,
avea doar un ochi.
‐ Oaau! Dreptul sau stângul? s‐a mirat Bogdan,
oprindu‐se în loc.
Uitase să respire, atât de atent asculta povestea.
‐ Dreptul, doar pe dreptul îl avea, a continut îm‐
păratul, pornind iar pe allea palatului. Eu am înțeles
că aveam o singură șansă. Dacă nu nimeream, ră‐
mâneam fără cuțit și mă prindeau dușmanii repede.
Dar am avut țintă bună. Cuțitul a nimerit drept în
ochiul vrăjitoarei, care a căzut lată la pământ.
Bogdan a oftat cu ușurare.
‐ Cum am scăpat de vrăjitoare, cum a încetat
vraja. Armele noastre s‐au făcut la loc din fier, cum
erau înainte. I‐am învins pe dușmani și i‐am alungat
afară din țară. Așa de tare i‐am bătut, că atunci când
au fugit în țara lor, nici unul nu mai avea hainele în‐
tregi. Erau zdrențuiți, speriau și ciorile pe unde tre‐
ceau.
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Bogdănel asculta, își dorea să nu se mai termine
povestea.
‐Ai fost foarte curajos, a murmurat copilul privind
cu admirație mâinile puternice ale împăratului. Ce
bine că nu te‐ai speriat de vrăjitoare!
‐În viață trebuie să nu renunți niciodată. Să fii
curajos!
Timpul a fugit repede, legănat pe aripile
poveștilor. Cei doi au mâncat câte ceva de pe farfu‐
riile așezate pe masă, apoi s‐au plimbat. Împăratul
a povestit iar. Bogdănel i‐a pus toate întrebările din
lume. Și iar s‐au plimbat. Împăratul îi explica cu răb‐
dare cele mai complicate mișcări pe care le făcea
cu sabia la luptă. Înhățând o măturăcu coadă de
lemn, rezemată de gardul curții, băiatul exersa fie‐
care lovitură în parte.
Fără ca să‐și dea vreunul seama, timpul a trecut
repede. Poarta s‐a deschis și a intrat Ioana, aple‐
cându‐se până la pământ în fața împăratului. Dar el
nu a certat‐o pentru îndrăznela de a lăsa copilul în
curte fără voie. Bogdan și‐a luat rămas bun de la îm‐
părat, apoi a fugit în brațele mamei.
‐ Ai avut dreptate, mămico! Omul cel bun știe
povești foarte frumoase! Putem să venim și mâine?
a întrebat Bogdan rotind privirea de la unul la celă‐
lalt.
‐ Sigur că da, a răspuns fericită Ioana, privind mi‐
rată cum împăratul încuviința și el, clătinând capul.
De bietul împărat nu s‐a lipit somnul în noaptea
aceea. S‐a gândit la Bogdănel. Și‐a adus aminte de
tovarășii de luptă, ba chiar și de dușmani. Apoi și‐a
dat seama de ce se săturase de viață: era singur!
Atât de singur… El, care avea atâtea bogății și atâția
supuși de nu le ținea minte numărul, era singur cuc
pe fața pământului. Nu avea pentru cine trăi.
A doua zi, Ioana l‐a adus din nou pe Bogdan la
palat și împăratul a coborât imediat din camera lui.
S‐a așezat pe tron și copiluI i s‐a cuibărit comod în
brațe. Împăratul i‐a povestit cum veniseră dușmanii
cu pielea și ochii roșii, urcați pe corăbii, plutind pe
marea cea mare, cu gând să‐i cotropească împărăția.
Dar i‐a păcălit, vopsindu‐și soldații cu roșu. I‐a în‐
frânt pe vrăjmași și le‐a luat corăbiile încărcate cu
aur și pietre prețioase, din care a construit palatul
cel frumos. Copilul asculta cu gura căscată de mi‐
rare.
Și așa, poveste după poveste, trecură câteva zile.
Într‐o dimineață Bogdănel nu a venit la ora
obișnuită. Împăratul a stat toată ziua cu ochii la ușă,
așteptând copilul, care‐i devenise tare drag. S‐a foit
în sus și în jos, ca leul în cușcă, tot sperând că îl va
vedea pe Bogdan, dar poarta nu s‐a deschis și acesta
nu a apărut.

Următoarea zi, poarta a scârțâit și Bogdan a sărit
fericit în brațele împăratului, care l‐a strâns la piept
cu drag.
‐ Bogdănele, de ce nu ai venit ieri la palat? l‐a
dojenit cu glas bland.
‐ Am fost plecat la pădure cu fratele meu mai
mare, George și cu mămica. Am strâns lemne și
crengi uscate cu care să facem focul. Eu am fost har‐
nic și am adunat multe crengi, aproape cât George!
a spus băiatul cu mândrie. Am făcut cum m‐ai
învățat! Eram obosit, dar nu am renunțat!
‐ Ce‐ați căutat, doi copii și o femeie, la o treabă
atât de grea? Tatăl tău de ce nu merge după lemne?
a întrebat împăratul.
‐ Eu nu am tătic, a răspuns trist Bogdănel privind
în podea.
‐Iar eu nu am copii, de aici vine supărarea mea…
a zis în șoaptă împăratul, îmbrățișându‐l.
Au povestit amândoi câte în stele și în lună, Bog‐
dănel îi sorbea fiecare cuvânt. Spre seară, când co‐
pilul a plecat acasă, împăratul a ieșit în ușa castelului
și a poruncit străjerului să cheme de îndată la palat
pe fratele sau Brad.
‐ Ia spune Brad, cum se numește femeia care
aduce acest copil la palat în fiecare zi?
‐ Mărite, numele ei e Ioana. Bărbatul i‐a murit
într‐una din bătăliile cu dușmanii împărăției. Femeia
îi crește singură pe cei doi fii ai ei.
‐ Cheamă slujitorii să facă curățenie și mâncare!
a poruncit împăratul. Să‐mi pregătească haine noi!
Să vină și frizerul să mă tundă. Doresc ca mâine să
poftești la palat pe Ioana cu cei doi fii ai ei!
‐ Imediat, Măria Ta! a răspuns Brad sărind în
sus de bucurie.
În sfârșit primea porunci de la împăratul care
se purta ca odinioară. L‐a îmbrățișat de fericire.
A doua zi, după ce lucrurile fuseseră puse în or‐
dine la palat, a venit Ioana cu cei doi feciori. Când i‐
a văzut împreună, cu câtă dragoste se privesc și se
ocrotesc unul pe celălalt, împăratul a reușit și el să
se bucure, după atâta timp, de ceea ce‐i vedeau ochii.
Frumoasă era Ioana, cu păr negru împletit în
coadă groasă și ochi mari, albaștri ca cerul. Era gătită
de sărbătoare iar împăratul a privit‐o de parcă acum
o vedea pentru întâia oară. Frumoși erau și cei doi
băieți, iar împăratul a simțit că nu mai poate trăi
fără ei. A cerut pe Ioana de soție și ea a acceptat. Au
făcut o nuntă frumoasă și bogată. Pe feciorii ei i‐a
făcut prinți. Le‐a dăruit drept moștenire câte o ju‐
mătate din împărăție. Și trăiesc fericiți și astăzi. Îi
veți găsi împreună în palatul de cristal, spunând
povești.
Irene Postolache
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POEțI DUNĂRENI

Pavel Găgeanu
Cântec de olar
Sosesc în mâzga ta cea caldă
strămoși să‐și primenească chipul
cum zelu‐i zel, și trup e trupul
în care amânările se scaldă ‐
Amiezi ce datine în cupe toarnă
ce blând ne mângâie pe frunte
și buciume săltând un munte
cu voievozi slujind sub arme ‐
Aceștia poposesc pe rânduri
neatins e cerul frunții lor
ușor se știu în vers, în zbor,
și‐n freamătul sosit din crânguri ‐
Dar lutul tău este îndemn
cu graiul nou, senin, solemn.

Izvor
Ninge peste colții de‐ntrupare
ce‐au ieșit destul din arătură,
el, însuși izvorul tihnit,
s‐a oprit într‐o coapsă de țărână.
Îl cheamă o geană de ape de ieri
dar și o ascuțită teamă de ani.
Prin păduri căpriorii hoinari
un clopot sunt la gât de primăveri.
Ce mai știi de zile și nopți?
Erau pe poteca stingheră, barbară,
cuțit de ierburi ele‐ntorc demult
și pe răsărit cu seninătatea ară.

Caii
E câmp deschis și caii vin
pe‐oglindă țintați în cap de lumină,
de fulger în coapsă căzut
icoana cerului se‐nclină ‐
Cu presimțire nu‐s dureri
pe‐oglinda naltă ce o scurmă
nedezmințit ecou în brazde sunt
și dezrobirea zilei de pe urmă.
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PAGINI DUNĂRENE

Rătăciți prin Europa*
o proză de Ioan Gh. Tofan
Gică Radu, căruia băieții din Pilotaj îi mai spun
și Gică Contra pentru că, atunci când te aștepți mai
puțin, poate să nu fie de acord cu tine sau cu majo‐
ritatea, este un pilot voinic, cu părul alb tuns scurt,
apropiindu‐se calm de vârsta de șaizeci de ani. E
bonom și optimist din fire și ține la glume. În ziua
aceea, pe la orele 10.00, reușisem să ne întâlnim,
așa cum programasem mai demult. Eram cam sin‐
gurii clienți ai cârciumei, abia deschise. Fata de la
bar, o brunetă drăguță, cu părul negru cârlionțat,
lung și des, prins neglijent la spate cu o bentiță,
ieșise pe terasă unde ștergea de zor mesele cu o
cârpă.
Gică își duse alene sticla de Timișoreana la gură.
Luă o înghițitură și o puse apoi cu grijă pe masă.
‐E numai bună de băut, constată satisfăcut.
‐Ia‐o de la capăt cu povestea, i‐am spus nerăbdător.
Netezi cu palma fața de masă și începu să‐mi zică:
‐ Să fi fost, zic eu, pe 14 sau 15 iulie 2005, dis‐de‐
dimineață, că nu se luminase încă, când primesc te‐
lefon de la Pilotaj pentru voiaj, dar deșteptul care‐i
de serviciu nu‐mi spune ce fel de navă este și ce des‐
tinație are. Știi cum e. Dacă pleci numai până la Tul‐
cea și ziua e mare îți faci socoteala că ai timp să te
întorci la Galați în aceeași zi și atunci nu mai are
rost să‐ți cari după tine ditamai geanta cu schimburi,
aparat de ras, săpun, prosop și toate alea pe care le
iei de obicei la drum. După ce pilotul dispecer îmi
închide telefonul în nas, nu mai stau pe gânduri, în‐
haț geanta și alerg la agenție unde aflu că voi pleca
cu un convoi, dintr‐o dană a Șantierului Naval Da‐
men, până în mare, împreună cu Brata. Timpul e
frumos, dar nu pot deocamdată să‐mi fac planuri cu
ieșirea la mare pentru că nu știu ce viteză va prinde
convoiul. Luăm actele și o întindem cu mașina firmei
la Damen Shipyard Galați, luând cu noi și marinarii
legători. La remorcherul cu pavilion panamez și echi‐
paj polonez ne întâmpină cu brațele deschise co‐
mandantul, numai zâmbet tot. Arată de vreo cinci‐
zeci de ani, are părul blond ciufulit și e puțin buhăit
la față, ca orice băutor de tărie. Nu apucăm să ne
dezmeticim și să legăm două vorbe că ne și trezim
cu două cafele sub nas, negre ca funiginea. “Would
you like your coffee with milk? (Doriți cafeaua cu
lapte?)”, ne întreabă polonezul, măsurându‐ne din
cap până‐n picioare. “Black is fine. (Neagră este
bine)”, îi răspund stânjenit de atenția lui.“Panimaete
po ruski? (Înțelegeți rusește?)”, se trezește Spirache
să‐l întrebe dintr‐odată.
Spiridon Suvarov sau Spirache, poreclit Brata de
colegi, este originar din Sfiștofca, sat aflat în Delta

Dunării, între brațul brațul Chilia și
canalul Sulina, aparținând de co‐
muna C.A.Rosetti, populat cu ruși li‐
poveni. În 2005 Suvarov era un bărbat trecut de șai‐
zeci de ani care nu‐și arăta vârsta. De statură
potrivită, cu privirea suspicioasă și mereu încrun‐
tată, bine legat și cu părul rar, încă negru, dat peste
cap ca să‐i ascundă începutul de chelie, cu greu i‐ai
fi dat mai mult de cincizeci de ani. Primele patru
clase le‐a făcut în satul natal unde lecțiile i‐au fost
predate în limba rusă. De aceea, probabil, nu a reușit
niciodată să vorbească românește fără un puternic
accent rusesc. Poate că în sinea lui gândește rusește
pentru că scoate cuvintele românești din gură re‐
pezit, de parcă le‐ar traduce la urgență și n‐ar vrea
să le uite
‐N‐a fost o idee prea bună, i‐am spus lui Radu.
‐Care anume? mă privi el nedumerit.
‐Asta, cu vorbitul în rusește. De‐alungul istoriei
polonezii au avut de suferit cel mai mult de pe urma
rușilor. La Katyn, de pildă, în 1940, sovieticii au omo‐
rât, trăgându‐le câte un glonț în ceafă, peste 22.000
de polonezi, luați prizonieri în 1939, majoritatea fi‐
ind ofițeri rezerviști ai Armatei Poloneze și foști in‐
telectuali de elită în viața civilă.
‐Să știi că ai dreptate. Să fi văzut cum s‐a schimbat
la față comandantul când l‐a auzit pe Brata vorbind.
Totuși i‐a răspuns și din clipa aceea, ei doi, numai în
rusește au gavarit.
‐Ce aveați la remorcă? l‐am întrebat.
‐Un corp de cargou, de vreo o sută, o sută zece
metri, cel mult. Am făcut rondoul chiar acolo, în
dreptul danelor șantierului. Meseriaș jupânul! Nu a
trebuit să‐i spun la manevra de întoarcere nici “dă‐
te mai încolo”. Era 6.00 dimineața când am pus prova
la vale. Aveam în fața noastră peste paișpe ore de
lumină. Cu 6 mile la oră, cât făceam la drum întins,
în treișpe ore jumate, cel mult paișpe, eram la mare,
fără să mai fim nevoiți să ancorăm. Taman la fix,
tandea pe mandea! Ne‐am luat apoi atribuțiunile în
primire, convenind cu Spiru, să dăm comenzile în
engleză timonierilor. Aceștia, băieți tineri, nu prea
înțelegeau lipoveneasca lui Brata.
‐O fi poloneza limbă slavă, dar nu e aceeași cu
muscăleasca. Comandatul învățase rusa la școală,
așa cum era predată atunci în toate țările lagărului
socialist. Cine a învățat‐o, vreau să spun, că de mine
nu prea s‐a prins, am mormăit, întrerupându‐l pe
Radu.
‐Crezi că mie, în afară de comenzi și câteva cu‐
vinte acolo, mi‐a intrat mai mult în dovleac? Nu știi

* fragmente
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că era obiceiul într‐un timp, să‐i spui cuiva pe care
ți se punea pata, așa, ca să faci mișto de el, că e mai
urât decât limba rusă?
‐Dacă ai să asculți cântecele lor populare, de
stepă, corurile lor, ai să‐ți schimbi părerea. Nouă ne
displăcea rusa pentru că ne era băgată pe gât cu de‐
a sila și din alte motive pe care nu are rost să le dis‐
cutăm acum. Treci mai bine la subiect. Ați avut pro‐
bleme cu convoiul pe Dunăre sau pe canalul Sulina?
‐La Dunăre, nu. Remorcile de fluviu au fost perfect
egalate și stii cum mergea convoiul? Șnur! Și timo‐
nierii, doi de toți, erau valabili. Respectau întocmai
instrucțiunile și când le spuneam “Stady!” (Drept
așa!), nu mai trebuia să le zic nimic în grade, la ti‐
monă sau pe giro (girocompas ‐ aparat de navigație
care indică direcția de deplasare în raport cu punc‐
tele cardinale). Pe canal a fost mai greu pentru că s‐
a stârnit din senin o curvă de vânt dinspre nord‐
est, mai mult est pentru că ne sufla în nări, din prova
adică, și mai puțin din stânga. Trebuia să fim atenți
să nu “măturăm” malurile cu ditamai fieroaica aia
nepropulsată (lipsită de posibilitatea de a naviga
singură) pe care‐o aveam la remorcă. O umfla vântul
ca pe o pânză de corabie. Partea nasoală a fost că pe
măsură ce coboram afurisitul de vânt se înfoia tot
mai mult în pene. Noroc de remorcherul șantierului,
Bușteni, care era legat la pupa convoiului. Punea
imediat mașina înapoi, dacă era nevoie. Să ancorezi
un convoi maritim pe canal, atunci când ești cu prova
aval, e o adevărată cascadorie, dar ne gândeam la
această posibilitate. Singurul loc unde am fi putut
risca să ancorăm ar fi fost la Mila 6. Când eram pe la
Crișan, la Mila 12, am contactat Pilotajul Sulina și
am cerut un meteo. Vântul era din est‐nord‐est, forța
cinci spre șase, iar gradul mării era cinci. Nici po‐
meneală să închidă bara. Ghinion însă! După ce‐am
trecut de palat (sediul Administrației Fluviale a Du‐
nării de Jos Sulina, aflat la mila 0 în fostul palat al
Comisiunii Europene a Dunării) s‐au rupt parâmele
de la remorcherul șantierului. I‐am dat voie lui Buș‐
teni să plece amonte, spre Galați. Când ne pregăteam,
în apropierea Barei Sulina (porțiunea de canal, aflată
la ieșirea în mare, cu adâncimea cea mai mică), să
molăm remorcile de fluviu și să rămânem numai în
cea de mare, poc!‐ s‐au forfecat și cele de fluviu. Bu‐
lăul (furtuna) se montase urât de tot. Hodoronc ‐
tronc, când deja trecusem de Bară, cu chiu, cu vai,
numai noi știm cum, se trezește și Pilotajul Sulina
să ne anunțe că Bara și Canalul Sulina s‐au închis,
forța vîntului fiind șapte, cu rafale până la opt. Păi
acum ne anunțau, tâmpiții dracului?! Nu puteau s‐o
facă înainte de Mila 6? Doar văzuseră că vântul se
intensifica cu fiecare clipă. Bine că lanțul parâmei
de mare era solid și a ținut la ștorsuri (sau ștorțuri
– smuciri bruște ale unei remorci sau ale unei pa‐
râme, în mod repetat). În mare am intrat în Baia de
Sud (porțiune a mării aflată imediat, la sud, în apro‐
pierea gurii de vărsare a canalului) pentru a ne putea
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debarca, dar pilotinei i‐a fost imposibil să se apropie
de noi, așa de mari erau valurile. De vreo două ori,
văzând chila pilotinei (partea cea mai de jos a unei
nave, aflată sub apă) cum rămânea suspendată pe
creasta unui val, mi‐a fost teamă să nu fie înghițită
de marea care părea că turbase. De comun acord cu
master‐ul am plecat mai departe, comunicând la Su‐
lina că vom încerca să ne dăm jos la Constanța. Vag
însă mă gândeam că nu ar fi rău să ajungem până la
Rotterdam. De cum am ieșit în mare Brata a început
să dea la pește. Norocul nostru că spurcatul de vânt
se rotise mai spre nord și nu‐l mai aveam din travers
(perpendicular pe axul longitudinal al navei). Așa
ruliul ne zdruncina mai puțin, dar nu și tangajul.
Vântoaica ne sulfa acum în fund, ca pe capre. Ne în‐
fingeam în valurile care alergau odată cu noi, luându‐
ne la întrecere cu ele. Când ajungeam pe coama spu‐
megândă a unui val, ne prăvăleam de‐acolo ca într‐o
râpă. Urcam apoi, anevoie, pe spinarea următorului
talaz și când ajungeam pe umerii lui ne uitam ime‐
diat spre pupa, după remorcă. Răsuflam ușurați dacă
vedeam corpul de navă, venind după noi. La ieșirea
din Bară comandantul, pentru siguranță, a lungit
lanțul remorcii, cât a fost nevoie. Sperasem în zadar
că furtuna va scădea în intensitate. Nici barometrul,
dar nici buletinele meteo nu ne‐au încurajat în acest
sens. La Constanța, unde am ajuns dimineață pentru
că am redus viteza, ca să nu sosim pe timp de noapte,
s‐a repetat situația de la Sulina, pilotina lor nefiind
aptă de ieșit în larg. Port Control Constanța ne‐a su‐
gerat să intrăm la adăpost, în port, pentru debarcare,
dar armatorul remorcherului, căruia comandantul
i‐a dat telefon, a refuzat categoric. Ar fi însemnat
alte două manevre plătite pentru remorcher și corp.
Îți dai seama în ce situație imposibilă eram?
‐Au mai fost vreo două cazuri de acest fel, după
câte mi‐aduc aminte, i‐am răspuns.
‐Da‐da‐da‐da! Unul s‐a petrecut înainte de revo‐
luție când unul din cei doi piloți a fost Gavotă. Amân‐
doi au fost debarcați la Istanbul. Nea Gavotă ar fi
putut să rămână atunci la turci dacă tot îl bătea gân‐
dul s‐o roiască din țară. A făcut‐o mai târziu, la me‐
ciul lui OŢELUL GALAŢI cu JUVENTUS TORINO, când
a rămas cu fiică‐sa în Italia. Cică nașul lui, care era
securist, i‐ar fi obținut avizul de plecare la meci, lă‐
sând‐o pe nevastă‐sa în țară drept garanție. Mai știi
când a fost meciul retur de la Torino?
‐La Galați i‐am bătut pe JUVENTUS prin toamna
lui 1988 cu 1‐0. Apoi OŢELUL a plecat pentru retur
la Torino unde a luat cafteală cu 5‐0, dar n‐aș putea
preciza data. Ai idee cine era pe‐atunci mijlocaș la
Oțelul?
Gică ridică din umeri.
‐Marius Stan, primarul nostru.
‐Nu mă înnebuni! Sunt cam paralel cu fotbalul.
Tu ce zici, dacă nea Gavotă ar fi știut că peste un an
avea să vină revoluția, ar mai fi rămas la macaro‐
nari?
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Eram puțin dezorientat de modalitatea abruptă
a colegului meu de a trece de la un subiect de discu‐
ție la altul.
‐Nu cred, i‐am răspuns.
‐Spirache ce‐a zis când a văzut că remorcherul
nu intră în port, la Constanța? l‐am întrebat, dirijând
discuția după modelul lui.
‐A luat foc. Se bătea de ceasul morții că nevastă‐
sa, săraca, se va înbolnăvi de grija lui. Apoi, una
două, se repezea la copastie și bora. De vreo două
ori m‐am agățat de el să nu cadă în apă. Îți dai seama
cum făcea remorcherul pe valuri dacă avea numai
35 de metri lungime? Era lestat (lest – greutăți, ma‐
teriale sau tancuri pline cu apă puse pe fundul unei
nave pentru a‐i asigura acesteia stabilitatea) bine,
ca orice remorcher maritim de salvare, dar fiind
scurt, tangajul ne zdruncina și creierii din cap.
‐Câți membri avea în echipaj?
‐Cinci, nu…ăăă…șase: comandantul, șeful meca‐
nic, un ofițer la punte, un motorist, un nostrom și
un timonier, ultimii doi făcînd cart la timonă. La bu‐
cătărie, în afară de comandant, găteau toți cu rândul.
Ne‐am mai băgat și noi nasul pe‐acolo.
‐Măcar aveau alimente?
‐Berechet. Mai puțin pâine, pe care o foloseau
doar la breakfast. La prânz în loc de pâine, cartofi
fierți cât cuprinde. Nu am avut cabină, dar erau două
canapele în sala de mese pe care am reușit să ne
odihnim destul de bine.
‐Ați plecat deci spre Istanbul?
‐Ce puteam face? Brata se tot certa cu jupânul pe
rusește, dar mie îmi convenea de minune. Mă și ve‐
deam la Rotterdam, cel mai mare port al lumii, după
cum auzisem. Problema era că nici unul dintre noi
nu avea vreun cent prin buzunare și ne lipseau pa‐
șapoartele. Bine că luasem cu noi carnetele de ma‐
rinar. Speram să ne țină loc de pașapoarte. Ne‐am
continuat drumul pe Marea Neagră și spre seară
vântul a mai căzut. A doua zi, pe la orele 10.00, când
am ajuns în Bosfor, nici măcar nu mai adia.
‐ Brata și‐a revenit?
‐ Într‐un fel, aș zice. Nu mai hrănea peștii, dar
era galben ca lămâia și se plimba pe punte boscoro‐
dind de unul singur.
‐Știu cum face. L‐am văzut și pe stradă vorbind
singur.
‐Poate când se matolește.
‐Nu neaparat. Eu o chem pe brunetă să ne mai
aducă două beri. Ai ceva împotrivă?
‐Doamne ferește, Ioane! Bagă gras! Doar suntem
în tura liberă și trăim într‐o țară liberă.
‐Bine le mai zici! A venit pilot la Bosfor?
‐Da și m‐am mirat. Polonezul m‐a informat că la
convoaie pilotajul era obligatoriu. Am coborât ca să
nu deranjăm. Cât timp a fost pilotul turc pe comandă,
noi am căscat gura de pe punte, la peisaj. Nu mai pri‐
dideam, uitându‐ne la puzderia de nave, dar și la ma‐

luri. Alergam pe la pupa, dintr‐un bord în altul, pentru
că nu aveam vizibilitate de jur împrejur. Ce mai de
palate, care mai de care mai înzorzonate și mai scli‐
picioase! De peste tot răsăreau minaretele geamiilor.
Îi spuneam lui Brata că par a fi niște creioane uriașe,
ascuțite la vârf. Am trecut, mi‐aduc aminte, pe sub
vreo două poduri. În depărtare, pe malul european
cred, se profilau mulțime de zgârie nori care aproape
se confundau cu albastrul cețos al zării.
‐Podurile erau Bosfor și Fatih Sultan Mehmet, i‐
am spus.
‐Tu de unde le știi?
‐Am fost anul trecut într‐o excursie la Istanbul,
cu autocarul.
‐Așa mai vii de acasă. Nouă cine era să ne spună,
dacă eram jos, pe punte.
‐Deci nu ați știut care era Sfânta Sofia?
‐Ei, aș! Da de unde? De Sfânta Sofie, normal că
auzisem, ca tot creștinul, și chiar mă holbam după
ea, pentru că o mai văzusem într‐o reclamă turistică,
dar până să o identific a coborât comandantul să ne
spună că o să vină după noi, în marș, o șalupă ca să
ne ducă în port, urmând apoi să plecăm spre acasă.
Ne‐am repezit să ne facem bagajul și când a venit
pilotina, skipper‐ul (comandant de navă) a dat grăbit
mâna cu noi. Se citea pe fața lui ușurarea că scăpase
de doi neghiobi. Pe mal am fost preluați de un agent
tânăr, un turculeț slab și mic de statură, care ne‐a
dus, în apropiere, la un birou fără aer condiționat,
unde ne‐a spus să așteptăm, după ce ne‐a luat car‐
netele de marinar. Dacă ne plictiseam, ne‐a arătat
pe geam un restaurant unde am fi putut merge. Co‐
borâsem de pe remorcher înainte de masa de prânz
și ne cam zgâria pe la mațe. Până la urmă, de plicti‐
seală și nemaisuportând căldura din birou, ne‐am
dus la restaurant și ne‐am așezat cu fereală, la o
masă de pe terasă, unde era umbră. Ospătarul turc
aflând că nu avem lire turcești sau valută, a zâmbit
pe sub mustață și, din milă, ne‐adus câte un ceai.
Bun și ăla! ne‐am zis, bolborosindu‐i turcului amân‐
doi într‐un glas, mândri că‐i mulțumeam pe limba
lui: “Teșekkur!” Eram amândoi lampă de foame și
rupți de sete, iar afară erau pe puțin patruzeci de
grade. În graba plecării nu luasem măcar o sticlă de
apă cu noi. După vreo două ore l‐am văzut venind
pe agent. L‐am strigat și a venit la masa noastră. S‐a
prăbușit pe un scaun, lac de sudoare și suflând din
greu. Încruntat, a scos din mapă carnetele noastre
de marinar. Ni le‐a înapoiat, explicându‐ne că auto‐
ritățile nu ne permit plecarea din Istanbul spre Ro‐
mânia, fără pașaport. În consecință trebuia să ne în‐
toarcem la convoi. Dar cum, am protestat noi într‐un
glas, dacă remorcherul plecase? Ne‐a zis că, venind
încoace, a luat prin telefon legătura cu polonezul și
că ar fi acceptat să întoarcă convoiul pentru a ne
îmbarca iarăși.
(va urma)
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Poetul ce luminează de ziuă?
Din dragoste poeta Mihaela Avram își asumă rolul
de înger păzitor pentru iubitul ei, ca acesta să nu
simtă efectele amare ale trecerii timpului, cum ar
fi: ,,atunci când viața/ ninge cu ani/ peste tine’’ ori
,,atunci când sufletul tău/ uită de tine’’ (AȘ VREA
SĂ‐ŢI FIU) și, mai mult: ,,azi m‐am gândit/ să te iau
cu mine/ prin timpul ce desparte/ ziua de Azi/ de
ziua de Mâine’’ ‐ zona în care timpul poate fi com‐
bătut doar cu unice momente de dragoste, ca‐n bi‐
necunoscutul vers eminescian „Anii tăi se par ca
clipe,/ Clipe dulci se par ca veacuri”. Fără atribute
îngerești nici n‐ar fi cu putință așa ceva. Acolo, numai
acolo vor putea sta de vorbă despre iubire, singura
capabilă să‐i propulseze în eternitate: ,,La fiecare
răspuns corect/ vom primi câte o secundă de Eter‐
nitate’’ (PLIMBARE ÎN TIMP). În spațiul lumii rela‐
tive iubirea seamănă mai degrabă cu niște ,,fraze
lungi/ rămase neterminate’’ (precum ,,Neterminata’’
lui Schubert), unde ,,fiecare cuvânt... se izbește tot
mai puternic de mine’’ (FILE DE CARTE) și unde
,,drumul spre mine’’ de multe ori poate fi pierdut,
că ,,de pe indicatorul vieții/ timpul a șters/ semnele
de circulație,/ lăsând liberă/ trecerea/ participan‐
ților la trafic’’. Aici în timp rezerva de liniște este
asigurată de starea de copilărie care o locuiește pe
poetă (,,încă mai crede/ în Hansel și Gretel’’), ea e
sinceră și curată ca un poem, ca pentru o altfel de
lume (RĂTĂCIRE). Și din poezia DEFINIŢIA IUBIRII
aflăm că dragostea este de sorginte divină: ,,Iubiri.../
inimi/ deschise spre cer./ Atingeri de îngeri/ veniți
să vadă/ Pământul’’. În această ,,secundă a veșniciei’’
oamenii devin ,,Oameni‐Flori’’, iar ,,stelele ard de
dor’’.
Tot despre transfigurarea timpului și a iubirii.
Inima poetei este asemenea unui clopot ale cărui
bătăi se ridică până la Dumnezeu, iar „zâmbetul”
prin care Dumnezeu răspunde „e o altă secundă/
din ora veșniciei,/ tot mai aproape/ de mine/ și tot
mai departe/ de tine” (TIC‐TAC). Și totuși se insistă
pe dobândirea nemuririi, semne palpabile descope‐
rim în BĂTAIA TIMPULUI (a se citi integral).
Inima poetei, precum luna, e proiectată în cer
alături de glasul iubitului, văzut ca un ,,clopot de‐
nălțare’’ (DORINŢA). Doar în sufletul copilului mai
putem întâlni un astfel de cer și lucrul acesta e po‐
sibil și aici, chiar dacă ,,ridurile ascund/ urma unui
zâmbet/ pierdut în anii copilăriei’’ (COPILĂRIE).
Contrastul dintre timp (în care trăiește iubitul)
și eternitate (în care evadează iubita) devine la un
moment dat prea mare pentru a putea împiedica
producerea inevitabilului (a se citi toată poezia DES‐
PĂRŢIRE).
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În poezia VARA poeta revine la ,,visul fierbinte/
născut pe țărmul mării’’, ca apoi, în ALERGARE, fi‐
nalul lirico‐dramatic (din DESPĂRŢIRE) să sune și
mai convingător prin resemnatele concluzii ce le cu‐
prinde: „Alergăm/ spre niciunde/ cu inimi goale/
atârnând/ de picioare./ Zâmbim/ spre oamenii/
care/ ne zâmbesc,/ dar prin spate/ ne lovesc!/ Mi‐
măm/ iubiri ce ne leagă/ o viață‐ntreagă./ Dar ura
desparte/ visele‐n noapte./ E‐așa de întuneric/ încât
se aude/ printre secunde/ Lumina/ țipând/ de du‐
rere./ Tu... o auzi?”.
După modelul binecunoscutei renașteri tot ast‐
fel în dragoste, după o cădere, se poate reveni, ca
într‐un ciclu al anotimpurilor, la starea anterioară
de pace (surprinsă în VARA), stare care doar în
aparență dispare, în fond ea se retrage (doar pentru
un timp), precum lumina: ,,Iubirea,/ poarta des‐
chisă/ către Lumina din tine./ Înflorire!...’’(RENAȘ‐
TERE). Așa se și explică pezența inefabilului în
URME DE PAȘI, unde sub apăsarea piciorului timpul
scârție precum zăpada, aceste urme de pași fiind de
fapt ale iubitului (din alt vers: „Pe zăpada proaspăt
căzută ninsese cu pașii tăi”), pe care ea, poeta, îl
trăiește și în vis, dovadă că viața de dragoste este
vis. Iar poemul CE‐I VIAŢA este o binecuvântare a
acestei cărți, ce merită să fie citit neapărat.
Și închei cu poezia UNEORI, în tonul titlului:
„Uneori/ întunericul/ mă strânge./ Întorc capul/ că‐
tre Lumină./ Îți recunosc/ privirea./ Și atunci spun:/
„în sfârșit, /s‐a făcut și dimineață!”. Deci, un alt poet
ori se luminează de ziuă?
Constantin Oancă

Ana Maria Cocoș, Simfonia Anei

39
POEțI DIN EXIL

Ștefan Baciu
(1918 ‑ 1993)
palicari și surtucari
Balada Omului Care N‑a Ajuns Nimic
papugii și ghinărari
Din Ce‑ar Fi Vrut Să Fie
Ași fi vrut să fiu un piccol în Tahiti
căutător de perle negre undeva în Bali
în Samoa să păzesc tăcerile clipitei
în Florida să scutur portocalii
ași fi vrut să fiu acrobat în Filipine
sau cowboy în insulele Mariane
în Bolivia aur ași fi vrut să caut în mine
cormorani sub albe ceruri pakistane
ași fi vrut să cânt în Tucuman milonga*
să conduc un taxi în Santiago vara
să dansez în baruri la Macuto conga
sau în Tenerife să‐mi înstrun ghitara
ași fi vrut să fiu birtaș în Turnu Măgurele
flașnetar de port uitat în Călărași
ași fi vrut să fiu un lustragiu de stele
profesor de canto în liceu la Iași
ași fi vrut să fiu notar în Făgăraș
marinar pe‐o barcă albă la Roscoff
vânzător de ziare'n piață la Mediaș
negustor de mure'n piață Ia Brașov
n'am ajuns nimica din ce‐am vrut să fiu
nici campion de rugby, vatman sau birjar
bate‐un vânt din Kona, plouă și‐i târziu
mătur praful lunii singur într'un far.

