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Călătoria

Dormea Dumnezeu știe de cînd.

Călătorea pe pluta albă subţire 

și transparentă.

Nu era nici un mal între cer și pămînt.

Căderea era incomparabilă ca un alcool vechi.

De ochi se lipsea vedea totul puţin 

mai devreme.

În sfîrșit și‐a întîlnit bunicii nou‐născuţi 

singuri

ghiocei acolo în mijlocul unei cîmpii de gheaţă. 

O carte

O carte e o apă ce curge molcom adânc

cu maluri joase de nisip ce apar și dispar

e o apă tulbure cu vârtejuri ascunse 

în care intri

fără să mai poţi ieși

atâta timp cât trăiești

sau una în cascade se evaporă în jur

înmuind totul cer și pământ 

pielea ta însăși devine o haină udă pe 

un trup tot mai mic

ea e prima ta lectură cu care poţi păși în viaţă

undele ei spun totul în amănunt calcă

numai pe ele

cu încredere

stelele se aprind uite

chiar în mâlul ei albastru

Echinox de primăvară
2020 

Nisipuri mișcătoare tastele 

laptopului

și gâzele acestea aspirate de vântul serii 

venit de nicăieri.

Mă droghez zilnic între cei patru pereţi

cu câte o poezie nouă 

pe care eu însumi o scriu 

și mi‐o citesc.

Întâlnire târzie

Noi, când Dumnezeu ne mai putem vedea?

zise orbul privind cu toate degetele rășchirate

chipul meu de acum.

Despre noi vorbește doar piatra măruntă

de pe drumul pierdut in verdeaţa nouă

ce a prins rădăcini până la mine.

În ea se pierde orice drum vechi, ce‐i drept.

Ca iepurele în pământul reavăn, proaspăt arat, 

dispare 

ca vulturul în apa mai limpede cea de sus, 

rămâne doar 

genunchiul alb în șoapta de seară. 

Cărarea care se bifurcă

Sîntem mult mai mulţi decît sîntem

strigă singur cuc

ceva totuși aici se adună pe nesimţite

ceva nu se lasă niciodată numărat

ceva cade nu se lasă cîntărit

nu nu sîntem singuri

și ce dacă se înserează

devreme întoarcem doar capul

pe cărarea care se bifurcă

în spatele nostru. 

PREMIUL NAțIONAL „M. EMINESCU”, pe 2020, a fost decernat poetului
Vasile Dan
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Așteptând trezirea din Dumnezeu 
(file dintr‑un jurnal de lectură)

de A.G.Secară
În poemul numit „Sabia în stâncă”, din recenta

apariţie editorială a Louisei Glück, laureata Nobel
din 2020 (puţini știu că bunicii paterni, Terézia (năs‐
cută Moskovitz) și Henrik Glück, erau evrei maghiari
din Érmihályfalva (Valea lui Mihai) ‐ România ac‐
tuală), „Noapte credincioasă și virtuoasă” (volum
tradus de Bogdan‐Alexandru Stănescu,
apărut la „Pandora M”, în colecţia
Anansi Blues), încheierea aparţine per‐
sonajului liric al Analistului (probabil
un psihiatru): „...criticii au ideile. Noi,
artiștii/ (m‐a inclus și pe mine) ‐ noi,
artiștii,/ suntem doar niște copii cu jo‐
curile noastre.” (p.58)

Dumitru Radu Popescu, măcar când
a scris poemele, bună parte din ele, sau
când a lucrat la antologie, poate, îm‐
preună cu antologatorul și prefaţatorul
Cornel Ungureanu, se va fi jucat cu o
bucurie homerică, atât cu pre‐textul
(textele) Poeziei, cât și cu trupul și su‐
fletul ei, cu bucuria… bunicului sau a
neamului: volumul este dedicat nepo ‐
ţilor, nu mai puţin de nouă: Alexandra Maria, Iulia
Cristina, Antonia Estelle, Claudia Elisabeth, Andrei
Vlad, Mihai Constantin, Octav Joseph Dumitru, Tudor
Cătălin și Radu Matei.

Și când te joci și tu, cititor, cu volumul, frunză‐
rindu‐l, la început, citindu‐l mai târziu, serios, sobru,
și recitindu‐l, după îndrumările lui Matei Călinescu,
minunându‐te, nu se poate să nu surprinzi pofta de
frumos, pofta de a scrie, dar și dialogul cu toate cele,
sfinte sau absurde, cu precizarea, pre‐socratică, dar
și contemporană, că „Totul e sfârșit și‐nceput”, după
cum este ultimul vers din „Oile de pământ” (p.191)

Lucid, cu cinism filosofic (și nu este un apropo la
poemele cu câini, unde, undeva, via Nichita Stănescu,
reaflăm: „Câinele este cel mai fericit animal/ Fiindcă
își vede zeul!”, p.189; sau în „Un câine în paradis”,
p.181; sau dacă ne gândim la titlul de parte „Câinele
de fosfor”; „Lelea Marie” începe așa: „Filosofia cinică
vrea să știe laba de gâscă/ Și vântul turbat ce sunt
și ce pot/ Lumina stelei, albastrul ochilor tăi, tandrul
robot...// Cum s‐au ridicat piramidele în deșert, ce
e varza/ De ce pruncul plânge din burta mamei sale
ieșind,/ Care este produsul lui doi și cu doi, vara,/
De ce zboară uliul cotit, de ce moare secara// Filo‐
sofia cinică vrea să știe de ce mă supără foalele/
Ziua și noaptea ce sunt și ce pot/ Lelea Mărie trece

la vie fluturându‐și prestelcile/ Iarba răsare sub
poalele ei, și o doare în cot.”, p.182), dar și stoic, dar
și epicureic, în sens strict, nesfiindu‐se să pună în‐
trebări Divinităţii (sau să‐l pună sub multe semne
de întrebare), ar putea avea, exagerând într‐un sens,
ca „Motto” chiar poemul cu acest titlu: „Care‐i

bogăţia noastră,/ Sigură, ca o peruzea/
Și care ne‐acoperă ca o testemea/ pe
care niciun ticălos nu vrea/ Să ne‐o ia?/
Moartea, moartea,/ Se cheamă ea.”
(p.128) Apropo de „comentariile” la
Creaţie și Creator, dar și de spiritul ludic
(cât se poate de serios, și prin ironie și
auto‐ironie), iată poemul „Furnica”:
„Furnica, furnica./ Ce desăvârșire!/
Dumnezeu a inventat această mașină
foarte puternică/ În ziua a zecea, pro‐
babil./ Creaţia simţea o autentică/ Ne‐
voie de autodepășire/ Cosmosul urui‐
tor, imperturbabil/ Să fie miniaturizat
în nimica.” (p.44)

Ispita comparatistă ne‐ar duce de‐
grabă către Sorescu, „Cartea cu mira‐

cole”, p.175, ne‐ar aduce aminte și de un anume
Gellu Naum, „11 iulie 1980”, poem ales și pentru co‐
perta a IV‐a, este pledoarie pentru autenticitate,
anti‐calofilism liric, umanism fără fiţe, chiar dacă
apropourile livrești‐istorice pot avea efectele lor
speciale (să nu uităm că D.R.Popescu a fost și sce‐
narist la cel puţin 12 filme, conform IMDB!): „Bărbat
de patruzeci și cinci de ani/ Cu o ușoară chelie în
vârful capului/ Și cu un început superficial de burtă/
Funcţionar/ Iubitor de fotbal și de șah/ Caut trei
flori de măcieș/ Pierdute în vagonul personalului
402/ Plecat acum patru mii de ani/ Din cetatea
eternă a iepurilor albi.” (p.129)

Desigur, mulţi dintre cei întrebaţi despre scriito‐
rul D.R.Popescu vor spune câte ceva despre prozator.
Dar Nicolae Manolescu observa, în „Lista…” sa: „Ro‐
mancierul nu e atât un analist, cât un poet și paginile
lui cele mai bune sunt vizionare și lirice, cu o mare
forţă a detaliului, dar de un realism halucinant…”
Iar Eugen Simion dădea următorul verdict, încă din
1978: „Formula literară a lui D.R. Popescu asociază,
de regulă, trei elemente: gustul pentru mister și
spectaculos, o intrigă bogată și, instalat în inima
notaţiei realiste, poeticul, manifestat în preferinţa
pentru simboluri.”

Totuși, Istoria (și cea  a religiilor) și Filosofia ar
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constitui Muze majore (oarecum normal, totuși, pen‐
tru un prozator consacrat), provocatoare, precum
în „Iov, așteptând”: „Să‐i păiară odraslele în cort/
Surprinse de furtună, ca și/ Turmele de animale/
Surprinse de grozăvii!.../ Să te umple râia și lepra!/
Iov le aude pe toate, le vede pe/ Toate, și simte râia
ca lepra/ Cojindu‐se pre pielea sa./ Și nu se plânge.
Căci Dumnezeu/ S‐a transformat într‐un vis urât,/
În râie și lepră/ Și în furtuna ce‐a ucis/ Dobitoacele
și pre fiii lui Iov./ Încă așteaptă să se trezească,/
Iov,/ Din visul cumplit în care/ Cel e Sus este râia și
lepra.” (pp.191‐192)

Este penultimul poem al cărţii și ar trebui să aibă
simbolistica sa, ca și ultimul poem din carte, „Se
aud”, care s‐ar putea, într‐un fel, reduce la primele
două versuri:

„Toţi poeţii secolului douăzeci/ Stau la picioarele
lui Cehov și plâng…” (p.192) Dar „Poeţii” (titlu de
poem, p.60), totuși, „Urzesc/Eternitatea/ Noastră.”

De aici s‐ar putea începe discuţia asupra viziunii
asupra condiţiei umane și scriitoricești‐filosofice în
lirica lui D.R.Popescu (din „Se aud” mai oprindu‐mă
și la prozaicele versuri care pun accentul pe artifi‐
cialitatea artelor, în pofida capodoperelor care ne
fac, de obicei, să uităm falsul: „Puduri de dragoste
se preling/ Din limbuţia personajelor.”), care, de
pildă, în „Chestii” ne trimite cu gândul și la „Hani‐
bal”‐ul lui Eugen Jebeleanu:

„Socrate a fost învăţătorul lui Platon/ Platon a
fost elevul lui Socrate/ Socrate l‐a învăţat pe Platon
niște chestii// Platon a fost dascălul lui Aristotel/
Aristotel a fost elevul lui Platon/ Platon l‐a învăţat
pe Aristotel niște chestii”, apoi Aristotel a fost maes‐
trul lui Alexandru cel Mare, Macedoneanul, care, la
rândul său, a fost „învăţătorul oștenilor săi”, conclu‐
zia fiind una… politic‐ocultă: „Între Socrate și Ale‐
xandru Macedon/ Crește cucuta”... Sau cum ar scrie
tânăra poetă Lena Chilari, se umple „o cană de no‐
viciok”!

Este aici întreaga istorie a gândirii, poate un pic
machiavellico‐logică, dar câtă capacitate de sinteză!
Sunt prezente în carte, prin enumerare, mari
personalităţi ale Istoriei (și literare: Confucius, care
ar fi spus: „Omul superior niciodată nu/ Vorbește
despre miracole.”, p.180, Eschil, Irod, Sfântul Bren‐
dan, Ioan Botezătorul, Noe, Leonardo da Vinci, Al‐
brecht Durer, Attila, Leopold Nestorescu, Homer,
Shakespeare, Ahile, Cleopatra, Don Quijote, Sfântul
Petru, Hristos, Iuda (reabilitat, cât de cât, sic!), Timur
Tamerlan, Baiazid, Brâncuși, Agamemnon, Kant, Oe‐
dip, Brutus, Samuel Beckett, Histiacus, tiranul Mile‐
tului, Clitemnestra, Michelangelo, Lorenzo Magnifi‐
cul, Danton, Maria Tănase, Plutarch, Caligula, Erik
Olafson, care ar fi spus „Nu poţi învinge decât trăind
împotriva adevărului” (pp.156‐157), dar luptând

pentru Adevărul său când „Toate adevărurile sunt
împotrivă” (își taie o mână pentru „a ctitori
eflorescenţa și dezarticularea istoriei unui pământ”
ș.a., dar și lele Mării, un Nelu, miliţianul Viorel
C.Tarţă, Marta Policarpovici, Mirela Cernat, „cu ba‐
tista la nas, de ger, așteaptă autobuzul”, Vasile Pro‐
cletul, zis Ciușcă, bunicul Haralambie, „Floarea, fata
lu’ Marin,/ Mustăciosul din Babadag,/ și‐a Agafiei
din Karamarâm”, agronomul Bodea Petru, notarul
Pavel de la Herculane, mitraliorul Ioachim, Emil
Dreptate, boierul Nistor Stănică, tapiţerul Frederic
Năsălean, Macarie Luţurgui, care „a fost în război
de la 1 iulie 1941 până la 9 mai 1945”, „Gaston și
Isabela” Dijonului din 1463  ș.a., „Istoria Mare”
înfrăţindu‐se cu „istoria mică”, existând și „elegii
pentru fiinţe mici”, precum Mâţ, Blanș, furnicile mai
sus amintite, muștele (p.71), un asin, o libelulă, „po‐
rumbelul alb de pe clădirea ambasadei”, șopârle, o
capră râioasă (la propriu sau la figurat), fluturele
alb de varză, „expresia celei mai puternice dorinţe
de libertate”...

Realitatea (și cea dinainte de 1989, și cea de
după) nu este deloc luată în ușor (ar fi o boală a spi‐
ritului, cf. p.61), iubirii pe tunuri sau tancuri i se dă
o altfel de replică, cu un umor special: „Cu tunul se
poate trage/ În mesele rotunde/ Și în premiile/
Acordate/ Cărţilor pentru copii/ Și tineret./ Tunul
are două roţi/ Cu ajutorul cărora poate/ Repede/
Ajunge din ţara bananelor caraibiene/ în Angola ca‐
rabinierilor./ Tunul este gura/ Libertăţii./ El trebuie
să vorbească/ Și în numele miturilor/ Africane./
Trăiască tunul!/ bum! Bum!” (p.70)

Astfel, preocupările lirice (literare) nu iartă
aproape nimic, de la trimiterea unor trupe din Cuba
pentru export revoluţionar în Angola, până la vor‐
bele unui „economist britanic educat la Oxford al
cărui nume nu spune nimic” (din „Celebritate”, p.72):
„Fiecare ocupă/ Locul celui de lângă/ El/ Într‐un
cerc vicios”...

La urma urmelor, când „Adevărul e o morișcă”
(p.36),  și (se tinde ca să...) „Poezia nu se mai scrie
din cuvinte”, p.56, Circul lumii poate și o… „Tocăniţă”
(cutremurător poem amintind și de regretatul Flo‐
rea!), rezultând „O istorie” care sună așa (și pentru
a atrage atenţia, în alt loc având și o definiţie sui ge‐
neris: „Istoria este suma eroilor ei/ Împărţită la
suma erorilor ei”, p.99):

„Neputincios în faţa porţii/ Rămân afară nedes‐
cris/ De sângele întemeierii/ De cartea fiilor din
vis.// O seminţie se destramă/ În faţa porţii‐
mpărătești/ Și ora e un ban de‐aramă/ Pe care cum
să‐l cheltuiești?// Și umilinţa mă îmbracă/ În haina
ei de clovn pudrat/ Altarul luminos se stinge/ În
ochiul meu întârziat.” (p.87)

ORA, „orei” ca și simbol al „carpe diem”, i se mai
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acordă rânduri memorabile: „Ora, vulpe fragilă”
(p.181), între lumea care doarme dusă, de parcă ar
fi trebuind să vină „Ora Zero”, p.49, și măcinarea
„orei în nimic” (din „Seara”, p.46), poetul (de aici)
surprinzând (și dantesc) o istorie a comediei care
nu este numai divină!

Dar Istoria lumii poate și una a iubirii (desigur,
care poate mișca sorii, ba chiar îi poate ciocni!),
esenţializată în „Medeea” (p.117): „pentru iubire, ea
își trădă părinţii/ Fraţii și ţara./ pentru iubire, ea
pierdu cerul/ Sub care se născuse, pământul/ pe
care crescuse, totul./ Plecă pe mare cu preafrumosul
ei/ Mire/ Și născu doi minunaţi copii./ Și când își
pierdu iubirea/ Dădu foc lumii/ Își omorî odraslele/
Nimic să nu mai rămână/ ca înainte, sfânt, în tică‐
loasa Grecie.”

Bref, un poet nietzschean de descoperit, al cărui
„teritoriu liric”, din această antologie, este ca un
șantier pentru piramidele unei imense nostalgii
după Sacru, după concreteţea Sacrului (Nimic): „În
sânge lin coboară seară/ Întemeind un nou cuvânt./
Divin, un curcubeu răsare/ Întunecat peste pă‐
mânt.// Se‐aprind lumini în catedrale/ Eternizând
un vechi nimic/ Pier peștii‐n umbra lor din mare/
Și plouă peste un bunic.// Vezi urma crapului în
ape/ Când aţipești pe cruce‐un pic/ Nimic nu‐ţi este
mai aproape/ Decât zadarnicul nimic.”, p.46), pira‐
mide‐catedrale pentru toate calendarele lumii (vo‐
lumul stă, oarecum, sub semnul „Calendarelor”: pri‐
mul poem din carte, din „grupajul” „Câinele de
fosfor”, se numește „Calendar”, partea doua a cărţii
este „Calendarul nebunilor anul 2000”!), unde, într‐
adevăr, și Nebunia este marcată (undeva de Ariadna,
p.185: „Descrește lumina și se‐nmulţesc mormin‐
tele/ În care ard, mocnit și negru, ruguri de oase./
Cu genunchii goi și cu umerii acoperiţi/ Cu frunze
de iederă/ Pășește spre mine nebunia. Cu tălpile în‐
fipte în iarbă, parcă/ Stau legată de pământ cu pro‐
priile‐mi/ Rădăcini. Din creștet mi‐a izbucnit/ O
floare roșie, pe care hulpava vietate/ Vine agale,
beată, s‐o mănânce./ Furnicile se ridică pe coapsele/
Și pe umerii mei, căutând, năucite,/ Corturile albas‐
tre ale cerului./ Nicio sminteală nu e întreagă/ Până
nu vezi cum se apropie/ De tine, cu genunchii goi
și/ Cu umerii acoperiţi cu frunze de iederă,/
Tinereţea iubăreaţă. Stelele lunecă peste ape ‐/ Pă‐
sări magice în întâmpinarea primăverii./ Dedesupt
de izvoare, pietrele de fier, aur, argint, aramă,/ Ce
zac sub zidăria lumii, tainic zămislesc/ Duhurile din
care va încolţi veșnic/ iedera, cămașa lui Dionisos,/
Zeul nebun. Cel care floarea roșie/ Mi‐o mângâie cu
buzele, bulversând/ Ordinea cetăţii.”), quasi‐Erezia
curtează „Planete… cuminţi” (titlu de poem, fără cele
trei puncte, poem citat în întregime, p.183): „La Polul
Sud frigul e mai puternic decât/ La Polul Nord, iar

traiectoriile stelelor/ Nu sunt la fel. Dumnezeu,/
Geometrul cosmic,/ Observă fazele lunii și modifi‐
crăile/ Drumului soarelui, în diverse/ Anotimpuri ‐
și e încântat!/ Ce jucărie superbă ‐ această
construcţie/ heliocentrică, plină de planete cuminţi,/
Ce nu‐și ies din luminoasele lor cărări eliptice!/
Așezat pe scaunul său invizibil, El/ Încercând cu
propria sa minte/ Să înţeleagă acum legile mișcărilor
cerești,/ Pare că a uitat tainele Creaţiei sale.”

Între mitologii și divinitate, poetului îi rămâne
să invoce Babilonul, cu subtilităţi cinematografic‐
tarantiniene, necruţător, evident, cu adevărata rău‐
tate gratuită, plină de cruzime, a nebuniei umane
(piramide au fost ridicate și în zona Tigrului și Eu‐
fratului! Sic! Și acolo era localizat și Paradisul, sau,
cine știe, poate va mai fi!):

„Regii Babiloniei, oh, ce artiști!/ Primii care au
inventat afișele publicitare!/ N‐aveai decât să te
revolţi,/ Tu și ai tăi, poporul,/ popoarele! Imediat ţi
se făcea publicitate, ţie și poporului tău răsculat!/
Toţi, jupuiţi de vii, ca la/ Carte, puși, cu pielea/ La
vedere!/(...)/ Pieile celor/ Jupuiţi de vii erau întinse/
Una lângă alta, ca la expoziţie/ pe zidurile orașului
răsculat!/ Ce expoziţii adevărate!/ Ce produse ar‐
tistice necontrafăcute!/ Ce artă autentică! Mi‐e dor/
De Babilon și de regii/ Babilonului, artiști adevăraţi./
Oh, vino, odată, măreţ/ Babilon!” (p.165)

Un nietzschean mai sarcastic, atent la Nașterea
Poeziei din spiritul tragediei divino‐umanităţii, dacă
nu din circul prea omenescului, prea‐omenesc
având/surprinzând cruzimea dresajului omului de
către om!
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UN AUTOR, O CARTE

Dumitru Radu Popescu
Forme

Pentru G.V.