Cântecel pe căprării

opincari și găitănari
tutungii și cămătari
simigii și haimanale
beizadele și pașale
din Fanar iavaș‐iavaș
cad spre Dunăre'n oraș.

Constantin Noica
O seamă de cuvinte 'ncrucișate
c'un tâlc ce suie tainic din străfund
și gânduri în balanță răsturnate
ca aur de nisip pe‐un val Ia prund
din Kant și din bătrânul Anton Pann
adâncul vorbelor l‐ai despicat în taină
‐ un matematic Baltasar Gracian ‐
tu gândul il desbraci de‐a vorbei haină
însingurat pe‐a veacului alee
Ia ceas secret de brumă și cleștar
c'un toc muiat în trudă și‐n idee
clădești al sufletului dicționar.

Doctorul Voiculescu
(Așa cum l‑am văzut într'o zi de iarnă
pe cheiul Dâmboviței)

Sfântul Vasile vine din Buzău
din „Ţara Zimbrului” pe strada sgomotoasă
toiag de aur, frunte de Rarău
în dimineața umeda, cețoasă

Covrigari și iaurgii
bragagii și suialgii
placântari și surugii
vin la orele târzii

cuvânt de sticlă, fin si străveziu
tăceri adânci de amforă romana
miroase‐orașu‐a baltă și rachiu
dar sfântul picură ulei pe rană

ișlicari, lumânărari
cofetari și ciubucari
rahagii și halvițari
panglicari și cuțitari

aduce vești ascunse în desagă
de la Shakespeare și de la Sântul Ion
întrezăresc făptura lui întreagă
și‐mi pare că se 'nalță pe amvon.
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Mihaela Albu în dialog
cu Steluța Pestrea Suciu*
Mihaela Albu: Dragă Steluța, noi ne‑am cunoscut
la Brașov în urmă cu doar câțiva ani. Din discuțiile
noastre asupra unor personalități brașovene am ră‑
mas profund impresionată ascultându‑te povestind
despre multe dintre acestea. Vorbeai oferind nu numai
multe informații directe, pe care le puteam afla, să
zicem, mai mult sau mai puțin din documente oficiale,
din dicționare sau alte cărți, dar și cu sufletul. Tu
aduceai astfel în atenție și omul, dincolo de realizările
sale. Se vede că știi multe, dar ești în același timp le‑
gată puternic de orașul de sub Tâmpa. Ești
brașoveancă? Te‑ai născut aici?
Steluța Pestrea Suciu: Sunt brașoveancă după
tată. Deși m‐am născut la Brad, unde părintele meu
era profesor de latină‐elenă la Liceul „Avram Iancu”,
am trăit în Brașov, mă simt legată de acest oraș, al
cărui suflet îl port înlăuntrul meu.
M.A.: Așadar, tatăl era brașovean….? Și a fost pro‑
fesor…?
S.P.S.: Da, tata a fost elev, profesor și pentru scurtă
perioadă director al Liceului „Andrei Șaguna” din
Brașov, funcție pe care n‐a agreat‐o. El era desigur
cunoscut în oraș. În perioada interbelică și în anii
premergători industrializării, populația Brașovului
cosmopolit nu era foarte numeroasă. Oamenii se cu‐
noșteau între ei, se rspectau, chiar se vizitau.
M.A.: Așadar, prin tatăl tău, profesor, ai avut oca‑
zia să cunoști multă lume – colegi, prieteni, foști elevi
ai săi etc…?
S.P.S.: Da, așa am cunoscut o seamă de personaje,
dintre care, să recunoaștem, unii au făurit istoria
orașului. Le‐am apreciat valoarea mult mai târziu,
deoarece în perioada în care trăiau, eu eram un copil.
Dar și așa unele întâlniri și întâmplări mi s‐au înti‐
părit în memorie, evocate în cartea mea Străzi, case,
oameni din Brașov.
M.A.: Una dintre cele mai importante „figuri” ale
orașului a fost, fără îndoială, Ștefan Baciu. Care a
fost modalitatea prin care ai aflat despre poet? Nu
cred că l‑ai cunoscut având în vedere că el era plecat
din țară și nu s‑a mai putut întoarce niciodată…
S.P.S.: Pot spune că pe Ștefan Baciu, „poetul ora‐
șului”, cum a fost numit cu mândrie de brașoveni,
mi l‐am apropiat pe mai multe căi. Părintele meu,
repet, ca elev al Liceului „Andrei Șaguna”, l‐a avut
profesor de limba germană pe Ioan Baciu, tatăl poe‐

tului. Apoi tim‐
pul i‐a apropiat.
Am aflat, încă
din
adoles‐
cență, de exis‐
tența lui Ștefan Baciu, că era poet și că părăsise țara,
devenind un nume lapidat din literatură. Deci, prima
informație am avut‐o mai mult pe cale orală. După
1990, despre existența scriitorului se vorbea cu ob‐
stinație din dorința de a recupera oameni de cultură,
unii aflați în străinătate, neștiuți de generațiile cres‐
cute în anii comunismului.
M.A.: Cine a fost „pionul” principal în recuperarea
poetului? Cum s‑a făcut aceasta, știind că zeci de ani
toți cei aflați în exil au fost interziși, iar mare parte
din populația românească nici măcar nu auzise de
existența lor, cu atât mai mult de realizările acestora?
S.P.S.: Trebuie să acceptăm că meritul îi revine
în special Ioanei Baciu Mărgineanu, sora poetului,
dovadă corespondența ei cu editori și istorici literari,
în dorința de a tipări în România opera lui Ștefan
Baciu. Despre acest schimb epistolar am scris în re‐
vista Astra. Pe de altă parte, dorința Ioanei Baciu
era să doneze orașului „casa familială”, „casa gal‐
benă”, cum a numit‐o poetul, cu destinația de „Casa
memorială Ștefan Baciu”.
M.A.: Ai cunoscut‑o așadar pe Ioana Baciu Măr‑
gineanu? Ea locuia în Brașov?
S.P.S.: Pe Ioana Baciu am cunoscut‐o în perioada
când era secretar literar la Teatrul de Stat din Brașov,
prin părinții mei. Eu eram la vârsta copilăriei. De ce
țin minte această întâlnire? „Oamenii mari” vorbeau
între ei despre spectacolul „Gaițele” de la sala Reduta
din oraș, în care a jucat magistral o mare actriță a
teatrului românesc, Vévé Cigalia, stabilită la Brașov.
Interpretarea ei m‐a fascinat, chiar m‐a urmărit în
timp, era un lucru minunat care mi se întâmpla. Pe
Vévé Cigalia am cunoscut‐o întâmplător pe stradă.
Naivitatea, dar și admirația din privirea mea au fas‐
cinat‐o. M‐a transformat în cea mai bună prietenă,
eu fiind mândră de statutul dobândit. Iată o perso‐
nalitate pe care am cunoscut‐o. Figura Ioanei Baciu
mi‐a rămas întipărită. Peste ani drumurile ni s‐au
intersectat.
M.A.: Așadar, teatrul a fost „punctul de întâlnire”
cu Ioana Baciu?

Steluța Pestrea Suciu este absolventă a Facultății de Filologie a Universității din București, specialitatea română‐franceză. Profesor de
limba română la Brașov. A publicat în Astra, Limbă și literatură română, Revista de pedagogie, Caietele Blaga, precum și în cotidiene
locale peste 200 de articole de specialitate, cronici de carte și teatru, interviuri cu personalități marcante ale vieții literare și artistice
din țară și străinătate, prefețe de carte. Este prezentă în volume colective de istorie literară locală. A susținut la revista Astra, în perioada
2007‐2009, rubrica lunară „Restituiri”. A publicat cărți didactice, ca de ex.: Fănuș Neagu ‑ Proză. Repere bibliografice, note, referințe
critice (2003), Dicționar de personaje literare din proză și dramaturgia românească pentru clasele IX ‑ XII (2005, coautor), precum și alte
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blicate în Gazeta Transilvaniei 1941‑1944. Prefață și note (2013). Premiul Fundației Culturale Magazin Istoric – I.C.Filitti.
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S.P.S.: Da. Așa este. Cum teatrul a fost o pasiune
a mea și, mai ales, pentru că eu făceam cronică tea‐
trală pentru o publicație brașoveană, i‐am citit ca‐
ietele program ale spectacolelor brașovene, modele
și astăzi, deloc depășite. Le păstrez ca documente
de istorie teatrală.
M.A.: Peste ani v‑ați reîntâlnit?
S.P.S.: Când ne‐am revăzut, se întâmpla înainte
de 1990, mi s‐a părut foarte capricioasă. O părere
personală. Am deschis discuția despre Ștefan Baciu,
pe care doream să‐l citesc, „să‐l privesc” acum cu
alți ochi. Am simțit că a pus un zid în discuție. Să fi
fost frica? Nu știu. Am revăzut‐o după 1990 la Bra‐
șov. Cred că era bolnavă. Se plimba pe strada dr. Ba‐
iulescu împreună cu soțul. Deoarece a murit în anul
2000, dorința de a transforma locuința familială în
casă memorială i‐a fost dusă la îndeplinire de soțul
său, dr. Ovidiu Mărgineanu.
M.A.: Poți da mai multe amănunte legat de
această reușită, știut fiind faptul că acum este o casă
memorială foarte cunoscută, loc în care se petrec
multe evenimente culturale. A fost ușor? A fost greu?
S.P.S.: Nu a fost deloc ușor. Ovidiu Mărgineanu a
depus mult efort pentru obținerea aprobărilor. Bi‐
rocratismul i‐a creat situații neplăcute, dar până la
urmă a reușit. Iubirea pentru soție i‐a fost aliat. În
24 iunie 2006 a avut loc deschiderea oficială a casei
memoriale la care au participat prim consilierul din
cadrul Ambasadei Braziliei, însărcinatul cu afaceri
culturale al Ambasadei Mexicului, țări în care numele
lui Ștefan Baciu era cunoscut și lăudat. În sala festivă
a Liceului „Andrei Șaguna”, vegheată de îndemnul
scris pe frontispiciu „Litteris et virtuti”, s‐a desfășu‐
rat o sesiune de referate cu participarea unor cu‐
noscuți universitari și cercetători în domeniul isto‐
riei literare: Ioana Pârvulescu, Andrei Bodiu, Caius
Dobrescu, Geo Șerban, Ioana Coșereanu, Ovidiu Măr‐
gineanu, moderator fiind Valer Rus, directorul Mu‐
zeului „Casa Mureșenilor” din Brașov, în ograda că‐
ruia se află Casa memorială.
***
M.A.: Pentru cine n‑ar înțelege, să le amintim că
suspiciunea de a fi securist, turnător, trimis de partid
etc. era aproape generală. A înțeles în cele din urmă
că Baciu era, de fapt, un opozant al comunismului?
S.P.S.: Desigur. Curând s‐a lămurit și lucrurile au
intrat pe făgaș normal. Și pentru că ai amintit de
Mira, ca soție a lui Ștefan Baciu, pot să relatez ceva
despre relația lor. El nu era deloc vorbăreț. Și nici
prea practic. Nu știa să‐și facă niciun ceai. Norocul
lui a fost soția sa, Mira, care i‐a fost mereu alături.
Ea era într‐adevăr o persoană practică. Pe unde au
peregrinat, ea a lăsat în urmă câte o casă. Ștefan era
doar robul poeziei. Nu exista zi să nu scrie o pagină.
M.A.: Multe dintre poemele sale au ca temă exilul,
iar legat de acesta – amintirea locurilor natale, orașul,
casa, prietenii …
S.P.S.: Baciu era într‐adevăr legat de Brașov, de
casa galbenă. Avea o comunicare magică cu locurile
natale care i‐au dat putere oriunde s‐a aflat. Poetul

Ștefan Baciu a fost legat prin toate fibrele de orașul
natal. Putem vorbi de un Brașov numai al său, trans‐
format în exil într‐o propietate sufletească. E vorba
de orașul adolescenței, între anii 1928‐1937, chiar
el fixează aceste date. Este perioada formării sale
umane și intelectuale.
M.A.: Printre amintiri se strecoară adesea cele re‑
feritoare la familie, la casa copilăriei…
S.P.S.: Bineînțeles că mediul familial a fost foarte
important. În salonul casei galbene asista la seratele
literare, unde erau prezenți atât intelectuali ai ora‐
șului, cât și artiști și scriitori veniți în vilegiatură.
Casa devenise o adevărată Arcadie spirituală.
M.A.: Pe lângă mediul familial, formarea sa înce‑
puse încă din perioada de școală. A urmat liceul
„Șaguna”?
S.P.S.: Da, a învățat la Șaguna. Cu siguranță, at‐
mosfera Liceului „Andrei Șaguna” a fost favorabilă
dezvoltării sale intelectuale și, în mod special, lite‐
rare. Era chiar încurajat în asemenea pasiune. A citit
versuri la tradiționala societate de lectură a elevilor
șaguniști „Ioan Papazu”, condusă de profesorul Oc‐
tavian Giurgiu. Să amintim de tradiționalele întâlniri
cu scriitori, care aveau loc la liceu, așteptate de mulți
brașoveni. După 1990, acest bun obicei s‐a reluat.
L‐a cunoscut pe Octav Șuluțiu, înainte de a‐i fi pro‐
fesor, la o asemenea șezătoare.
M.A.: Era o atmosferă de mare efervescență spiri‑
tuală, după cum observ. Adolescenții erau foarte
implicați în activități culturale. Din câte știi era o
trăsătură generală sau Ștefan Baciu era o excepție?
S.P.S.: Parcă adolescenții aveau alte preocupări
atunci. Ca elev, la 15 ani, în anul 1933, Baciu scoate
revista Start în format de caiet, cu o viață efemeră,
doar două numere. Se dorea o revistă de avangardă.
Dar ideile pline de frondă nu prea i‐au fost pe plac
profesorului Ioan Baciu. A urmat Stilet, iar între
1934‐1935 putem vorbi de revista „Frize”, care s‐a
bucurat de ceva atenție. Redactori erau Mihai Chir‐
noagă, Nicolae Cantonieru, Aurel Marin, iar secretar
de redacție elevul Ștefan Baciu, ceva mai matur față
de perioada Stiletului. Găsim aceleași idei de mo‐
dernitate, de înnoire a expresiei poetice.
M.A.: În Brașovul cultural de atunci, tânărul Baciu
a avut ocazia să cunoască mai mulți scriitori. Poți da
exemple?
S.P.S.: La Brașov l‐a cunoscut pe Max Blecher,
bolnav, poposit în oraș pentru câteva luni. Îl vizita
aproape zilnic, împreună cu poeții de la Frize. I‐a
cunoscut pe Geo Bogza, pe Cezar Petrescu, care lo‐
cuia câteva luni într‐o pensiune vis‐a‐vis de casa
galbenă, pe pictorul Marcel Iancu, pe Horia Stamatu,
pe Ilarie Voronca. Făceau plimbări pe aleile de Sub
Tâmpa, pe strada Porții, cu popasuri la „Coroana”,
un fel de Capșa brașoveană. S‐a împrietenit cu elevul
șagunist Eugen Jebeleanu, apreciat de profesorul
Ioan Baciu, mai ales pentru încercările în traducerea
poeziilor lui Rilke. Discuțiile dintre profesor și în‐
vățăcel, la care asista și Ștefănică se transformau în
adevărate seminarii poetice. Cei doi prieteni își con‐
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tinuau dezbaterile literare, flanând pe aleile de Sub
Tâmpa.
M.A.: Un alt „mare necunoscut” – cum i‑am numit
eu pe cei care au trăit în exil, iar în țările în care s‑au
stabilit au continuat să scrie, să publice și chiar să
devină nume importante în cultura țării de adopție –
așadar, un alt necunoscut este Nicholas Catanoy (Că‑
tănoiu). Fiind tot brașovean, era firesc să intre în
preocupările tale de promovare a personalităților zo‑
nei. L‑ai cunoscut? Cum, în ce împrejurări?
S.P.S.: Nicholas Catanoy este un scriitor cunoscut
în afara țării, deși în România numele său nu apare
prea des vehiculat. L‐am cunoscut prin intermediul
dr. Sânziana Migia. Nicholas Catanoy, fiind medic și
brașovean, era un apropiat al familiei de medici Sân‐
ziana și Mircea Migia. Pentru mine întâlnirile bra‐
șovene cu Nick au fost cât se poate de agreabile. Am
povestit despre familiile noastre, despre literatura
exilului și cea din țară. Și‐a manifestat sentimentul
de amăreală simțit în exil, când scriitori români care
au ales drumul străinătății erau puși la zid și inter‐
ziși. Poveștile noastre de atunci le‐am transformat
într‐un dialog publicat în cotidianul brașovean „Mo‐
nitorul”. În tot cazul, este un om cuceritor, cu o viață
fascinantă, un adevărat roman de aventuri. A urmat
apoi corespondența dintre noi. Cu timpul mi‐am dat
seama că „poetul planetar”, cum a fost numit, pentru
mine rămâne un prieten de nădejde.
M.A.: Cunoscându‑l personal, îl poți caracteriza
și ca om, în afară de ceea ce putem citi despre el în
mijloacele de informare – on line sau dicționare?
S.P.S.: Dincolo de ceea ce se găsește pe internet
sau în dicționare, Nick Catanoy este o persoană re‐
ticentă când e vorba de a socializa cu oameni necu‐
noscuți. Dacă ar fi să‐i fac un profil, după cum îl cu‐
nosc, este o persoană introvertită, melancolică,
uneori depresivă, minte iscoditoare, sentimental
însă cu cei aflați pe aceeași lungime de undă.
M.A.: Pentru a‑l face cunoscut, știu că ai avut acces
la corespondența sa cu diverși scriitori și chiar ai pu‑
blicat – comentând‑o – o parte din ea. Ce te‑a deter‑
minat să‑i ceri această corespondență?
S.P.S.: Lectura corespondenței, în special a scrii‐
torilor, este cât se poate de instructivă. Nu spunea
Cioran că „adevărul despre un autor e de căutat mai
degrabă în corespondență decât în operă”? Ca unui
bun prieten, i‐am mărturisit lui Nick că mă preocupă
schimburile epistolare și l‐am rugat să‐mi faciliteze
accesul la corespondența sa. Știam că deține epistole
de la unii scriitori ai exilului. Mi‐a expediat dosarul
epistolar cu Ștefan Baciu, Mira Baciu, Vintilă Horia,
Al. Lungu. L‐am valorificat în revista „Astra”.
Un „capitol” din dosarul epistolar îl formează
schimbul de scrisori dintre Nicholas Catanoy și Ște‐
fan Baciu, doi brașoveni ajunși scriitori recunoscuți,
fiecare în alt colț al lumii. Aflați pe aceeași lungime
de undă, dorința celor doi corespondenți este de a‐
și comunica gândurile, de a se informa asupra unor
proiecte, de a face schimb de opinii, nelipsind jude‐
cățile de valoare, de a evoca Brașovul, orașul natal.
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M.A.: Când a început corespondența lor?
S.P.S.: Prima piesă a schimbului epistolar este
semnată de Catanoy în anul 1970, iar ultima, din
1992, este expediată de Ștefan Baciu. Când începe
corespondența, cei doi nu se cunoșteau personal,
legătura fiind telefonică, inițiată de cel mai tânăr
dintre interlocutori, sau prin intermediul scrisorilor.
M.A.: S‑au cunoscut și personal? Dacă da, când,
cu ce prilej?
S.P.S.: În anul 1975, pentru 48 de ore, Herr Dok‐
tor se va afla în Honolulu și atunci a avut loc prima
lor întâlnire. A doua se va întâmpla în 1984, când
Ștefan Baciu îi va fi pentru trei zile oaspete în Ger‐
mania.
M.A.: Cum se dezvăluie Baciu în corespondența cu
Catanoy?
S.P.S.: Spontan și natural din fire, cu dorința de a
crea un raport relaxat între sine și destinatar, Ștefan
Baciu își îmbogățește epistolele cu desene sau poezii,
iar semnătura împodobită cu vorbe ghidușe. (Salud
y pesetos! Ștefan Baciu care acum suflă în iaurt! sau
Din Dealul Pacific în Bad Wildungen, te salut cu ri‑
mate sentimente ca un brașovean honolulez).
M.A.: Din ce an datează prima episolă și care este
ideea principală care se desprinde din acest început
de relație de colaborare, dar și de prietenie?
S.P.S.: În prima scrisoare din 10 ianuarie 1970,
Nicholas Catanoy îi expediază lui Ștefan Baciu câteva
poeme semnate de Gherghinescu Vania, „care trece
prin momente extrem de grele: Domnița Gherghinescu
nu mai este și acest sfârșit brutal și neașteptat l‑a
doborât. Pentru a‑l reconforta am îndrăznit să vă tri‑
mit câteva traduceri englezești ale Domniei‑Sale cu
intenția de‑a publica măcar un poem, dacă credeți
de cuviință. Ar fi mai mult decât un sprijin moral. Pu‑
blicarea în străinătate a poeților din țară este un eve‑
niment important în cariera unui scriitor, în special
a celor din generația Domniei‑Sale, argumentând cre‑
dințele și prestigiul autorului”. În altă ordine de idei,
îi oferă destinatarului câteva amănunte despre pro‐
iectul „Antologia poeților români” (ediție engleză
unilingvă) în care Ștefan Baciu va figura cu două
poeme.
M.A.: Deții și răspunsul lui Baciu? A fost el interesat
de Antologie ?
S.P.S.: În scrisoarea de răspuns din 17 ianuarie
1970, Ștefan Baciu își arată interesul, dar și curiozi‐
tatea față de sumarul Antologiei: „Cine face parte?
Poeți din țară sau numai ceea ce se (mai) poate numi
„exil”. Problema sau frontiera este greu de determinat.
În ceea ce mă privește am ales cu desăvârșire exilul,
fără niciun fel de compromis”.
M.A.: Pe ce se baza întrebarea lui Baciu când făcea
referire la poeții din țară, știut fiind că în perioada
comunistă scriitorii din România riscau dacă publicau
(ce‑i drept foarte greu) în Occident, iar cei din exil
erau interziși în țară?
S.P.S.: Tonul amar din finalul scrisorii se poate
explica prin următoarele: în 1968 se va tipări la Bu‐
curești Antologia „Poezia română modernă” de Ni‐
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colae Manolescu, în care figura și Ștefan Baciu cu
poeme scrise în 1940, dar retrasă din librării. Faptul
îl irită pe Ștefan Baciu care acum, la doi ani de la
consumarea istoriei, își descarcă supărarea, cu aluzie
la denigratori: „... eu înjurat «ca la ușa cortului» în
reviste de un fost colaborator al lui «Der Soldat». Tre‑
cem.” Referitor la Gherghinescu: „Voi publica poeme
de Vania; mi‑a trimis tăieturi din presă despre Dom‑
nița noastră a tuturor. A poeziei. I‑am răspuns, dar
asta nu este nimic. M‑am mirat la 52, că el are 70”.
M.A.: Ce informații legate de Antologie se mai pot
desprinde din corespondența celor doi?
S.P.S.: Nicholas Catanoy îl înștiințează permanent
pe „Dear Professor” de stadiul în care se află Anto‐
logia sa: „Până în prezent numai Polonia este repre‑
zentată în această colecție pentru țările din estul Eu‑
ropei (...) Lucrez de aproape doi ani. Manuscrisul a
fost finisat recent și acum este la prima lectură la
Londra. Editorul șef a redus volumul la 150 pagini și
ar dori să includ numai perioada postbelică. Și aici
m‑am opus categoric pentru că valorile stabile în poe‑
zia contemporană (din țară) au fost elaborate între
cele două războaie. Duelul continuă” (28.I.1970).
Subiectul este reluat într‐o scrisoare din 14 iunie
1970 expediată de Nicholas Catanoy: „A fost o luptă
cruntă de peste 6 luni pentru că o parte din colectivul
redacției (Antologia) a refuzat la început publicarea
poeților dintre cele două războaie (...) Continuând
ideea promovării literelor românești în sfera engleză,
în ciuda indiferenței și a nereceptivității anglo‑saxone,
am hotărât să mă lupt în continuare”.
M.A.: Și răspunsul lui Baciu?
S.P.S.: Ștefan Baciu răspunde: „Ceea ce îmi îngădui
să cred este că trebuie să fie o lucrare reprezentativă,
fără beniucii (Mihai Beniuc, n.n), ciceronii (Cicerone
Teodorescu, n.n) și bourenii (Radu Boureanu, n.n)
care au degradat poezia. Acești tovarăși trebuie cu
atenție eliminați din literele românești. Timpul va
avea grijă de rest. El este marele arbitru”. (Scrisoare
din 3.II.1970) În dorința de a populariza scriitorii
români în străinătate, Nicholas Catanoy îl îndeamnă
pe Ștefan Baciu să aibă în vedere o istorie a literaturii
române contemporane care „ar umple un gol de mult
resimțit aici și chiar în țară. Așteptăm realizarea aces‑
tui proiect (Patriotic duty)” (4. IV.1977). Din răspun‐
sul lui Baciu aflăm câte ceva despre o posibilă lucrare
de acest gen: „Am peste 1100 pagini de manuscris
din Istoria mea literară, amintirile din «Praful de pe
tobă». Momentan nu văd cum s‑ar putea edita. Săl‑
tarul meu e plin de manuscrise: română, germană,
spaniolă, portugheză. – Cine ar fi spus, sub Tâmpa
«in illo tempore»” (15.IV.1977).
M.A.: Din scrisorile lui Ștefan Baciu presupun că
putem desprinde azi informații legate și de activitatea
sa de scriitor, dar și de editor de reviste. Ce amănunte
poți da?
S.P.S.: Din alte corespondențe semnate de Ștefan
Baciu aflăm despre efortul depus pentru tipărirea
revistei „Mele” și a volumului „Praful de pe tobă”, în
ciuda dificultăților materiale, situație în care „nu, nu

mai am de gând să fac «o continuare» la «Praful de
pe tobă»: sumă imensă, ca să culeg înjurături în presa
exilului, de la 2 foști amici și 98% tăcere. Prefer să
scriu pentru săltar și pentru editurile din Chile, Me‑
xico, Brazilia și Costa Rica, unde îmi vor apare volu‑
mele în 1982‑83. Firește că «Mele» merge înainte”
(6.V.1982). Bineînțeles că între timp a publicat „Mi‐
croportrete” (1984) „un fel de continuare” – cum
spune autorul – la „Praful de pe tobă”. Având cultul
valorilor autentice, Nicholas Catanoy îi scrie cu un
entuziasm supus unei îndelungate chibzuințe lui
Dear Professor: „Dumneavoastră alături de M(ircea)
Eliade, V(intilă) Horia, Emil Cioran, V(irgil) Ierunca,
E(ugen) Ionescu, M(onica) Lovinescu sunteți singurii
«consacrați» ținând standardul exilului mereu sus cu
demnitate, cu eforturi și cu sacrificii enorme. Istoria
literaturii române contemporane nu poate fi completă
decât cu prezența «exilaților autentici». Nu am nicio
îndoială în această privință” (10.VI. 1980).
M.A.: Când s‑a încheiat corespondența celor doi ?
S.P.S.: Fără motive, în afară de boala lui Ștefan
Baciu, corespondența începe să se rărească. Așa se
face că Nicholas Catanoy îi scrie în 28.II.1990 lui
Liebe Herr Prof pe un ton care să‐i creeze o stare de
bine și, de ce nu, să‐i mângâie orgoliul: „neștiri”, „ne‑
vești”, de mult, din insula Paradisului – vă regăsesc
totuși, mereu, în diferite reviste și ziare (inclus un
portret Baciu din Kronstadler Zeitung) și pe nenu‑
măratele meridiane, constant activ (meilleurs voeux
pour votre anniversaire), cu spiritul polivalent, cu cu‑
vântul poliglot, dar cu inima permanent în centrul
Brașovului adorat. Un ecou hawaian m‑ar bucura
mult, cu știri și întâmplări personale, cu scrieri „ba‑
ciene”, așa ca pe vremurile din anii 70 și 80. Încă o
dată ani mulți și fericiți! Christos a înviat și în Hawaii!”
M.A.: Și tot în ideea de a fi cât mai cunoscută
această corespondență, de a contribui astfel cu mai
multe informații asupra vieții și operei acestor scrii‑
tori, știut fiind, așa cum spuneai (sau mai degrabă
cum spunea Cioran), că schimbul epistolar reflectă
„adevărul”, așadar din această perspectivă,
intenționezi să faci cunoscut întreg dosarul de
corespondență al lui Catanoy?
S.P.S. Da, am intenția să scot un volum cu această
corespondență, necunoscută încă, dar demnă de luat
în seamă pentru profilul acestor scriitori. În acest
sens aș vrea să fac și o remarcă personală: din cauza
internetului, oamenii nu mai au plăcerea comuni‐
cării prin scrisori, care cere suflet, sentiment. Și de
aceea mă întreb ce rezervă viitorul, câte astfel de
mesaje se vor pierde….
M.A.: Să sperăm că vor fi și alții asemenea ție care
vor aduna acest tezaur inestimabil care a fost
corespondența unor mari personalități ale culturii
noastre. Îți mulțumesc – în numele meu și al cititorilor
– pentru toate aceste informații. Datorită unor oa‑
meni ca tine istoria nu se pierde, numele unor scriitori,
fie că au trăit în țară sau în exil, sunt aduse/ readuse
în memoria contemporanilor.
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Ina Arhip
(Târgu Bujor)
Dorință
Am rugat marea
Să‐ți trimită la Sărbătoarea TA,
păsările călătoare !
Am rugat muntele
Să fie prezent la Sărbătoarea TA
cu falnici brazi și izvoare !
Am rugat luna și stelele
Să‐ți poarte cununa
la Sărbătoarea TA,
Am implorat Soarele
Să‐mi dea o singură rază
Să‐ți scrie pe fruntea TA !
Dar toate aceste rugăminți,
eu nu le‐am putut onora
La Sărbătoarea TA
Dar, smerită, l‐am rugat pe EL,
Cel de Sus, Să ți le dea, în dar, pe toate
pentru totdeauna, pentru Tine, Eminescu!

La tine
Gândul tău cu gândul meu,
Fac de‐atunci mereu pereche,
Fiecare‐n drumul lui,
Împletise o poveste.
Nu e ceas și nu e zi,
Fiecare să clădească,
Și în norul nopții treji,
Telepatic să‐și șoptească.
Înrolat fiindu‐mi gândul,
Fericirea să‐mplinească.
Lipsa‐mbrățișării tale,
Gândul tău s‐o suplinească !
Dar, din humă ne dezleagă,
Ce‐i unit Dumnezeește !
Însă gândul care‐L saltă,
Îl așează‐mpărătește !