„Forme dormind în iarba de forme

Forme visând cavaleri emblematici

Forme dându‐se peste cap ca peștii

în marea ca o formă a apei

Forme iubindu‐se, îmbrăţișate

Forme cântând, forme ejectându‐se

din somnolenţa materiei”

Fum

E un fum cumplit în biblioteca municipală!

Probabil Homer, Ahile, Elena, Ulise,

Shakespeare, Cezar, Cleopatra

Beau tutun

Și nu ajung la același numitor comun.

Probabil e un colocviu semestrial

Despre circulaţia maritimă și fluvială

Despre istorie și prostituţie

De‐i atâta fum în biblioteca municipală.

Capra

Înflorește ceapa

Strugurii sunt ţepeni, aguridă.

Șopârlele își schimbă pieile la soare.

Într‐o firidă

Doarme o mâţă, sforăitoare.

Și în crucea zilei, ruginește sapa.

Și dintr‐o dată vântul bate de dărâmă poarta

Și vine grindina și strică totul.

Nicio lege nu are soarta

Capra asta râioasă, căcărezând iarmarocul.

Flori și frunze

Bucuraţi‐vă, frunze de dragavei

Și voi, flori de ceapă!

Fără lumina ochilor mei

Gloria voastră nicicând

n‐ar fi putut să înceapă!

Tava de argint

Resemnat, Ioan Botezătorul

Știindu‐și sfârșitul

Se‐apropie în mână cu

Satârul ce‐l va descăpăţâna

Și cu tava de argint pe care

Femeii nebune

Capus său îi va fi dus

În gură cu un măr.

Bunavestire

S‐a născut Floarea, fata lui Marin,

Mustăciosul din Babadag,

Și‐al Agafiei din Karamâram!

Voi, stele, voi, trstii, cântaţi cu drag,

Voi, ape legănându‐vă lin,

Zilele ei să fie ca lumina

Mierii de salcâm.

Octombrie

„O, tei, fratele meu!

Ce bucurie de a muri

Căderea florilor tale pe pământ.”
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INTERPRETĂRI

Dumitru Radu Popescu este un nume legendar
pentru istoria culturii românești,  cu o evoluţie spec‐
taculoasă în plan literar și social,  cunoscând gloria
și recunoașterea  ca scriitor, atât pentru romanele
sale, comparate adesea  cu scrierile lui Italo Calvino,
de care‐l apropie strategii narative asimilate realis‐
mului magic latino‐american, cât și pentru creaţia
dramaturgică, „de un neobaroc esențialmente mo‑
dern”(cf. Valentin Silvestru).

Mai puţin cunoscută și analizată, opera poetică a
acestui scriitor genial vine să completeze într‐un
concept integrator, imaginea de ansamblu asupra
creaţiei sale fundamentale, căci „romancierul nu e
atât un analist, cât un poet și paginile lui cele mai
bune sunt vizionare și lirice”(cf. Nicolae Manolescu).  

Volumul „Câinele de fosfor” inclus în colecţia O
SUTĂ ȘI UNA DE POEZII, ce apare sub egida ACA‐
DEMIEI ROMÂNE, concentrează în poeme intens
conceptualizate, substanţa unui demers liric, cu
plonjări în realitatea imediată și în mitologie. Lirica
lui Dumitru Radu Popescu transferă datele realulului
cotidian, într‐o construcţie ideatică ce fertilizează
profund substratul materiei poetice, cu semnificaţii
și simboluri biblice, convertite în lumina unui vizio‐
narism mitic și abstract:

„Hristos a spus:/Vinde‑mă pentru 33 de arginți/Și
vei rămâne de rușinea lumii/Pentru ca gloria lui Dum‑
nezeu să crească/Vinde‑mă tu/ Cel care crezi cel mai
mult în mine/ Vinde‑mă tu/Cel mai bun/ Spune‑le că
eu voi fi cel căutat de ei/Cel pe care‑l vei săruta/ Eu
voi spune la cină/Astă‑seară/Că unul dintre voi/ Mă
va trăda/ Toți vor tremura/Tu care mă iubești cel
mai mult/Numai tu mă poți/Trăda perfect/ Ca să te
faci/ Pe veci de batjocură/ Întru gloria Celui‑de‑Sus/
Și a mea/ Și a credinței tale grozave/ Căci numai un
credincios/ Poate trăda/ Sărutându‑l pe cel/ Ce va fi
răstignit.” (IUDA)

Trama  imaginarului poetic este într‐o relaţie de
strânsă fidelitate cu problematica abordată în proză
și în dramaturgie, poemele reconstituind în formula
concentrată a tehnicii lirice, o lume refugiată într‐
un univers personal, adesea aflat într‐o relaţie dis‐
junctă cu normalitatea, în acceptul comun al terme‐
nului. Umanitatea aceasta ilogică, deconcertată și
abulică își etalează toate tarele existenţiale fără
ostentaţie, raportându‐se firesc la un cod ontic in‐
versat, cu spaţii largi de acces pentru grotesc și ab‐
surd. Un gol existenţial pare să destrame sensurile
istoriei, aruncând în derizoriu soarta eroilor săi:

„În tot acest timp, pisicul se sui în gutui/ Mormin‑
tele fură șterse/ De pe fața pământului/ De copitele
cailor săi mărunți./ Un omuleț galben/ Ca de ceară/

Înfășurat în blănuri scumpe/ Și păzit de săbii/ Cu un
zâmbet straniu pe buze/ Zăcea mort/ După o noapte
de beție./ Sângele‑i năvălise pe nas și pe gura/ Plină
de dumicați./ Din acea zi/ Trupul lui începu să se
descompună/ Puțind amarnic/ Sub comorile Asiei și
Europei./ Și pisicul se sui din nou în gutui/ Și iarba
crescu neștiutoare.”(„Atila”)

Un soi de scepticism cu rădăcini în existenţialism
drapează în tonuri sumbre discursul liric, glosând
asemenea Eclesiastului pe tema vremelniciei și ză‐
dărniciei vieţii. Un univers crepuscular  aflat în des‐
compunere juisează într‐o notă de inconștienţă tra‐
gică, ignorând semnele finitudinii. Ecouri vagi din
poezia clasică transpar în irizări stinse, augmentând
în sens eminescian, tema existenţei iluzorii. Nimic
nu pare să aibă importanţă, din moment ce viaţa în
sine este perisabilă, supusă hazardului și fatalităţii: 

„Se strică oul lins de soare/ Se face umbră și nimic/
Și moara cea nepăsătoare/ Macină ora în nimic// În
sânge lin coboară seară/ Întemeind un nou cuvânt./
Divin, un curcubeu răsare/ Întunecat peste pământ.//
Se‑aprind lumini în catedrale/ Eternizând un vechi
nimic/ Pier peștii‑n umbra lor din mare/ Și plouă
peste un bunic.// Vezi urma crapului în ape/ Când
ațipești pe cruce‑un pic/ Nimic nu‑ți este mai
aproape/ Decât zadarnicul nimic.” („Seara”)  

Prin forţa capacităţii de transfigurare a realităţii,
graţie  harului său demiurgic,  poetul poate păși din‐
colo de prima instanţă a vieţii, trăind revelaţia ine‐
fabilului existenţei imateriale. Ideea transcendenţei
prin re‐prezentarea materiei într‐o alteritate impal‐
pabilă apare în literatura universală la scriitori de o
uriașă forţă artistică, precum: F. N. Dostoievski, Lev
Tolstoi etc. Arta este suprema formă de transcendere
a concretului existenţial în „forme” care pot să
depășească viaţa: 

„Forme dormind în iarba de forme / Forme visând
cavaleri emblematici/ Forme dându‑se peste cap ca
peștii în marea ca o formă a apei/ Forme, iubindu‑se
îmbrățișate/ Forme cântând, forme ejectându‑se din
somnolența materiei.” (Forme)

Apropierea de opera lui Dumitru Radu Popescu
constituie un act de curaj și de enormă responsabi‐
lizare, în același timp, dată fiind povara asumării
unei exegeze care să nu impieteze măreţia și fru ‐
museţea universului acestui scriitor uluitor. Trecând
peste incoerenţele vremurilor actuale în cernerea
valorilor, opera lui va dăinui în eternitatea istoriei
culturii românești, ca un moment reprezentativ pen‐
tru perioada anilor șaizeci.

Virginia CHIRIAC

DUMITRU RADU POPESCU ‑ 
poezia ca act adițional la proză și dramaturgie
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POEMUL DIN RAMĂ

țara mea de dincolo de Prut

Ţara mea de dincolo de Prut,
Mi s‑a dat poruncă să te uit.
Să te șterg din minte c‑un burete,
Patria mea pusă la perete.

Și, ca‑n anii noștri cei mai triști
Iar să mă prefac că nu exiști,
Iar să mă prefac că nu pot plânge
Și că alta‑i ruda mea de sânge.

Ţara mea de dincolo de Prut,
Numai lacrima dacă‑ți mai este scut,
Numai dorul te mai apără de rele,
Ţară tristă‑a Pruturilor mele.

Mi se‑ngăduie și‑acum, ca mai‑nainte,
Să bocesc cu câteva cuvinte.
Trec pe stradă, necăjit, și‑mi zic:
Of, mai bine mut ‑ decât peltic!

Iar scripturile gândite de străbuni
Mi se zice c‑ar fi pline de minciuni
Și că viitorul meu a fost trecut,
Ţara mea de dincolo de Prut.

Ţara mea de dincolo de Prut,
Am să‑ncerc, dacă‑am să pot să uit;
Și, cum scriu la carte‑naintașii,
Am să‑ncerc ca să‑mi iubesc vrăjmașii.

Dară dincolo de moarte, Ţară‑a mea,
Nu mă părăsi, nu mă lăsa –
Când chema‑mă‑va la Dânsul, Dumnezeu,
Te implor să spui că sunt al tău.

Ţara mea de dincolo de Prut,
Mi s‑a dat poruncă să te uit.
...Dar de‑o fi să mi te uit, suflet al meu,
Uite‑mă pre mine Dumnezeu!

Nicolae Dabija



Mai zilele trecute discutam cu un prieten parizian
despre o seară petrecută la restaurantul „Le Pot de
Terre”, care îmi adusese aminte de lecturile copilă‐
riei, de Alexandre Dumas, dar și de cum am râs
atunci cu toţii, având căni și de metal și de lut, cu
gândul la fabula lui La Fontaine, Le pot de terre et le
Pot de fer” („Le Pot de fer proposa/ Au Pot de terre
un voyage....”).

Pandemia l‐a închis acum. 
Apoi, tot cu gândul la o seară din anii 80, de data

asta petrecută într‐o cârciumă pe care oricât am
căutat‐o nu am mai găsit‐o, care era, cred, undeva
prin cartierul Port, după cum mi s‐a părut atunci
nu foarte departe de Piaţa Moruzzi, m‐am gândit cu
câtă nepăsare ne distrugem noi trecutul. Lăsăm să
fie distruse străzi, clădiri, schimbăm faţa orașelor
noastre ucigându‐le, de multe ori, aerul de poveste
pentru unele, personalitatea pentru altele, înlo‐
cuindu‐le prin clădiri monotone, „sistematizate” și
„termopanate” în numele unui progres care, ciudat,
în viziunea politicienilor și „dezvoltatorilor” de pe
la noi, „cere” lucruri diferite pentru români decât,
dacă tot am vorbit, pentru francezi.

După amiaza aceea, că tot aveam ceva timp liber,
mă plimbam pe niște străduţe care păstrau mult din
ce fusese pe vremuri orașul, deși cam „șifonate”. Dar,
vară fiind, și dacă tot nu plouase și nu era noroi, m‐
am plimbat în Galaţiul de altădată, ducându‐mă cu
gândul la povestea despre... 

O ușă s‐a deschis frângându‐mi gândurile și, pen‐
tru o clipă, în acea crâșmă am zărit chipul brăzdat
de ani și de vremuri al unui bărbat care ședea singur
la o masă. Părea un portret al unui pictor măiastru
care căutase să surprindă cum se pot așeza alături
suferinţa, așteptarea, speranţa și hotărârea. Nu știu
de ce, dar am simţit nevoia să intru.

După un semn de accept din partea lui, m‐am
așezat la masă cu halba în mână.

O vreme am tăcut amândoi. Apoi încă o vreme.
Pe urmă m‐a privit. Nu mai ţin minte cum am intrat
în vorbă. După ce i‐am spus că lucram în port la
Constanţa limba i s‐a dezlegat. Era un adevărat lup
de mare de altădată. Călătorise pe unde eu atunci
nici nu visam că voi putea ajunge. Prinsese chiar
curse pe „Principesa Maria”, cumpărată de la italieni,
care după primul război, când a fost navă de luptă,
a făcut din nou curse cu pasageri, dar nu ca altădată
prin Pireu spre Istanbul, ci prin Varna. 

Omul nu mai stătea de mult în ţară, înţelesese de
ce sunt în stare bolșevicii, apoi cei de‐și spuneau

comuniști, cum distrugeau vieţile
oamenilor din nimic. Venise, nu
mi‐a spus cum, să își caute o veche
dragoste.

‐ Știi clipele acelea care îţi schimbă viaţa? Așa a
fost. Am întâlnit‐o în faţă la Hotel „Metropol” nu cu
mult înainte de a fi aruncat în aer de nemţi. „Princi‐
pesa Maria” fusese ucisă, dezmembrată, în 1938, eu
îmi găsisem de lucru pe un barcaz, o copaie care nu
știu cum de nu se scufunda, a unui armator grec
zgârcit, care ne tot spunea că are în lucru o
frumuseţe de navă... În seara aceea ieșisem să mă
plimb prin oraș. Văzusem multe femei frumoase la
viaţa mea, dar ea era un vis! Fiind dintr‐o veche fa‐
milie boierească, chiar princiară, era însoţită de un
„paznic”, ceva, dar tot a scăpat de el. 

S‐au iubit cu disperare. Ea a trebuit să plece, dar
și‐au jurat că se vor reîntâlni, tot la „Metropol”, peste
câteva luni. Nu s‐a mai putut întoarce. Barcazul a
fost bombardat, el a fost grav rănit, doar prin minune
a fost singurul supravieţuitor de pe vas. S‐a trezit
într‐un spital din Stambul. Apoi, până s‐a pus cât de
cât pe picioare, a venit comunismul și totul s‐a dus
de râpă.

Ne‐am plimbat o vreme pe străzile din oraș, el
povestindu‐mi cum arătau „atunci”, mi‐a arătat pe
unde era Metropol, pe Lahovary colţ cu Domnească,
pe unde erau vechile străzi, clădiri...

Apoi ne‐am întors în crâșma aceea care părea și
atunci din altă lume.

Era seară bine. Mi‐a spus că aflase că parte din
familia ei scăpase, ea însă a rămas în ţară să îl
aștepte. A fost închisă, apoi „reabilitată”. Dăduse,
credea, de urma ei, și venise să o ia cu el. Și pe ea și
fata care, din ce aflase, era a lui. L‐am încurajat, i‐
am spus că eu aș răsturna munţii pentru iubirea
mea.

Ușa s‐a deschis brusc și a intrat o patrulă de
miliţie. Când m‐am întors, el dispăruse... Nu l‐am
mai văzut. 

Am încercat să mai dau de crâșmă dar... parcă
nici nu exista. Nu nimeream și pace, deși mi se părea
că era „pe acolo”. Ori într‐un mod straniu nu reușeam
eu să mă orientez. Cine știe?

Peste vreun an am trecut pe acolo din nou și, ca
prin minune, am văzut iar o ușă deschisă... Am gă‐
sit‐o! Crâșmarul, un tip uns cu toate alifiile, și el cu
o faţă de corsar bătrân, uitat de vreme într‐o lume
care nu mai era a lui, m‐a văzut de cum am intrat.
După câteva clipe, a venit la mine cu o halbă de bere.
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ISTORII DUNĂRENE
Două proze de Marius Chelaru

Lupul de mare
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O seară la biblioteca V.A. Urechia

‐ Parcă asta ai băut și dată trecută?
Mirat că mai ţine minte i‐am mulţumit.
‐ Vino, mi‐a spus aproape șoptit. 
În anii aceia „turnătorii”, care azi au dispărut ca

prin farmec, mulţi „transformându‐se” în „oameni
de afaceri” sau „oameni politici”, cu „sprijinul cui
trebuie”, erau unde nu te așteptai.

‐ Uite, ai întrebat dacă mai am panoul ăla cu poze.
Îl mai am. Uite!

A arătat cu degetul, atent să nu vedem decât noi
doi ce indica, o fotografie. Din ea îmi zâmbea fericit
bătrânul lup de mare încadrat de două femei. Una
care, în pofida vârstei, se vedea că fusese o
frumuseţe aparte, și o alta, încă tânără, ca o zână și
ea.

Crâșmarul mi‐a zâmbit bucuros și a șoptit scurt:
‐ Știa că ai să vii. A lăsat asta pentru tine. Mi‐a

spus să îţi mulţumesc. Nici nu știi cum l‐ai ajutat să
aibă inima mai ușoară. Avea nevoie de un om, și tu
ai fost pentru el acela.

De atunci nu am mai găsit crâșma aceea. Poate

că așa am și vrut, poate că nici nu mai există. Poate
nici nu a existat vreodată decât în inima mea. 

În fond, multe s‐au schimbat. Parcă a fost o altă
poveste frumoasă pe care mi‐a dăruit‐o Galaţiul. 

Cartierul, care, paradoxal, păstrează atât de multe
din felul de a fi al vechiului oraș, e acum ca vai de
lume, arată pe alocuri mai degrabă ca un loc uitat
de lume decât unul care trebuie conservat, ajutat să
supravieţuiască. Deși pe ici pe colo câte cineva în‐
cearcă să‐și bată capul. Am mers acolo și seara, dar,
la un moment dat, m‐am trezit nu între docheri sau
marinari ori călători veniţi de departe, cum era când
încă mai stătea în picioare Hotel „Metropol”, ci între
câini vagabonzi. 

Dar eu păstrez în minte, între atâtea alte seri mi‐
nunate și atâtea chipuri și seara aceea și chipul bă‐
trânului lup de mare. Și speranţa că Galaţiul va reuși
să păstreze cât mai mult din frumuseţea și perso‐
nalitatea sa, și nu se va lăsa potopit de buruienile
așa zisului progres.

Mai era ceva timp până să înceapă lansarea de
carte pe care o aveam la Biblioteca „V.A. Urechia”,
din Galaţi, așa că am ieșit să mă plimb prin faţa clă‐
dirii frumoase, cu ani și ani în urmă sediul Comisei
Centrale a Dunării.

În partea dinspre gară câţiva oameni vorbeau
despre ale lor, din Galaţi, la o ţigară.

Când am întors privirea, în cealaltă parte am vă‐
zut un bărbat care părea și nu prea în vârstă, greu
de spus câţi ani avea. Părea însă rupt de lume. Strân‐
gând în mâini o carte învelită într‐un ziar vechi,
parcă, se uita tăcut, adâncit în gânduri, la bustul
unui personaj care nu mai este cine știe ce cunoscut
azi, V.A. Urechia.

M‐am apropiat de el salutând. Câteva clipe a pă‐
rut că nu mă observase. Când era cât pe ce să plec
mi‐a răspuns. Avea o voce cântată, cu un accent stra‐
niu, care îmi aducea aminte mai degrabă de felul în
care vorbeau persienii, dar nu mai aera ceva...

‐ S‐ar fi bucurat, oare, să vadă cum a ajuns bustul
lui aici, în faţa bibliotecii cu numele lui? Multe a mai
vrut să facă... Multe a și făcut, dar apoi au venit
comuniștii și parte s‐au dus pe, apa sâmbetei. Iar
acum ăștia de azi, care cred că pot, indiferent de
costurile materiale, umane, culturale și morale, re‐
seta lumea și asta e tot... istoria, cu bune și mai puţin
bune, nu a fost, nimic nu a fost...

Nu era hârtie de ziar, și... era și nu era nici o
„carte” după înţelesul de azi. S‐a așezat alături de
mine și m‐a privit atent. 

‐ E o carte, dar una pe care nu ai de unde să o
știi. Azi nimeni nu mai are de unde să o știe. El (și

arătă cu capul spre bustul lui Urechia) a văzut‐o,
odată, în mână la prietenul său, Leon de Rosny, care
părea foarte tulburat în acea zi. Mâna cu cartea îi
tremura foarte tare. Atunci nu am înţeles de ce.
(Așadar era acolo, mi‐am spus.) Apoi, după ce am
găsit‐o unde mi‐a spus că o lăsase pentru mine, și
m‐a rugat să am grijă mare de ea și să fiu atent ce
fac, să nu o las între cărţile pe care le donase biblio‐
tecii prietenului său Vasile din Galaţi (de unde să
știe el cât de indiferenţi și rău intenţionaţi pot fi
birocraţii de la noi, de ieri și de azi, și cum cărţile lui
n‐au mai ajuns aici?!). Acum știu de ce trebuia să
am atâta grijă.