Pe strada principală pe aripa stângă
și aripa dreaptă, te‐așteaptă: Primăria,
Biblioteca Grigore Hagiu, în primul rând,
Școala Gimnazială, iar mai sus, pe colină,
se zărește Biserica Adormirea Maicii Domnului
acolo, unde a fost botezat Poetul Nostru,
al bujorenilor. Undeva sus, pe coama dealului,
pe la Chităroaia, locuiește Eugen Banța,
poetul octogenar, în casa zidită de el însuși.
Deasupra casei, spre cer, se‐așterne o terasă
pe care se poate recita și chiar dansa,
dar cel mai mult te‐ademenește telescopul
prin care poeții care vin mereu, aici,
vin să‐și vadă steaua pe care fiecare o are.
În Târg, drumurile mari, ce mai, străzi de‐acum,
le coase pe cele mici care lunecă pe coline
pe aripa stângă și pe aripa dreaptă, acolo
unde‐i satul cel vechi cu țărani de altădată...
Târgul nostru e o floare uriașă, dragii mei,
blagoslovită de Dumnezeu.
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Silviu Catargiu ‑ Iisus Hristos

Târg
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Sinceritatea confesiunii lirice
cepției vremii cu aură de „trecut”, dar care revine
salvator în prezentul iubirii, pentru ca însăși dra‐
gostea să devină sentimentul inefabil, un semn al
seducției totale, rod al iubirii curate în viața omului.
Erosul însuși este zeul înaripat care, cu arcul și să‐
geata, îi nimerește în inimă pe oameni, aprinzându‐
le iubirea, da, Erosul care a aruncat haosul în adân‐
curi și a străpuns noaptea cu tăria luminii. Inima
este străpunsă și cuvintele nu mai rezistă ecoului,
dau drumul patimilor: „În ochii tăi/ aș fi vrut să ad‐
mir/ Ce a rămas din cuvintele/ Scrise cu patimă
ieri/ Să rog toamna, până târziu/ Cu Luna să‐i aș‐
tept/ Pe caldarâmul cu fruntea de stele/ Și cerbi./
Și dacă întârzii mai mult/ Decât ce a rămas din cu‐
vintele/ Scrise cu potrivă ieri,/ Ca într‐un vechi dam‐
natic cult/ Rămâi unde ești,/ eu unde sunt/ între‐
deschisele pleoape/ vor murmura/ sub felinarul
bătrân, despre noi.” (Tablou absurd).
Sinceritatea confesiunii lirice a Lilianei Spătaru
ia forma echilibrului, a unei armonii în care se insi‐
nuează dorul de iubire ca‐ntr‐un labirint din care
dacă ieși dai de lumina izbăvitoare și atunci „… Mă
grăbesc/ spre țările calde./ Nu știu/ De o să‐mi gă‐
sesc vreun cuib, mă mai întorc vreodată?!” Suntem
aproape siguri că se va întoarce tot la poezie ca la
izvorul din care țâșnesc simțămintele umane. Ca în
Legea iubirii în care totul este într‐o secvențialitate
fericită chiar și în condițiile apariției nefericirii. Car‐
tea Lilianei Spătaru (Editura Vatra veche, 2020) este
un model de cânt al iubirii ca cel mai profund senti‐
ment al omului, o liturghie a emoției intense și sin‐
cere. Deasupra, Luceafărul ca amplu luminător ce‐
resc.
Nicolae Busuioc

Sterică Badalan ‑ Secțiuni in peisaj

Poeții caută emoțiile verbelor mai apropiate de
condiția tăcerii decât a vorbirii, ei caută tonul și um‐
bra cuvântului, încercând abolirea antinomiei dintre
spuse și tăcere, fie și pentru a descoperi linia de de‐
marcare dintre revelație și meditația asumată. Abuzul
de cuvânt – termen sentimental – iubirea nu conduce
totdeauna la apologia derizoriului, primejdioasă prin
diluarea sensului – simțământ de la cel abisal, dra‐
matic, tulburător la ușorul amoros, trecător, cu râv‐
niri de libertăți posibile, dimpotrivă, versurile îm‐
bibate de iubire când „marea te înțelege fără să te
întrebe”, când doar „ochii vorbesc” și „din adâncuri
pasărea albă își pregătește zborul înalt întru iubire”
își află rostul în însuși sentimentul cântat. Nu în‐
seamnă că poeta Liliana Spătaru doar caracterizează
frumos în… m‑ascund în vechi cuvinte pentru ca ver‐
surile din acest volum să capete verdictul trăirii, au‐
tenticitatea momentelor redate cu însuflețire, nu
pentru a epuiza vocabularul „vechilor cuvinte” de
dragul demonstrației simțământului pasional, ci
pentru frumusețea armoniei într‐o expresie superbă
a sălășluirii lui în deplină coabitare cu ambianța na‐
turii, mai ales în poeziile „Primăvara”, „Crizanteme”,
„În flori de castani”, „Vine o vreme”, „Terțele de mai”.
Poezia Lilianei Spătaru este centrată pe senti‐
mentul profund al iubirii, nuanțele lirice se strecoară
cu patimă și prin labirintul altor senzații, simțiri,
percepții. Iubirea zboară ca pe aripile păsării și su‐
fletul se bucură, ferestrele propriei iubiri se deschid
larg, atunci viața palpită ritmic și euforic pe undele
luminoase ale versului: „Ia‐mă de mână/ Și du‐mă
în interiorul pământului/ Ca‐ntr‐o silabă/ Dintr‐un
vechi catren./ De mă vei gândi cu gândul/ Nu‐mi
lua iubirea/ Pentru care mă dezleg/ în șoapte./ Dar
pentru o noapte de april/ Mireasa ta să fiu!” (Vechi
catren). Cititorul caută viața din text, cuvintele
moarte își găsesc cu greu locul între cele vii, el simte
când se așterne monotonia în dauna energiei inte‐
rioare, de acolo de unde vine puterea de a vedea ce
nu se vede, de a descoperi inefabilul din palpabil. Și
asta face de fapt poezia: „Astăzi sunt fulg/ nu știu
unde este străinul din mine,/ sunt alb și nu știu/ și
pentru că purta‐voi/ hainele tale/ mai albe decât
aripi de înger,/ Voi rezista/ ultimului crivăț/ de la
tine s‐ajung murmurând/ cuvintele‐nghețate/ de‐
atâtea dorințe.../ Pentru că, vezi,/ ele,/ cuvintele,/
păzi‐vor de întuneric și ger/ ca soldat în memoria
iubirii –/ umbra.” (Umbra).
Dacă insistăm pe sintagma „trăirea e de negrăit”,
am spune că și iubirea e de neexprimat prin orice
fel de cuvinte, poate de aceea poeta apelează la cele
„vechi”. Ne întrebăm care‐s aceste vocabule cu patina
impregnată în simbolul și sensul subînțelesul per‐
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Un om se trezește
de Ilie Tănăsache
Omul acela voia repaus. Viața sau moartea în‐
semnau pentru el niște cuvinte‐noțiuni goale. Nu‐l
mai înspăimânta nimicul. Voia odihnă. O clipă, un
ceas, pentru totdeauna. S‐a ghemuit în butoiul de
metal care servise cândva la transportul benzinei.
Avea un capac desfăcut, L‐a răsturnat și l‐a ridicat
iar pe verticală, cu capacul bun deasupra.
Începuse clipele lui de liniște pe un sfert de metru
pătrat. Era bine, atât de bine aici! Totul fusese înecat
în benzină, în mirosul acela înțepător prin care zgo‐
motele nu aveau acces.
Curând, reflectoarele au început să măture cur‐
tea. Descoperi că totul apare învăpăiat și mai frumos.
Și pietrele mărunte, care aveau umbră acum, și pra‐
ful gri și urâcios ziua, ca și în vreme de ploaie, trans‐
format în pastă mocirloasă, din care gustau la orele
pedepselor, și gardul de sârmă ghimpată... Totul era
învăluit în învăpăierea care schimba culorile
obișnuite șI urâtul în frumos. Se uita prin vrana bu‐
toiului și nu‐i venea să creadă.
Când a început apelul de seară, a privit din
liniștea asta la fețele tovarășilor săi în lumina vio‐
lentă a reflectoarelor: toți aveau capetele halucinant
de albe, fețele și mâinile albe, ochii albi, vocile albe.
O pasăre, se pare un graur rătăcit, zvâcni prin fasci‐
culul de lumină, și culoarea aceea a tuturor lucrurilor
o împrumută în văzduh pentru o clipă și pasărea
grăbită.
‐ 4.002!
‐ Prezent 4.002.
‐ 4.003!
‐ Prezent 4.003.
‐ 4.004!
‐ Prezent 4.004.
Omul cu casca verde, cu cizmele roșii, striga încet.
Sau poate așa se auzea prin pereții de metal ai bu‐
toiului.
‐ 4.005!
‐ Prezent 4.005.
Da, așa era, striga apelul încet. De altfel, la primul
apel în lagărul ăsta învățase fiecare de ce striga încet.
Atunci 4.001 n‐a auzit sau n‐a fost atent la apel:
„Unde‐i 4.001? Unde?” „Aici”. Era un medic în viața
de toate zilele, în viața de mai înainte. „Omule, a zis
cel cu cizmele roșii, doctorii m‐au oprit să mă ener‐
vez. N‐am voie să țip, n‐am voie să‐mi fac nervi. Nu‐
i sănătos.”
Din seara aceea apelul a început de la 4.002...
‐ 4.006!
‐ Prezent 4.006.
Reflectoarele se fixaseră pe chipuri. Giulgiuri albe,
nepătate, frumoase. Omul cu casca vânătă obosise.
Se urcă cu fundul pe capacul butoiului. Metalul pocni
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și pieri liniștea de mai înainte. O cizmă
cu miros plăcut acoperi vrana butoiului. Cealaltă lo‐
vea în spate pe omul ce alergase după repaus.
‐ 4.050, bum!
‐ Prezent 4.050.
‐ 4.051, bum!
‐ Prezent 4.051.
Cizma avea o dâră umedă, lipicioasă, urâtă ca o
râmă. Altfel, stârnea suficient pofta de mâncare.
Omul din butoi atinse cu degetul cizma și dâra urâtă
dispăru.
Apoi, vocea înceată, care n‐avea voie să se ener‐
veze, ajunse la 4.165. Vocea albă n‐a răspuns, nu‐
mărul alb n‐a fost rostit.
‐ Să vină încoace 4.165!
Nimic.
‐ 4.165! țipau megafoanele, văzduhul negru.
‐ 4.165! lătrau câinii întărâtați, automatele agi‐
tate, sârma ghimpată.
‐ 4.165! se precipitau reflectoarele, tropotul
pașilor ce loveau adânc pământul, toate zgomotele.
Și zgomotele astea au învins platoșa de metal a
butoiului, mirosul acela înțepător de benzină și au
trezit din repaus omul ghemuit pe sfertul acela de
metru pătrat de pământ care‐i oferise câteva clipe
de liniște. Liniște la care nu mai spera niciodată.
Curtea era goală acum, înghițită de întunericul
păzit de gardurile ghimpate și potopite de lumină.
Marginile întunericului erau strașnic păzite, și din‐
colo de sârmă începea alt întuneric în care se luptau
zgomotele.
Omul se trezi de‐a binelea. Se simți subit părăsit
de indiferența aceea în întâmpinarea căreia alergase
atât. Răsturnă butoiul, care scoase un sunet puternic
și nu se petrecu nimic. Se ridică în picioare și nu i se
întâmplă nimic. Trăia, viața vibra în el, tălpile lui
erau mușcate adânc de pietriș și asta fără să abată
asupra lui ceva.
Începu să alerge spre gardul de sârmă. Dintr‐o
săritură îl trecu. Într‐un colț rămase o bucată din el.
Lumina îl ținti albă din toate părțile, sunetele tari
se concentrară asupra lui.
‐ Stai! Stai!
Alerga prin lumină, și capetele de mort trimiteau
asupră‐i toate zgomotele pământului.
Dar omul se trezise de‐a binelea.
Voia să trăiască.
Și trăia...
(1970)
(din volumul „Brusc, începu să bată vântul...”,
Editura Vox București, 2016)
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Din caietul unui vânător de fluturi
de Dan Movileanu
Fiindcă te iubesc, aproapele meu, stau cât mai
departe de tine.
*
Îl rog pe cititorul de apometre, angajat al Primă‐
riei, să‐mi întocmească, citeț și corect gramatical,
factura aferentă. Îmi aruncă o privire ucigașă. Apoi,
stivind cuvintele, cu un dispreț suveran, îmi fluieră
printre dinți : „Alo, domnu', am mai făcut și noi niște
facultăți”!
*
De ce să urli într‐o lume surdă?
*
Preocupat să inventeze teorii despre viață, a uitat
să‐și trăiască viața.
*
Lumea e din ce în ce mai dezechilibrată. Cum să‐
ți menții doar tu echilibrul?
*
Proștii se consolează cu gândul că, după moarte,
vor împărți cu înțelepții același întuneric.
*
În fața acestui virus agresiv, știința și filosofia lu‐
mii nu fac doi bani!
*
Nu mă tem de moarte mai mult decât de ridicol.
*
În aceste vremuri, la fiecare ieșire în lume, te poți
întâlni cu moartea.
*
Mulți ascultă cuvântul Domnului, puțini îl aud și
foarte puțini îl urmează!
Un Primar declară (neoficial) : „Am un viceprimar
de excepție. Dacă‐l trimit la Timișoara (cam 800
km), să‐mi aducă o sticlă cu apă, acolo se duce”!
Asta da, meritocrație, își zice fluturele de varză!
*
Ca să afli dacă sună a gol, nu ai nevoie de un cio‐
can să lovești într‐o statuie de gips.
*
Și tu vrei să spui totul într‐un cuvânt. Visezi într‐
o limbă străină. Așezi capcane pentru fluturi și cazi
sigur în ele.
*
Megaproiect de Primar : să astupe un „canion”
(Râpa lui Ioniță Pană) de 300 m lungime, 7‐8 m
lățime și 5‐6 m adâncime. „Vast program!” ar fi zis
un franțuz. Va intra în istorie ca Primarul Astupă‐
râpă! Un fluture cap‐de‐mort, îi zâmbește din
oglindă.
*
Ești călăul dar și victima propriei tale vieți.

*
Naufragiatul nu are timp să
guste apa în care plutește să afle
dacă e dulce sau sărată.
*
Abia la pensie poți afla ce înseamnă bunăstarea :
întotdeauna masa îți este plină cu medicamente.
*
Uneori și la piscină ai nevoie de o undiță cu mo‐
meală bună.
*
Chiar dacă are șenile de aur, tancul rămâne o
mașinărie infernală.
*
Cândva, la Paris, puteai ajunge doar celebru, nu
și bogat!
*
Dacă pe unde mergi nu e nimeni, nici înaintea ta,
nici în urma ta, înseamnă că ai greșit drumul.
*
Nu mi‐e frică de întunericul nopții, ci de întune‐
ricul din mine.
*
Nu‐i înțeleg pe cei care‐și cheamă moartea, ea n‐
a uitat pe nimeni.
*
Dacă ai un vis, nu renunța, el te menține în viață.
*
Da. Între mine și umbra mea rămâne un spațiu,
o mână ridică acolo obiecte ritualice, ca într‐un oraș
pustiu. Sub semnul nu vei învinge poemul pare o
pasăre adormită care‐și așteaptă sentința. Hârtia se
albește brusc în oglindă. Să memorez întâmplările
vieții pe un zid. Acolo a desenat cineva o eprubetă
ca o sabie. Din ea iese de câteva ori pe noapte un
fluture pictat. Așa se nasc visele. Privesc în gol. Un
tatuaj, un dans cu moartea pe caldarâmul în pantă
al unui oraș pustiu în care am intrat ca într‐o gară
din care n‐a plecatnici un tren de o sută de războaie.
Câteva umbre se urmăresc reciproc pe o stradă cu
ochii închiși ca pe hipodrom. O stradă friguroasă ca
o fantă subțire, o graniță dintre două lumi vegetale.
Acolo te‐am văzut dormind între frunze uscate. Ceva
lipsea din peisaj. Poate rochia de mireasă, poate ine‐
lul de recunoaștere de pe piciorul nopții. Poemul
abia respiră când te dezbraci de țipăt ca o umbră cu
ochii închiși. Focul de dincolo de fereastra spre lună
purifică spațiul dintre mine și umbra mea. În tăcere
obiectele ritualice se coc între noi fructe fierbinți în
gura peșterii păzită de fluturi. Da.
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Ce rău ne‑a făcut Dumnezeu?
(Nu cumva sistemul?)
De ce oare au fost ridicate bisericile? Poate fiindcă
numai acolo omul se simțea apărat, înțeles, încurajat
în singurătatea și de multe ori în durerea cu care își
ridica ochii spre Înalt. Când nu mai au nicio speranță,
absolut niciuna, și cei mai atei dintre atei se gândesc,
totuși, la Dumnezeu. Este ultimul punct de sprijin
al omului în această lume. Să găsim explicații unor
„ciudățenii”: de ce unii dintre cei care în public nu
voiau a fi considerați credincioși au făcut, totuși, în
celălalt regim, nuntă cu preot? Sau de ce după înhu‐
marea unor comuniști atei, preotul a fost chemat să
citească la mormântul deja acoperit? Ori de ce co‐
pilul abia născut al lui Cutărică, șef la partid (știți
care!), a fost, totuși, dus la biserică pentru a fi în‐
creștinat? Chiar dacă tat‐su n‐a dorit să fie prezent...
Există credința în Dumnezeu, ăsta‐i adevărul, chiar
dacă fiecare are propria modalitate de a concepe
relația cu Cel de Sus. Iar bisericile există și ele – câte
mai există din cele vechi – pentru a fi mărturie că
acest popor este credincios.
După război, odată cu alte rele, dinspre răsărit a
venit și necredința. O tăgadă feroce față de Hristos,
o ridicare sfidătoare împotriva crucii. A rămas în
amintirea oamenilor din acele vremuri, alături de
alte rele, demolarea unei biserici din apropierea Du‐
nării, nu departe de Precista. Cei care în acei ani se
credeau superiori lui Dumnezeu au cutezat să dis‐
trugă aceste lăcașuri scăpate până și de urgia răz‐
boiului. Cea la care se face referire aici a fost trasă
de pe Dunăre cu remorcherele. Iar turla nu voia să
cadă – își amintesc martorii de atunci – se încăpă‐
țâna să reziste, remorcherele urlau în apropierea
malului cu motoarele turate la maximum, însă cru‐
cea rezista! A durat până i‐au făcut felul. Ulterior un
bloc a fost construit chiar pe fundația acestei biserici,
iar cutremurul din ’77 n‐a rupt din el nici măcar un
centimetru de tencuială. Iar într‐o primăvară, loca‐
tarii ieșiți la săpat în fața blocului au găsit în pământ
odăjdii sfinte aproape putrezite...
Undeva, în zona Potcoavei de aur de astăzi, se
afla o biserică frumoasă (Sf. Ilie), mistuită de un in‐
cendiu. Tot pe Brăilei, în spatele Agenției de voiaj
de acum, un alt lăcaș, în curs de zidire, a dispărut
odată cu noile construcții. În fața casei de cultură a
fost biserica Sf. Sofia. Era peste drum de fosta școală
de băieți nr. 10 și alături de fosta școala de fete nr.
2. A fost biserica spre care s‐au îndreptat – singuri
sau îndrumați de către părinți – copiii din aceste
școli. Toți au fost botezați acolo. Preotul acelor ani
arăta ca un sfânt, era un sfânt, nimeni nu îndrăznea
să‐i iasă din cuvânt. Totuși, drumurile copiilor într‐
acolo au fost stopate în perioada pionieriei, când
pentru delictul de a fi văzut în biserică școlarul putea
suporta consecințe importante. Atunci s‐a rupt firul
(sau filmul), iar în timp presiunea politică asupra
copiilor și adolescenților a fost coroborată cu dis‐
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trugerea bisericii însăși. Pe locul
unde s‐a aflat Sf. Sofia nu s‐a con‐
struit nimic. Este un spațiu gol, o
piață, o parcare, un loc în care s‐au desfășurat și se
desfășoară (și) activități politice sau culturale.. La
un moment dat, de teamă ca tovarășului (știți care)
să nu‐i treacă prin cap să ridice vreun bloc în acel
spațiu amplu – îndesirea urbană fiind la modă la
sfârșitul anilor ’70 și în anii ’80, iar rezultatele pot
fi vizibile mai ales în Mazepa 2 – cineva s‐a gândit
să planteze în zonă un obiect ornamental, o fântână
arteziană. Așa a apărut Păpădia, „adusă” de un na‐
valist din Japonia. Ulterior, după ’89, o troiță avea
să le reamintească tuturor că acolo a existat biserica
Sf. Sofia.
Până la revoluție, noile cartiere de blocuri n‐au
avut biserici aproape deloc. Ulterior s‐au ridicat,
noile lăcașuri fiind bine primite de către oameni. Se
întorceau la credință într‐o vreme grea, care nu
poate fi parcursă, cred, decât cu inima deschisă către
Dumnezeu.
Să mai amintesc prigoana – sau doar neplăcerile
– avute de cei care la Înviere, mai ales, erau văzuți
la biserică? Sau cum se duceau gălățenii la Brăila în
noaptea sfântă, iar cei de acolo veneau aici pentru a
fi martori la Învierea Domnului? Mai ales în anii ’80,
serile pentru tineret erau programate taman în acea
noapte. Iar când venea cenaclul Flacăra sau când
erau invitate alte trupe de succes, exista garanția că
pe parcursul acelor ore tinerii sunt rupți din ghea‐
rele „obscurantismului”. Se punea mare preț pe edu‐
cația materialist‐științifică, se aduceau „probe” is‐
torice pregătite să combată religia. Dar în ciuda
tuturor piedicilor oamenii nu s‐au lepădat de cre‐
dința strămoșească. Poate că acum uneori se exage‐
rează prin afișarea ei, când trebuie și când nu tre‐
buie. Poate că în biserica de azi nu toți slujitorii ei
au curajul de le spune celor care calcă pragul sfân‐
tului lăcaș că nu bogăția și fastul contează acolo sus,
ci curățenia sufletească și morala. Nu doar declarate,
ci probate. Pentru că dincolo, precum se știe, ba, se
și spune în Cartea Sfântă, nu luăm averile, pentru
strângerea cărora unii aleargă acum, mai ales acum.
Se poate chiar să conteze prea puțin ori deloc – la
acea judecată divină – gestul bogatului (devenit ast‐
fel pe bune ori prin hoție) de a dărui ceva, de regulă
o parte infimă din cât are, semenilor, vrând astfel să
se asigure că este iertat pentru tot ceea ce a adunat.
Sau furat.
Dar câte oare n‐ar trebui să auzim acum dinspre
altar noi, toți cei care atâția ani ne‐am arătat surzi
la clopotele ce chemau la rugăciune. Și există oare
iertare pentru că am vrut sau ni s‐a cerut să ocolim
biserica, să fim supărați pe Dumnezeu?
Dan Plăeșu
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O frunză gânditoare?
Atentă la detaliile paradisului verde, Frunza noastră
zburătoare încearcă să înțeleagă și de ce oamenii nu
trăiesc totdeauna codul moral consolidat în timp, de
ce își pierd deseori simțul măsurii? Și în lumea ei se
mai întâmplă lucruri nefirești, dar parcă în cealaltă
prea multe deziluzii, deznădejdi, decăderi în locul iu‐
birii, sincerității, frumosului. Cu amărăciune constată
sentimente contradictorii, ambiții nemăsurate și chiar
răutatea în stare pură. S‐o fi înșelând? Se întoarce la
singurătatea zborului ei, cu ochii spre albastrul cerului
înalt, ceea ce îi dă o stare de bine. Dar iluziile purtate
stingher rămân iluzorii împliniri cam peste tot.
În ciuda acestor amărăciuni, ea‐i o frunză ironică,
ludică, zâmbitoare. Are obiceiul să‐și analizeze din
când în când clipele existențiale, mai ales stările prin
care trece, raportându‐se la ființele mai evoluate, su‐
perioare ei. Natura i‐a hărăzit o configurație de vegetală
adaptabilă la toate valurile și vânturile vremii. O fi pla‐
nând ea acum peste culorile pământului, apelor și ji‐
vinelor de tot felul dar și peste lanul de floarea‐soarelui
ca niște siluete cu aureolă de sfinte, o fi ea de neoprit
în văzduhul când senin, cu lună și stele, când prin nori
și ploi, dar nu uită să‐și ridice capul spre susul luminos
și mai spre susul de unde coboară esența vieții. Spiri‐
tele care până atunci erau într‐o așteptare vecină cu
pustiul și țipătul liniștii, acum vor să revină sub înfăți‐
șarea gnomilor răzvrătiți, mascați însă în flori de tran‐
dafiri cu spinii ascunși, bine hrăniți prin aripile ano‐
timpului. Când frunza se înalță, sunetele ei devin
imperceptibile, când ea coboară sfârșitul se apropie și
nimic din lumea asta nu mai e ca odinioară, se contu‐
rează un straniu amestec de tăcere și regrete. Doar
frunzele din vârful arborilor sunt cele mai privilegiate,
ele sunt un fel de antene prin care se absoarbe energia
cosmică. Cum spunea, doar floarea‐soarelui (helian‐
thus annuus) mai are lăcomia de a aduna formele ener‐
getice din zori și până‐n noapte, o erbacee miraculoasă
cu ochii numai la lumină, rotindu‐i inteligent de la ră‐
sărit la apus. Da, viața și natura își caută locul potrivit,
se pot înțelege, se pot împrieteni. Frunza noastră
zboară acum peste covorul de maci, uriaș și roșu, o
mare de petale strălucind în soare. Sunt trăite clipele
de ieri pentru ca cele viitoare să nu intre în veșnică ui‐
tare. E bine să vezi flori, magnifice flori, dar toate pleacă
de la frunză, fără modestie.
Până acum probabil nimeni nu s‐a întrebat: ce fel
de frunză este, care‐i identitatea ei? Poate‐i una de ci‐
reș, nuc sau măr, de stejar, frasin, jugastru, alun, gorun,
mălin, poate‐i de un arbore exotic sau poate de tei?
Dar îi place să se considere una din stirpea celor emi‐
nesciene și nu s‐ar da pe nicio alta, oricât de laureată
ar fi, chiar de laur fiind. De ce să fie numai laurul o
frunză nobilă, i s‐a dus vestea de când antichitatea își
încununa cu el poeții și eroii, adevărat, dar după aceea
unii se „culcau pe lauri” și erau dați uitării. Când spui
frunză și flori de tei spui poezie, emoție și parfum me‐

lifer amețitor, căci provin din ele‐
ganta și aristocrata familie a tilia‐
ceelor (genul Tilia). Cu frunze al‐
terne, lung pețiolate, cu flori gălbui
în ciorchine, teiul îndeamnă la
odihna iubirii care învăluie tandru, sub creanga lui su‐
flul amintirilor triste se transformă în aripi plutitoare
pe valuri de lirism și parcă reînvie orice frumoasă po‐
veste de dragoste. Pe banca de sub teiul romantic iu‐
bitul așteaptă versurile să se așeze ordonat pe coala
albă de hârtie, urmând ca iubita să le tălmăcească într‐
o clipă de fericire.
La urma urmei, obsesia frunzei e să afle cine este
și ce caută ea în copacul pământului. De la comparațiile
încrengăturii care au stabilit diversitatea de clase, or‐
dine, familii și specii la identificarea personalității fie‐
cărui gen. Da, aici ar trebui să intervină inteligența lui
homo sapiens, curiozitatea lui cu care ar putea desco‐
peri încă multe taine ale noastre, ale naturii în general.
Noaptea trecută am avut un vis straniu: zburam de‐
asupra unei văi pline cu flori închise care brusc și‐au
desfăcut petalele, erau galbene, de un galben intens
cum numai păpădia îl are, și suflul creat de o nemaiîn‐
tâlnită mișcare vegetală m‐a aruncat înspre cer. Mă în‐
treb dacă nu am trecut nu neapărat printr‐un straniu
vis, cât printr‐o stare specială, prilej cu care am primit
„un mesaj”. Cum descifrăm mesajul? O asemenea im‐
agine te poate proiecta într‐o altă lume, inexistentă
până atunci. A fost nevoie de o vale plină cu flori și de
o întreagă învăluire vegetală pentru a mă apropia de
cer. Desigur, se poate intra și sub incidența simbolului.
Ar fi greșit să se creadă că cineva vede în tot ce există
perceptibil un simbol. Se spune că altfel stau lucrurile
cu cel care are o imagine magică a naturii, pentru el
imaginea primordială și copia sunt una și aceeași. De
la câmpul cu flori la cerul cu stele și înapoi în labirintul
nostru. Universul acesta luat în întreg este spațiul vir‐
tualităților și al recuperării sensului uitat al începutu‐
lui. Natura armonizează până și antinomiile și fixează
ființa într‐o continuă inițiere.
Și între frunze (ce câmp imens de studiu, dar cine
să îl facă?) sunt anumite caracteristici care apropie,
altele care despart, cum să se împace o frunză de eu‐
calipt, arborele tropical și subtropical (eucalyptus) că‐
ruia îi plac înălțimile și lumina, crește până la 160 m,
cu una de cireș de pe la noi sau de nuc, ce să mai
vorbim de bambus? Pot exista și „tandreți confraterne”
dar și atitudini în răspăr ca între trandafirii frumoși
dar țepoși și mătăsoasele liliacee, de pildă ornamen‐
talul crin, după cum cele de asparagus, broderii de fi‐
nețea subtilităților în artă, nu vor putea coborî nicio‐
dată la nivelul grosierelor frunze de stevie. Ca la femei,
unele sunt de alint și chemătoare de adoratori, altele
care provoacă crispări și despărțiri inevitabile. Auzi,
frunze și femei, mai toate se lasă purtate de vânt! Dar
marea enigmă a oricărei ființe vii vine din puterea de
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a se regenera și nu din slăbiciuni și umilințe. Unii oa‐
meni nu dau nici doi bani pe‐o frunză, fie verde, fie us‐
cată. Strivită, parcă mintea‐i intră și mai mult în alertă.
Celulele „neuronice” sunt puse într‐un țipăt de gândire,
dând alarma faptelor necugetate ale așa ziselor „ființe
cugetătoare”. I se perindă și acum momente din copi‐
lărie, când tânărul și fragilul trup, abia născut din mu‐
gurul matern, gusta jovialitatea și seninătatea protec‐
toare a copacului‐tată. Prin pădure ori prin livadă,
droaia de copii se juca în toată inocența neregulilor
de zbenguială, fără să‐și dea seama că la marginea ori‐
zontului, în aura curcubeului nevăzut se coagula ma‐
turitatea de mai târziu – parte a simfoniei cunoașterii
de sine și de lume. Pe deasupra mirificilor arbori parcă
plutea îndemnul de a se păstra starea de naivitate fan‐
tezist‐jucătoare a copilăriei. Ce vremuri! Da, istoria ti‐
nereții vegetale în paralel cu istoria faptelor omenești
de un dramatism tulburător, da, imaginea acelui uni‐
vers care ne lasă tabloul unui panteism de nezdrunci‐
nat. În tot ceea ce se întâmplă și în viața unei plante
este ceva divin. Pădurea‐i bântuită de fantome,/ driade
sau aburi cu contur de foste salvii./ În liberiene drene/
seva pură își strigă lumina din lucarne,/ doar toporul
se va înfricoșa/ în mișcătoare mlaștini ca pedeapsă./
Liniște s‐așterne,/ pe fragedul frunziș,/ furiș pășesc
agale murele la braț cu razele‐n necuprinsul labirint./
Dormind, pădurea‐ntreagă acum/ frumos visează la
tăcere și la viața de alun.
De evitat, se știe, jurnalul memorialistic prea ro‐
manțios, sentimentaloid, cum îl numesc unii, și care
se transformă încet, încet în unul penibil. Cel adevărat
este prețios ca document de viață, ca imagine calei‐
doscopică a evenimentelor și a timpului lor. În mintea
Frunzei în zbor, tot ceea ce era dedesubt era învăluit
și estompat într‐o ceață deasă, dar colorată cu finețea
nuanțelor pastelate, ca în unele tablouri ale impresio‐
niștilor. Vedea de fapt toamna revărsată peste dealuri
și păduri, ape și câmpii, blândă, leneșă, cu pașii înceți
peste covoarele de frunze deja așezate pe pământul
abia ieșit din fierbințeala verii. Da, așa vedea ea, chiar
dacă ochii erau cuprinși de o apăsată miopie. Cerul
cristalin, presărat cu imaginea arborilor melancolici,
este purtat pe aripile toamnei, bucurându‐și sufletul
revărsat din plin peste arome plutitoare. Și parcă aude
glasuri șoptite: de‐ai întâlni în viața asta personaje in‐
teligente, sensibile, cu maniere aristocratice, intelec‐
tuali de rasă, cele care se disting în orice împrejurare,
s‐ar ieși din dezechilibrul instalat de o bună bucată de
vreme și s‐ar putea păși mai repede spre evitarea mul‐
tor drame. Șoaptele insistă:
― Ce spui, domnule? De unde ai scos‐o și p‐asta?,
se aude vocea aproape răutăcioasă. Cum adică să intri
în relații „simțitoare” cu plantele, nu dispun nici măcar
de calitățile animalelor, nu se mișcă, nu chițcăie, nu la‐
tră... Și parcă viziunea mea cam libertină pierde ceva
din susținerile ineluctabile ale demersului.
― Cum să convingi de existența acestor „relații”,
sunt doar presupuneri, se aude o altă voce malițioasă
de‐a dreptul. Ce rost mai au diversele experimente le‐
gate de fototropism și alte fenomene, clevetirile tot ar
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continua. Oricum, nu o renunțare, ci o repliere se im‐
pune, una a afecțiunii și a bucuriei de a privi și altfel
viața de lângă tine. Fără a înceta să fii om, trebuie să
fii și ceva pe deasupra. Zenul e o contemplație, surâsul
e necrispat. La drept vorbind, a fi bun e cea mai egoistă
dintre alegeri, dar preferabilă multora.
Toamnă blândă, îmbietoare, regească, cu efecte de
grandoare și nemărginire. Dar până și timpul adoarme
în memorie. Plutise zile și nopți în șir. Nu dormise de‐
mult, era istovită, parcă i se zdrențuise epiderma, ner‐
vurile vizibile pe partea exterioară simțeau secătuirea
sevei fără de care viața încetează. Se înșirau zeii morții
prin lama vegetală, nu mai știa dacă e caducă, sesilă,
persistentă, simplă sau compusă din mai multe foliole.
Îi era teamă să nu fi ajuns o amenințătoare „frunză de
ferigă” cu virusul ei care provoacă boala incurabilă.
Reputația frunzei gânditoare ar fi intrat în jocul nopți‐
lor lungi, mistuitoare, cine ar mai fi crezut în ea? Dintr‐
o dată s‐a pornit o ploaie năvalnică și purificatoare de
oboseală. Se retrase într‐un adăpost mărginit de surori
ale ei și adormi brusc. Visa, visa cum cercetează atentă
niște cărți. De când căuta niște cărți cu mărturisiri dra‐
matice în primul rând despre sine, acolo unde confe‐
siunile, interogațiile, neliniștile s‐ar bloca în fața a ceea
ce e vital, adevărat și frumos cu care s‐ar putea coabita
tot timpul. Dacă se epicizează fenomene concrete din
lumea lăuntrică până la lumea naturii, cel fără biografie
ar fi doar o simplă parte a acesteia din urmă. Doar cel
cu o dramă individuală atrage atenția. Printr‐un gest
fatal s‐ar despărți de eul său și ar intra mai adânc în
existență. Care existență? Ca să fii o ființă veritabilă
trebuie să fii un pic și memorialist, evocându‐ți, în
cazul de față, originea nobilă biologic‐vegetală, cu fi‐
losofia și istoria ei. O frunză informată, nu? Își aminti
de afirmația potrivit căreia cea mai bună gândire e
atunci când cuprinde trimiteri la cunoaștere dar și la
priviri de ansamblu asupra lumii tale și nu numai.
Căuta demult cartea care să‐i dezvăluie cu adevărat
întreaga istorie a evoluției regnului ei. Prin niște in‐
termediari binevoitori consultase cataloagele multor
biblioteci, bibliografii aproape exhaustive, manuscrise
vechi, cărți mai noi, dar nu dăduse peste exemplarul
unic, infailibil, pe care‐l căuta. Desigur, bibliografia te‐
mei e foarte bogată, în care Istoria naturală a lui Buffon
își ocupă locul cuvenit, poate locul prim. Faguet ex‐
clama: Buffon este autorul celui mai frumos poem ce
va fi fost compus în Franța. Mulți oameni ai vremii ve‐
deau în el „monstru sacru”, un fel de miraculoasă ma‐
șină cu formă umană, cel care a cuprins mai toate păr‐
țile naturii, cel care a dus cunoașterea incipientă în
domeniu la cunoașterea totală. Și totuși posteritatea a
rămas nehotărâtă, îl reține ca savant naturalist sau ca
scriitor? Până la urmă, cine va fi elaborat cartea fun‐
damentală a naturii? Frunza noastră încă nu a aflat.
Se gândise ea de demult, din tinerețe, să scrie ceva
ieșit din canoanele obișnuite, un text mic ca dimensiuni
tipografice dar esențial ca idei și substanță, cu care să
atragă atenția celor din jur dacă nu și lumii întregi,
visa la ceva colosal, fantastic prin care să rupă mințile
unora, să‐i pună în mare îndoială, să le provoace do‐
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rința aflării unor mari taine ale regnului ei. Să descrie
emergența importantelor momente fondatoare ale
gândirii despre universul naturii, o reîntoarcere către
izvoarele ei, o sinteză fără egal și novatoare asupra
evoluției vieții. Încă din adolescență își organiza în‐
semnările, le aduna conștiincioasă într‐un dosar spe‐
cial, uneori însă îi venea să arunce totul la coșul de gu‐
noi.
Să te expui public cu ceea ce gândești e un mare
risc și dacă o faci îți asumi acest risc. Este conștientă
că scrisul tău e dependent de scrisul altora, de gândul
altora. Magma de idei, lămuritoare sau derutante, nu
apare și nici nu poate să apară din nimic. Pe lângă pu‐
țină inspirație mai totul pornește de la o sursă, nești‐
indu‐se exact care a fost sursa primordială, și sursă
după sursă se ajunge la ultima, căreia îi ești dator/da‐
toare. Evident că orice subiect, temă, idee, eveniment,
trăiri consemnate se raportează la timp, la timpul fie‐
căruia/fiecăreia dintre ei/ele. Curgerea timpului este
inevitabilă și universală. Toate acestea în condiția în‐
doielii mele de frunză puțin știutoare, le susțin în vir‐
tutea altor îndoieli existente în istoria de unde le‐am
aflat, din cărți, din lecturi, din experiențele și gândurile
altora. De pildă, în mitologia indiană, imaginea sacră a
zeului Shiva dansând reprezintă fluviul cosmic iar dan‐
sul lui înseamnă chiar curgerea timpului. Alte exemple?
Să ne amintim că structura timpului nu este ce pare a
fi, un Anaximandru gândea că lucrurile se transformă
potrivit cu ordinea timpului, Copernic, Einstein au în‐
țeles că timpul nu se scurge uniform. Presupun că stră‐
moașe de‐ale mele sau gândit și ele la fel de fel de lu‐
cruri, la ce li s‐a întâmplat în decursul vieții lor. Istoria
nu începe cu noi, deși unele frunze de azi cred că istoria
începe odată cu ele.
De când mă bucur de propriu‐mi zbor, văd altfel
lumea, spectacolul ei îmi dă motiv de contemplare și
în același timp de meditație adâncă asupra vieții mereu
surprinzătoare, me¬reu născătoare de revelații. Spec‐
tacolul acesta autumnal îmi deschide ochii mai mari
și parcă liniștea divinității vegetale se regăsește în des‐
tinele tuturor ființelor. Poate nostalgia orizontului alu‐
necă acum spre senzația mântuirii sub povara unei
tristeți metafizice. Și tocmai acum este martoră la ceea
ce se întâmplă:
Pădurea, de partea cealaltă a versantului, luminată
cu o clipă mai repede de soarele puternic al amiezii,
se întunecă până la destrămare, cerul se crapă și ful‐
gerele scapără orbitor, valul de stropi mari se prăvale.
S‐a dezlănțuit uraganul. La fiecare tunet îngrozitor
omul își acoperă fața cu mâinile, tremură tot. Hârtiile
cu însemnări înghesuite la repezeală, pluteau acum în
buzunarele pline cu apă. Observațiile lui riguroase
până la acribie s‐au prelins într‐o pânză cu dâre al‐
bastre de pix, bună de aruncat. Încă un fulger și încă
un tunet îl fac pe omul nostru prins de furtună o mo‐
gâldeață totuna cu trunchiul de care se lipise. Ceasuri
întregi a durat prăpădul, timp în care trupul chinuit
căzuse într‐o amorțeală încremenită. Sub cerul din nou
senin, copacii se profilează clar, fiecare detaliu își re‐
capătă forma dintotdeauna, pădurea întreagă reintră