A scos‐o din învelișul din piele, pe care era scris
cu litere aurii parcă în persană sau o scriere cumva
asemănătoare, și a așezat‐o între noi. Erau, de fapt,
un teanc de file de papirus, îmi părea, scrise mărunt
dar foarte îngrijit, într‐o scriere străveche, pe care
nu o cunoșteam. 

‐ E atât de veche, și totuși pare scrisă ieri... Leon
avea de ce să se teamă. Nu a vrut să o mai folosească
după ce a înţeles. A acceptat soarta de muritor, dar
nici nu a distrus‐o. Acum e la mine. Eram ca tine
când, pe ușile acestei clădiri, pe când era Palatul Co‐
misiei Europene a Dunării, fojgăiau tot felul de inși
care miroseau fie aventura, fie posibile averi care
așteaptă să fie găsite, fie.... cine mai știe ce bazaco‐
nii.

Tăceam și ascultam. Știam că Leon de Rosny do‐
nase cărţile sale României, bănuiam și cât de valo‐
roase trebuie să fi fost, să fie și azi. Mă întrebam ce
ar fi fost să fi ajuns în ţara noastră și câtă lume ar fi
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aflat lucruri nemaipomenite atunci pentru noi.
‐ Leon a fost un vizionar, dar cred că nu s‐a

așteptat nici el la asta. Orientul îi dăruise lucruri la
care nu visase. Pare‐se că multe dintre acestea le
împărtășise numai cu prietenul său, cu Vasile, deși
acesta avea alte preocupări. Dar îl ascultase fascinat,
și chiar avea de gând să... Cel puţin așa cred...

Omul mi‐a povestit cum plecase la Paris să pre‐
gătească totul, în așteptarea finalizării demersurilor
necesare pentru a putea aduce cărţile în România.
Însă degeaba. Dar a fost și ceva bun în asta, pentru
că a putut să facă ce trebuie cu acele cărţi despre
care Leon de Rosny îi spusese imperativ, privindu‐l
în ochi, să aibă grijă să nu cadă pe „alte mâini”.

Era o seară de vară frumoasă. Cine știe cum, o
pală de vând a adus mirosul Dunării până la noi. A
tras adânc aer în piept și m‐a privit iar. Mi‐a luat
mâna și, rostind în șoaptă niște cuvinte pe care nu
le‐am înţeles, mi‐a așezat degetele pe foile de papi‐
rus. Parcă...

Deodată, în jurul meu era o cu totul altă lume. 
Oameni îmbrăcaţi altfel... ca altădată. Clădirea,

tot frumoasă, părea cumva aceeași... dar era și ea
altfel. Ușile se închideau și se deschideau continuu.
Pe lângă mine au trecut doi indivizi care mi‐au arun‐
cat, sau mi s‐a părut?, o scurtă privire, pășind grăbiţi
spre stradă, mai departe, vorbind în rusă. Apoi alţii...
La un moment dat doi români, vorbind, cam ciudat,
ceva despre un drum, au mers grăbiţi pe lângă mine
și s‐au urcat într‐o trăsură care îi aștepta în faţă.
Apoi nu știu de unde au ieșit doi domni eleganţi,
manieraţi, vorbind franceză. Pe unul parcă îl
cunoșteam. Am auzit doar câteva cuvinte din ce spu‐
neau, ceva de genul: Une question de droit Ethno‑
graphique..., les roumaines..., latins..., „La Danube, tu
sais, est tout à la fois, un frontière naturelle et un
voie commerciale...”

‐ Auguste, arête s'il vous plait...
Apoi mi‐am zis că am înţeles: cred că... erau Leon

de Rosny și Auguste Lesouefa!
Nu s‐au apropiat. Cel care credeam că era Leon

de Rosny m‐a privit lung, apoi, poate mi s‐a părut,
dar s‐a albit la faţă, și, cu pași tremurători, a plecat
însoţit de companionul său, care m‐a privit doar o
clipă, în trecere, mirat.

Pe drum treceau încolo și încoace trăsuri, dar și
căruţe cărând tot felul. În una dintre ele se vedea
un morman de pește. Unul a căzut în praf și...

‐ Nu veniţi?! Începe lansarea!
M‐am uitat în jur. Eram singur. Țineam în mână

o carte de‐a lui Rosny, Les Roumains de l'Orient, pe
care o luasem de acasă știind relaţia dintre Urechia
și francez. 

Am dat ușor din cap amuzat de câte feste îmi

poate juca o clipă de visare, ce altceva putea fi, cu
gândul la o carte, la depărtări, la Rosny și la drumu‐
rile prin Orient... M‐am ridicat să plec și, în acea
clipă, de sub mâna pe care o ţineam pe bancă a lu‐
necat jos o mână de foi de papirus pe care erau di‐
verse scrieri. Știam foile astea a lui Rosny, dar aici
cred că erau unele de care nu știam. Dar totuși nu
era cazul să îmi fac cine știe ce gânduri, doar nu le
ţineam minte pe de rost. Însă una mi‐a atras atenţia:
semnele semănau cu acelea din cartea omului... care
fusese sau îl „visasem” cu ochii deschiși...

Am intrat în sala în care urma să fie lansarea.
Era, ca de obicei, plină ochi. 

Am vorbit apoi și despre necesitatea de a păstra
bibliotecile cu atât mai mult în aceste vremuri în
care tinerii cred că internetul era totul, amintind că
așa au crezut și cei care scriau pe tăbliţe de lut, și
cei care scriau pe pergament, și cei care... Cartea
este ceva aparte, trebuie respectată. Cartea ne poate
duce dincolo de timp și de spaţiu, am spus, și am
văzut în sală câteva zâmbete ale câtorva tineri, care,
o clipă doar, au lăsat telefoanele pe care căutau, pro‐
babil, pe net ceva pe ascuns.

La final, pe când dădeam mâna și schimbam câte
o vorbă cu diverși oameni din sală, scriitori ș.a. s‐a
apropiat... cel pe care... îl întâlnisem „afară”... Ori vi‐
sasem.... 

‐ A fost interesant, mulţumesc. Poate ne vom mai
vedea...

Apoi s‐a dat deoparte să facă loc altora. Nu l‐am
văzut nici depărtându‐se, nici dacă și când a plecat.
Dar am văzut, o clipă, că atunci când a venit sprea
mine avea în mâini pachetul acela de foi. 

Întrebând colegii am constatat că nimeni, chiar
nimeni nu îl văzuse, nici nu îl cunoștea nimeni. Ni‐
meni nu își amintea să îl fi văzut alături de mine
nici afară, nici în sală. Dar acolo fiecare era preocupat
de diverse întâlniri, discuţii, așa că, în fond... cine
știe? 

Am căutat în buzunar. Foile cu acele scrieri nu
mai erau. Era doar o mână de bucăţele fărâmicioase
de hârtie care păreau că se destrămaseră sub greu‐
tatea atâtor secole care, pare‐se, trecuseră peste ele.

Ajuns acasă am căutat și acele pagini cu alfabe‐
tele, dar nu, nu erau ce văzusem eu. Am trecut din
nou la lectura volumelor despre Japonia ale lui
Rosny, pentru cartea pe care o scriam atunci. Am
găsit însă fraza pe care o spusese... poate, cel pe care
„îl întâlnisem” la Galaţi, în cartea lui Rosny, Les Rou‑
mains de l'Orient, pe care o luasem din biblioteca
gălăţeană. Poate deschisesem cartea exact acolo și
o citisem și de aceea...

Poate de aceea, mi‐am spus cu gândul la acele
clipe de la Galaţi, poate de aceea.



Criticii noștri i‐au „trimis” în spaţiul orfismului,
de pecete moldavă, pe Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu,
Ioanid Romanescu și Dan Laurenţiu, poeţi ieșeni
contemporani, aflaţi mereu în redesenarea unei
identităţi pe care regimul instaurat după război o
suprima abuziv. Au fost regenescenţii străvechii tra‐
diţii cu amprentă metafizică a Moldovei. Din mare
tristeţe, nici unul nu mai este printre noi.

Să mai fi trăit, Cezar Ivănescu ar fi împlinit, anul
acesta, pe 6 august, 80 de ani. Ar fi împlinit, dacă
acum 13 ani, în Joia Mare și Neagră a Paștelui, era
24 aprilie, poetul n‐ar fi plecat să se înfăţișeze por‐
ţilor întunecate ale Hadesului, unde coborâse cândva
și Orfeul din care se trăgea spiritual.

După o viaţă plină de peripluri, peripeţii, dar mai
cu seamă privaţiuni și suferinţi (pentru orientarea
sa dizidentă faţă de toate regimurile), ani care au
însemnat exil de profesor prin Ardeal, ani de redac‐
ţie la revista Luceafărul, din București (din care ne
amintim de scandalurile dintre el și un alt vulcanic,
Mircea Dinescu) și apoi pe la Pitești, la revista Argeș,
și prin atâtea alte locuri, poetul se întorcea după
´89 la Iași, orașul tinereţii și al desăvârșirii sale.

În 1984 înfiinţase, la București, Cenaclul „Numele
poetului” din care aveau să iasă la lumină zeci de
nume poetice remarcabile, de‐ar fi să amintesc, cu
totul selectiv de Gabriela Creţan, Mircea Drăgănescu,
Petruţ Pârvescu, Marian Constandache, Sorin Paliga,
George Geacăr, Camelian Propinaţiu, Iuliana Paloda,
Alexandru Horia, Ioana Dana Nicolae sau Corina
Toma.

În 1990 se „întâlnea” cu minerii, prin Capitală,
întâlnire din care au rezultat niște luni de spitalizare
și suferinţe. Din 2000, devine directorul Editurii Ju‐
nimea de la Iași, loc unde mi‐a moșit și mie, în chiar
acel an, debutul în poezie. Iar peste vreo doi ani,
avea să‐l moșească și pe fiul meu, devenindu‐i naș
de botez.

Ne întâlneam în fiecare dimineaţă, la Casa Pogor,
în biroul directorial al lui Lucian Vasiliu. Era ritualul
cafelei și tutunului, care, de multe ori, devenea atât
de „turcesc” încât abia ne dibuiam prin fumul dens.
Vorbăreala era la fel de densă. Despre scriitori, texte,
noi apariţii, proiectele sale pentru Editura Junimea
și, obligatoriu, mult sport; desigur fotbal, acolo unde
Cezar Ivănescu era expert. Știa să vadă complet un
meci, memora faze, jucători, greșeli de joc sau de

arbitru și le depăna într‐o per‐
fectă diacronie.

Și a venit anul 2008 care i‐
a fost fatidic. Răutăţi de brea‐
slă, legate de presupuse relaţii cu Securitatea, care,
de fapt, n‐au fost, au produs un urlet interior imens
care a vărsat un ocean peste vulcanul din el și încet,
dar sigur, l‐a stins. Ce rămâne? Marea operă… și
amintirea unui om unic, mai ales în spaţiul ieșean,
printre confraţi, viu, public, implicat. Adevărat prie‐
ten, dar nu cu mulţi. În totalitate, un personaj com‐
plet al istoriei culturale românești.

Pe piatra tombală de la Cimitirul Eternitatea din
Iași scrie, cu versul său: „La capăt de drum se‐așază/
Dumnezeu în faţa mea”. E un vers ales de prietenul
său, Lucian Vasiliu, vers reprezentativ pentru a în‐
ţelege că don Cezar, cum îi spuneau cunoscuţii, vede
plecare ca o trecere așteptată către o stare supe‐
rioară, cel puţin, de el meritată. Un rebel care a riscat
destinul pentru adevăr. Desigur, nici lui nu i‐a ieși
demersul, dar a lăsat urme adânci, pe care cei care
l‐au cunoscut, nu le pot șterge.

Faţă către faţă cu Dumnezeu, cum scrie pe mor‐
mântul de la Iași, un alt vers al său rămâne paradig‐
matic pentru un poet care n‐a trăit niciodată ferici‐
rea.

E intitulat  Jeu d’Amour (Supremum vale):

!deci voi muri, – și alții au murit,
deci nu mi‑a fost de‑nvățătură,
o voi sfârși și eu într‑un sfârșit
deci tot cu sufletul la gură,
deci voi muri, – și alții au murit,
deci nu mi‑a fost de‑nvățătură,
o voi sfârși și eu într‑un sfârșit
deci tot cu sufletul la gură!

!de frații mei lovit cumplit
și‑ntâmpinat cu nouă ură,
cu groaza și cu foamea prigonit
te‑am purtat, suflete, pe gură,
de frații mei lovit cumplit
și‑ntâmpinat cu nouă ură,
cu groaza și cu foamea prigonit
te‑am purtat suflete pe gură!
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REMEMBER

Cezar Ivănescu ‑ 80
Trubadur cu sufletul pe gură

de Liviu Apetroaie
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!ca un Copil Bătrân și fericit
acuma plec spre altă‑nvestitură,
acolo unde sunt ținut uimit
de Domnul tot cu sufletul la gură,
!ca un Copil Bătrân și fericit
acuma plec spre altă‑nvestitură,
acolo unde sunt ținut uimit
de Domnul tot cu sufletul la gură,

!deci voi muri, – și alții au murit,
deci nu mi‑a fost de‑nvățătură,
ca să‑l săruți apoi la nesfârșit
sărută‑mi sufletul pe gură,

!deci voi muri, – și alții au murit,
deci nu mi‑a fost de‑nvățătură,
ca să‑l săruți apoi la nesfârșit
sărută‑mi sufletul pe gură!

Fericit cel care

‑ In memoriam Cezar Ivănescu ‑

fericit cel care n‐are cui să aducă
laude, nici măcar unui vârf de plop
ce unduie ca fecioara‐n dans
până în zori ‐

Când sună, clopoţelul cel legat
de mâna mamei, îmi taie vocalele
una câte una, până la cântecul
scris pe tălpile unor îngeri,

atunci iarba de sub cap cerșește
steaua din carte, cartea de oglinzi
purtând cerul din copilărie.

Fericit cel care‐n Noaptea de Înviere
bea vin tăiat cu lapte, lăudând Domnul
și Cartea ca pe cea mai iubită femeie!

Sterian Vicol
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ANIVERSĂRI

Scriitorul gălăţean Ilie Tănăsache a împlinit pe
29 aprilie 2021 vârsta de 90 de ani. Este cunoscută
apropierea sa de viaţa culturală a urbei; de aseme‐
nea, se știe că un număr important de ziariști ai lo‐
cului îi datorează cel puţin un gând de bine pentru
sprijinul primit la debutul în meserie. Un succint
c.v.: Ilie Tănăsache, prozator, publicist, scenarist,
s‐a născut în urmă cu nouă decenii la Independenţa,
judeţul Galaţi. Școala primară a absolvit‐o în comuna
natală. Apoi a urmat Școala Profesională C.F.R., Liceul
„Vasile Alecsandri” și Facultatea de Filologie a In‐
stitutului Pedagogic din Galaţi. Este absolvent al
Facultăţii de Ziaristică din București. A fost  reporter,
șef de secţie și redactor șef adjunct la ziarul „Viaţa
Nouă” din Galaţi, de unde s‐a transferat ca secretar
literar la Teatrul Dramatic din urbea noastră. Din
1969, a devenit redactor publicist comentator la
„Scânteia”, iar după 1989, a lucrat la „Adevărul”, săp‐
tămânalele „Parlamentul”, „Actualitatea medicală”,
fiind și redactor șef Editurii Doris București. Este
din anul 1967 membru al Uniunii Scriitorilor din
România. Are în jur de 30 de cărţi – romane, proză
scurtă, publicistică, volume pentru copii. Romanul
„Mâine cu mare dragoste” a fost tradus în 1979 în
limba slovacă. A scris scenarii de film artistic – unul
regizat de Mircea Veroiu, altul de Dan Necșulea, la
ultimul fiind și coscenarist. Între distincţii amintim:

premiul I pentru volumul destinat
celor mici, „Azor cel Verde” (1972);
premiul naţional de publicistică
(1982); premiul I al Interviziunii
pentru filmul „Lansarea” (unde este coscenarist),
distincţie primită în 1984. Gălăţeanul Ilie Tănăsache
s‐a remarcat prin prozele și scenariile sale cu su‐
biecte interesante, mereu având oamenii trudnici în
prim‐plan, cât și prin longevitatea sa în publicistică,
mare parte dintre reportajele lui promovând fapte
care au propulsat Galaţiul pe plan naţional. În timpul
celor aproape 20 de ani cât s‐a aflat în prim‐planul
ziaristicii locale, a sprijinit, cum spuneam, mulţi ti‐
neri dornici să acceadă în meseria de gazetar, practic
toată noua generaţie de publiciști de la fostul ziar
local „Viaţa Nouă”. 

În numele lor, al celor ce încă trăiesc și al celor
plecaţi la Ceruri, precum șI în numele tuturor
gălăţenilor care‐l știu și‐l apreciază îi doresc să aibă
parte în continuare de ani mulţi cu sănătate și bu‐
curii. Întrucât în această perioadă Ilie Tănăsache
traversează o nouă cumpănă de viaţă să ne îndrep‐
tăm gândurile de bine către prietenul nostru mai
mare, urându‐i să aibă puterea de a  învinge și de
această dată încercarea la care îl supune soarta.

Dan Plăeșu

Ilie Tănăsache ‑ 90
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INTERPRETĂRI: O CARTE UNICAT

Iarăși despre Istoria Galațiului
„Galațiul, așa cum ni‑l amintim”

de Săndel Dumitru
Am intrat, în sfârșit, în posesia ultimelor două

volume (7 și 8) din seria celor zece anunţate și pot
spune că Galaţiul poate răsufla liniștit. Căci cel  mai
mare câștig ce s‐a realizat prin publicarea celor opt
volume apărute până în prezent constă în faptul că
o mare parte din documentele ce privesc Galaţiul și
zona de apelativitate, ba chiar dintre cele ce privesc
evoluţia istorică a României, sunt salvate. Aceasta a
fost și raţiunea autorului – de a conserva, sub formă
tipărită, imensul material documentar și ilustrativ
adunat într‐o viaţă de om. Ce se va întâmpla mai
departe, cum se va structura, cronologic sau pe eve‐
nimente, e o altă problemă la care autorul, sau alţii
care vor veni după el, urmează să se gândească. Ori‐
cum, ceea ce a realizat Săndel Dumitru, prin aceste
opt volume  trebuie remarcat și preţuit pentru că
puţine dintre localităţile ţării se pot mândri cu ase‐
menea licrări hipopotamice, care depășește chiar și
posibilităţile unei echipe generoasese  de specialiști

Istoria este constituită din fapte istorice unice și
irepetabile. Nimeni nu poate schimba anii de domnie
ai lui Ștefan cel Mare, sau să modifice Unirea de la
1859, dar îi poate conferi mai multă substanţă și
conţinut. Cine mai știe astăzi, bunăoară, cât de du‐
reros au resimţit ieșenii stabilirea capitalei la
București? Momentul a fost greu și chiar noul dom‐
nitor, ca moldovean, a avut o strângere de inimă.
Adânc tulburat, luni la 15 ianuarie 1862, alesul
Iașilorși al Moldovei încheia istoria capitalei Moldovei
ieșind îngândurat din Palatul Domnesc și pășind tăcut
printre ostașii de gardă din toate schimburile, veniți
să‑l petreacă. Urcându‑se în poștalionul pe tălpici, cu
care el pleca spre București, unde era așteptat joi 18
ianuarie privea desigur întristat, ca și acei din jur,
coborârea steagului țării de pe catargul reședinței
domnești. Sunt momente când nu ești foarte sigur ce
ar trebui să faci, dacă să mai stai sau să pleci, sunt
momente grele în care pendulezi între ceea ce știi și
ceea ce vrei, când nu știi cine ești! Pe istorica sradă
din capitala Iași, chiar pe strada Lăpușneanu, pe casa
conducătorului boierior anti unioniști, Neculai Istrati,
de vizavi de casa lui Cuza (unde‑i acum așezământul
pictorilor), se ridica mirat stindardul Ţării Moldovei,
îndoliat cu o mare panglică neagră.

Orașul era plin de afișe îndoliate, dar alături de
ele mai puteau fi citite și parodii la poezia lui Vasile
Alecsandri Moldova în 1857:

Blestemul țării curând să cadă
Pe capul vostru nelegiuit
Blestem și ură!... Lumea să vadă
Cât rău în jur ați făptuit

Fie‑vă viața neagră, amară!
Copii să n‑aveți de sărutat!
Să n‑aveți nume, să n‑aveți țară
Aici să n‑aveți loc de‑ngropat.

Și când pe calea de veșnicie
Veți pleca sarbezi, tremurători
Pe  fruntea voastră moartea să scrie
Dușmani ai țării! Cruzi vânzători!  

Kogălniceanu a trebuit să facă atunci promisiuni
mari ieșenilor pentru a mai îmblânzi  frustările mol‐
dovenilor. Printre ele figura și transformarea Pru‐
tului într‐o apă navigabilă și declararea Iaașului
drept Porto Franco. Câte din ele au fost înfăptuite?
Nu este rostul acestor sumare comentarii să răs‐
pundă la această întrebare. Oricum, cel de al 7‐lea
volum semnat de Săndel Dumitru este burdușit de
documente inedite, menite să întregească infor ‐
maţiile noastre despre unele fapte din istoria Ro‐
mâniei. De bună seamă că în cartea sa cititorii pot
găsi răspuns la multe din problemele ceţoase din
istoria noastră mai veche și mai nouă.