în zona de lumină domoală. Dar starea de suferință l‐
a părăsit demult pe cercetătorul nostru, corpul lui în‐
tins la pământ era neînsuflețit, nu mai putea să vadă
că a apărut curcubeul, că era albastru cerul și că păsă‐
rile ieșiseră vesele din ascunzișuri.
Mult mai târziu, un trecător îi luase hârtiile din bu‐
zunar, le uscase bine și cu o lupă reconstituise textul
miraculos. După lectură atentă, aflase unele taine pe
care nu le‐ar fi știut niciodată. Și asta grație hazardului.
Manuscrisul dezvăluia unele legi ale naturii, altele de‐
cât cele cunoscute, legi și reguli des‐ coperite nu ca
într‐o ședință de magie neagră, sub bagheta vrăjită a
magului. Textul scris foarte ordonat, cu litere mici de‐
cupate parcă dintr‐un papirus arameic, vechi de când
lumea, reda acum idei complet neînțelese la o primă
judecată. Între altele, câteva fraze conturau imaginea
a ceea ce ar fi însemnat valorizarea asemănării ului‐
toare dintre modul de a „gândi” al subconștientului și
procesul „alchimic” care are loc în frunza de laur, de
pildă, sau în cea de măslin. Descrierea la timp a acestei
corespondențe ar fi revoluționat poate mersul însuși
al istoriei naturale. În continuare, alte fragmente cu
alte idei. De ce oare tocmai depozitele din subconștien‐
tul omului și de ce tocmai centrele purtătoare de foto‐
tropism, fotosinteză, fenologie ale frunzelor? Experi‐
mentele pur științifice pot dovedi cum nu se poate mai
bine că până și în magie nu există minuni. La ce sunt
bune aceste analogii încă neclare? Poate tocmai la ex‐
plicarea unor legături de comunicare, de schimb de
„informații” despre care s‐a scris atât de puțin. Textul
acesta, posibil celebru precum Papirusul Prisse, Codex
Ambrosianus, Retorica lui Heremium sau Manuscrisul
de la Qumran sau nu știm ce incunabule sub semnătu‐
rile iluștrilor Piccolomini, Pollux, Pacioli, n‐a încăput,
din nefericire, pe mâna savanților din domeniu, încât
descifrarea lui a rămas intangibilă. Similitudini se pot
face multe, interpretări așijderea, dar cum să deduci
„bizare” conexiuni? La nivelul genei însușirile cores‐
pund unor anumite secvențe ale codului genetic. La
nivelul subconștientului sau mai exact al inconștien‐
tului psihologic fenomenele intră sub incidența psiha‐
nalizei, de unde o serie de demonstrații mai mult sau
mai puțin acceptate.
Manuscrisul acesta se ocupă numai de sublimare,
unde are loc transformarea instinctului în sentimentul
elevat. Prin miracolul acestei transformări se poate
fixa legătura „afectivă” dintre om și natură, acel gen
de comunicare specială. De la sublimare la suflet nu‐i
decât un pas, unic în adevăr, dar dacă se întâmplă e ca
și cum singur manuscrisul s‐ar lăsa dezvăluit prin ini‐
țiere. De la nervura frunzei la neuronul cortexului și
mai departe la sentimentul propriei noastre transcen‐
dențe, la cel de admirație față de ordinea naturii și or‐
dinea morală. Omul se poate înălța dincolo de el în‐
suși.
Găsitorul manuscrisului de vreo treizeci de pagini
a avut curajul să‐l publice într‐o revistă de prestigiu
sub semnătura: Necunoscutul înghițit de sevele pădurii.
Inutil a mai spune că textul a stârnit un interes uriaș.
Nicolae Busuioc

PORTO - FRANCO

52
CRONICĂ LITERARĂ

Un roman polifonic, „Ca sarea în bucate... Far niente”,
de DOREL RAAPE
Există limite ale expresiei artistice în literatură?
Până unde poate merge un scriitor cu libertatea de
exprimare, încât să nu i se reproșeze că încalcă nor‐
mele codului etic? Putem cataloga drept imorală
arta celui care oglindește în opera sa cu maximă sin‐
ceritate, realitatea netrucată a unei lumi dezgolite
de sens, prinsă în captivitatea unui vid existențial
marcat de relativism, agnosticism și vacuum sufle‐
tesc? Iată câteva întrebări care nu au deocamdată
un răspuns definitiv, din moment ce se mai nasc
încă multiple controverse pe marginea acestui su‐
biect, între adepții conceptului estetic tradițional și
moderniștii‐reformatori ai artei.
Odată cu începutul secolului al XX‐lea,
cam de pe la 1920, când scriitorul irlandez
James Joyce face un salt impresionant spre
modernism, susținând teza că „arta în‐
seamnă, înainte de toate, libertatea gândirii
și revolta împotriva șabloanelor împămân‐
tenite”, putem vorbi de autonomia literaturii,
care se distanțează de dogmele religioase și
de cutumele tradiției, prin capacitatea „spi‐
ritului de a se exprima în libertate neîngră‐
dită”. Arta modernă nu‐și mai propune ilus‐
trarea frumosului ca parte integrantă în ecuația
trinară platoniciană: BINELE‐FRUMOSUL‐ADEVĂ‐
RUL, urmărindu‐se separarea acestui concept estetic
și reformularea compatibilităților sale asociative cu
elemente din sfera amoralului, grotescului, maca‐
brului sau sordidului existențial.
Inepuizabil și irepetabil ca formulă estetică, au‐
torul unor romane de succes, premiate și elogiate
de critici prestigioși, reușește să ne surprindă cu
fiecare apariție editorială, dovedindu‐ne capacitatea
sa uluitoare de a se reinventa de fiecare dată, prin
forța și mobilitatea unui talent ieșit din comun. Do‐
rel Raape este un artist atipic în contextul literaturii
noastre, nu numai prin noutatea incontestabilă a
stilului, ci și prin densitatea materialului epic, prin
avalanșa noianului de informații enciclopedice, do‐
bândite prin studiu și cercetare din varii domenii
ale artei și științei. Ultima carte a originalului scriitor,
CA SAREA ÎN BUCATE... FAR NIENTE, Editura Lucas,
Brăila, 2020 este o lucrare polifonică, ce izvorăște
din marea vocație a scriitorului de a sublima esența
materialului lexical, în vibrații armonice acustice,
profund consonante cu mișcările lăuntrice ale su‐
fletului personajelor sau cu tumultul necontenit al
materiei.
Acest roman cu aspect mozaicat creează punți
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nebănuite între muzică și literatură, dintr‐o per‐
spectivă integratoare, cu imense posibilități com‐
binatorii ale planurilor narative, derulate pe acor‐
durile celeste ale muzicii lui Edvard Grieg, Claude
Debusy sau chiar în ritmurile moderne al muzicii
rock, folk, inserate în substanța narativă a cărții.
Versuri ale unei melodii celebre interpretate de Mir‐
cea Vintilă devin titlurile câtorva capitole definitorii
în conturarea simbolisticii textului: Un' te duci tu,
mielule?, Cin' te mâncă, mielule? sau Ce să faci tu,
mielule?, care concentrează materialul epic într‐o
subtilă parabolă cu conotații religioase, pornindu‐
se de la ritualul jertfei mielului pascal:
„ ‑ Ce s‑aude, Mielule?
‑ Coasa‑n iarbă, Domnule.
‑ Coasa Morții!
‑ Întotdeauna, Moartea în mai toate repre‑
zentările ei, are cu ea o coasă.
‑ Mielul nu poate fi cosit… Nu cunoaște
moartea… este nemuritor... El, Mielul, totuși
a murit, dar a înviat.
‑ Ce s‑aude, Mielule?
‑ Cocoșii!
‑ Nu va cânta cocoșul, iar tu te vei fi lepădat
de trei ori de Mine.
‑ Când judecătoarea mi‑a spus să jur cu mâna pe
Biblie, mi‑am dat seama că nu am unghiile tăiate și
atunci, de rușine, am refuzat să jur, lepădându‑mă
de Iisus, spunând că sunt ateu....
‑ Comparându‑te cu Petru, lepădarea ta de El îmi
pare meschină.
‑ Comparându‑mă cu Petru, nu reușesc decât să
mă disprețuiesc!
‑ Mituri din Biblie! Doar mituri!”
Scrisul lui Dorel Raape are nerv, temperament,
se revarsă într‐un torent amețitor de teme și motive
literare, pe fluxul unei imaginații deschise fantasti‐
cului și oniricului. Eroul cărții, Dumitru Ot Cerdac,
fostul călugăr Ghelase, excomunicat din rândul
comunității monahale, dezabuzat de eșecurile și ne‐
ajunsurile din viața personală și aflat sub influența
scrierilor lui Emil Cioran, ajunge în pragul sinuci‐
derii:
„Deși s‑a spălat pe picioare, nu s‑a putut spânzura!
Dumitru nu avusese noroc, trăia! Noroc avusese un
oarecare personaj din evocările lui Emil Cioran. No‑
rocosul primise o moștenire din America și în toate
nopțile și în toate zilele, bea, chefuia, umbla cu lăutarii
după el, pe ulițele satului, chiar și în miezul zilei, când
sătenii erau la muncă, pe câmp... și...a avut încă o
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dată noroc... a avut norocul să moară exact, când a
terminat toți banii!
Dumitru terminase toți banii, nu mai avea niciun
ban, era ȋn viață, își simțea inima bătând, respira, îi
era foame și avea chef să facă sex!
‑ LOL, sex!
De respirat, putea să o facă în voie, trase aer adânc
în piept, cu voluptate, de câteva ori, aerul răcoros de
la moșie... La moșie aerul era gratis...”
Discuțiile interminabile cu motanul și măgarul
amână momentul fatidic și, la fel ca Sheherezada,
personajul din „O mie și una de nopți”, care‐și sal‐
vează viața, inventând o poveste interminabilă, Du‐
mitru, fost Ghelase, înnoadă șirul unor digresiuni
eseistice, făcând conexiuni surprinzătoare, între li‐
teratură, artă, religie, istorie și filosofie. Personifi‐
carea, alegoria și metafora revelatoare sunt câteva
dintre modalitățile unei tehnici literare inedite, me‐
nite să transpună cititorul într‐o realitate parado‐
xală, în care personajele animaliere participă la dia‐
log, emit judecăți, iar Saskia, soția lui Rembrandt,
devine iubita lui Ghelase. De fapt, trama epică este
segmentată în fragmente, răstălmăcită și reinventată
dintr‐o perspectivă auctorială, scindată în mai multe
voci narative, încât lumea lui Raape devine un an‐
samblu coral, sub bagheta unui dirijor atotcunoscă‐
tor, iar nimic din ceea ce este omenesc nu‐i este
străin acestei lumi. Alcoolul, narcoticele și sexul sunt
ingredientele care stimulează verva și imaginația
eroilor, făcând suportabilă existența într‐un univers
minat de angoase, spaime și contradicții.
„Ca sarea în bucate...far niente” impresionează
prin structura complexă și versatilă a perspectivei
auctoriale, cu o abordare total diferită, de la un epi‐

sod la altul, fiind, în același timp, vag metafizică, lu‐
cidă, ironică sau chiar cinică. În acest sens, mituri și
simboluri religioase sunt destructurate și reseman‐
tizate prin asumarea unei libertăți totale față de ca‐
noanele bisericești:
„‑ Dumnezeu Tatăl, zis Iahve sau Allah, a plecat în
exil.
‑ Era cazat în Templul din Ierusalim și se simțea
bine, dar a trebuit să plece, scârbit să mai trăiască
langa Zidul Plângerii. S‑a exilat în Nova Roma, zisă
Istanbul, în Sfanta Sofia, de unde a trebuit să plece,
fiind scârbit de apucaturile Credincioșilor, care urlau
de câteva ori pe zi, din minaretele adăugate, la
colțurile noului templu. A trăit o vreme, fiind în exil,
într‑un templu, ridicat în Cea de a Treia Roma, zisă
Moscova, până când Stalin a hotărât să dărâme acest
al treilea templu. În cele din urmă, Dumnezeu s‑a exi‑
lat pe muntele Ceahlău, după unele experiențe de
scârbă la Muntele Athos. Pe muntele Ceahlău El s‑a
întâlnit cu Entitatea, de a cărei inimă s‑a îndrăgostit
pe loc. „Dacă Dragoste nu e, nimic nu e!" Acum, El
trăiește exilat în inima Entității, inima Entității în
preajma căreia superviețuia Dumitru, cel mai plăcut
loc de exil, pe care l‑a găsit Dumnezeu în Univers…
‑ Unii spun că l‑au văzut pe Iisus mergând pe apa
Lacului Bicaz.
‑ Alții spun și ei că l‑au văzut mergând pe apa La‑
cului Bicaz, dar în sens opus.”
„Cine sunt eu?” se întreabă Dorel Raape prin
mijlocirea vocii narative din roman, iar răspunsul îi
vine din partea lui Charles Baudelaire: „Je suis
comme le roi d'un pays pluvieux,/ Riche, mais impuis‑
sant, jeune et pourtant très vieux”.
Virginia Chiriac

Crenguța Macarie ‑ Diegeza
Cristina Iulia Popescu ‑ Capricorn
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NOTE DE CĂLĂTORIE

PARIS ‑ mon amour (V)
de Virginia Chiriac
Dacă vezi Parisul, poți să spui că ai văzut lumea
întreagă și nu mă refer numai la capacitatea de asi‐
milare culturală a francezilor, care au atras de‐a lun‐
gul timpului, ca un magnet, pe solul fertil al civi‐
lizației lor progresiste, reprezentanți ai elitelor
tuturor națiunilor, ci și la explozia demografică mul‐
tietnică din ultimii ani, ca rezultat al absorbției ma‐
sive de forță de muncă ieftină din țările sărace. Acest
mozaic uman care alcătuiește societatea franceză
actuală, articulat în virtutea unui proiect ordonator
de durată, nu este scutit de crize, convulsii și răfuieli
pe motive religioase sau rasiale, manifestate uneori
prin acte de violență de‐o cruzime înfiorătoare.
Îmi amintesc că pe 28 mai, a doua zi după aten‐
tatul de la Lyon, care s‐a lăsat cu 13 răniți, îmi pro‐
pusesem ca obiectiv vizitarea Centrului Latin, cu
dorința expresă de a vedea impunătorul edificiu al
Universității „Sorbona”, străveche ctitorie medievală
și simbol tutelar al instituțiilor de învățământ su‐
perior din toată lumea. Ca de obicei, pentru a ajunge
acolo, am luat metroul, nimerind într‐un vagon
înțesat de călători, atât de diferiți între ei, încât îți
puteai face o impresie clară asupra societății pari‐
ziene, în ansamblul ei, pe categorii de vârstă, rasă,
apartenență socială, culturală... La un moment dat,
într‐o stație, a urcat o femeie de culoare, între două
vârste, cu o constituție masivă și s‐a așezat ostentativ
în mijlocul culoarului de trecere. În spatele ei, s‐a
postat un cerșetor zdrențăros, cu o desagă în spate,
foarte asemănător la înfățișare cu doamna și a înce‐
put să recite un fel de litanie cu tânguieli și implorații
patetice, într‐o franceză greu de descifrat. Nu știu
dacă între cei doi fusese o înțelegere, nu știu nici
dacă erau rude, deși semănau foarte mult, dar la ve‐
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derea lui, femeia a izbucnit în tirade
amenințătoare la adresa poporului
și guvernului francez:
‐ Priviți la acest om și vedeți în ce hal ne‐ați adus!
Ne‐ați furat, ne‐ați distrus, ne‐ați făcut slugile voas‐
tre, nemernicilor! Franța este malefică, o urăsc, să
dispară de pe fața pământului, să piară cu guvernul
ei de „merde”, în frunte cu Macron!
Și lucrurile au evoluat în același sens, noroc că
cei doi au coborât la stația următoare! Mă uitam în
jur să văd reacția oamenilor, gândind că cineva tre‐
buie să‐și manifeste dezacordul. În fața mea, un stu‐
dent, pe care l‐am bănuit a fi chiar parizian autentic,
după aerul cochet și distins, și‐a adâncit și mai mult
capul într‐un caiet de cursuri, deschis pe genunchi,
iar ceilalți călători au rămas pironiți în scaunele lor,
privind în gol, într‐o stare de indiferență impertur‐
babilă! Mda! Probabil că și acesta este un mod de
apărare împotriva agresiunilor, într‐o lume instabilă
și imprevizibilă!
Asemenea unor monade rătăcitoare, în căutarea
propriei identități, locuitorii de astăzi ai Parisului
multicultural își ascund poveștile de viață sub masca
unui facies impenetrabil, ca un scut de apărare, încât
nu vei afla, niciodată, din atitudinea lor, dacă acești
necunoscuți, care‐ți traversează pentru câteva mo‐
mente traiectoria destinului, sunt veseli sau triști,
mulțumiți sau dezamăgiți de soarta lor! Francezii
nativi, întâlniți personal, cu diverse ocazii, sunt bi‐
nevoitori, simpatici, mereu cu zâmbetul pe buze, dar
relaționarea cu ei nu depășește stadiul formalităților,
ce se rezumă la un schimb de amabilități
convenționale, de genul: „Bonjour!” „Ça va?”, fără de‐
talieri inutile. De aceea am rămas uimită când, într‐
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o dimineață, în timp ce mă grăbeam spre ieșirea din
bloc, am fost oprită de o doamnă în vârstă, vecină de
apartament cu rudele mele, ca să mă întrebe ce fac
și cum mă simt în Paris. Ne mai intâlniserăm de câ‐
teva ori, dânsa plimba mereu un cățel, ne salutam,
ne zâmbeam și cam atât. Acum avea însă chef de
vorbă. Știa de la Ionela că sunt mătușa lui Cosmin și
că vin din România. Am răsuflat ușurată, deci doamna
nu avea nimic împotriva românilor, din moment ce
afișa o atitudine atât de jovială față de mine! Am asi‐
gurat‐o că totul este în regulă, că sunt fascinată de
ceea ce mi se întâmplă și că mi‐am văzut visul cu
ochii, venind în Paris. Ne‐am despărțit în termeni
amiabili, ca două vechi cunoștințe, ba, mai mult, m‐a
invitat în vizită la dânsa, dacă mai întârzii pe aici.
Oh, là, là! C'est incroyable! Nu am mai întârziat, a
doua zi urma să plec, acasă la mine, ceea ce înseamnă
că am pierdut ocazia, iar alta, probabil, nu va mai fi!
La orele amiezii, la rue de la Sorbonne era
aproape pustie, iar puținii trecători se furișau grăbiți
pe lângă zidurile groase ale universității, toropiți de
arșița nefirească a soarelui, la sfârșitul zilelor de
mai. În fața mea, cea mai vestită universitate fran‐
ceză, fondată în 1257, își etala trufașă zidurile
groase, cu supradimensionări geometrice colosale,
atât în plan orizontal, cât și în plan vertical, cucerind
spații imense din zona Cartierului Latin, cunoscut

sub acest nume, deoarece până în 1785, limba de
predare, în instituțiile de învățământ grupate în
acest loc, era latina.
Animată de un fel de exaltare, am dat ocol
mărețului edificiu, cu aspect de cetate medievală, în‐
cercând să prind înțelesul celor aproape opt secole
de istorie neîntreruptă, gravată în fiecare detaliu, de
pe fațada clădirii. Am privit stăruitor prin sticla fe‐
restrelor mari, care lăsau vederii câteva cărți groase,
împrăștiate pe o masă, cu speranța că pe undeva, în
spatele vreunui pupitru, voi zări ilustrele umbre ale
unor studenți geniali, precum Honoré de Balzac, Ma‐
rina Tsvetaeva, Victor Hugo... Pentru că nu se simțea
nicio mișcare înăuntru, aș fi trăit cu impresia că im‐
pozanta clădire fusese dezafectată, dacă pe ușa ma‐
sivă, de la intrare, nu s‐ar fi strecurat un bărbat tânăr,
cu trăsături specifice populației africane, de‐o rară
frumusețe, un exemplar strălucit al rasei sale! Pro‐
fesor, după toate semnalmentele, îmbrăcat într‐un
costum de calitate, turnat parcă pe trupul lui zvelt,
de panteră neagră, splendida creatură pășea cu
mișcări agile, peste dalele de piatră ale pavajului, lă‐
sând impresia că se deplasează în ritmul unui balet
aerian pe deasupra tuturor, sigur de impactul atuu‐
rilor sale fizice asupra celor din jur.
Iată că nu pentru toți imigranții din colonii,
Franța este de „merde”!
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PAGINI DE JURNAL

Angela Baciu

1.

Nu știu ce îmi veni cu anul ăsta sabatic. De fapt,
anul a început mai greu cu o durere de măsea.
Spaima vieții mele: să mă duc la dentist ( e o fobie si
asta). Fă‐mi orice, dă‐mi câte pastile vrei, beau tot felul
de plante verzi și maronii, dar nu mă duce la dentist.
Că urlu, tip ca un animal sălbatic, dau din picioare și
din mâini, strâng tare din ochi și rup pielea de pe brațele
scaunului. Mă transform în copac. Stii, acolo se întâmplă
totul. În rădăcină se adună șuvoaiele, apele curgătoare,
păsările, lighioanele și toate târâtoarele neștiute. Se în‐
colăcesc, se urcă unele peste altele și ajung la trup.
Acolo‐i altă poveste. E lupta cu binele și răul. Cu a fi sau
a nu fi. Cu a vrea sau a nu vrea să renunți la tutun și zi‐
lele de joi. Lupta dintre plus minus infinit, cer senin
versus intunecat. O întreagă filozofie. Apoi, am împlinit
50 de ani. Așteptam ziua asta din adolescență. Credeam
că atunci când voi împlini vârsta asta o să îmi pregătesc
hainele de înmormântare, ca bunica: pantofi noi, o
rochiță simplă (musai într‐o culoare), un sacou (dacă
mi‐e frig dincolo) o pălărie (o fi soare) mănuși (așa
poartă doamnele) și sa fiu dată cu ruj.
Dar, am deviat. Imediat după ce am înțeles că
nu voi muri și că 50‐ul nu mușcă, a venit o nouă
chestie: pandemia, adică un ceva numit covit 19. Ne‐
am procopsit cu el pe cap, adică nu mai avem voie să
zbierăm unii la alții (să nu scuipăm) să nu ne înghesuim
la cozi (mai facem economie la bani) să purtăm măști
(oricum purtăm toți) și să păstrăm distanță socială.
Iar mă doare măseaua. Acum m‐a apucat și cealaltă.
(o fi de la faptul că nu mi‐au ieșit cele de minte, sau nu
are legătură?!). Pandemia asta a scos neomul din om,
adică ne‐a întors în peșteri. Sigur că am descoperit
traiul în 2,3,4, ne‐am împrietenit cu casele, am gătit,
sau ne‐am iubit mai puțin, ne‐am certat, asta n‐ar fi
nimic, dacă temperaturile astea din termometru n‐ar
sări așa ca nebunele: 35, 36, 38…de parcă ne‐ar lua
temperatura prin mall‐uri cu chestiile alea mici de îți
fac termoscanare (cred că așa se cheamă). Așa că nu
ne‐am mai dus nici la piață, nici în mall‐uri, nici la
mare și la munte și nici la muncă. Am stat acasă și am
decretat pentru mine: un an sabatic (bine, nu știu dacă
v‐a dura chiar un an), face bine la ficat. mi‐am zis. Și
la fiere. Și la dinți, firește, mă omoară măselele astea.
Dar, să revenim la copac. După ce s‐au ameste‐
cat toate ce v‐am povestit (precum măruntaiele
dintr‐un vițel) inima face selecția: tu treci, tu nu, tu ai
temperatură, tu nu, tu iubești, tu nu. Așa ca în copilărie,
când mă jucăm cu alte fetițe și îmi lipeam pe unghii
petale lungi de flori și număram: mă iubește – nu mă
iubește – mă iubește – nu mă iubește… unele lucruri
s‐au pierdut pe drum. Am învățat să nu mai dau ajutor
dacă nu mi se cere, să nu mai fug după furnici ziua în
amiaza mare, să nu mai plâng la seriale (am început
să fac riduri). Inima mea e prea mare și încăpătoare
dar și ea, săraca, vrea s‐o mai pansez din când în când,
nu s‐o expun mereu la razele solare ( de ce nu s‐a in‐
ventat cremă de protecție și pentru inima?). Și uite așa
creierul meu (cu tot cu masele) s‐a trezit lovit din toate
părțile ca o minge de fotbal. Ba poezii scrise pe ge‐
nunchi, ba rețete și certuri cu farmacistele, ba mi‐am
căutat jurnalele din țări orientale, ba nopți pierdute
cu gândurile vraiște, ba spaime de gândaci și moarte,
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(da, da, de moarte!) ba treimiidoua‐
sute si ceva de decese de coronvirus,
ba o cană cu lapte stricat…Ce să vă mai
spun, cu creierele noastre nu e de
joacă. Altfel, îmbătrânesc înainte de
vreme. E de căscat ochii și gura mare, de mers la dentist
că nu se mai poate, de scos din și de pe suflet ce a mai
rămas necălcat cu fierul. Apoi, o luăm de la capăt.
p.s. între timp mi‑a apărut prima măsea de minte,
am scos‑o ca pe‑o măsea stricată!
Pe lângă nasturi colecționez și stilouri. În fața
foii albe de scris suntem singuri. Ca atunci când
ne naștem. Ca atunci când murim. Îmi așez în fiecare
zi, cu răbdare și conștiinciozitate tot ce am nevoie pen‐
tru actul creației: ceașca albastră cu cafea, fotografia
mea cu T. (eram la Casa Regală acum câțiva ani), bor‐
canul cu scoici să am marea alături, stiloul cu capac
verde; apropos, sunt o colecționară de stilouri: simple,
vechi, colorate, cu picturi și broderii, cu penițe aurii și
argintii, primite de la tot felul de lecturi, zi de naștere,
festivaluri, dar unul este preferatul meu. Îmi amintește
de alte timpuri. L‐am găsit la un târg de antichități, îl
vindea un bătrân italian cu pălărie de paie. Stiloul era
plin de praf, într‐un coș alături de un colier de perle, o
broșă‐bufniță și tot felul de oglinjoare, magneți de fri‐
gider și alte suveniruri și vechituri la fel de prăfuite.
Mi‐a atras atenția litera A de pe capac. „Ce bizar, ce
ciudat, ce coincidență…” îmi vine în minte.Cui i‐o fi
aparținut? Cine o fi scris cu el? poate o bătrână doamnă
care își ținea contabilitatea la galeria ei, sau un actor
care își nota replicile, poate o contesă frumoasă a cărui
prenume începea cu A și scria minunate scrisori de
amor iubitului ei, sau poate un poet, trecând prin Ca‐
vaillon a lăsat un epitaf lumii întregi. Poate. Stiloul
meu mă așteaptă cuminte în fiecare zi să îl salvez din
rutina lui alături de celelalte pixuri, creioane, radiere,
cărora, de altfel, le e superior. Și eu îi simt uneori su‐
perioritatea când foaia albă așteaptă primul cuvânt:
„vezi? nu poți fără mine!” pare să spună. „Litera de pe
capac e mereu în mintea ta, hai, începe odată, nu te mai
codi!”. Și cuvintele curg de‐a valma, țopăie, se înlănțuie
într‐o sarabandă nebună, iar își dau drumul, apoi plu‐
tesc duse de vânt, precum pescărușii deasupra mării.
Mai știi seara aia când am băut o sticlă de vin și mi‐ai
spus că sunt cea mai frumoasă femeie și eu am îm‐
blânzit pescărușul alb? L‐am făcut să îmi mănânce din
palmă și l‐am purtat pe umărul meu până la sfârșitul
echinocțiului următor. Nu, nu mă plâng! Marea noastră
e tot acolo cu tot cu valurile, scoicile, căluții de mare,
meduzele albastre și pașii noștri în nisip. Nimic nu s‐a
schimbat. Te așteptam în fiecare zi, în același loc și nu
ne săturam de cer. Nu ne ajungeau lunile de vacanță și
prelungeam vara indiană cât puteam de mult și gustam
cu grijă și răbdare din ea, lăsând și pentru a doua zi,
așa cum ai gusta dintr‐o marlenka proaspăt făcută.
Gustul de miere și sarea marii îmi rămân mereu în
carne și cerul gurii.
Stiloul meu a cam obosit, zice că vrea să doarmă
puțin și oricum trebuie să îl încarc cu cerneală. Zice că
nu îl mai doare nici spatele și nici capul‐capac, că a
învățat să privească neclintit nisipul ce curge din clep‐
sidra de pe birou. E bucuria ce i‐o ofer în fiecare zi…
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O CARTE ANUME

„ÎNGRIJITOAREA” de Daniela Gumann ‑ cartea unei reușite
personale pe pământ străin
Nu mai este un secret pentru nimeni că DANIELA
GUMANN și‐a construit o carieră de succes în Occi‐
dent, reușind să depășească obstacolele inerente
adaptării într‐o lume cel puțin reticentă față de
imigranții proveniți din România, etichetată drept
țara unui „popor marginal și codaș”.
Cartea „Îngrijitoarea”, apărută în 2017, la Editura
Timpul, în Iași, integrează subiectul de fond, memo‐
riile unei foste îngrijitoare, într‐o frescă de amploare
a epocii actuale, conturate în lumina unui Eu narativ
extrem de obiectiv și de lucid.
Daniela Gumann reconstruiește un univers
ficțional viabil din fragmente de viață trăite
personal, prezentându‐se, în fond, pe sine,
din perspectiva unui timp marcat de in‐
certitudinile primilor pași pe pământ
străin.
„Îngrijitoarea” este autobiografia unei
deveniri pe drumul anevoios al acumulă‐
rilor valorice, restructurate și asimilate în
trama subiectivității Eului narativ,
direcționat către înțelegerea mecanismelor
proprii universului său interior, perceput
într‐o simbioză totală cu realitatea pre‐
santă a lumii exterioare. Cunoașterea de
sine urmărește un parcurs evolutiv de la general, la
particular, pe măsură ce aria investigației își îngus‐
tează perspectiva, de la ansamblul existențialului
social, către zona realității individuale. Relația cu
cei din jur se construiește pe principiul oglinzilor
paralele, care‐și reflectă lumina asupra obiectului
expus, într‐o multiplicare continuă a fațetelor: „ Oa‐
menii își formează o imagine despre ei înșiși fondată
pe modul în care sunt tratați de către persoanele
care joacă un rol important viața lor: șefi, prieteni,
membri de familie...”.
Această poveste de viață presărată de căutări,
regrete, suferințe și frustrări, care urmărește tra‐
iectoria ascensiunii sociale a eroinei, într‐un spațiu
geografic și cultural destul de exclusivist, îmi
amintește de cartea scriitoarei indiene Jhumpa La‐
hiri, „Porecla”, prin finețea și subtilitatea notației
psihologice, prin complexitatea observației asupra
traumelor sufletești generate de confruntarea indi‐
vidului cu rigorile altei civilizații: „Respingerile dor,
nepăsarea dezamăgește. Poate nu ceream nimic, de‐
cât înțelegere, puțină afecțiune pe care nu o aveam.
Nu cred că e prea mult, nu are cum să fie. De ce în
loc de această înțelegere primim deziluzii, de ce nu
există o clipă de fericire pe care să n‐o plătești cu

vârf și îndesat? Cu ce greșim în lumea asta? ”
„ Îngrijitoarea” este radiografia unei lumi în pre‐
facere, prinsă în vârtejul transformării statutului
identitar, ca urmare a migrației masive a populației
din țările sărace, către Vestul continentului, atrase
de mirajul opulenței occidentale. În cazul de față,
eroina cărții își începe „cariera” în Israel, motivată
de aspirații cât se poate de pragmatice, conform
propriei mărturii: „vreau să‐mi fac singură propriul
apartament, să mi‐l mobilez nou și modern, să‐mi
fac propriul atelier de croitorie”. Tânăra absolventă
de facultate va fi nevoită să‐și depășească vechile
convingeri privind limita între stima de
sine și acceptarea umilinței sau a compro‐
misului în situații limitative, când nu există
alternative convenabile, iar eforturile con‐
verg în direcția atingerii unui scop onora‐
bil.
Tenacitatea ieșită din comun și deter‐
minarea până la încrâncenare sunt calități
cultivate în familie, de o mamă „severă și
fermă”, care‐i netezește eroinei drumul în
viață, în ciuda tuturor dificultăților de
adaptare la mediu și de acceptare a
situațiilor „umilitoare”. Adesea planul na‐
rativ este intersectat de numeroase secvențe de pro‐
fundă introspecție psihologică, urmate de reflecții
tulburătoare asupra condiției umane, într‐o lume
ce dezvăluie o cecitate înfiorătoare la dramele și
suferințele omenești ale aproapelui. Singurătatea
apăsătoare a omului modern generatoare de an‐
goase și fobii este laitmotivul frământărilor
emoționale și al dilemelor personajului, premise ale
unor aserțiuni cu valoare educativă: „Așa a fost să
fie, pentru că tu nu l‐ai înțeles pe celălalt, pentru că
el nu te‐a înțeles pe tine. Însă nu ai vrea decât să
existe respect, recunoștință, încredere, devotament,
loialitate. După multe întrebări de genul: De ce eu ?
De ce mie?[...] Am înțeles că noi suntem singurii res‐
ponsabili de propria viață, iar faptul că uneori
simțim că suntem dependenți emoțional de altcineva
și credem că n‐am putea fi fericiți fără acea persoană,
nu face decât să ne arate cât suntem de lași, pentru
că nu avem curajul să ne asumăm responsabilitatea
sau cât de puțin conștienți de sine suntem.”
În esență, Daniela Gumann își compune autobio‐
grafia cu intenția de a transfera propriile experiențe
de viață în eventuale căi de acces către împlinirea
unui vis, pentru cei care au ales drumul străinătății.
Virginia Dimofte
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LYRA

Dumitru‑Dan MAXIM
(Chișinău)
Născut pe 9 februarie 1963, în comuna Drăsliceni, jud.Chișinău.
Licențiat al Facultății de Jurnalism a Universității de Stat din Moldova (1985‐1990).
Activează în calitate de redactor‐prezentator, crainic la Radioul Național, fotoreporter, corespondent
special și secretar general de redacție la mai multe publicații: Patria (Fălești), Sfatul Ţării, Făclia, Patria
Tânără, Basarabia, Mesagerul, Luceafărul, Flux.
A publicat proză și versuri în reviste de prestigiu din România și Basarabia.
A editat romanul „aștepTații FIULUI sau CARTE PENTRU CĂRUŢAȘI” (Editura ARC, 1998), care a fost
menționat cu premiile: Editurii Eminescu din București (1997) (!), Uniunii Scriitorilor din Moldova (1998),
„Familia Esinencu” (1997), „Iurie Matei” (1999).
Actualmente este Redactor‐Șef la revista „Viața Basarabiei” a Asociației Naționale a Oamenilor de Creație
din R.Moldova; lector‐universitar.

tacâmi și tacâme
(pamflet)
Alese TACÂMuri provinciale
La curtea boierului se‐înfățișară
În straie de bal și‐ornamente grecești
Multicolore podoabe domnești.

La stânga, se vede‐un boier ufolog,
Farfurii zburătoare ochește, în zbor;
Din Taler‐de‐China de porțelan,
Așteaptă să guste din bou un mârlan.

Dar altele vechi, cu ozoarele șterse,
Fost‐au ascunse‐n cotloane și mese –
Rușine le este de moda cea veche –
Să mânce cocoane din vase ca ele...

Cu poală de aur, geloasă ca‐n‐pat,
Din cel Cristal‐alungit și zimțat,
Să mânce un koi, din belșug pipărat,
Se puse cocoana cu bustul umflat.

La masa cea mare adună pocloane
Pocalul cu struguri în mâini de cocoane
Mereu ce se‐nchină și ogoiește
Măritele pofte‐a boierilor feste.

Dorește ușor printre dinți rumegat
Cocoșul Punguței cu sute de bani,
Deși i‐ar fi stat mult mai bine, firește,
Să‐înfrunte‐un boier durduliu, bărbătește.

Pe masa întinsă din fața mulțimii
Se văd, printre fard, Farfuriile‐ntinse,
Iar cea mai fodulă, din care adulmec’
Boieri îngâmfați, e Farfuria‐adâncă.

Hapsâne, slinoase, dep’tate‐de‐lacom,
Spre un Platou‐decorat cu o vacă,
Se‐întind două mâneci, ușor suflecate,
Și‐o cătătură lipsită de carte.

La dreapta, ca‐n‐baltă, înoată o rață
Întoarsă pe burtă‐într‐un Bol‐de‐faianță.
Ceva mái la dreapta, cu botul spre geam,
Un iepure sprinten se‐opri‐n Porțelan.

Boierul mogul cu buza umflată,
Vroi un Tacâm‐de‐mosganți ca să‐i latre –
Viori, cobze, trâmbițe, naiuri dublate
Să‐i cânte de burtă un imn, laolaltă.

Mulțime de oameni, mulțime de Vase:
Cu forme rotunde, cu gurile sparte,
Cu poalele prinse, puțin ridicate,
Cu fund adâncit și cu fundurile plate.

Și toți musafirii – alai osăbit –
Să facă un joc din poporul trudit,
Să strige ca ăia, cu glas răgușit:
„Jos hoții! Jos tonții! Sus steagul cârpit!”

Cu ornament argintat, bunăoară,
Stă sub purcel o Farfurioară,
Iar pentru cele trei coconițe
Grijă își fac boiernași cu gropițe.

Și iată că mulți lăutari din trecut,
Veniră cu cântec și dans te temut –
Tacâmurile toate, din tremurici,
Intrară în dans cadențat de papuci.
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Cocoanele poalele își ridicau,
Boierii ciastuști și kalinci țopăiau,
Iar preotul mic da din umeri gradați
Și‐n Talger‐de‐argint auraș aduna.
E veselă seara – se‐încinse Alaiul
Cu chiote sterpe se‐acoperă raiul.
Moțatele fade cu ochii zglobii
Se prinse în horă în pirostrii.
Vreme se scurse și‐n veselie
Iute se‐încinse și‐o Farfurie –
Bine‐îndesată cu carne de pui
O opintește mogulu‐n cheflii...
Cioburi rămase și zeci de cucui’
Printre mesenii rotunzi și greoi –
Ochii boierului, rău bulbucați,
Prinse‐a boci biet‐Tacâmul stricat.
Își ceartă suita fără de seamă –
Pe fețe se las’ bucurie cu spaimă:
„Pe cine‐o să pună boierul fodul
Să‐i cumpere vasul stricat de mogul?”
Și‐n stânga, la ușa cu Stâlp de Intrare,
În haine de Om și cu Suflet de Ţară,
Ședea ca‐în‐pridvor, ca pe‐o laviță lată,
Un biet Omușor cu ținuta cam aspră.
Acésta‐i picase în ochii turbați
Boierului‐viespe cu nervii în lanț:
„Tú ai mâncat din Farfurie
Și‐ai aruncat‐o în noi cu mânie!
Tú ai băut din Pocalul‐de‐argint
Și l‐ai ascuns într‐un vechi labirint!
Tú ai furat Farfuria‐întinsă!
Tú ai ciordit Farfuria‐adâncă!
Tú, soi de om, cu ținuta prea tare,
Ne‐ai ogoit veselia cea mare!
Tú Furculițele ni le‐ai ascuns
Să nu putem să‐îmbucăm porcul uns!
Linguri, Cuțite – Tacâmurile toate
Spre dimineață să fie întoarse!”
Din stânga, din ușa cu Stâlp de Intrare,
Din haine de Om și din Suflet de Ţară,
Răspunse boierilor ca din pridvor,
Acel Omușor, socotind pe răboj:

„Mărite noroade, mărite boier,
Frumos veseliți și‑îmbrăcați de popor,
La ușa aceasta, ce stau de‑o vecie,
Intrară‑și‑ieșiră noroade cu mia,
Dar nu văzui, zău, deloc și nicicând
Atâta prostime adunată în cârd –
Atâtea Tacâme și atâția Tacâmi
Hrănit‑a norodul cu al său gârb,
De‑atâta vreme și‑atâția ani,
Iar voi vă trecurăți în Curci și Curcani.
Moțate cocoane și boieri dolofani,
Umplutu‑va‑ți pungile aprig cu bani,
Din vremuri pe când nu erați pe pământ
Decât niște oaspeți trecuți la infimi.
Voi, ce vă dați în măriri și pocloane,
Și credeți că lumea începe sub soare
Cu vrerile voastre dobitocești –
De‑a umple o gușă cu tot ce‑ți poftești...
Voi tineri și proști și bătrâni mincinoși,
Vă credeți‑’nceputul și sfârșitul a tot,
Dar uite, umplutu‑s‑a Cupa aici:
O Farfurie mult prea‑îndesată,
De țestele voastre de‑atâtea ori spartă,
V‑a amintit ca biet‑Omul de Stâlp
Să vă întoarcă Tacâmul curând...
Eu, ce v‑am stat la strajă oricând,
Ca Stâlp de Casă, ca Stâlp de Țară...
Acum îmi mai cereți răsplată și bir
Pentru‑n Tacâm‑blestemat‑de‑argint?
Vedeți‑l cumva în burțile voastre –
Acolo‑l ascunseră‑ți toți laolaltă,
Tacâmul‑de‑argint, să vă pricopsiți
Și de la cheful cu nesimțiți.
Altele, știți, sunt grijile mele –
Vechile vase ascunse‑n cotloane,
Cu ură dosite‑n sertare și mese;
Mereu însetate, flămânde și goale.
Omul cu Plug nu vă stă în putere –
Vasul de lut nu vă este avere;
Cu linguri de lemn ați mâncat prea demult,
Iar brânza de putină vă pare scrum;
Din gavanosul înalt nu mâncați;
Fasolea, relicvă, o dați la soldați;
Șoricul de porci îi faceți opinci
Pentru prostime, să joace kalinci...
CE vă mai cere orgoliul de țânci?
Unde? vi‑i muma și unde? vi‑i neamul,
De ați lăsat biet Țăran fără Țară?
Unde? vi‑s fiicele și unde? feciorii,
De au vândut și țarinele țării?
Unde?‑s părinții de prin siberii,
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De‑ați aruncat Sfinte Cruci ale mele:
Mie – morminte; străinilor – stele.
Trece‑vor ani și trece‑vor zile,
Țara va crește din nou pentru mâine,
Pruncii de azi vor răspunde chemării
La paza Mumii, la paza Țării.
Voi, însă, tot în pământ vă veți trece
Veți tresări printre muchii de pietre,
Multe și mute și mari și mărunte,
Și veți rămâne acolo pe veci
Tacâmuri murdare, Tacâmuri vechi.
Tacâmuri multe, Tacâmuri mici,
Neisprăvite obiecte în vrâste,
Vechi, ramolite, obtuze și hâde,
Urca‑vi‑s‑ar viața sus în frânghii.
Usca‑vi‑s‑or creierii de la picioare!
Usca‑vi‑s‑or oasele la închisoare!
Usca‑vi‑s‑or ochii ca coaja de nuc!
Usca‑vi‑s‑or zilele‑n cuiburi de cuc!
Țara trădară‑ți din tată în fiu,
Din mâini în mâini – ca pe‑un sicriu!
Lumea prădarăți! și alungarăți
În străinie – și‑n‑stânga, și‑n‑dreapta!

Florentina Stănescu ‑ Nu întoarce privirea
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În străinie să‑și sape groapa;
Voi, trădători și de Neam și de Vatră!
Blegi târâtori – târâtorilor slugi,
Toți pricopsiți cu pământuri și pungi!
Asurzi‑v‑ar goarnele
în pustiul foametei!
Usca‑v‑ați ca seceta
pe scrâșnetul ceterei!
Păzească‑v‑ar ciorile
drumul din urmă!
Cânta‑v‑ar prohodul
bocetul hornului!
Mânca‑v‑ar viermii
mormintele sterpe!
Ticăloșilor!
Ticăloșilor!
Ticăloșilor!”
Ajunge‐va timpul – topi‐ve‐ți TACÂMURI
De‐argint și de aur din Crucile Sfinte –
Să treceți vămile cele Șapte
Și Pragul Ţării ce NE desparte.
***

Silviu Catargiu ‑ Adolescentă
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Fragment din romanul PÂINEA NEAGRĂ
de Omar SEDDIKI,
traducere din limba franceză de Virginia Chiriac
Dintre colegii mei de clasă, îmi amintesc bine de
unul care a fost cu adevărat inteligent, strălucit și
excepțional de talentat. Toți cei din colegiu, directo‐
rii, profesorii și elevii, l‐au cunoscut și l‐au apreciat.
El s‐a detașat clar de ceilalți, prin multele sale
abilități și performanțe răsunătoare. Fostul nostru
profesor, pe care îl mai întâlnesc din când în când,
mă întreabă în mod regulat despre ce s‐a întâmplat
cu acest elev minunat, exprimându‐și de fiecare dată
admirația:
‐ Trebuie să fie o mare personalitate acum, un
geniu, îmi spune el. În mod sigur!
Nu voi uita niciodată anii pe care i‐am petrecut
împreună, la gimnaziu și mai târziu, la liceu. Ne‐am
separat când am plecat la universitate, el alegându‐
și facultatea de științe exacte, iar eu, științele juridice,
economice și sociale. În această perioadă, când dru‐
murile noastre s‐au separat, o parte dintre veștile
de la el m‐au tulburat nespus de mult. M‐am simțit
cu adevarat dezamăgit. Împotriva tuturor ambițiilor
sale, prietenul meu s‐a văzut dat la o parte din dru‐
mul său, de tot felul de circumstanțe nefaste! Atât
am putut eu afla, mai mult, el este singurul care știe
adevăratul motiv. Păcat! Dar așa cum ne transmite
înțelepciunea unui vechi proverb, „Eșecul are mai
mulți tați, iar succesul este întotdeauna orfan ". Altfel
spus, ca să reușești în viață, trebuie îndeplinite mai
multe condiții favorabile. Cu toate acestea, o singură
cauză distructivă este suficientă pentru a‐ți deturna
sensul drumului și a‐ți distruge viața. Am ținut la
acest coleg și nu a fost o decizie întâmplătoare sau
un gest de ipocrizie faptul că i‐am promis acestui
prieten de neuitat să‐i dau numele lui minunat pri‐
mului meu fiu, când voi fi mare și voi avea un copil
de botezat. Am luat acest angajament amuzant ca
pe un semn de fidelitate, de admirație și de
recunoștință față de acest remarcabil amic, chiar
dacă pe atunci noi eram încă elevi de liceu.
‐ Așa cum spune proverbul, nu trebuie să așezi
căruța înaintea calului, mai întâi încearcă să‐i găsești
mama, a glumit el.
În ceea ce privește inamicițiile mele tranzitorii,
ele mi‐au fost la fel de favorabile, ca și prieteniile
mele. Dușmanii mei au fost întotdeauna pentru mine
fie obstacole serioase, care mi‐au pus la încercare
forța de a‐i învinge, fie niște bariere peste care am
pășit cu furie și cu perseverență. Am păstrat cu grijă
printre „comorile" mele o monedă care îmi amin‐

tește de o scenă interesantă din tre‐
cut: eram chelner, într‐o cafenea, din sat. Într‐o zi,
un client mai altfel decât alții, a vrut să mă umilească
printr‐un gest ciudat și jignitor: el mi‐a plătit doar
un rial, pentru cosumație. Singurul lui scop a fost să
mă provoace prin aroganța și vanitatea lui, dar, cu
toată indignarea mea, nu am reacționat. „Furia este
o scurtă nebunie, trebuie să mă abțin”, mi‐am spus
eu. Așa că am acceptat, fără comentarii, bănuțul
acela, pe care l‐am sărutat apoi, pe ambele părți. L‐
am ținut pentru mult timp printre lucrurile mele
prețioase, considerându‐l o răsplată rară și valo‐
roasă. De fapt, a fost o lecție importantă, pe care am
primit‐o fără să plătesc nimic!
Comportamentul umilitor al individului m‐a mo‐
tivat la fel de mult, ca orice alt sfat sau încurajare.
Acest fapt, pe lângă altele de același fel, mi‐a dat o
nemaipomenită dorință de a merge dincolo de cercul
mărunt al existenței mele de atunci. Poate părea
surprinzător, dar acum, îmi amintesc de acel om cu
atitudinea lui diprețuitoare, mult mai bine decât de
multe alte persoane cumsecade. Moneda aceea a
fost pentru mine o comoară prețioasă, iar gestul său
crud nu a încetat niciodată să mă lovească în moalele
capului și să‐mi răsucească un cui în inimă. M‐am
auzit spunând mult timp: „Asta te așteaptă afară,
dacă nu rămâi la studii. Deci fii atent, viața e dură și
pâinea‐i neagră!" După douăzeci și cinci de ani, iro‐
nia sorții a fost să‐l primesc în biroul meu pe "sim‐
paticul" client din trecut. Nefericitul se afla într‐o
stare critică și într‐o situație cu adevărat deplorabilă.
Consecințele fumatului i‐au afectat vederea, iar efec‐
tele alcoolismului i‐au încrețit fața, care arăta ca o
cârpă murdară și mototolită. Bietul de el nu știa că
virtutea contează mult mai mult decât averea! Am
vrut să‐i dau înapoi moneda și să‐i mulțumesc pen‐
tru gestul lui. Cu toate acestea, m‐am abținut de
teama de a nu‐i agrava problemele și am decis să
trag cortina peste o secvență care face parte din tre‐
cutul meu urât. Din prostie, clientul meu a încercat
atunci, să fie el primul care râde, fără să știe că: „cine
râde la urmă, râde mai bine". Desigur, nu există o
răzbunare mai mare în viață, ca aceea a rotirii tim‐
pului, care te lovește, când ți‐e lumea mai dragă,
restabilind dreptatea, pentru toată lumea. Depinde
de noi să înțelegem că viața, averea și sănătatea ne‐
au fost date cu un scop și că totul este trecător, nimic
nu ne este dat pentru veșnicie.
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Poeme inedite,
semnate de medicul Dorel Raape
Cu modestă recunoștință, îi dedic rândurile ce
urmează, medicului, scriitorului și poetului slănicean
Dorel Raape, un confrate în ale scrisului, care a reușit
să ne surprindă cu o nouă apariție editorială, de
data aceasta, nu cu un volum de proză, ci cu unul de
poezii, intitulat ,,TRISTân TZARA Apei Dâmboviței”.
Referitor la una din lucrările sale, respectiv ,,Ca‐
zania Îngerului Căzut. Jurnalul Sărmanului Dionis
sau despre Complexul Humbert‐Lolita” (Baia Mare,
Ed. ,,Zestrea”, 2003), critica de specialitate spunea
despre Dorel Raape: ,,Autorul, de formație medic,
este un Céline român (Louis‐Ferdinand Céline –
pseudonimul medicului Louis‐Ferdinand Destou‐
ches, unul din marii scriitori francezi ai secolului al
XX‐lea, n. a.) la fel de sarcastic, dar mai puțin caustic
în formulări. Resemnarea, umorul de om inteligent
și obosit îi temperează elegant răzvrătirea împotriva
lumii”.
Pe de altă parte, însă nu prea departe de sarcasm
și răzvrătire, poezia lui Dorel Raape este în fapt, o
însumare a stărilor pe care le trecem într‐o viață
hărăzită a fi de multe ori prea scurtă, ori ceva mai
lungă, ori plină, ori goală de conținut. Poezia lui este
o pledoarie pentru frumusețea vieții trecute, dar și
pentru cea viitoare, din care nu lipsește Dumnezeu,
dar nici Dracul.
Poezia lui m‐a făcut să‐l redescopăr pe omul Do‐
rel Rape, poate cea mai prolifică imagine a unui vi‐
zionar ce sălășuiește în Slănic‐Moldova. Am început
să port cu mine noua lui carte de poezii, întrucât
mă inspiră și îmi transmite o stare de bine, întrucât
mereu am nevoie de ceva din poezia lui atât de în‐
cântătoare, uneori persiflatoare, dătătoare de stări
și gânduri dintre cele mai diverse și mai febrile, de
parcă începi o nouă viață. Ce rețetă bună pentru spi‐
rit, domnule doctor!
Poezia lui Dorel Raape e desprinsă parcă din vea‐
curi, dar e și modernă, chiar suprarealistă pe alocuri.
De ce? Pentru că așa cum spunea poetul André Bre‐
ton, ,,suprarealul nu se confundă cu irealul, ci e sin‐
teza vie a realului și a irealului, a imediatului și a
virtualului, a banalului și fantasticului”, iar în
accepțiunea lui Arthur Rimbaud, poetul suprarealist
e un vizionar pentru care ,,poezia nu există decât
printr‐o continuă recreare a limbajului, ceea ce echi‐
valează cu o spargere a tiparelor limbii, a regulilor
gramaticale și a ordinii retorice”.
Poezia lui Dorel Raape e și muzică, e și întrebare
care caută imediat un răspuns, e de nori întunecată și
de diavol amenințată, dar numai pe moment, sau
poate cine știe, căci dracul e peste tot și‐n toate, iar
noi, de multe ori, nu ne răzvrătim împotriva lui. Îi ac‐
ceptăm atacurile și neroziile, însă poetul ne trage ușor
sau uneori brutal de mânecă, revenind prin sublime
versuri la fundamentele creștine și spirituale ale ome‐
nirii: iubire, credință, nădejde, căutarea sensului vieții,
dorința de iluminare și cunoaștere a lumii…
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Dorel Raape ajunge într‐un sta‐
diu inedit al vieții: acela de suplini‐
tor al celor care îți trădează la un
moment dat prietenia, inoculând abil, prin piele și
în suflet (deh, e doctor!), bucuria trăirii, frumusețea
iubirii, condamnarea abdicării de la o viață care me‐
rită pe deplin trăită, atât cât ne‐a fost dată pe acest
pământ, de bunul Dumnezeu… Căci în ceruri, e cu
totul altceva…
Poezia lui Dorel Raape e o poezie profundă, în
care se amestecă uitarea cu rememorarea unor mo‐
mente din viață, din care nu lipsesc cele care evocă
dragostea, teama, spațiul și timpul, nemulțumirile
care îi ,,bântuie sufletul și îi ,,înspăimântă visele”,
greșelile și încercările de a le corecta măcar acum,
prin gândurile așternute pe hârtie sub forma ver‐
surilor.
Un lucru inedit, deosebit de interesant pe care l‐
am observat în acest volum, îl constituie utilizarea
rimelor dadaiste, care explodează solar în poezia
lui Dorel Raape, amintindu‐ne de cofondatorul
mișcării culturale ,,Dada”, care a condus la o revoluție
majoră în artele plastice și literatură, nimeni altul
decât poetul și eseistul Tristan Tzara (pseudonimul
lui Samuel Rosenstock, un joc de cuvinte în română,
care înseamnă ,,trist în țară”), moineștean la origini.
Melanjul între muzică și poezie, cu iz englezesc
și franțuzesc, dă o notă aparte conceptului poetic al
lui Dorel Raape, care, pentru o mai bună și mai con‐
cretă exemplificare/simplificare, recurge la dese tri‐
miteri pe Internet (Youtube).
Ca și în cazul lui Liviu Dănceanu, poezia, gându‐
rile și stările lui Dorel Raape îmi vor fi mereu
aproape de suflet, nu doar acum și aici, ci și dincolo
de nori, acolo unde, cândva, cu siguranță ne vom în‐
tâlni cu toții…
,,Pe din dos de după rai…
Hey Jude tacke the sad song…
Remember to let
Her into you heart…”
În final, aș dori să fac precizare: eu privesc poezia
în special prin latura ei emoțională, ca pe o alinare,
dar și ca pe o provocare adresată sufletului, spiritu‐
lui. Tehnica o las spre analiză criticilor literari. De
aceea, prin natura uneia dintre îndeletnicirile mele,
am trimis două volume de poezii semnate de Dorel
Raape, revistelor de cultură ,,Ateneu” și ,,Plumb”, cu
speranța că vom citi recenzii pe măsură…
P. S. Am auzit că prin Anglia s‑a deschis prima
farmacie care vinde poezii ca tratament pentru ali‑
narea durerilor. Ce‑ar fi dragă domnule doctor, dacă
v‑ați alătura doamnelor de la farmacia ,,Sf. Spiridon”
din urbea noastră, pentru toți cei care pe lângă me‑
dicamentele strict necesare, ar putea beneficia și de
tratament suplimentar, cu poezii semnate de dr. Dorel
Raape…
Romulus‑Dan BUSNEA
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Înflorirea apelor (II) de AYFER TUNÇ
(continuare din numărul 294)
În vara când marea părea să anunțe un final oarecare,
mi‐a plecat ultimul locatar. Am suferit mult. Acesta era
un om în vârstă. Îmi spunea că are un băiat și o fată. Nu i‐
am văzut niciodată. Venea în aprilie și pleca în noiembrie.
În cameră atârna un calendar mare. În fiecare dimineață
ștergea cu creionul, apăsat, data zilei respective.
În serile călduroase și nopțile înstelate ne așezam la
masa din marmură din curtea geamiei de lângă pensiune
și discutam până în zori.
În anul acela, înainte de a pleca, bătrânul mi‐a spus:
„Behici, mi se pare că anul acesta a fost ultima mea
vacanță petrecută cu tine, aici. Culoarea mării așa‐mi
spune.”
Dimineața, un taxi mare s‐a oprit la ușa pensiunii. Bă‐
trânul și‐a luat rămas bun, a urcat în mașină dispărând
cu totul. Plecase pentru totdeauna. De atunci nu a mai
venit nimeni. Marea murise. De atunci, aici, totul e pustiu,
un pustiu înfricoșător. Cum să vă explic? Singurul zgomot
îl produc doar eu.
Merg și aud zgomotul picioarelor mele. Mănânc și
mestecatul produce un zgomot specific.
Scârțâitul scaunului pe care mă așez, plapuma trasă
peste cap, răsuflarea mea... toate sunt zgomote produse
de mine.
Sunetele pe care alteori nici nu le băgam în seamă,
acum mă enervează. Până și mișcarea valurilor mării.
Vreo două nopți nu am putut dormi din cauza muezinului
de la geamia din colț.
Alerg prin camerele părăsite și strig, dar ecoul mi se‐
ntoarce ca o lovitură de bici. Am crezut că voi muri. Dar
cum omul se obișnuiește cu toate, m‐am obișnuit și eu.
Dacă sunteți atenți îmi veți auzi vocea. Îmi strig numele,
Behici!, și ecoul răspunde: Behici. Înainte, moartea era
departe și nici n‐o doream măcar.
M‐am hotărât să plec. Am închis pensiunea și am ple‐
cat într‐un oraș lipsit de mare.
Am găsit o pensiune asemănătoare cu a mea, dar totuși
deosebită. Am luat o cameră. Când să mă întind în pat,
am simțit arcurile că‐mi străpung pielea. Ale mele erau
cu saltele groase din bumbac. Ar trebui să le schimb și
eu, mi‐am zis. Locatarii pensiunii, în majoritatea lor, erau
familiști cu copii.
Pe la miezul nopții femeile pregătesc mâncarea celor
mici. Se adună în bucătăria comună. Sunt îmbrăcate lejer.
Bretelele cămășilor de noapte atârnă dezgolind umărul
plin și alb unde nu a ajuns soarele niciodată. Somnoroase,
mestecă făina de orez pentru sugari, fumează pe ascuns

câte o țigară șterpelită din buzunarul bărbaților, râd, se
scarpină și, pe furiș, mă observă cum le privesc flămând
de dorințe erotice. Le fac plăcere privirile și stângăcia
mea. Câteodată mai scap din mână paharul cu apă, până
se face țăndări în râsetele femeilor, râsete care se
împrăștie în aer.
Eu mă fac că nu le observ și trec pe lângă ele conti‐
nuând să număr.
Deci ce‐mi trebuie? Paturi noi. Cele vechi s‐au ros de
prea multă umezeală. Va trebui și o renovare. Voi înlocui
lemnul ros al balcoanelor și voi zugrăvi pereții scorojiți.
Pe vremuri, în fiecare vară, cumpăram 3 kilograme și ju‐
mătate de vopsea. Cu puțin diluant mi‐ar ajunge și acum.
Va trebui să cumpăr și scaune. Din cele 35 câte avusesem
mi‐au rămas doar patru. Restul le‐am ars iarna trecută.
După renovare, totul va fi frumos, ca altă dată, ca în
tinerețea mea.
Brusc, visul se rupe.
Mâine dimineață, buldozerele vor rade totul. De ce?
Vor să asaneze o parte din mare, să facă un parc. Veți în‐
treba, poate, de ce nu m‐am opus. Ei, bine, am mers peste
tot, până și la un avocat, dar am primit același răspuns:
„Nu putem face nimic. Marea e a statului. Poți cere
doar ceva bani mai mulți drept de despăgubire.” Eu ce să
fac cu banii? La ce‐mi vor folosi dacă marea e moartă?
Toți îmi spun că se va face un parc mare, frumos, cu pomi
și verdeață, dar nimeni nu‐mi spune ce se va întâmpla cu
amintirile mele. Privesc femeile întinse pe plajă, la soare,
la copiii gălăgioși care ridică castele din nisip ce mâine
nu vor mai fi, la tinerele fete care ies din mare cu trupurile
umede strălucind în razele soarelui. Privesc sânii treziți
la viață de pe care se preling boabe de apă sărată gata să
fie gustate de buzele flămânde ale flăcăilor bronzați de
pe plajă.
Câte o barcă cu motor trece pe lângă ele ascunzându‐
le în valurile lăsate în urma ei.
Le mai privesc încă o dată, de parcă aș dori să duc cu
mine imaginea lor. De pe ponton urc în turn. De aici sar
în apă și înot spre geamandură fără să scot capul. Fetele
mă privesc. Eu însă nu le mai văd.
În fața mea mi‐apare tata stând la masa de sub brazi,
femei fumând pe ascuns din țigările șterpelite de la
bărbații lor, apoi vânzătorul cu înghețata care vine ușor
spre mine oferindu‐mi sortimentele lui de lămâie, de
frișcă, de vișine...
Dar mie îmi trebuie 17 robineți... 17 paturi cu arcuri...
Traducere de Gulten Halil Abdula‑Nazare