A existat, în momentul Unirii de la 1859,  un par‐
tid politic separatist, potrivnic actului cel mai dorit
de români la acel ceas de istorie devălmășită? Iată o
întrebare la care istoricii încă nu s‐au pus de acord
și la care autorul acestor masive tomuri pletorice și
decomplexate oferă un răspuns, dacă nu veridic, cel
puţin plauzibil. 

Cred că la acea dată noţiunea de partid politic
nu era încă înţelenită în lexicul Principatelor Ro‐
mâne, dar a existat desigur două grupări de orientări
diferite care chiar s‐au confruntat în acele zile în‐
cărcate cu mâzga unor interese private sau de grup.
Ideea desprinsă de Săndel Dumitru este că cei ce al‐
cătuiau tabăra separatistă – Bălșeștii, Asachi, Istrati,
Scheleti ‐ erau agenţi favoriţi ai Rusiei, deveniţi între
timp funcţionari ai lui Vogoride. Există aici o nuanţă
care nu trebuie pierdută din vedere.Si atunci, ca și
mai târziu, răul românesc avea o sorginte panslavistă
și se insera în toposul românesc sub patrafirul
identităţii de credinţă ortodoxă. Se‐nţelege că nuanţa
filorusă era ţinută sub masca inflaţiei patriotarde și
putea fi decelată mai greu. E un filon care merită să
fie cercetat în toate articulaţiile colaterale.

Nu mai insistăm, dar precizăm că aceste două
volume, adăugat le cele 6 anterioare și întregite cu
cele ce vor urma reprezintă un adevărat tezaur prin
care Săndel Dumitru  conferă Galaţiului adevărata
sa identitate și particularităţile trecerii prin lume,
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prin istorie și prin veac. Rod al mai multor decenii
de trudnicie, această carte, sunt convins că va con‐
stitui subiectul viitoarelor teze de doctorat și va fi‐
gura,sunt sigur,  în bibliografia viitoarelor lucrări ce
se vor scrie despre Galaţi și despre zona sa de ape‐
lativitate.    

O menţiune mai specială merită ilustraţiile cu
care este împănată această carte și care configurează
metamorfozele orașului în lunga și bogata sa istorie.
Căci dincolo de toate vitregiile vieţii, aici, în atriul
stâng al Dunării s‐a scris o istorie interesantă și s‐a
prefigurat istoria mare a ţării. Asemeni ghiocului

main, din paginile acestei lucrări, se aud vuind tala‐
zurile istoriei învolburate, care n‐a scutit nici
Galaţiul, cum n‐a scutit nici ţara de aluviuni cicatri‐
zante. 

Îl felicit pe autor – norocul cel bun al Galaţiului ‐
și cred că trudnicia sa, prelungită în câteva decenii
bune de documentare,  reclamă deja o recunoaștere
publică. Nu știu cine ar putea s‐o facă – Uniune Scrii‐
torilor, Academia Română, Consiliul judeţean ‐ știu
doar c‐o merită, vorba Eminescului, cu asupra de
măsură.

Ionel Necula ‑ Tecuci

Piața Regală / a statuii C. Negri

În față la Sure vizavi de parc
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SCRISORI NETRIMISE
de Sterian Vicol

Când scriu

lui Varujan Vosganian

Nu trădez vinul, nici poezia la taifas,
bem lacrima cristi dintr‐o cupă 
cu picior înalt, lăudându‐l după
dansul de‐o noapte cât o fi rămas

Spre ziuă, cupa‐i cuib de ciocârlie 
căzută pe pământ sub frunză de vie, 
din ea au băut și prinţi și cerșetori 
cum eu cu prietenii, de‐atatea ori...

Bând târziu, pân'la amiază, 
(umbra viei cu vinul ne veghează) 
trecem clipa într‐un alt veac 
fiindcă poeţii și scrisul n‐au leac.

Măcieșul
Mai alb ca iarna‐n cimitir,
singur, măcieșu‐i veghe la răscruce, 
pe unde vântul toarce fir cu fir 
că‐l vezi pe cel ce vine că se duce

Mai nalt c‐o palmă de pământ 
spre cer, el braţele își deșfășoară, 
dar dedesubt, unde‐i ramul frânt,
se văd albind, excrementele de‐odinioară!

Când drumeţii trec pe‐aici, în seară, 
el, fiind singur la răscruce, 
devine brusc un arbore de ceară 
pentru cel ce vine când se duce.

țăranii
Mai sunt sau numai cred că sunt, 
fără ei, satul rupe funii de cer, 
ca și pietrele ce se lovesc pe prund 
vestind că ei, ţăranii, nu mai pier?

O, și dacă ei se duc, șir de cocoare, 
rămâne‐n casa lor cămașa neţesută 
din cânepa toarsă la o șezătoare, 
semn ales sub icoana prea văzută?

Satul meu
De Calea Lactee atârnă sătucul meu 
cu toate vieţile și morţile, deopotrivă, 
cum pruncul bătrân, sub arc de curcubeu, 
atârnă de vinul ce trece în colivă.

Până plecăm singuri prin strigătul mut,
când mama‐i o floare de pământ,
din care se‐nalţă dintru început
îmbrăcat în plâns, un anume cuvânt ‐

Eu de el ca un lăstar mă prind 
că satul meu e pe‐o cale stelară,
călătorind, el mă destramă‐n colind
căci niciodată nu trădeaza, nu coboară...

Umbra lui Esenin

Pe Uliţa Arbat,
prin cârciumi pline
cu‐atâtea destine,
poeţii se bat
pentru vers și vodcă
pentru pâine deloc?
ei visează că‐s într‐o lotcă 
în care mereu petreec 
trăgând parcă la edec.
Dar umbra lui Esenin 
e‐o rază de vin senin
într‐o cupă rece,
una pân’n la zece...
Doarme luna, cobza cântă, 
cânt de foc de/din Amur
sub icoana sfantă,
cu vodcă stropită,
plânsă fără lacrimi,
fulger de copită, 
într‐un joc de patimi...
Pe Uliţa Arbat, 
prin cârciumi pline 
de muzici sibiline 
poeţii încă se bat
în versuri și vodcă
și lumea o străbat
în cârciuma‐lotcă!



*
Din cauza tremorului și a rigidităţii musculare,

mamei îi este foarte greu să mai facă unele activităţi.
Se ridică anevoie de pe scaun, trebuind să fie ajutată.
Nu‐și poate mărunţi mâncarea în farfurie. Agaţă
greu cu furculiţa câte ceva și, apoi, o pierde pe drum
sau nu‐și nimerește gura. La W.C., se descurcă foarte
greu. Mama a fost întotdeauna o femeie curată și în‐
grijită. Acum, stă zeci de minute, până reușește să‐
și rezolve, cât de cât, igiena intimă. Se curăţă cu aten‐
ţie, se spală, dar, uneori, se murdărește pe pantalonii
de pijama sau pe poala bluzei. Bătrâneţea este ca o
mlaștină în care te afunzi din ce în ce mai mult, fără
să mai ai puterea de‐a te salva. E greu când devii
neputincios. Rabzi, fiindcă nu ai încotro, aștepţi. De
bătrâneţe nu te mai vindeci. Am fost odată în situaţia
de a mă îneca. Eram epuizat, eram speriat, dădeam
din mâini, din picioare, dar nu mai aveam niciun
spor. Deși malul era aproape, nu mai aveam putere
să mai ajung la el și mi‐era rușine să strig după aju‐
tor. Când am simţit pământul sub tălpi, tot trupul
îmi tremura și era moale ca o piftie. M‐am târât în
patru labe până la marginea apei. Aceleași sunt sen‐
zaţiile bătrâneţii. Vrei să scapi și nu poţi. Ești para‐
lizat în mijlocul ei. Cu cât te zbaţi, cu atât te duci
mai în adâncul care te asfixiază.

Am necăjit‐o pe mama mult când eram tânăr. Și
pe tata, desigur. Am avut o perioadă de boemă stu‐
denţească și de primă tinereţe, timpuri învălmășite.
Cam în anul doi de filologie, am intrat într‐un grup
de cheflii. Erau poeţi, plasticieni, actori. Discuţiile
pe care le purtam, interminabile, erau interesante,
adesea polemice. Ne aprindeam dintr‐o vorbă, fie‐
care voia să domine, să exhibe. După închiderea câr‐
ciumilor, continuam perorările în parcuri publice
sau la vreunul acasă, acompaniate de nelipsite sticle
cu vin. Rar participau fete. Era o treabă aproape ex‐
clusiv bărbătească. Nu toţi convivii erau de calitate.
Apăreau și simpli beţivani care, e drept, aveau far‐
mecul lor. Am stat de mai multe ori la masă cu un
tânăr care bea votcă în cantităţi industriale, era o
votcă românească, ieftină, de proastă calitate. Amicul
cerea un litru, cu un păhăruţ cu sirop, ca să nu‐i fie
greaţă din cauza mirosului înţepător. Bea din sticlă
câteva degete, apoi, turna siropul, o întorcea de mai
multe ori, agitând‐o, până când amestecul se făcea
în întregime, și apoi o bea cu mare lăcomie. Totul
era greţos, și calitatea băuturii, și  cantitatea, și omul,

un sfrijit deosebit de avid. Bineînţe‐
les că se îmbăta în ultimul hal. Făcea scandal. Dacă
se supăra, mai cerea un kil. Dacă nu era servit, se
supăra și mai rău, era în stare să se bată. Odată, când
a plecat furios, a trecut pe la garderobă și a luat pă‐
lăria și pardesiul meu, pe care cu greutate, am reușit
să le recuperez, peste câteva zile.