Scenarista și romanciera Ayfer Tunç (născută în 1964 la Adapazarı ), este una dintre cele mai respectate și mai citite autoare din li‐
teratura turcă contemporană.
A absolvit Facultatea de Științe Politice de la Universitatea din Istanbul. În timpul universității, a scris numeroase articole pentru di‐
verse reviste literare, culturale și de artă. În 1989, a participat la concursul de povestiri Yunus Nadi, organizat de ziarul Cumhuriyet și
a câștigat premiul I cu povestea ei scurtă „Saklı” (Ascuns). Între 1999‐2004, a lucrat ca redactor șef la Editura Yapı Kredi . Cartea ei in‐
titulată Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek‑70'li Yıllarda Hayatımız (Părinții mei te vor vizita dacă nu ești ocupat ‐ Viața noastră în
anii '70) a fost publicată în 2001 și a fost întâmpinată cu mult entuziasm. În 2003, aceeași carte a câștigat Premiul Internațional Bal‐
kanika, co‐organizat de șapte țări balcanice și calificat pentru a fi tradus în șase limbi balcanice. În plus, cartea a fost publicată în limba
arabă în Siria și Liban. Ayfer Tunç a scris, de asemenea, un scenariu intitulat Havada Bulut (Cloud in the Sky), bazat pe nuvele de Sait
Faik Abasıyanık, și a fost filmat și difuzat pe TRT în 2003.
Opera lui Tunç este preocupată de virtuțile de a fi un cetățean singuratic și o ființă umană, cu o perspectivă profundă asupra necazurilor
vieții în Turcia contemporană.
În prezent, Tunç continuă să scrie pentru diferite ziare și reviste literare.
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Ion Bâcu
destăinuire

(raion Reni, Ucraina)
solstițiu

am pierdut tot
tristețile schiază prin arterele condeiului
cândva le vedeam la coasă prin braniște
alarmă schiloadă pedepsită
pentru trafic de întârzieri
la geneza balanței
cer să fie prăbușite
la cântarea neamului
anotimpul nu mă mai primește
cu versuri ude leoarcă
iarăși mă ceartă o după‐amiază
că iubesc culorile prea mucezi

ochiul cuvintelor
în lipsa celor născuți și celor lipsiți
de strigătul esențial
integrare în a doua venire
să mă dau durerii
așa cum sunt
sau e destul o singură tânguire
pe scările parvenirii
am pierdut ochiul cuvintelor
mă dezbrac de mine

bate cineva
bate cineva insistent
la singura mea salvare
deschid
e Dorul
ce a scris ceva, cândva
despre pietrișul poemului
din copilărie
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dincolo de zări
simt lumina lină
în haine de gală
îmi pregătesc iubirea
pentru incinerare
arde
și fumul acoperă
sensul din privire
însingurare

la clacă mi‑au venit doar amintirile
la clacă
pentru a zidi faimosul infinit
am chemat sărbătorile sfinte
dar
mi‐au venit doar amintirile
la vama poemului
se trecerea cutremurând
fiecare vers se răzbuna
pe existența poetului
la clacă mi‐au venit doar amintirile
ce sete…
peste nisipul din clepsidră

înțelege visul de la vatră
primul pas
spre nicăieri
îmi seduce clipa răcoroasă
din șezătoarea oglinzilor
uneori
îi permit trupului
o călătorie condamnată
la oboseală onirică
nu auzi chemare din noi
cât e de speriată
înțelege visul de la vatră
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IOAN POPOIU ‑ ÎNTOARCEREA FIAREI sau universul poetic
al unui hidalgo contemporan
Coborâtor, pe linie spirituală, din măreția legen‐
dară a trecutului anistoric, înclinat spre introspecție
și reflecție metafizică, poetul IOAN POPOIU face o
figură aparte în contextul liricii actuale, prin încer‐
cările sale dramatice de a se înălța deasupra anodi‐
nului existențial, într‐o lume animată de nobile idea‐
luri. Volumul de poezie ÎNTOARCEREA FIAREI,
Editura „Pim”, Iași, 2020, conturează clar profilul
unui Eu poetic însingurat și trist, sensibilizat de pro‐
blematica lumii moderne, care pare să se depărteze
de sensul esențial al vieții, într‐o direcție catastro‐
fală, incompatabilă cu puritatea aspirațiilor căută‐
torului de adevăr.
IOAN POPOIU este un om de cultură, trecut prin
două facultăți cu profil umanist, (istorie‐filosofie și
teologie), de aceea vom identifica pe parcursul lec‐
turii volumului, numeroase trimiteri la opera scrii‐
torilor clasici sau la scrierile religioase. Poetul va
ști însă cum să‐și croiască propriul destin literar,
restructurând în manieră proprie elementul
informațional de ordin livresc, pentru a‐și pune în
lumină bogăția și frumusețea viziunii sale poetice.
Asistăm la procesul dramatic al frământărilor
unei conștiințe artistice extrem de lucide, care își
caută echilibrul într‐o lume sortită eșecului și deri‐
zoriului, inaptă zborului către orizonturile nelimi‐
tatului existențial. Fiecare poem este o piatră din
arhitectura sufletească a durerii, disipată în țesătura
versurilor, profund consonante cu trăirile și sufe‐
rințele Eului, prins în captivitatea orizontului său
de așteptări: prizonieri în propria existență,/de unde
ar putea veni/ evoluția/cum se naște/ceva nou în
lume/avem libertate de imaginație/dar existența
noastră este/golită de sens/nu‑ndrăznim să‑nfrun‑
tăm/ necunoscutul/ fie că e teamă,neputință lași‑
tate/ne‑am născut/ într‑un univers/ misterios/care
ne este străin/ ne‑nfundăm deliberat/într‑o existență
second‑hand. (Eșafodul)
Admirator fanatic al marelui Shakespeare, IOAN
POPOIU își construiește discursul liric sub forma
unui lung dialog hamletian, exersând cu voluptate
o psihologie a tristeții și a supliciului moral: Cum
să poți trăi/ într‑o lume/ transformată/ într‑un imens
deșert/ câtă stăruință și câtă răbdare/ să poți conti‑
nua/acolo unde normalitatea/ a fost îngropată/ să‑
ncepi o zi/ ce te‑acoperă de tristețe/ca o cenușă. (În‑
toarcerea fiarei) Devalorizarea principiilor axiologice
într‐un univers decimat de carențe ontice transferă
datele realității în scenariul unui spectacol tragic:
cum de ne‑am închis/ singuri/ orizonturile/ și stăm
prăbușiți/ în fața zidurilor/ înalte și goale/în fața zi‑
durilor/ înalte și goale. (Întoarcerea fiarei)
Un lamento tragic traversează de la un capăt la
altul volumul, iar „fiara” devine simbolul alienării
umane, al întinării valorilor morale prin pierderea

credinței în Dumnezeu și regresul omenirii într‐o
formă de existență larvară, departe de puritatea or‐
dinii primordiale: Cerul/ e prea sus/pentru noi/și
mântuirea/ prea departe/ odinioară/aveam aripi de
îngeri/astăzi pășim/ gârboviți sufletește/ precum
cârtițile/viața/ un imensmușuroi de furnici/ nu mai
vrem lumina/ întunericul e partea noastră. (Întoar‑
cerea fiarei)
Textul poetic se remarcă prin densitatea ideatică
și aglomerarea de imagini cu valoare metaforică, lu‐
minate din perspectiva unui limbaj cu înalte virtuți
conotative. Poetul este un fin artizan al cuvântului,
un șlefuitor atent al expresiei artistice, care se îm‐
bină perfect în eșafodajul unor parabole de‐o com‐
plexitate uluitoare.
Lirica lui IOAN POPOIU transcrie cu acuratețe
etapele unui exil interior, urmat de sfâșieri lăuntrice
și dezechlibre emoționale, generate de agravarea
paroxistică a proceselor de conștiință din partea ce‐
lui care nu‐și mai regăsește rostul între semeni: În
ce categorie / vrei să te te incluzi/ a existat vreun
spirit/ înțeles vreodată/ o conștiință/ care să fie pri‑
mită/ acceptată/ de ceilalți oameni/ fără primejdie
pentru ea/ fugi, prietene,/departe/ de lumea mă‑
runtă/ de instincte ucigașe/ de muștele din piață. (Au
rebours) Asistăm la jertfa zidirii omului superior, a
„celui ales” de soartă să răscumpere păcatele ome‐
nirii. Poetul resemantizează în manieră modernă
motive și teme ale literaturii universale, pe care le
inserează unor scenarii alegorice, concentrate în ju‐
rul unui Eu dezabuzat și contestatar: Unde mă
aflu/unde‑am ajuns/sunt/ în fața unui zid înalt/de
ce mă simt/ atât de vechi de zile/ luceferii tinereții/
ce m‑au încolțit/ cu fidelitate totdeauna/ m‑au pă‑
răsit/ aș vrea să‑nțeleg. (Monolog la castel)
Refugierea în irealitate, fuga de oameni și de sine,
conștientizarea dimensiunii dramatice a unui destin
de excepție alimentează calvarul situațiilor parado‐
xale, fără ieșire: uneori mi se pare că/mă aflu într‑
un plan paralel/ cu realitatea/ și parcă sunt mai mult
personaj decât persoană. (Poem) Căutarea perfec‐
țiunii, a adevărului absolut și a fericirii supreme
printre fantomele trecutului sunt trepte interioare
ale evoluției Sinelui către cunoaștere și desăvârșire.
Poetul trăiește nostalgia reașezării într‐un illo tem‐
pore legendar, care deschide calea către‐o altă lume,
percepută ca acel tărâm de mistere, din care se vor
întrupa temeliile ființei/ cu un alt spirit/cu un alt
chip. (Poem)
IOAN POPOIU este un hidalgo al lirismului con‐
temporan, un cavaler al tristei figuri, rătăcind către
ținta unui ideal suprem, într‐o lume superficială,
captivă unui orizont mărunt, sortită eșecului în pla‐
titudine.
Virginia Chiriac
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Erou, Super‑erou, mit, legendă și Istorie
Sarî Saltuk Baba. Misteriosul drum din Orient în Dobrogea,
Iași, Ed. Timpul, 2020
un roman de Elena Netcu
Despre Sarî Saltuk Baba, un turc pentru univer‑
salitate, am mai scris de câteva ori, subliniind, când
a apărut cartea domnului Șefik Kantar (în traducerea
doamnei Gulten Abdula Nazare), „Sarî Saltuk Baba.
Un sfânt musulman în Dobrogea” (Ed. Muzeului de
Istorie Galați, 2015), că în spațiul magic al Dunării
de Jos ( de la Pontus Euxinus până în Bărăgan, tre‐
când prin Insulele mari ale Dunării; din Bugeac până
la Adamclisi, Peștera Sfântului Andrei, Balcic, Man‐
galia, trecând prin Delta Dunării și munții atât de
vechi și de frumoși ai Dobrogei), Istoria și Divinitatea
au trimis Oameni care au sfințit locurile sau le‐au
făcut să tremure de măreția și capriciile lor, amin‐
tindu‐i atunci pe Ovidiu, deja menționatul Sfânt An‐
drei, Apostolul Românilor vechi și noi, macedonea‐
nul Alexandru cel Mare, hatmanul Mazepa, la care
mai putem adăuga pe hanul și emirul Nogai, Ibn Bat‐
tuta, Evliya Celebi, Mircea cel Bătrân, Petru Rareș,
Dimitrie Cantemir, în ceea ce‐l privește pe Sarî Saltuk
Baba afirmând că este „o comoară demnă de tasta‐
tura unui nou Orhan Pamuk” (în sensul de subiect
literar), nou Fănuș Neagu, nou Vasile Voiculescu,
poate chiar Vodolazkin, cum a scris el despre omul
sfânt Laur…
Am schițat eu însumi ciorna unui roman, am scris
imaginarele gazeluri ale lui Sarî, cu gândul să le fo‐
losesc ca moto‐uri ale capitolelor, dar un prim roman
al destinului lui Șerif Hizîr, adevăratul nume al lui
Sarî Saltuk Baba, a văzut lumina tiparului având
semnătura îndrăgitei scriitoare din Isaccea lui Nogai,
Elena Netcu!
O frumoasă surpriză, anunțată, într‐un fel, de un
capitol din „Legenda Emirului Nogai”, un alt roman
recent al Elenei Netcu, în acel capitol sfântul Sarî al
Babadagului întâlnindu‐se cu emirul, pentru niște
discuții care prefațau, într‐un fel, raporturile
dervișului cu politica, așa cum reiese ele din acest
roman apărut la prestigiosa editură Timpul din Iași,
fiind prezentat cu generozitate pe coperta a IV‐a (și
nu numai) de marele îndrăgostit de Orient care este
Marius Chelaru.
Accentul pus de către scriitoare, prin stil, este
quasi‐neoromantic, povestea de dragoste fiind la fel
de importantă, povestea dintre Mehmet Șerif Hizîr
și Melek, fata adoptivă a marelui Haci Bektaș, ca și
aceea dintre Nogai (Isa) și Mainahur în celălalt ro‐
man. Inteligența autoarei și documentarea serioasă
trebuie să răspundă ispitelor talentului artistic: cum
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poate iubi un om sfânt, neprihănit, o femeie, chiar
fiind și ea însemnată de sfințenie? Tensiunea rezul‐
tată din această dragoste imposibilă, asemănătoare,
din unele puncte de vedere, cu aceea dintre Tristan
și Isolda, constituie un punct de atracție al
construcției, al intrigii mistice. Iată cum se roagă
viitorul Sarî Saltuk, acum încă Mehmet, ucenic al lui
Haci Bektaș:
„O, Doamne, dacă tu ne‐ai făcut după chipul și
asemănarea ta, de ce ne‐ai făcut oameni cu dorul în
noi ca un foc nestins? Cum de mi‐ai sădit în sânge
acest năvalnic gând de a deveni bărbat și pe Melek
femeie? Ţi‐am fost credincios și fără de prihană,
Doamne, dar nu știu dacă voi mai rezista la urmă‐
toarea întâlnire!”
Din acea zi, Mehmet simți că nu mai are control
asupra gândurilor. Dimineața umbla ca un năuc prin
fața casei lui Haci Bektaș încoace și‐ncolo. Apoi o
zbughi spre tekke și aștepta să vină și ceilalți disci‐
poli. Se așeză pe același pietroi unde îl aștepta mereu
Melek, își prinse fața în palme și rămase cu ochii
într‐un punct fix ca o stană de piatră, așa cum îl ru‐
gase Melek pe el, băiatul de care era îndrăgostită.
Se gândi cu un fel de amărăciune că această
declarație de iubire e ca un sacrificiu: acela de a
renunța la tot spre a încremeni în timp ca o stană
de piatră ca să privească lumea cum se destramă
sub ochii ei, în timp ce ea își refuza cu bună știință
această nebunie firească care este iubirea. Dacă nu
e Mehmet, să nu mai fie nimeni.” (p.40)
Pe lângă acest neo‐romantism amintit mai sus,
este și realismul magic asumat, care se potrivește
de minune și el poveștii de iubire, mai ales când se
revine la tema șamanismului, excelent valorificată
și în „Legenda Emirului…”. Dacă acolo Mainahur este
o frumoasă șamană, Melek aspiră la acest statut, tai‐
nele nefiindu‐i deloc străine lui Mehmet, care se tră‐
gea dintr‐o familie de șamani. „Legătura” lor, mai
presus de tainele firii, se va întrerupe, Melek fiind
dezamăgită și de neputința ei de a ajunge femeie
șaman, după ce se mută la familia lui Sarî…
Vorba aceea, Allah avea alte planuri! Dar Iubirea
lor va rămâne de referință, frumusețea ei fiind rele‐
vată și de întâlnirile pe care le au la senectute!
Planurile divine erau ca viitorul Sarî Saltuk (Sal‐
tuk este, tradus, „cel puternic”, iar Sarî, „cel galben”,
adică Blondul), deși nu agrea politica vulgară („Nu
mai voia să audă de la sultan cât de important este

67
să fii bogat. În sinea lui își dădea seama cât de deș‐
arte sunt ambițiile sultanului și cât de trecătoare îi
va fi domnia. El se simțea mai bogat decât toți la un
loc.”, p.84), să propovăduiască, în spirit sufist, litera
sfântă a Coranului, oriunde ar fi ajuns, ținând cont
însă de toate cele patru cărți considerate sfinte: Co‐
ranul, Evanghelia (Noul Testament), Tora (Vechiul
Testament) și Psaltirea (Psalmii)... Astfel, misiona‐
rismul său devenea mult mai subtil, de aici și felul
cum a fost receptat în Dobrogea, par exemple, și
cum i s‐a păstrat memoria…
În zilele noastre cu siguranță Sarî Saltuk Baba ar
fi fost comparat cu unul dintre marii cărturari care
au crezut, mai mult sau mai puțin, în unitatea trans‐
cendentă a religiilor, în religia perenă: René Guénon,
Frithjof Schuon ș.a.
Revenind la romanul Elenei Netcu, și apropo de
subtitlul său, acesta ne poartă din Buhara, Sinope,
până în Babadagul dobrogean și restul Balcanilor;
dar mai ales „drumul interior” al Marelui Sarî Saltuk
Baba este cu har surprins, până la îndoielile de sine
care ne aduc aminte de Iisus Hristos, cu a sa celebră
întrebare de pe cruce, „Eli, Eli, Lama Sabactani?”
Iată metamorfozarea sa, după moartea negusto‐
rului care avusese grijă de el, după ce a rămas orfan:
„După patruzeci de zile, Mehmet apucă drumul
munților.
În singurătatea lor, deprinse limbajul animalelor
care veneau în lăcașul lui, din ce în ce mai multe.
Păsările își făceau cuibul în liniște pe ramurile as‐
cunse al copacilor, și‐l desfătau cu trilurile dumne‐
zeiești. În fiecare dimineață, Mehmet primea bine‐
cuvântarea cerului atât de aproape, a pădurilor
întinse până dincolo de zare, iar el la rândul lui, în‐
cepea ziua în sfântă rugăciune la care luau parte și
păsările, Se roteau în cercuri largi deasupra pădurii,
îl atingeau cu aripile, ca și cum i‐ar da binețe, mân‐
gâindu‐l. Deprinse limbajul lor, se desfăta cu toate
aceste minuni care‐l înconjurau. Un vultur maiestuos
i se așeză pe umărul drept, întinse ciocul, pregă‐
tindu‐se de cuvântarea lui vulturească: „când îți va
fi mai greu, sfântule, să mă chemi!”. Un lup albastru
cu blana lucioasă se întinse la picioarele lui, ținându‐
și botul pe labe, desfătându‐se în soarele dimineții:
„pe mine să mă chemi, stăpâne, când îți va fi mai
greu și vrei să‐l dobori pe dușman!”. Un câine alb,
ciobănesc ce semăna cu cei care‐i conduceau tur‐
mele, își puse labele pe piepul lui, îl adulmecă și în‐
cepu cu un scurt lătrat: „eu stăpâne, voi mirosi de
departe pericolul, voi adulmeca dușmanul de la o
poștă și voi face în așa fel să‐l aduc lângă tine, îi voi
slăbi puterile ca să‐l poți doborî mai ușor. Eu, stă‐
pâne, îți voi fi credincios până la moarte”. Celelalte
animale, mai mari sau mai mici, se tolăneau la soare
și încuviințau din cap în felul lor, dar toate la unison
își acordară vocile în același cuvânt animalier: „vom

lupta cu tine, stăpâne”.
Toate aceste făpturi ale pădurii au jurat că se vor
pune în slujba lui Mehmet. Noaptea, făcea alte ru‐
găciuni. Atunci văzduhul se umplea de djini, duhuri
de toate culorile și mărimile, toate se agitau și jurau,
pe rând, credință stăpânului lor. Mehmet mângâia
copacii, își defăcea brațele vânjoase și‐i îmbrățișa.
le șoptea vorbe fără șir, dar pe care copacii le înțele‐
geu și‐i răspundeau legănându‐și crengile, îi îngânau
un freamăt adormitor de frunze lucioase, parfumate,
și toată pădurea se umplea de arome pentru stăpâ‐
nul lor cel fără de prihană.
Aceasă depărtare de lume l‐a schimbat. Se simțea
ușor ca un fulg, uneori avea impresia că și‐a dizolvat
forma materială, că e numei duh, zbura pe deasupra
pentru a‐și încerca puterile, mulțumea cerului că a
făcut din el formă imaterială, că prin toate astea va
intra în gândurilor păcătoșilor, că le va dibui urâțenia
din lăuntrul lor. Își vedea sufletul curat, devenea
străveziu, nepipăibil, golit de materie, o formă pri‐
mordială, așteptând punctul acela în mișcare care
să‐l trimită în lumea plină de păcate. Se putea pre‐
face în orice, era fărâmă din univers, șlefuită ca un
diamant, pentru că el purta tainele începutului și
ale sfârșitului. Și asta se întâmpla în fiecare zi până
la patruzeci de zile. În a patruzecea zi a avut un vis.
Cineva de sus îi trimitea porunci pe care Mehmet
încerca să le execute, dar de fiecare dată eșua, nimic
nu se auzea în vacarmul pe care‐l simțea în spatele
lui. O armată în care soldații se înghesuiau unii în
alții devenind un morman de cadavre, iar dincolo
de el marea cu o apă limpede și liniștită. „Mehmet,
strigă vocea de sus, treci pe deasupra. Căci tu nu
ești om, ești supraom. Lasă‐i pe ei să se mănânce
precum câinii, vei trăi și tu printre ei, dar să nu fii
ca ei, tu ești fără de prihană. Fiu al lui Muhammed,
vei duce învățăturile lui în toată lumea, dar nicicând
să nu ucizi! Dacă vei încălca această poruncă, îți vei
vedea singur moartea cu mult înainte de a muri, ai
să te zbați ca un vultur în lanțuri, ca un pește fără
apă, ca pasăre fără aer!”. Apoi se făcu întuneric și se
trezi în beznă. Luna dispăruse de pe cer. A așteptat
așa până dimineață, când și‐a luat traista în spate
cu cele necesare pe timpul șederii, a mai făcut o ru‐
găciune și‐a coborât, alunecând ușor pe lângă stânci,
până a ajuns în Sinope.” (pp.69‐71)
Șefik Kantar, în cartea menționată mai sus,
esențializa astfel cultul căruia aparținea Sarî Saltuk,
Bektași, care fusese cultul ienicerilor: „umanism,
dragoste față de om indiferent de rasă, etnie și reli‐
gie. Elementele pe care s‐a sprijinit credința Bektași
au fost: adevărul, știința și legea, elemente conside‐
rate stâlpii credinței, precum și principiile funda‐
mentale ale Islamului și ale existenței umane.” (p.27)
La moartea lui, Vocea poporului exclamă în cartea
Elenei Netcu:
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„‐ Oameni buni, puteți spune ce‐ați spune, om ca
sfântul Saltuk Baba n‐o să mai avem noi! Poate acum,
când nu mai e, ne dăm seama de învățăturile lui. Su‐
fletul omului este mare dacă poartă aceste trei cu‐
vinte: iubire, bunătate și credință.” (p.214)
În „Epilog” una dintre concluziile scriitoarei ne
explică și mai clar de ce putem fi fascinați de acest
sfânt identificat și cu Sfântul Gheorghe, și cu Sfântul
Nicolae:
„Un lucru este de necontestat: faptele lui Sari Sal‐
tuk Baba sunt cu mult mai presus de puterea unui
om obișnuit. Și atunci ce e mai frumos decât să crezi
într‐un om care se pune în slujba binelui? Dacă ră‐
mâne în mentalul colectiv ca un ales al lui Allah, răs‐
pândind credință, bunătate și dreptate, nu‐l putem
uita, oricâte legende s‐ar naște în jurul lui! Că a fost
cioban selgiucid sau că i‐a însoțit în exil pe aceștia,
că a fost războinic, derviș cu aură de sfințenie, că,
după unii, ar fi fost un călugăr sufit, el a existat, iar
noi îl revendicăm ca făcând parte din istoria noastră,
a Dobrogei, unde el a adus lumina adevărului prin
credință, bunătate și dreptate, unde și‐a lăsat părți
din suflet, mesaje ale unui sfânt, un Sari Saltuk, „cel
fără de prihană”.
Cărțile despre Sari Saltuk Baba ne oferă date con‐
tradictorii, unele mai controversate decât altele, dar
cu atât este mai fascinant! Ce poate fi mai incitant
să vezi cu ochii minți un Sari Saltuk al timpurilor
moderne, instaurând bunătatea și iubirea între oa‐
meni? Citesc și tot citesc până adorm cu capul pe
cărți, convinsă că nici un istoric și nici un arheolog

n‐ar putea vorbi despre Saltuk mai bine decât o face
omul simplu care‐i poartă și acum poveștile zburând
din generație în generație precum visele, precum
trilurile păsărilor, precum foșnetul pădurilor, pri‐
menindu‐i an de an povestea. ”
Poate cartea Elenei Netcu ne oferă și ea, conform
acestei tradiții, „date contradictorii”, dar poate toc‐
mai acest aspect ni‐l face și mai apropiat. De altfel,
de la un (supra)om care… a murit în șapte locuri di‐
ferite, a fost îngropat în șapte morminte, ce putem
aștepta?

Silviu Catargiu ‑ Iisus Hristos

Silviu Catargiu ‑ Maternitate
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Identificarea neexplicită a Frumuseții cu Tainele,
presimțirea Bucuriei eterne, pot fi atribute ale aces‐
tei cărți‐chemare!
O carte pe care, după ce o citești, te face să înțelegi
mai bine o cultură și o civilizație, cea turcă, de care
suntem legați încă de la certificatul de naștere al
limbii române, „Scrisoarea lui Neacșu”, o lume în‐
datorată unor eroi și cărturari, „mari filosofi,
arhitecți spirituali” precum Haci Bektași Velî, Haci
Bayrami Velî, Mevlana Celaleddîni Rumi, Yunus Emre
și, nu în ultimul rând, Sarî Saltuk Baba. Iar dacă mai
adăugăm că întemeietorul tiparului în lumea turcă
venea din Ardealul nostru, fiind vorba de İbrahim
Müteferriqa, faptul că Basarabeștii erau de origine
turcică, că lui Eminescu i se spunea Turcul în glumă
foarte serioasă, că întemeietorul romanului româ‐
nesc își revendica originile turco‐tătare și că a scris
o istorie a măririi și decăderii unui Imperiu, arată,
printre altele, că istoria nu este niciodată simplă!
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F. I. Dworschak – În apărarea lui Mircea Eliade
de Dan ANGHELESCU
Născut în 1922 la Râmnicu Vâlcea, dintr‐o mamă
româncă și un tată de origine cehă (venit în România
ca medic militar în fosta armată austriacă) colegul
de liceu (și prieten în adolescență) cu Virgil Ierunca,
Francisc Ion Dworschak, avea să intre în rândul con‐
troversatei confrerii a oamenilor de condei, târziu
și departe de țară, tocmai în îndepărtata Canadă.
Dar, în cazul său, neobișnuită avea să fie nu numai
locul, vârsta, 78 de ani, la care s‐a produs debutul,
ci și faptul că tentația scrisului ‐ cu excepția unor
articole de specialitate ‐ nu exercitase asupra lui ni‐
ciun fel de atracție, preocupările sale gravitând ex‐
clusiv în sfera nobilei profesiuni de medic pe care o
practicase toată viața. Își începuse studiile de me‐
dicină la Universitatea din Cluj (pe atunci detașată
la Sibiu din cauza războiului) și le finalizase obținând
diploma de medic la Viena în 1948. Potrivit proprii‐
lor mărturii, încă din adolescență fusese entuziasmat
de cărțile și articolele lui Mircea Eliade. Rememo‐
rându‐și impresiile rămase din acea perioadă, doc‐
torul Francisc Ion Dworschak sublinia mai târziu și
chiar ținea să accentueze că „…evenimentele politice
din anii 1938‑1941 s‑au desfășurat fără participarea
lui (Mircea Eliade!), fără ca numele lui să fie men‑
ționat/…/Și așa au trecut anii”. După război, continuă
el, aflam „cu mândrie cât de prețuit era el și opera lui
în cultura universală.” Însă, pe parcursul vremurilor
ce au urmat, relatările referitoare la Mircea Eliade
începuseră – de la un anume moment – să capete o
anumită turnură surprinzătoare. Astfel, mărturisește
evident intrigat doctorul ajuns la pensie: „…aflam
că el, Mircea Eliade era de fapt un nazist, un antisemit
înfocat, și că în opera lui cărturărească se găsea nu‑
mai rasism, antisemitism, în fine, exaltarea răului!
Așa am început să ne punem întrebări și să căutăm
răspunsuri .”1
Și iată începând de unde s‐a ivit punctul de ne‐
așteptată cotitură în viața lui Francisc Ion Dwors‐
chak care – odată eliberat de servituțile intens aca‐
paratoare ale fostei sale profesii – se angrena,
începând din acest moment, într‐o investigație
atentă și amplă, întrucâtva oarecum detectivistică,
încercând să identifice și să circumscrie, în feluritele
ei forme de manifestare, simptomatologia (cu alură
cvasi‐patologică) a acestui veritabil sindrom anti
Eliade. La vârsta de 78 de ani debuta în Vatra (nr.
12/ 2000) cu eseul intitulat Eliade și detractorii săi,
dar nici pe departe n‐ar fi putut să își imagineze, pe

atunci, că aceste pagini îl vor propulsa în lumea con‐
deierilor. Și – cu atât mai puțin – nu i‐ar fi trecut
prin minte că, în cele din urmă, ele aveau să ajungă
între coperțile unei cărți.
Cu privire la inițierea și sensurile acestui prim
demers, aflăm din prefața de autor a celei dintâi
ediții a cărții (op.cit) că a fost scris sub impresia pu‐
ternicului dezgust pe care i‐l provocase lectura ro‐
manului Ravelstein (apărut în 2000 sub semnătura
lui Saul Bellow) precum și de o recenzie a comenta‐
torului canadian Robert Fulford care, în ziarul Globe
and Mail (din 2 noiembrie 1999) apărut la Toronto,
anticipa – cu un evident partis‑pris – apariția cărții.
Apoi recenzia avea să fie retipărită în ediția de du‐
minică 7 mai 2000 în a unui alt ziar canadian Ottawa
Citizen, ceea ce ilustra intenția evidentă de instru‐
mentare a unei campanii de denigrare a lui Mircea
Eliade.
Întâi de toate, ține să precizeze doctorul Francisc
Ion Dworschak: „..nu avem intenția să‑l acuzăm pe
Bellow ca fiind autor al enormităților ce le debitează
în acest roman à clé. /…/Saul Bellow, continuă el, a
fost un prieten bun al lui Mircea Eliade și a fost îm‑
preună cu Ioan Petru Culianu, Paul Ricoeur și Wendy
Doniger (O’Flaherty) la serviciul memorial în cinstea
lui Eliade/…/ unde cei amintiți au citit pasaje din
operele lui Eliade în cele trei limbi pe care Eliade le
utilizase în operele lui.” Reamintindu‐se toate acestea,
din cele scrise se argumentează și capătă contur tot
mai ferm supoziția că „Bellow a fost pur și simplu in‑
fluențat de toate acuzațiile calomnioase și – în esență
false – trâmbițate de un Norman Manea în SUA, de
Zigu Ornea2 în România (a cărui carte Anii treizeci
este tradusă și propagată și în SUA) de Leon Volovici
în Israel, și dar și de alții”.
Pe scurt, acest eseu devenea un prim capitol (și
totodată un început de mai lungă poveste) al unei
cărți elaborate dintr‐un exemplar simț al dreptății,
dublat de convingereai că toate „criticile aduse îm‑
potriva lui Eliade fac parte dintr‑o campanie condusă
cu rea voință și de multe ori probabil din motive po‑
litice.” Ea se configurase și ca gest al unui om încre‐
dințat că – asemenea situații – lezează însăși esența
ideii de justiție. Ca atare el s‐a considerat îndreptățit
să reacționeze, știind că „…Mircea Eliade nu a fost
criminalul, excrocul portretizat de anumiți autori /…
/mai ales când se recurge la tot felul de proceduri
menite să deformeze adevărul/…/ adevărate detur‑

1

Francisc Ion Dworschak, În apărarea lui Mircea Eliade, Criterion publishing, București, 2007, p.8
A cărui sinceritate și credibilitate sunt mai mult decât îndoielnice, Zigu Ornea fiind cel care îl denunța la securitate, pentru un in‐
ocent manuscris și, efectiv, îl trimitea la închisoare pe Constantin Noica.

2
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nări, și mai mult chiar, pure fabricații făcute de per‑
sonagii fără nicio pregătire în acest teren. Speculațiile
lor sunt simpliste, primitive și chiar extravagante și
inadmisibile3.” O observație esențială este lămuri‐
toare asupra modului în care s‐a „fabricat” și răs‐
pândit această imundă campanie: „…Felul în care de‑
tractorii lui Eliade se citează între ei devine o strategie
transparentă: o părere a unuia devine un fapt incon‑
testabil pentru altul și ca atare este citat de primul
dar și de alții.” Este aspectul ce îi reunește, într‐o
rușinoasă dar și ridicolă complicitate, pe Alexandra
Laignel‐Lavastine cu deja bine demonstratele ei ges‐
turi de plagiat și impostură, pe scriitorul româno‐
evreu Norman Manea, pe Adriana Berger (persoană
adusă și susținută financiar de Eliade în America) a
cărei falsitate în afirmații a fost demonstrată cu asu‐
pra de măsură prin scrierile lui Bryan S. Rennie la
Londra4, precum și cele datorate unor Russell Tracy
McCutcheon, D. Dubuisson, Tony Stigliano și încă
alții ejusdem farinae, cunoscuți pentru falsificările
de contexte, de adevăruri evidente, perseverând în
jenantele acte de distorsionare a istoriei.
3

Dar meritul cărții constă și în aceea că aduce în
lumină argumentele – solide și mai numeroase ale
celor ce i‐au luat apărarea lui Eliade. În afară de M.
L. Ricketts (cel ce a scris: „Nu am găsit nicio urmă
de fascism sau antisemitism în operele sale, dimpo‑
trivă!”) sunt amintiți Bryan Rennie, Seymur Cain,
Paul J. Griffith, Paul Ricoeur, David Cave, Carl Olson,
Conrad Hyers, Douglas Allan și încă mulți alții. La o
vârstă când majoritatea oamenilor se retrag din
viața activă, doctorul Francisc Ion Dworschak se
aventura în descâlcirea acestui revoltător hățiș de
falsuri și afirmații trunchiate, menite să compromită
viața și opera unui scriitor și unui savant pe care
Universitatea Jean Moulin din Lyon, de pildă, îl elogia
la superlativ într‐o scrisoare adresată către preșe‐
dintele juriului Premiului Nobel, cerându‐i să‐i se
acorde această înaltă distincție. Să mai subliniem în
final că, între cei ce au apreciat valoarea deosebită
a cărții doctorului Francisc Ion Dworschak se nu‐
mără M. L. Ricketts5, una dintre personalitățile de
mare prestigiu în lumea științelor umaniste care a
și prefațat acest demers meritoriu.

Op. Cit. Postfață, pp. 308,309.
v. Bryan S. Rennie – The Diplomatic Career of Mircea Eliade: a Respose to Adriana Berger.
5
(Full Professor and Chairman la departamentul de filozofie a religiilor la Louisburg College, N.Carolina)
4
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TINERE SPERANțE

O minge de foc
Singura sursă de lumimă,
Scânteia vizibilă ochiului uman,
Atunci, când nimeni nu e atent,
Este centrul universului.
O minge mare de foc,
Atunci când, tu, încerci
Ați înțelege sentimentele
Față de creația lor,
Așteaptă binecuvântarea ta.
Câți au încercat să se apropie,
Cărți au ars, fiind copleșiți
De razele ei, alegând cartea mai ușoară.
Ai fost singurul care a înțeles,
Singurul care a rezistat zeiței Nul
Inima suferă încă,
Pentru darul Dumnezeiesc primit,
De a fi aparte și a fi recunoscut,
Dar Iuda ți‐a fost maestru.
Te‐ai răvășit și încă o faci.
Așa ai ajuns aici, admirând lumina,
Preluată de la mine.
Ea este cea care orbitează,
În jurul tău, iar ceea ce acum,
Încă poartă chipul,
O acompaniază.
Victoria‑Emilia Drăgan
Clasa a IX‑a, București
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AMINTIRI DIN SECOLUL TRECUT de Pr. Ion Croitoru

• Să furi o carte •
Cu ceva timp în urmă, prin '68 pe când eram stu‐
dent în București, intrând în librăria „Mihai Emi‐
nescu” pentru a lua cunoștință de noile apariții
cărturărești, am dat peste trei gestionare năpustite
asupra unui tânăr care încercase să fure o carte de
poezie de George Coșbuc. Gălăgioasele vânzătoare
înconjurând hoțul așteptau să vină poliția. Copilul
de șaisprezece‐șaptesprezece ani plângea fără să
motiveze gestul său. Scena mi s‐a tipărit în suflet.
Știam că sunt micii pungași care furau din buzuna‐
rele călătorilor prin tramvaie, de prin alimentare un
covrig sau de prin piețe, dar, să furi o carte, era un
lucru de nemaipomenit. Să furi pentru a te hrăni și
a te îmbogății spiritual a născut în mine un război
sufletesc. Un timp m‐am învârtit în jurul acestui
grup trăgând cu urechea la acuzațiile ce se aduceau
acestui hoț cu o figură blândă, cuminte, sărăcăcios
îmbrăcat, dar curat. Pe loc am făcut o comparație
între mine și el, ca stare materială și, mi‐am zis:
Acest copil este din punct de vedere material mai
sărac decât mine, deși vestimentar nu ne deose‐
beam, dar, mult mai bogat sufletește prin dorința
lui de cunoaștere, de a se ridica pe o treaptă supe‐
rioară stării sale sociale. Nu m‐a lăsat inima și am
intervenit, întrebând pe gestionara șefă de raion:
„Cât costă doamnă cartea? Poftiți 5 lei de la mine.
Poate se mai găsește cineva să dea diferența. Atâta
am. Atâta scandal pentru o carte de 10 lei?” Gestio‐
nara n‐a vrut să primească oferta mea și i‐am dat‐o
tânărului inculpat. Ce a urmat? M‐am umplut de
Doamne‐ajută! „Încurajezi tinere hoții, îmi spuse
una din ele”. „Nu, i‐am replicat, eu încurajez spiritul
să‐și deschidă aripile și să înfrunte negurile, să
treacă dincolo de nori, de întunericul unor perioade
istorice, să planeze de la Dunăre pân‐la Tisa”.
Acel copil născut într‐o familie săracă și poate lip‐
sită de cultură, purta în genele sale florescența
genialității, ale creației artistice și științifice ale po‐
porului său, a neamului său. Cine oare l‐a impulsionat
să dorească să urce pe poteca înnegurată și plin de
riscuri? Societatea, familia, un oarecare ins? Revin
la situația de azi a învățământului, unde am trudit
zece ani din care trei nesubvenționat. După '89 a în‐
ceput un fel de campionat pe toate palierele econo‐
mice, politice, legislative, încât nimeni nu le mai știe
rostul. Prin ministere s‐au perindat atâtea cârciu‐
mărese și cârciumari pricepuți să dea foc scăzut
ceaunului cu grâu de pe pirostie pentru a fierbe coliva
înmormântării culturii turnând în sistemul
educațional cu linguroiul legi peste legi valabile pen‐
tru câteva luni după care să le cânte prohodul. Pe
unii i‐au ros cizmele de atâta muncă, au plecat pen‐
tru un timp, după care, s‐au întors să mai pună o
bomboană pe colivă. Așa s‐a ajuns să se confecționeze
farfurioare pentru colivă din hârtia lucioasă pentru
zeci de diplome de licențe, de masterate, de doctorate
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măsluite de unele instituții.
Comisia Europeană și nu Minis‐
terul Învățământului, ne dă numă‐
rul de 15,3 % de școlari din clasele
primare care au abandonat școala, deși, cred că e
mult mai mare. Acest număr mare de abandon școlar
mă îngrijorează căci forța, calitatea, demnitatea unui
popor se judecă după intensitatea binefacerii
civilizației răspândită în masa largă a lui. Îmi aduc
aminte de un coleg din clasele primare care prin
1954 când a fost mustrat de învățătoare că a întâr‐
ziat la școală, s‐a scuzat, zicând: „Mi‐a spălat mama
cămașa și am așteptat să se usuce”, iar un altul a
motivat, spunând: „L‐am așteptat pe fratele meu să
vină de la școală să‐i iau haina”. Să fie după atâția
ani aceeași motivație materială a abandonului
școlar? Nu cred. Atunci era după război. Astăzi e
lipsă de o mișcare amplă care să silească regimul la
măsuri menite să asigure mai multă echitate și mai
multă justiție, adică un mai stabil echilibru social.
În tipul lui domnului A.I.Cuza era deviza „nici un sat
fără școală”; eu aș spune astăzi „nici o localitate cu
un copil care a abandonat școala”. Cauza abandonu‐
lui școlar nu e starea materială, dacă unul lipsit de
stare materială iese pe stradă, tot așa poate să
meargă și la școală. Din experiența mea, pot spune
cu certitudine că este o lipsă a factorilor de răspun‐
dere de la politicieni până la primar, de la profesor
până la preot, de la omul simplu până la erudit de a
încerca să comunice cu vlăstarele tinere și părinți
naivi, să le inspire încrederea, să le arăta forța și bi‐
nefacerile cunoașterii, a îmbogățirii spirituale spre
a‐i mântui de păcatul ignoranței. Îmi amintesc de o
femeie în vârstă din satul meu care, prin anul 1954
a mers la oraș să‐și cumpere un medicament și pe
stradă întreabă un tânăr: „Nu te supăra, poate netale
știi, unde este farmacia?” Ursuzul trecător îi răs‐
punde: „Nu vezi, fa proasto, ce scrie acolo sus?” Răs‐
punsul dur a răscolit sufletul bătrânei de 65 ani care
din cauza frământărilor sociale și a celor două răz‐
boaie mondiale nu a putut merge la școală, așa că,
s‐a ambiționat și mergând la școală cu tinerii, prin
programul de alfabetizare din acel timp, a învățat
să citească. Așa și‐a eliberat această femeie spiritul
din robia neștiinței. Copiii care nu sunt sprijiniți
spre a se înălța pe culmile însorite ale civilizației și
pier în seceta indolenței semenilor risipind fructele
a nenumăratelor daruri, neamul va suporta con‐
secințele. Copiii sunt ca țarinele, dacă le arăm, se‐
mănăm și întreținem ne vom bucura de roade bogate.
Grădinarul din primăvară se îngrijește ca printre
plantele răsădite să nu fie niciuna de soi inferior ca
prin polenizare să nu strice calitatea întregii culturi.
Un neam care nu acordă atenția cuvenită educației
și nu‐și salvează copiii din ignoranță, nu numai că
va suporta brutalitatea lor dar, se sinucide curând.
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Categorii, genuri și teme majore
ale literaturii științifico‑fantastice (II)
(continuare din nr. 294)
rians” („viitoriști”): Isaac Asimov,
După Primul Război Mondial, scriitorii au încer‐
Damon Knight, Donald A. Wol‐
cat să răspundă provocărilor sociale pe care le ridica
lheim, Frederik Pohl, James Blish, Judith Merril, Ro‐
noua lume postbelică. În anii 1920 și '30, scriitori
bert A. Heinlein, Arthur C. Clarke și A. E. van Vogt.
fără nicio tangență cu science‐fiction‐ul explorau
Perioada când Campbell a condus „Astounding” este
noi moduri de a spune o poveste și noi modalități
considerată începutul „epocii de aur” a science‐fic‐
de a trata timpul, spațiul și experiența în formă na‐
tion‐ului, caracterizată prin povestiri „hard S.F.”, care
rativă. Lucrările postume ale lui Franz Kafka (care a
puneau în prim plan realizările și progresele știin‐
murit în 1924) și operele unor scriitori moderni
țifice.
precum James Joyce, T. S. Eliot, Virginia Woolf și alții
Una dintre cele mai apreciate distopii a fost scrisă
au prezentat povești în care timpul și identitatea in‐
de George Orwell: „1984”, în 1948. El a portretizat
dividuală ar putea fi extinse, contractate, răsucite
un regim totalitar tehnologizat care domină socie‐
sau distorsionate în orice alt mod. Cu toate că aceste
tatea prin controlul total al informației. Romanul
lucrări nu erau legate de genul science‐fiction, ele
„Noi” al lui Zamiatin este recunoscut ca având o in‐
s‐au ocupat de impactul modernității (tehnologie,
fluență majoră atât asupra lui Huxley, cât și asupra
știință și schimbare, în general) asupra vieții oame‐
lui Orwell; de altfel, Orwell a publicat o recenzie li‐
nilor, iar câteva decenii mai târziu, în timpul mișcării
terară a romanului „Noi” la scurtă vreme de la tra‐
New Wave, unele tehnici literare moderniste au pă‐
ducerea acestuia în engleză, cu câțiva ani înainte de
truns în science‐fiction.
a scrie „1984”.
Cehul Karel Čapek, prin romanele „R.U.R.” (acro‐
Ray Bradbury, cu „Fahrenheit 451”, Ursula K. Le
nim pentru „Rosum Universal Robot”) ori „Război cu
Guin, în „Deposedații”, mare parte din scrierile lui
salamandrele”, a fost unul dintre exponenții litera‐
Kurt Vonnegut Jr. și multe alte lucrări ale S.F.‐ului
turii moderniste care au inventat motive importante
de mai târziu vor continua acest dialog utopie/dis‐
ale science‐fiction‐ului. „R.U.R.” se remarcă, în spe‐
topie.
cial, pentru introducerea cuvântului „robot” în vo‐
Perioada anilor 1940 și 1950 este adesea men‐
cabularul universal.
ționată ca „Vârsta de aur” a literaturii științifico‐fan‐
În același timp, a început să se dezvolte o tradiție
tastice. Odată cu apariția în 1937 a unui editor exi‐
a romanelor de literatură S.F. care tratau disonanța
gent, John W. Campbell, Jr., la revista „Astounding
dintre condițiile percepute ca utopice și exprimarea
Science Fiction” și cu publicarea de povești și romane
deplină a dorințelor umane: romanul distopic. Și cu
de către scriitori precum Isaac Asimov, Arthur C.
toate că elementele științifice ficționale ale acestor
Clarke și Robert A. Heinlein, S.F.‐ul a început să câș‐
lucrări au fost ignorate de criticii literari din mains‐
tige statutul de ficțiune „serioasă”.
tream, genul science‐fiction le datorează mai mult
Campbell a exercitat o influență extraordinară
decât literaturii moderniste. Lucrările utopice, in‐
asupra operei cercului său de scriitori, trasând astfel
clusiv cele ale lui H.G. Wells, au influențat profund
direcția ulterioară a science‐fiction‐ului. Asimov a
S.F.‐ul, începând cu „Ralph 124C 41+” a lui Hugo Ger‐
scris: „Eram extensii ale lui, eram clone literare”.
nsback. Romanul „Noi” al lui Evgheni Zamiatin, din
Sfaturile lui Campbell pentru scriitorii săi au fost
1920, descrie o încercare totalitară de a crea o utopie
sintetizate de celebrul său dicton: „Scrie‑mi despre
care are însă ca rezultat o stare distopică în care li‐
o creatură care gândește la fel de bine ca un om sau
berul arbitru a dispărut. Aldous Huxley a depășit
mai bine decât un om, dar nu ca un om”. El a pus pe
golul dintre instituția literară mainstream și lumea
prim plan o calitate superioară a scrisului, acordând
S.F. prin romanul „Minunata lume nouă” (1932), un
o atenție deosebită dezvoltării grupului de tineri
portret de o ironie feroce al unei societăți stabile și
scriitori care se grupaseră în jurul lui.
aparent fericite, construită prin stăpânirea de către
La sfârșitul anilor 1950, căutând o mai mare li‐
om a manipulării genetice.
bertate de exprimare, scriitorii au început să‐și pu‐
La sfârșitul anilor 1930, John W. Campbell a de‐
blice articolele în alte reviste, printre care „The Ma‑
venit redactorul revistei „Astounding Science Fiction”
gazine of Fantasy and Science Fiction”, revista „If”
și o pleiadă de noi scriitori a apărut într‐un grup de
și, mai ales, „Galaxy”. Sub conducerea lui H.L. Gold și
fani S.F. din New York (mulți dintre ei devenind în
apoi a lui Frederik Pohl, „Galaxy” a pus accentul pe
curând scriitori profesioniști), autonumiți „Futu‐
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o formă mai literară de science‐fiction, care preia
mai multe elemente din curentul mainstream și in‐
sista mai puțin pe plauzibilitatea științifică.
O altă schimbare de tendință a apărut în anii
1960, odată cu nașterea „Noului val” în S.F. Tot mai
multe edituri mari au intrat pe piața S.F., publicând
autori care până atunci nu‐și găsiseră loc decât în
paginile revistelor de gen, iar mulți editori au trans‐
format povestirile publicate în foileton în romane
de sine stătătoare, cum a fost cazul
„Cronicilor marțiene” ale lui Ray
Bradbury, ori al „Canticăi pentru
Leibowitz” a lui Walter M. Miller Jr.
Astfel, în timp ce vânzările de
cărți au continuat să crească, in‐
dustria revistelor aproape că s‐a
prăbușit, scăzând de la 23 de titluri
la mijlocul lui 1957 la 6 până la
sfârșitul anului 1960, în timp ce
autori precum Heinlein, Clarke,
Vonnegut și Bradbury au publicat la edituri din afara
profilului, care însă plăteau mult mai mult. În același
timp, scriitori de top precum Walter M. Miller, Theo‐
dore Sturgeon și Robert Silverberg au părăsit indus‐
tria scriitorilor S.F.
Un alt moment important a fost publicarea în
1965 a romanului „Dune” al lui Frank Herbert, o lu‐
crare densă, complexă și deta‐
liată de ficțiune științifică, care
prezintă intrigi politice într‐o vii‐
toare galaxie, convingeri reli‐
gioase și mistice stranii și eco‐
sistemul planetei deșertice
Arrakis. Alt punct de referință l‐
a constituit apariția primelor lu‐
crări ale lui Roger Zelazny, roma‐
nele acestuia, cum ar fi „Domn al
luminii” sau faimoasele „Cronici
din Amber”, arătând că liniile dintre science‐fiction,
fantezie, religie și comentariu social pot fi foarte
subțiri și neclare.
„Noul val” a căpătat o și mai mare amploare după
intrarea în scenă a scriitorilor britanici, care au ex‐
perimentat diferite forme de science‐fiction, ce tin‐
deau spre suprarealism, dramă psihologică și chiar
mainstream. „Noul val” al anilor '60 a fost centrat
pe revista „New Worlds”, la cârma căreia a ajuns în
1963 Michael Moorcock. Isaac Asimov, scriind o in‐
troducere la prima antologie publicată de revistă, a
numit‐o „a doua revoluție”, după „prima revoluție”
care a produs „vârsta de aur”.
Exponenții „Noului val” au pus un accent mai
mare pe stil și pe o formă mai elevată a povestirii.
De asemenea, au abordat subiecte controversate, pe
care scriitorii de S.F. de până atunci le evitaseră.
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Pentru prima dată, sexualitatea, despre care King‐
sley Amis se plânsese că fusese aproape ignorată în
science‐fiction, a fost serios luată în considerare de
scriitori pre‐cum Samuel R. Delany, Ursula K. Le
Guin, Norman Spinrad și Theodore Sturgeon. Pro‐
blemele politice contemporane au căpătat și ele pur‐
tători de cuvânt, precum John Brunner și J.G. Bal‐
lard, care au scris povestiri‐avertisment despre,
respectiv, suprapopulare și apocalipsă.
Asimov a menționat că a doua revoluție a fost
mult mai puțin clar definită decât prima, atribuind
asta evoluției tipologice a antologiei, ceea ce a mărit
proeminența povestirilor mai vechi. Dar mulți scrii‐
tori ai „vârstei de aur” și‐au schimbat stilul după
apariția „Noului val”. Robert A. Heinlein a trecut de
la povestirile în stil campbellian din seria „Future
History” la opere ficționale mai aventuroase, care
nu mai tratau sexualitatea ca pe un tabu: „Străin în
țară străină” sau „Luna e o doamnă crudă”. Tot în
stilul „noului val”, Isaac Asimov a scris „Zeii înșiși”.
Ursula K. Le Guin a extrapolat schimbări sociale și
biologice de natură antropologică. Philip K. Dick a
explorat metafizica minții într‐o serie de romane și
povestiri care rareori păreau dependente de conți‐
nutul științifico‐fantastic. Ca o consecință, Le Guin,
Dick și alții de aceeași factură au fost asociați mai
mult conceptului de „soft science‐fiction” decât cu
„noul val”.
Conceptul de „soft science‑fiction” a fost pus în
contrast cu noțiunea de „hard science‑fiction”. Deși
plauzibilitatea științifică a fost un principiu central
al genului încă de la Gernsback, scriitori precum
Larry Niven și Poul Anderson au dat o nouă viață li‐
teraturii „hard S.F.”, făurind povestiri cu un stil mult
mai sofisticat și cu protagoniști mult mai profund
caracterizați, dar păstrând în același timp un nivel
ridicat de sofisticare științifică.
Până la începutul anilor 1980, piața fantasy era
mult mai mare decât cea a majorității autorilor de
science‐fiction. Tot în acea perioadă, „Noul val” a
dispărut ca prezență importantă din peisajul
science‐fiction. Pe măsură ce noile tehnologii per‐
sonale bazate pe computere au devenit parte inte‐
grantă a societății, scriitorii de science‐fiction au
simțit nevoia de a‐și exprima propria opinie privind
influența societății computaționale asupra peisajului
cultural și politic.
Bazându‐se pe caracteristicile „noului val”, miș‐
carea „Cyberpunk” a luat amploare la începutul
anilor '80. Deși a exercitat aceeași influență asupra
stilului scrierilor S.F. ca și „noul val”, mișcarea cy‐
berpunk și‐a dezvoltat un stil propriu, concen‐
trându‐se în mod obișnuit pe „punkiștii” unei ima‐
ginare lumi interlope viitoare. Autorii de cyberpunk,
precum William Gibson, au întors spatele optimis‐
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mului tradițional și sprijinului acordat progresului
de către S.F.‐ul tradițional. „Neuromantul” lui William
Gibson, publicat în 1984, a anunțat practic debutul
mișcării cyberpunk în lumea literară și a fost un suc‐
ces comercial extraordinar. Alți autori cheie ai miș‐
cării au fost Bruce Sterling, John Shirley și mai târziu
Neal Stephenson.
Literatura S.F. contemporană a fost marcată de
răspândirea cyberpunk în alte zone ale „pieței de
idei”. Acum, cyberpunk nu mai este un „trib” margi‐
nalizat în cadrul science‐fiction‐ului, ci o parte inte‐
grantă a domeniului literaturii S.F., a cărui interac‐
țiune cu alte curente a fost tema principală a S.F.‐ului
de la debutul secolului XXI. De asemenea, a condus
la alte sub‐curente, printre care Steampunk (un
subgen de science‐fiction și fantasy care încorpo‐
rează tehnologii și concepții estetice inspirate de
mașinile industriale cu aburi din secolul XIX) și Die‑
selpunk (care combină estetica tehnologiei diesel
din perioada interbelică și până în anii 1950, cu o
tehnologie retro‐futuristică și sensibilități postmo‐
derniste).
Temele care au apărut în anii '90 au inclus as‐
pecte legate de mediu, implicațiile internetului glo‐
bal și extinderea universului informațional, întrebări
legate de biotehnologie și nanotehnologie, precum
și interesul față de perioada post‐Război Rece în so‐
cietățile post‐deficit; Romanul lui Neal Stephenson,
„The Diamond Age”, explorează pe larg aceste teme.
Pe de altă parte, Lois McMaster Bujold, în seria „Vor‑
kosigan”, a adus iarăși în prim plan povestirea trans‐
misă de personaje.
Ideile cyberpunk s‐au răspândit și în alte direcții.
Autorii de „space opera” au creat lucrări care înglo‐
bează motive de tip cyberpunk, cum ar fi „Kiln Peo‑
ple” a lui David Brin și seria „Fall Revolution” a lui
Ken MacLeod.
John Clute scrie că literatura științifico‐fantastică
de la începutul secolului XXI poate fi înțeleasă în
două moduri: „O viziune a triumfului science‑fiction‑
ului ca gen și o serie de texte remarcabile care ne‑au
adus în atenție viitorurile semnificative care, în timpul
acelor ani, s‑au întâmplat ... [sau] ... indescifrabile
pentru lume în acei ani ... au trecut imperceptibile
pentru lumea pe care au încercat s‑o determine”.

Categorii, genuri și subgenuri
ale literaturii S.F.
Ca orice ramură literară care a ajuns la maturi‐
tate, și literatura științifico‐fantastică a evoluat în
numeroase specii, genuri și subgenuri. Și, chiar dacă
preponderența aparține ro‐manului sau povestirii
scurte, există și poezii S.F., piese de teatru S.F. (este
suficient să amintim doar „R.U.R.” a cehului Karel

Capek, care a consacrat termenul „robot”) sau (mai
ales) benzi desenate S.F. Însă, dacă exegeții și criticii
literari au și acum opinii contradictorii privind cla‐
sificarea operelor S.F. prin prisma apartenenței lor
la o categorie/gen sau alta, câteva motive arhetipale
revin în mai toate scrierile științifico‐fantastice și,
pe baza acestora, pot fi extrase câteva „specii” prin‐
cipale. Este vorba de cele două orientări care defi‐
nesc toate creațiile scriitorilor de literatură S.F.:
„hard S.F.” și „soft S.F.”.
Hard S.F. este tipul de literatură științifico‐fan‐
tastică axată pe interesul față de de‐taliile și acura‐
tețea științifică, fiind opusul „soft S.F.”. Între cititori
și scriitori există însă un profund dezacord cu privire
la ceea ce reprezintă un interes față de detalii știin‐
țifice. Multe povestiri hard S.F. se concentrează asu‐
pra științelor naturale și asupra evoluției tehnolo‐
gice, dar multe altele lasă tehnologia în fundal. Alții
susțin că, dacă tehnologia este lăsată pe plan secund,
avem de‐a face cu un exemplu de „soft S.F.”. O altă
distincție în cadrul genului se referă la portretizarea
condiției umane. Unii autori încearcă să reflecte pre‐
cizia tehnologică în cadrul unei societăți avansate,
aproape utopice, în care omenirea a obținut victoria
asupra celor mai multe tare umane; alții încearcă
să prezinte impactul tehnologiei asupra rasei uma‐
ne, cu toate defectele umane încă prezente, uneori
chiar în formă amplificată.
Soft S.F., pe de altă parte, se axează pe științe
mai puțin „exacte”, cum ar fi sociologia, psihologia
sau antropologia. Un exemplu excelent de sociologie
avansată îl constituie seria „Fundația” a lui Isaac
Asimov. Alte lucrări reprezentative sunt „Omul ilus‑
trat” de Ray Bradbury, „The Squares of the City” de
John Brunner, „Maze of Death” de Philip K. Dick,
„Străin în țară străină” de Robert Heinlein.
Dar dacă în ceea ce privește categoriile literaturii
S.F. lucrurile sunt cât de cât lămurite, când vine
vorba de genurile acestei literaturi ne găsim în fața
mult mai multor variabile. De la „space opera” la „cy‑
berpunk”, de la „political fiction” la „distopie”, genu‐
rile S.F.‐ului sunt destul de numeroase și nu de pu‐
ține ori se întrepătrund sau se suprapun în mai mică
sau mai mare măsură. Câteva dintre cele mai im‐
portante și mai răspândite sunt opera (sau epo‑
peea) spațială („space opera”), utopia/distopia,
ucronia sau ficțiunea politică, curentul cyberpunk
(și derivatele acestuia ‐ biopunk, steampunk și
dieselpunk), călătoria în timp, S.F.‑ul apocaliptic,
colonizarea spațiului, S.F.‑ul militar/militarist,
ficțiunea socială („social‑fiction”), schimbările
climatice și Pământul muribund, S.F.‑ul polițist
și, într‐o oarecare măsură, fantezia eroică („heroic
fantasy”).
(va continua)
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DOAGA STRĂZII. Informații culturale, atitudini, opinii, întrebări
O SUTĂ ȘI UNA POEZII. Cărțile au fost prefațate de
Theodor Codreanu și, respectiv, Petruș Andrei. De
amintit că poeții Viorel Dinescu și Sterian Vicol
au fost premiați în 2020 de Revista LITERATURĂ ȘI
ARTĂ din Chișinău, redactor șef Acad. Nicolae Da‑
bija. Îi felicităm!
• Am dorit ca în Anul bivolului ‐ 2021, să nu mai
scriem negativ despre unele probleme ‐ situații,
dar... Nici acum, după ani și ani de când atragem
atenția asupra unor cazuri neculturale petrecute în
municipiul Galați, cei care trebuiau să ia la cunoș‐
tință, n‐au... auzit, n‐au văzut... De ce Cinematograful
de la Casa de Cultură a Sindicatelo se numește...
Prof. loan Manole și nu, de pildă GINA PATRICHI
(actrița care a jucat la Galați dar și pe scena marilor
teatre din România și din lume), ori MITlCĂ IANCU
(actor cu premii naționale), sau Eugen Popescu‐
Cosmin sau...
Dar Complexul Muzeal de Științele Naturii, de ce
se cheamă Răsvan Angheluță (fost dr. veterinar și
președinte al Consiliului Județului pe când trăia, deci
politician) și nu Complexul MOȘ VANGHELE (un iu‐
bitor de plante care își cheltuia pensia pe semințe
aduse din lume pentru o grădină pe care o visa)?
Sau poate ar merita și unii muzeografi gălățeni care
și‐au demonstrat profesiunea și performanța?
Despre cui se dă titlul de Cetățean de Onoare al
Galațiului sau al județului, vă vom informa în nu‐
mărul viitor.
(Redacția)

• 15 Ianuarie. Ziua de naștere a Iui Eminescu,
Sărbătoarea Națională a Culturii, s‐au desfășurat, ca
în fiecare an, la Statuia‐Monument a marelui Poet
din Parcul ce‐i poartă numele din inima orașului
Galați. La 171 de ani de la naștere, poetul este oma‐
giat cu ghirlande și buchete de flori, iar numeroși
poeți dunăreni recită din opera sărbătoritului și din
propriile lor versuri. Fanfara Centrului Cultural Du‐
nărea de Jos a prefațat manifestarea intonând cân‐
tece pe versurile marelui poet național. Nici un edil,
de nici o culoare, nu și‐a arătat dragostea față de
Poet, ca de altfel cum nici la 15 iunie anul trecut.
„Cum nu vii tu, Ţepeș, Doamne, ca punând mâna pe
ei, Să‐i împarți în două cete, în smintiți și în mișei,
Și în două temniți large cu de‐a sila să‐i aduni, Să
dai foc la pușcărie și la casa de nebuni”. Poeții pre‐
zenți au continuat dialogul liric pe o terasă din apro‐
piere, la o cană de vin fiert și la o plăcintă.
Acolo, la Statuie, s‐a mai vorbit de faptul că în
2020 nicio editură subvenționată de Consiliul Jude‐
țului (cea a Bibliotecii V. A. Urechia, a Muzeului de
Istorie, a Centrului Cultural „Dunărea de Jos”) n‐a
tipărit o carte semnată de Mihai Eminescu, la împli‐
nirea a 170 de ani (În 1911, gălățenii îi înălțau, prin
subscripție publică, statuia‐monument și‐i editau
poeziile).
• NOI APARIțII EDITORIALE. La prestigioasa
Editură a Academiei Române, au apărut în anul 2020
două volume antologice a doi cunoscuți poeți gălă‐
țeni, VIOREL DINESCU și STERIAN VICOL, în Colecția

***
Revista
Condeierul
diasporei – cu identitate
proprie și public semni‑
ficativ, va apărea în for‑
mat tipărit cuprinzând
primele 10 numere pu‑
blicate sub egida Uniunii
Ziariștilor Profesioniști
din România!
Ca orice autor, îmi place
să adun revistele sau zia‐
rele în care apar articolele
mele și spun din proprie experiență că atât ziarul
cât și revista se simt mereu incomod într‐o biblio‐
tecă. Acesta a fost unul din motivele pentru care am
ales ca revista Condeierul diasporei să apară tri‐
mestrial în format online. Astfel, poate lesne străbate
peste mări și țări și în capătul celălalt al globului,
pentru că avem cititori și din Australia și din Ame‐
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rica, însă a venit vremea
când revista Condeierul
diasporei poate ocupa un
loc de cinste într‐un raft de
bibliotecă.
Vă anunțăm cu bucurie
că la ceas aniversar, când
se împlinesc 3 ani de la
apariția primului număr al
revistei în cadrul Asociației
Scriitorilor Români din
Austria, va ieși de sub tipar
prima antologie a revistei
Condeierul diasporei ce
va cuprinde primele 10 numere de la apariție și va
însuma 420 de pagini în format A4.
Vom reveni cu detalii.
Cu deosebită stimă,
Daniela Gumann
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„Ce avem noi cu rușii?” (I)
De regulă vecinii se ajută între ei, dar sunt și si‐
tuații în care se urăsc de moarte. Rușii oarecum sunt
vecinii românilor iar în zilele noastre există, încă,
din nefericire, o anume adversitate față de ruși și
poporul rus.1
Eu nu am avut niciodată o părere defavorabilă
față de ruși și poporul rus ci, din contră, am apreciat
muzica, cultura, arta lor. Poate limba rusă mă mai
supăra pe la școală dar în nici un caz poporul rus și
rușii.
După vizita de la Moscova și Sankt Petersburg
impresiile mele sunt și mai bune.
Și ca să înțeleg mai bine această atitudine ostilă
a multor români față de ruși am citit câteva cărți de
istorie și anume: „O istorie a românilor de Ion Bulei”,
„Scurta istorie a României de Keith Hitchins” și „Is‐
toria esențială a României de Apostol Stan”.
Dragă cititorule, este un studiu mărunt realizat
vara la soare pe șezlong deci nu te aștepta la con‐
cluzii academice.
Am vrut numai să înțeleg de‐a lungul istoriei
când ne‐am intersectat noi cu rușii, cum ne‐am com‐
portat unii față de alții și de unde această adversi‐
tate?
Este ea justificată?
Esențial este de știut că România așa cum arată
ea astăzi este la încrucișarea dintre Europa Centrală,
Balcani și Răsăritul slav. Suntem în mijlocul acestor
teritorii, iar viața modernă se întrepătrundea cu pri‐
mitivismul rustic. Scriitorul francez Paul Morand,
observa nu fără amuzament că în 1935 circulau prin
București și mașini Ford și căruțe trase de boi.2
Slavii au fost un popor migrator iar primul con‐
tact pe care românii l‐au avut cu aceștia a fost după
retragerea aureliană în 271 când acesta, adică Marc
Aureliu a mutat administrația civilă la sud de Du‐
năre. Urmează popoarele migratoare, barbare sau
nomade care au trecut sau au rămas diferite pe‐
rioade de timp pe teritoriul Daciei Romane, începând
cu anul 271 aproape șase secole Dacia a fost ocupată
sau tranzitată de popoare migratoare venite din est,
nord sau sud.
Au venit spre Dacia Romană goții, hunii, gepizii,
avarii dar și slavii.
Slavii au fost un neam turcic din Mongolia, popor
migrator care în anii 520‐530 au ajuns la nordul
Mării Negre iar împreună cu triburi protobulgare

atacau Moesia. Unele triburi slave
se așează în regiunile extracarpa‐
tice ale fostei Dacii (în Moldova și
Muntenia de mai târziu)3.
Slavii au modificat fizionomia etnică a Peninsulei
Balcanice, unde devin un element etnic majoritar.
Într‐o mare de latinitate, paradoxal deși în zonă
slavii și‐au lăsat amprentele cel mai mult față de ce‐
lelalte popoare migratoare, România de astăzi nu
este slavizată, cum este Bulgaria și fosta Iugoslavie
pierdute pentru totdeauna pentru latinitate. Să pri‐
vim în zilele noastre dincolo de Dunăre sau când
traversăm Bulgaria către greci sau turci și vom ob‐
serva la câțiva zeci de kilometri distanță diferența
esențială de limbă dintre români și bulgari de parcă
noi am fi italieni iar ei ruși.
Profesorul Ion Bulei explică în lucrarea sa acest
lucru arătând diferențele esențiale dintre urmările
slave la sud și la nord de Dunăre. La sud de Dunăre,
populația romanică este treptat asimilată de masa
slavă. La fel se întâmplă și cu bulgarii care conduși
de Asparuhov traversează în 679 Dobrogea și se sta‐
bilesc în zona Varna și munții Stara Planina punând
bazele primului stat bulgar în 681 (țarat creștin
între 864 și 1018).
La nord de Dunăre însă slavii mai puțini după
602 vor conviețui cu populația locală sfârșind prin
a fi asimilați de români până în secolele 10‐12 după
creștinarea lor.
Romanitatea nord‐dunăreană rămâne o insulă
înconjurată de populații slave, ruptă de lumea bi‐
zantină. Bizanțul nu va mai influența romanitatea
nord‐dunăreană decât indirect prin lumea slavă.4
Un element esențial l‐a reprezentat creștinarea.
Dacă românii „s‐au născut creștini” (ei nu s‐au creș‐
tinat din porunca unui conducător), rușii s‐au creș‐
tinat la 989 când țarul Vladimir a trebuit să se creș‐
tineze pentru a se putea căsători cu sora împăratului
bizantin Vasile al II‐lea. Bulgarii devin creștini în
864 când Boris se creștinează naș fiind împăratul
Bizanțului, Mihail al III‐lea.
Așadar, românii s‐au creștinat de jos în sus nu
de sus în jos, s‐au creștinat prin convertire populară
fără ordinul și intervenția factorilor politici.5
Un alt element de interferență dintre cele două
popoare este limba, care de altfel explică și formarea
poporului român.

1

Odată spunem „Stalin și poporul rus /Libertate ne‐au adus”
Ion Bulei, O istorie a românilor, Editura Meronia 2012 pag. 5
3
Apostol Stan, Istoria esențială a României, Editura Saeculum I.O. 2016 pag. 13
4
Ion Bulai, O istorie a românilor, Editura Meronia 2012, pag. 21
5
Idem, pag. 26
2
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Limba română are un profund caracter latin dar
al doilea element ca importanță este cel slavon, ele‐
mentul dacic existând dar fiind modest (sunt câteva
cuvinte pe care ni le amintim de la școală cum ar fi
mânz).
După conturarea celor două principate respectiv
Valahia (Ţara Românească) sub conducerea lui Ba‐
sarab care învinge armata regelui Carol Robert de
Anjou în anul 1331 în lupta de la Posada și princi‐
patul Moldovei la 1359 sub conducerea lui Dragoș,
începe avansarea armatelor otomane spre nord că‐
tre Dunăre, către românii de astăzi.
Trecem peste o perioadă îndelungată până la anul
1683 care marchează un moment de interferență
între cele două popoare.
Este vorba despre asediul Vienei.
Anterior în anul 1656 la 17 mai domnitorul Mol‐
dovei Gheorghe Ștefan (nu cred că a fost rudă cu Pi‐
nalti din Piatra Neamț) încheie un tratat cu țarul
Rusiei, Alexei Mihailovici prin care se recunoștea
autonomia Moldovei și legitimitatea pretențiilor ei
de a redobândi cetățile de la Dunăre și Marea Neagră
aflate sub stăpânirea turcilor.
Ulterior se mai încheie un tratat între Petru cel
Mare (ale cărui cizme le‐am văzut la muzeu) și Dimi‐
trie Cantemir, dar vom discuta mai încolo despre el.
Ne aflăm așadar la sfârșitul secolului 17 când
contextul internațional se schimbă radical.
Imperiul Otoman își încheie expansiunea spre
Europa Centrală prin înfrângerea dureroasă de la
Viena. Asediul Vienei de către otomani la 1683 se
încheie cu pacea de la Karlowitz în 1699 care afec‐

tează profund principatele române.
Cred că se merită a menționa că la asediul Vienei
din iulie 1683, domnitorii celor două state româ‐
nești, Șerban Cantacuzino și Gheorghe Duca, au fost
obligați să însoțească armatele otomane (asta în
condițiile în care spuneam de tratatul din 1656 din‐
tre Pinalti de atunci și țarul Rusiei Alexei Mihailovici)
ca o dovadă a fidelității față de Imperiul Otoman.6
Se zice că domnitorii români ar fi furnizat ase‐
diaților informațiile despre dispozitivul otomanilor
ceea ce a condus la înfrângerea acestora.
Pentru apusul Europei victoria de la Viena a de‐
monstrat că a apărut o nouă forță pentru eliberarea
centrului Europei de dominația asiatică.
La asediul Vienei care spuneam că s‐a încheiat
cu pacea de la Karlowitz în 1699 au participat aus‐
triecii și rușii care s‐au alăturat conflictului în 1687,
ceea ce i‐a ajutat pe europeni.
Suntem în perioada în care în estul Europei apare
o nouă putere, Rusia, cu un mare potențial militar,
evident stânjenită în pătrunderea către sud‐estul
Europei (adică și către noi) atât de tătarii din Cri‐
meea și Bugeac, cât și de Imperiul Otoman.
Cresc ambițiile austriecilor și rușilor în zonă.
Apar după înfrângerea otomanilor mișcări de inde‐
pendență.
După Pacea de la Karlowitz Constantin Brânco‐
veanu s‐a orientat spre Rusia ca un veritabil garant
al independenței și integrității teritoriale a Valahiei
împotriva austriecilor și Imperiului Otoman care ur‐
mărea redresarea.
(va urma)

6

Apostol Stan, Istoria esențială a României, Editura Saeculum I.O. 2016 pag. 82

Bogdan Murariu ‑ Mesager
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Salonul de iarnă 2020/2021*
Deschis în prezența unui public disciplinat, care
a respectat regulile impuse de autorități pentru pre‐
venirea infectării cu virusul Sarscov 2, Salonul de
iarnă al Filialei Galați a U. A. P. R. a reunit pe simezele
Galeriilor de Artă „Nicolae Mantu” un număr de 47
de lucrări de pictură, sculptură, grafică, artă deco‐
rativă, frescă, mozaic, instalație, obiect și caricatură
semnate de artiști aparținând tuturor generațiilor,
de la septuagenarii Nicolae Cărbunaru, Teodor Vișan
și Ioan Murariu‐Neamț, până la debutanții Floren‐
tina Stănescu, Cristina Popa, Aurel Stoica și Cristian
Rosenkrentz. Au revenit în matca Filialei la care au
debutat Crenguța Macarie, Rodica Gherghinoiu și
Monica Turcu, pictorițe care, deși locuiesc în Galați,
între timp au devenit membre ale U. A. P. R., prima,
la Filiala Brăila, celelalte două, la Filiala Vrancea.
Genul peisajului poate fi urmărit în creația mai
multor pictori și graficieni. Nicolae Cărbunaru a
surprins aspectul unei clădiri gălățene aflate în plin
proces de deteriorare, deși arhitectura sa o reco‐
mandă să fie reabilitată, făcând parte din istoria tre‐
cută, care merită să fie păstrată, a Galațiului („Bulina
roșie”). Teodor Vișan s‐a oprit asupra imaginii
Cetății Medievale Sighișoara, construită în secolul
al XII‐lea de coloniștii sași, scoțând în evidență spe‐
cificul și frumusețea arhitecturii acestui monument
istoric înscris în lista patrimoniului cultural UNESCO.
Prin proiectarea pe frontispiciu a unui arlechin, care
ține în mâna stângă o sabie, iar în dreapta balanța
justiției având pe un taler un craniu, iar pe celălalt
o candelă aprinsă, pictorul îi conferă edificiului o
valoare simbolică, accentuând o anumită latură dra‐
matică din existența acestuia. Gabriela Georgescu,
în stilul ei realist‐decorativ, aduce în prim‐plan o
priveliște fermecătoare, de mare amploare, a Dunării
și a Munților Măcinului. Tabloul este unul dintre
cele mai frumoase din expoziție, liric prin excelență,
care emană poezie, liniște, calm și insuflă privitoru‐
lui sentimentul tonic al dorinței de a cunoaște pe
viu peisajul materializat de artistă pe pânză („Malul
Dunării”). Din mediul acvatic se inspiră și Jana An‐
dreescu („Lumea apelor”) și Liliana Tofan („Dună‐
rea”); Gheorghe Andreescu (Citadină”) și David Sava
(„Peisaj venețian”) evocă imagini semnificative ale
orașului construit pe cele 118 insule ale lagunei for‐
mată la vărsarea unor importante ape ale Italiei în
Marea Adriatică; Sterică Bădălan împarte spațiul
plastic al lucrării, care în zona mediană are figurat
un șir de case țărănești, în mai multe registre verti‐
cale („Secțiuni în peisaj”). Maria Dunavățu imor‐

talizează dealurile molcome dintr‐
o localitate vecină cu Galații („De‐
alurile Tuluceștiului”). În alb‐negru,
Ana‐Maria Cocoș plăsmuiește un
peisaj în care fructifică excelent tehnica clar‐obscu‐
rului („Simfonia Anei”). Alți artiști care expun pei‐
saje, precum Simona Pascale („Iarnă în Bucovina”),
Ștefan Axente („Dimineață cu Elon Musk”), Ioana
Musinchevici („Labirintul alb”), Rodica Gherghnoiu
(„Peisaj cosmic”) preferă să se exprime în cheie abs‐
tractă, mizând pe puterea de sugestie a culorii; Ro‐
land Pangrati realizează o interpretare personală a
unei cunoscute legende egiptene antice („Phoenix”).
Abordarea portretului poate fi urmărită în ta‐
blourile semnate de Creguța Macarie („Diegeză”),
„Cristina Popa („Te cunoști?”), Florentina Stănescu
(„Nu întoarce privirea”), Liliana Jorică‑Negoescu
(„Alter Ego”), Olimpia Ștefan („Grație”), Cornel Cor‐
căcel („Pierrot”). Claudiu Radu rememorează vre‐
muri ale Imperiului Roman, figurând pe suportul de
pânză, din profil, bustul unui soldat cu un superb
coif („Timpuri”). Compoziția cu mai multe personaje
este cultivată de Ioan Murariu‑Neamț („Panta
rhei”), Corneliu Nicolaescu‐Burlacu („Dunărea în
trepte de viață”), Aurel Stoica „ Veritas Sacres”) și
Mihaela Brumar („Secvențe). Cristina‐Iulia Popescu
continuă ciclul având ca temă Zodiacul european
(„Capricorn”). Nudul este motivul din lucrările lui
Ioan Tudor („Tors”) și Valentin Huiban („Izolata”).
Sculptura expusă, mai puțină de data aceasta,
este datorată plasticienilor Adrian Vădeanu („Pro‐
tector”), Georghe Nour („Fereastra sufletului”) și
Bogdan Murariu („Mesager)”. Instalație prezintă Tu‐
dor Șerban („Inter Ego Print) și Monica Turcu („WAI‐
TING AROUND TO DIE”); artă decorativă – Sorina
Fădor Vădeanu („Înger vegetal”), frescă ‐ Adriana
Chebac („Grădina”, „Tron„), mozaic – Eduard Coman
(„Pasărea albastră și oul fericirii”), colaj – Basarab
Păltănea („Una din aceste zile”), caricatură – Florian
Doru Crihană („Sosirea la Strasbourg”) și Pavel
Botezatu („Trio”).
Manifestare de o mare varietate tematică și sti‐
listică, de viziuni și tehnici de realizare artistică, Sa‐
lonul de iarnă constituie un act de cultură major,
care evidențiază încă o dată potențialul creativ su‐
perior al membrilor și colaboratorilor Filialei
gălățene, ca și strădania acestora de a fi în pas cu
evoluția artei naționale românești contemporane și,
bineînțeles, a celei internaționale.
Corneliu STOICA

* Ilustrăm Revista cu lucrări din Salonul de Iarnă, Galați, 2020‐2021
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Teodor Vișan ‑ Cetatea Sighișoarei
Sterică Bădălan ‑ Secțiuni în peisaj

Gabriela Georgescu ‑ Dunărea

Nicolae Cărbunaru ‑ Bulina roșie

Cornel Corcăcel ‑
Pierrot
Tudor Șerban ‑ Inter Ego Print
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Vasile Mandric
PE STRADA TA
Pentru Viky

Două parodii
de Dumitru Marian
Lui Eugen Cioclea

CIOCLISME
Pe strada ta la numărul treisute
În colț la Griviței și cu Apollo,
De câte ori mai trec și eu pe‐acolo,
Mi‐te zăresc prin clipele pierdute.
Tot cum erai, tu ai rămas dincolo,
În nori de amintiri și doruri multe,
Unde eu gem, dar cine să‐mi asculte
Aceste melodii ce le cânt solo.
Mă fac popas pe‐aici, pe la răscruce,
Privesc în Timp tot undeva spre gară
Și‐aștept ca nostalgia să mă apuce.
O fată dragă undeva se duce,
Plutind în lacrima ce curge iară...
Doamne, mi‐ai pus dragostea pe cruce?!

SONET cu dialog
Coroană de laur
(Pentru colaboratoarele
de la revista Porto Franco)
‐Te plimbi nestingherit prin paralele,
Nici voie n‐ai cerut să hoinărești,
Virus neghiob, chiar nu știi cine ești ?
‐De unde vii? De ce ne faci belele?

Am să cad din pod neapărat
La un ghinion când n‐am să mor
Și am să umblu zilnic fracturat
Fie la un braț sau la picior.
Eu sunt Cioclea și vă zic noroc!
( Nu port cârje, chiar de sunt calic)
Sunt un fruct ce încă mă mai coc
De când mă‐nnodase la buric.
Tu, mon cher, ce zici și ce mai faci?
Ești rotund la corp și te petreci?
Mănânci pâine albă și colaci,
Frigărui de porc și de berbeci?
Te văd zilnic fericit că vezi
Burta‐ți afundată în plăceri…
n‐am mâncat de‐o lună și mă crezi
că‐i de ajuns să gust din primăveri.
Beau otravă zilnic și atât
Și mă spânzur de trei ori pe zi.
Ce frumos e timpul cel urât
Cu‐ntrebări de‐„A fi sau a nu fi!”
Noapte e. Vă‐aduc un felinar –
Pe lumină sunt numit adjunct.
Hai, prieteni! Sus acest pahar!
Pentru viață! Pentru moarte! Punct!
Lui Vsevolod Cernei

MONOLOG
„Cuvinte vând, cuvinte potrivesc…
când mai lumesc, când parcă mai ceresc…”

Căci Terra noastră‐i plină de povești
Și câte pandemii, au fost în ele,
Boccaccio mi‐a spus cât sunt de rele,
La mine nu cumva să nimerești!

Îți mulțumesc de darul tău, Părinte,
Mărturisesc – ai fost mărinimos,
De mi‐ai jertfit regatul de cuvinte
Și m‐ai făcut să fiu simandicos.

Mă tot întreb în gândurile mele, ,
Cin‐te‐a adus în văile lumești,
Răpindu‐te de dincolo de stele?!!

Pe străbunic – Socrate‐filozoful
L‐am moștenit cu tot ce mai avea…
Iertați‐mă de‐mi lustruiesc pantoful –
Oricând mă pregătesc pentru tejghea.

‐Poete, încetează să gândești!
Pune‐ți o mască peste ochi și piele,
Dacă mai vrei să supravețuiești!!!

Vânzării de cuvânt îi dau reclamă,
Pardon, – un nud de doamnă, vreun bufon,
Mai introduc în calendar vreo toamnă,
Vreun Vaterloo c‐un B. Napoleon.
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2 FABULE de Dan Plăeșu

Lătrând
‐ Vă rog să ne spuneți,
domnule Buldog, cine v‐a
supărat, de lătrați întruna?
Sunteți obligat de cineva
sau vă deranjează Luna?
îl întrebă o Rață crăcănată
din poiată.
‐ Și lătrați prost, fals, fără rost,
incontinent, mormăi
un Hipopotam cuminte,
de pe celălalt continent,
ceva mai fierbinte.
Am insomnii din această cauză.
Mai faceți o pauză! Sau
tăceți de tot, că nu mai pot...
‐ Ne vom plânge, imediat
la Împărat! Un asemenea lătrat
generalizat ca acum
eu n‐am mai apucat.
Și am ceva ani în spate,
socoate o Ţestoasă gheboasă.
‐ În plus, parcă nu s‐a spus,
cred că urlați în neștire, aiurea,
în neant, de vuiește
curtea și pădurea. Nu mai
înțelege nimeni nimic.
Eu așa zic, mormăi și un Elefant.
Numai că buldogul Azor,
impunător, șef, n‐avea chef
de stat la taclale
(mai nou, talk‐show)
cu animale, băștinașe
ori tropicale. Și nici nu lătra
gratis, de tâmpit, era bine
plătit cu oase gustoase.
Învățătură pentru animale
din diverse puncte cardinale:
când dă vreun șef mereu
din gură și face mare tevatură
la te‐ve, seară de seară, e semn
c‐o să avem alegeri la primăvară.
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Educație porcină
Purcelușul Purcel voia
să rămână curat‐curățel,
precum l‐a făcut pe el cândva
Purcica.
‐ Da’ vreau, mămica, scâncea
ăl mititel, să mă și joc
ca un adevărat porc în miniatură
prin bătătură, în noroi
alături de voi,
să mă dau adică, mare și tare.
Mama Purcică nu știa
ce să mai zică despre o atare
solicitare.
Pe de o parte, și‐ar fi dorit
și ea fecior gălbior și dichisit,
excepție în lumea porcilor,
dar cum să‐l crească
imaculat și curat
în cocina porcească,
atât de dragă puiului său?
Dintr‐o atare dilemă, zău,
cine s‐o scoată?
Se interesă într‐o doară
la o soră, la o vară,
la o nepoată, îl deranjă
chiar pe domnul Vier,
supărat până la cer că
doamna Purcică are încă minte
atâtică și nu dă educație
porcină deplină
pruncilor lui din cocină.
‐ Vrea să fie bălai? Desigur,
poate deveni acuș‐acuș
purceluș în lapte,
așezat în farfurie...
E de netăgăduit:
cine cu porcii s‐a cârdășit
nu poate scăpa nemurdărit.
Altfel spus, nu poate fi și, și...
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13 cugetări
de Alexandru Ene (Brăila)
1. Viața este ca o masă la restaurant: Copilăria este Micul dejun, Maturitatea Masa de
prânz, iar bătrânețea este nota de plată.
2. Cea mai plăcută laudă este aceea care vine de la cel care vrea să te ucidă.
3. Învățământul nu da totdeauna cultură, ci ades numai tabla de materii a culturii.
4. Titlul unei cărți arată ce a crezut autorul că a scris.
5. Un om politic are numai valoarea faptelor nu și a vorbelor sale.
6. Unii scriitori vorbesc mult despre ei pentru că operele lor tac.
7. Școala pune oamenilor măști, uniforme, peste obrazuri deosebite.
8. La durere‐ți vin prietenii, la bucurii vin cunoscuții. Iar la moarte vin și dușmanii.
9. Primăvara unor poeți nu are rândunele, ci sticleți.
10. Mulți scriitori fac din sufletul lor o carte și următoarele cărți din acea carte.
11. În veselia unor bătrâni, e ceva înduioșător ca atunci când se oficiază o nuntă într‐o
biserică ruinată.
12. Frica are mai multă imaginație decât curajul.
13. Privighetoarea cântă pentru drargostea ei, iar canarul pentru durerea lui, nicidecum
pentru tine sau casa ta.

Roland Pangrati ‑ Phoenix

Sorina Vădeanu ‑ Înger vegetal
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Epigrame de Ionel Jecu
Unei doamne
I‐am promis cu mine‐o viață,
Dar mi‐a spus că nu‐s frumos.
Păi cum să fiu arătos
Dacă am masca pe față.

Decizia unui soț
Trebuia ceva schimbat
Când mă uit prin casa asta
Și pe gânduri mult n‐a stat
Schimbă masca și nevasta.

Schimb
Să facă față nevoii
Azi în țara vechii Dacii
Plecă de la coada oii
Și veni la coada vacii.

Băgăcioșii și virusul
Înainte la tot pasul
Îi vedeam cum bagă nasul
Acum nu mai pot de fel
Că au pus masca pe el.

Un crai și coronavirus
Crezând el că e din aur
Cum este orice coroană
O luă drept un tezaur
Bun să‐l dea la o cucoană.

Epigrama
Epigrama, dragii mei,
Este precum o mâncare
Ce abia la felul trei
Îți dai seama ce gust are.

Nr. (297) 2021

NOI APARIțII EDITORIALE

85
MEDALION PLASTIC de Corneliu Stoica

Cinci ani fără Silviu Catargiu
Sculptura gălățeană din deceniul șapte al seco‐
lului trecut înregistra numele unui tânăr artist care,
prin creația pe care o expunea, avea să cucerească
foarte repede inimile iubitorilor de frumos din ora‐
șul de pe malul stâng al Dunării. El se numea Silviu
Catargiu (n. 8 ianuarie 1939, Capu Codrului, Su‐
ceava), iar prezența lui s‐a dovedit în timp a fi foarte
benefică pentru cultura și mișcarea plastică de aici.
L‐am cunoscut chiar din anul venirii sale în Galați,
proaspăt absolvent al Institutului de Arte Plastice
„Ion Andreescu” din Cluj (1965). Problemele gaze‐
tărești (eu eram colaborator permanent al ziarului
„Viața nouă”), interesul și pasiunea mea pentru arta
plastică au fost firele care m‐au condus spre el. Era
un tânăr înalt, frumos, suplu, elegant, sociabil, cu
care puteai conversa ceasuri întregi. Avea obișnuința
de mă invita la un restaurant din apropierea școlii
la care lucra, „Miorița”, de pe strada Domnească
(atunci Republicii), colț cu strada Gării. Acolo, co‐
manda câte o porție de cașcaval pane, o specialitate
preferată de el, și vinul de care nu se putea despărți,
Grasă de Cotnari. Așa ne‐am împrietenit, i‐am fost
oaspete apropiat al atelierului său (aflat mai întâi
în cartierul Ţiglina I, la parterul blocului I‐6, strada
Saturn nr. 32, iar apoi în valea orașului, pe strada
Mircea cel Bătrân nr. 5. Mai târziu, am fost și colegi
de cancelarie la Școala Gimnazială nr. 29 din Micro‐
raionul 19, cartierul „Dunărea”, instituție unde el a
lăsat o colecție de aproape 20 de lucrări de‐ale sale.
Mulți ani, în perioada 1974 – 1990, a condus Filiala
Galați a U.A.P.R. în calitate de președinte al acesteia.
A cioplit în marmură, în piatră, în lemn, a dat valențe
plastice nebănuite fierului, a modelat lutul pentru
transpuneri în bronz, iar lucrări ale sale de artă mo‐
numentală înnobilează astăzi spațiul de la Măgura
Buzăului („Aurora”), de pe Faleza Inferioară a Du‐
nării gălățene („Pasărea apelor”, „Chemarea zboru‐
lui”), de pe strada Brăilei („In memoriam”), de la
Muzeul de Artă Vizuală („Icar”), din centrul civic al
comunei Cuca („Bustul domnitorului Petru Rareș”),
din parcul satului „Vasile Alecsandri”, comuna Bra‐
niștea („Bustul poetului Vasile Alecsandri”), din Lun‐
cavița‐Tulcea („Reculegere”), din Brăila („Rugă‐
ciune”) sau din Focșani („Bachus”). Pentru
municipiul Tecuci a realizat bustul pictorului Ghe‐
orghe Petrașcu, aflat în colecția Muzeului de Istorie
„Teodor Cincu”. Alte atâtea sculpturi concepute pen‐
tru interior (ronde‐bosse‐uri, basoreliefuri și relie‐
furi, lucrări de metalo‐plastie) se află în numeroase
colecții de stat și private din țară (Galați, Brăila, Bu‐

zău, Tecuci, Focșani, Iași, Cluj‐
Napoca, București) și din stră‐
inătate (Polonia, Grecia, Franța,
Germania, Belgia, Canada,
S.U.A.). Pentru proiectul de monument „In memo‐
riam” a primit în 1991 premiul „Hiperion”, în 2004,
Președinția României l‐a distins cu Meritul Cultural,
clasa I, Categoria C – „Artele plastice”, iar în 2007 a
fost onorat cu Premiul revistei „Porto‐Franco” pen‐
tru întreaga sa activitate. A încetat din viață la 17
ianuarie 2016. A fost înmormântat la Cimitirul „Sf.
Lazăr” Galați.
Privită din perspectiva anilor care au trecut
de la debutul său expozițional din 1965, statuara
lui Silviu Catargiu a evoluat și s‐a împlinit organic
în timp, rămânând în zonele unui lirism de foarte
bună substanță, care și‐a avut sorgintea în însăși
structura sufletească a artistului. Discipol al scul‐
ptorului Romul Ladea de la Cluj, Catargiu nu s‐a lan‐
sat în experimente sterile, a asimilat lecția creației
marilor maeștri ai artei românești și universale, și‐
a însușit vocabularul sculpturii moderne, promo‐
vând o estetică a lucrurilor în sine, în deplină con‐
sonanță cu materialul și ceea ce se poate obține din
acesta. Afișând de la începutul carierei sale un dis‐
curs plastic bazat pe pătrunderea sensurilor majore
ale existenței umane, ale materializării în lemn, mar‐
mură, piatră sau metal a unor teme permanente ale
artei („germinația”, „zborul”, „geneza”, „devenirea”
ș.a.), dar și a altora ce țin de realitatea noastră isto‐
rică sau socială, artistul a cucerit de la primele sale
prezențe în expoziții. A optat pentru forme sintetice,
pure, realizând lucrări deschise la nivelul limbajului.
A manifestat întotdeauna un interes deosebit pentru
șlefuirea sau polisarea sculpturilor și a înțeles că
arta nu este numai reflectare, ci și expresie și in‐
venție stilistică. Catargiu a știut să‐și adecveze teh‐
nica materialului sculptural și calitățile acestuia la
mesajul pe care l‐a dorit să‐l comunice. Majoritatea
lucrărilor sale sunt metafore plastice, simboluri ale
unor proiecții mentale de natură să semnifice origi‐
nea și rostul nostru pe aceste meleaguri, destinul
omului în univers, aspirația spre apollinic, desprin‐
derea de teluric, celebrarea perenității frumosului
(„Izvorul”, „Ascensiune”, „Vârsta Dunării”, „Troiță”,
„Geneză”, “Noaptea”„Victorie”, „Bucovina”, „Floarea
soarelui”, „Orgă și fluviu”, „Descătușare”, „Sensul jert‐
fei”, „Leda”, „Icar”, „Prometeu”, „Îmbrățișare” etc.).
Într‐o serie de sculpturi în lemn, Silviu Catargiu
recurge la stilizarea de factură populară, evitând
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însă citatul folcloric („Mireasă”, „Baladă I, II”, „Fată
cu floare”, „Muzica”, „Întâmpinare”). Și în acestea
Catargiu dovedește calmul și răbdarea cu care meș‐
terul își gândea îndelung lucrările, preocuparea pen‐
tru finețea și căldura modelajului și, nu în ultimul
rând, faptul că noi, românii, aparținem unei străvechi
civilizații a lemnului. Ciclul de ronde‐bosse‐uri din
care fac parte „Învingătorul”, „Sensul jertfei” , „Leda”,
„Chemarea zborului” cuprind lucrări care sunt re‐
prezentări metaforice ale aspirației omului spre în‐
alt, ale smulgerii sale din teluric. Linia este suplă,
elegantă, epurată de detalii, formele și volumele sunt
înscrise într‐o ritmică dinamică. Într‐o serie de alte
lucrări, aparținând ciclurilor „Aurora”, „Noaptea”,
„Crepuscul”, autorul recurge la o tratare mai savantă,
transpunerii metaforice a ideilor asociindu‐i‐se
preocuparea mai insistentă pentru ambiental, pen‐
tru găsirea unor corespondențe plastice care să in‐
tegreze opera în spațiul și urbanistica contempo‐
rană.
Și în lucrările de artă monumental, Silviu Catargiu
cultivă aceleași metafore plastice sugestive, capabile
să exprime idei profunde, originale, într‐o tratare
sculpturală ce‐l individualizează pe artist. Materia‐
lele în care sunt realizate aceste sculpturi, deși sunt
diferite (fier, oțel inoxidabil, bronz, piatră, marmură),
se dovedesc credincioase temperamentului liric al

artistului, mai bine zis el a știut să le înnobileze, să
le facă purtătoarele unui mesaj pornit din adâncul
forumului său lăuntric.
Creator de frumuseți artistice inestimabile, Silviu
Catargiu a fost și rămâne unul dintre cei mai valoroși
sculptori pe care Galațiul i‐a avut vreodată. În timpul
vieții nu și‐a organizat nicio expoziție personală. A
creat însă foarte mult. Era stăpânit de credința că
„sculptura adusă printre oameni poate ajuta ca cele
bune să domine, că omul poate deveni mai frumos
intrând în contact cu lucrările de artă” (Katia Nanu
– „Din atelierele artiștilor plastici – Silviu Catargiu”,
în „Viața liberă, nr. 267, 3 mai 1990, p.2). În 2004,
când aniversa împlinirea vârstei de 65 de ani, îi măr‐
turisea ziaristei Angela Ribinciuc: „Dacă aș strânge
toate lucrările mele – și nu mă refer la cele mari – aș
umple toate sălile de expoziție de la parterul Muzeului
de Artă Vizuală”. Avea desigur în vedere spațiul nu
din sediul actual al muzeului, ci pe acela din strada
Domnească, de la Palatul Episcopal. Opera sa se află
în colecții private, dar și în colecții de stat. Se va găsi
oare cineva care să‐i adune măcar o parte din lucrări
într‐o expoziție retrospectivă care să dea posibili‐
tatea iubitorilor de frumos să‐i cunoască în dimen‐
siunea adevărată contribuția adusă la dezvoltarea
sculpturii, să‐și facă o impresie globală asupra crea‐
ției sale aici, la Galați?

Silviu Catargiu,
portret de Teodor ViȘan
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