Aveam o cârciumă favorită. Chefurile nu erau
foarte dese, dar erau ritmice. Orice motiv era potrivit
pentru o petrecere. Într‐un an, când a nins, am băut
pentru prima zăpadă timp de două zile. Aveam bani
puţini, dar mereu se găsea cineva să ofere de băut.
În anul trei, lucrurile au mers și mai rău. Întâlnirile
bahice s‐au înmulţit, prelungindu‐se peste măsură.
Cantitatea de alcool a crescut și ea. Acum, comandam
o halbă cu bere în care turnam un rom, un coniac, o
votcă și altele. Era otravă curată. În cele mai fericite
cazuri vomam la toaletă sau pe drum. Locuiam la
cămin. A doua zi, chiar și a treia, eram mahmur.
Aveam dureri de cap, stomacul nu‐mi mai permitea
nici să mă gândesc la mâncare. Zăceam. Mă umflam
cu apă. Făceam pe reșou o cafea tare, pe care o beam
strângând din dinţi. Din cauza absenţelor de la cur‐
suri, era cât pe ce să nu intru în examene. Mama și
tata au fost distruși. Mi‐au făcut rost de certificate
medicale. Tata s‐a umilit cumplit. Era disperat, ră‐
vășit. A umblat pe la decanat, s‐a rugat de profesori.
Eu însă habar nu aveam. Cutreieram cârciumile, stă‐
team coclit a doua zi, până când iar plecam, atras de
un magnet căruia nu‐i rezistam. Știam că nu fac bine,
îmi propuneam să‐mi schimb stilul de viaţă, dar la
prima ispită o luam de la capăt. În anul patru, m‐am
mutat la o gazdă, în centrul orașului. Citeam foarte
mult, scriam, beam cafea cu ibricul. M‐am desprins,
în bună măsură, de morișca prietenilor și a cârciu‐
milor. Mă duceam, rar, la un birt de mahala, unde
mâncam un cârnat nemaipomenit și beam un pahar
de vin, uneori două. Colcăia acolo o faună de bieţi
rătăciţi, eșuaţi ai sorţii. Veneau să le dau un ban,
plângeau și‐și ștergeau lacrimile cu mânecile, își su‐
flau nasul pe jos, îmi pupau mâinile. Era ceva infer‐
nal, feţe congestionate, ochi bulbucaţi, dentiţii stri‐
cate, bale care se prelingeau în pahare. Când vorbeau
scuipau.

*
După mulţi ani, la restaurantul de la Muzeul Li‐

teraturii Române, a venit un tânăr cu nasul cam lung,
dar îngrijit. Vroia să‐mi vândă niște cataloage de
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cărţi, pe care le lua gratis de pe la edituri. Era clar
că nu valorau niciun ban. I‐am spus că nu mă inte‐
resează catalogele, dar că îmi e simptatic și‐i dau o
bere. S‐a bucurat și s‐a așezat pe un scaun alături:
Cuvântul nu face rău, domne! (Îi spusesem să‐și bea
berea în liniște, fiindcă aveam și eu pe ale mele.)
Când ești o personalitate. Când ești un nimic, nu are
importanţă. Cele mai frumose lucruri din lume sunt
poezia, muzica și pictura. Să‐l citești pe Chiron! Dacă
nu‐l citești, ești prost (ca să îi dau atenţie, mă trăgea
de mânecă, de guler). Domne, un poet e un om creș‐
tin. Să nu vă aud de Păunescu. Chiar i‐am spus: Ești
un pupincurist. Eu stau în Bonanza. Manolescu
spune: Ce căciula mea, am citit kilometri de poezie
de avangardă. Stelian Tănase, prietenul meu spune:
Intraţi în Europa singuri. Păi, să fim revoluţionari în
poezie! Ori ești tare, ori ești nimic. Mă trag din sânge
nobil. Cuvântul niciodată nu‐și pierde dimensiunea
cosmică. Cuvântul căcat are dimensiunea cosmică
gaură neagră. Un ins, care era casap, ţinea de gură
mielul, când îl tăia, ca să nu generalizeze plânsul.
Dacă voi vă supăraţi ca oameni, păi, vă distrugeţi pe
voi. Eu, care sunt un nimic, îţi spun. Păi, Groșan s‐a
apucat să scrie despre sexul de pe vremea comu‐
nismului. De unde ești, mă? Din C. Orașul ăla absurd.
Păi, dacă ești într‐un asemenea oraș absurd, nu ești
poet. Veniseră la mine niște bătrâni, niște bocitori.
Știi cum erau? Ca niște copii. E mai groaznic să dis‐
trugi sufletul uman decât să faci o crimă. Dacă te în‐
treabă cineva, să‐i spui că nu m‐ai văzut în viaţa ta.

Băiatul ăsta, care a băut o bere cu mine, avea
oglinzi cusute pe vesta din piele.

*
Orașul C nu este un loc special, cum spun unii. A

fost un oraș frumos, cu aspect de epocă, dar multe
dintre clădiri au fost demolate de Anghelache, pe
vremea comunismului. Primarul acesta făcuse o în‐
ţelegere cu diavolul, să‐l îmbogăţească prin orice
mijloace, în schimbul sufletului. Căci diavolul locu‐
iește flotant, asta se știe, în C. Satana nici nu vorbea
cu el. Forma numărul și‐l fluiera în receptor. Și ăsta
venea, imediat ca un câine.

C. acela este orașul copilăriei mele.
*

Deschideam o ușiţă mică prin care intram pe
brânci. Înăuntru era întuneric. Era mult praf și mi‐
rosea a fân, fiindcă în spate era fânarul. Chiar ne
aruncam în lucerna și în mohorul uscate. Un norișor
fin, verzui plutea un timp, pudrându‐ne mucoasa
olfactivă. Acolo veneau Nora și Titu. Mă băteam cu
Titu pentru fetiţa brunetă, cu părul împletit într‐o
coadă plină, alunecoasă. Cine învingea avea dreptul
să o sărute. Uneori, foarte rar, accepta să‐și dea chi‐
loţeii jos și atunci simulam un act sexual care se
desfășura între coapsele strânse din răsputeri. Ne

jucam mult de‐a amorul, uneori făceam cu schimbul.
De obicei, plecam certaţi, fie din gelozie, fie din cauza
pretenţiilor prea mari, niciodată împlinite.

Alteori, stăteam acolo singur, în întuneric, nemiș‐
cat, până mi se făcea frig, mi se făcea pielea de găină
și începeau să‐mi crănţănească dinţii.

*
Când eram adolescent, mă gândeam mai tot tim‐

pul la sex. Chiar și forma pâinii îmi trezea frisoane
sexuale, atunci când o tăiam la masă. Căutam ob‐
scenităţile. Mă închideam în baie și‐mi observam
sexul. Îmi era și un soi de frică masochistă. Intuiam
că trebuie să existe destul rău în orice plăcere.
Scriam pe mici bileţele porcării pe care apoi le îm‐
pachetam până deveneau minuscule și  le aruncam
pe străzi. În mintea mea, oficiam un fel de disemi‐
nare, erau feromonii mei, risipirea prezenţei mele.
Eram fascinat până la cataplexie de fabulosul, in‐
tangibilul, impenetrabilul isoscel pubian al femeilor.
Nu al fetelor, sexul nepilos al acestora nu mă interesa
deloc. Aveam un miros foarte fin. Distingeam întot‐
deauna un miros de femeie, de unul de bărbat. Mi‐
rosul de femeie are în el un amestec de arome de
sâni, de unghii, de păr (uneori neplăcut), de ochi,
de buze  de sex și de mers.

Mă retrăgeam foarte mult în sinea mea, într‐un
loc interior, izolat, în care să nu poată avea acces ni‐
meni și, acolo, îmi consumam toate lubricităţile, fă‐
ceam orgii nemaiînchipuite. Ceasuri întregi petre‐
ceam într‐o stare confuză, în care construiam
sârguincios vise, cu multă atenţie pentru detalii.

În vremea aceea, am avut și prima întâlnire cu
realul. Hoinăream adesea, vara, prin parcul orașului,
un loc sălbatic, împădurit, străbătut de un pârâiaș
sprinten, având în mijloc un lac neguros. Îmi plăcea
o zonă mai retrasă, în pantă, cu mulţi copaci. Într‐o
zi am auzit mișcându‐se vegetaţia nu prea deasă, în
faţa mea. M‐am apropiat curios și am rămas stupe‐
fiat. Doi tineri făceau amor. Ea era întinsă pe spate,
cu rochia ridicată pe piept, el, care era, ca și mine,
un puști, avea pantalonii în vine. Tocmai terminase
și, întorcându‐se m‐a văzut. A rămas și el uimit. De
jos, femeia, cu picioarele desfăcute, mi‐a zis: Hai și
tu! Mi‐am dat repede pantalonii jos și am îngenun‐
chiat. Mi‐am dat seama că era gravidă, într‐un stadiu
destul de avansat. Am îmbrăţișat cu grijă femeia și
am avut primul contact sexual din viaţa mea. Am
fost tot timpul aiurit. Când femeia s‐a ridicat în pi‐
cioare, i‐am scuturat firele de iarbă de pe spate.
Eram sigur că o iubesc. Ea a plecat pe un drum știut.
Eu și celălalt băiat ne‐am dus și ne‐am spălat în pâ‐
râu.

Am înţeles că s‐a schimbat ceva esenţial în mine.
În primul rând s‐a schimbat complet relaţia mea cu
mama.



noapte de noapte

noapte de noapte intru și mă scald în apa morţii
ca prin cenușa unui cinematograf vechi, 

ars din temelii,
încă fumegând,

noapte de noapte intru în cenușa memoriei, 
sublime sublume, 

ca într‐o bibliotecă de oase, carne și sânge
în care au petrecut și s‐au îmbătat măcelarii 

tineri ai zilei de ieri,
ca în canalizarea de sub scriptoriul mănăstirii
plină de ghemotoace cu anluminări
cu șobolani (ca un alt fel de șobolani 

înveliţi în miniaturi colorate)
ca pe ușa din spate, care dă în câmp, 

a unui motel ieftin,de autostradă,

cum întunericul, de jos, urcă muntele,
cum paianjenii de măslini

urcă în măslini pe muntele plin de măslini

mi‐am adus aminte de tine 
și mâinile mele, ca arhiereii, 

cu făclii și slujitori, au ieșit înaintea ta 
să te prindă
mâinile mele te sărută 
dar slujitorii mei și‐au aruncat datoriile lor
dincolo de mine 
măcar un zgomot de sticlă spartă în urechi
măcar ţipetele mari din camera cărţilor uitate 

deschise
ca să știu înainte de a uita 
că mă apropii de uitare
să pot să mă jelesc să pot să le jelesc

acum nu sunt decât umbra tânărului care 
îmi purta armele

monomahie

până se ridică întunericul cu aripile lui mari 
de liliac

mă lupt în întuneric, 
cu un om din întuneric,
după noaptea asta

dacă voi muri departe de mor‐
mântul meu 
tu vei fi singura care nu va lăsa 

să se apropie de mine 
păsările cerului și fiarele 

pământului

atunci de atunci 
nu am mai vrut să știu 
chiar nu am mai vrut să știu
cu câți ani eram înaintea morții mele
câți ani mai aveam de trăit până la 

moartea mea
nu am mai vrut să știu cu câți ani eram 

eu viu înaintea morții mele
când tu dormeai și tresăreai prin somn
de parcă umblai goală pe acoperișul înalt
al Marelui Templu al Viselor din Sippar
și erai goală și visai și tresăreai
goală pe marginea acoperișului înalt 

și alunecos
al Marelui Templu al Somnului din Sippar
și suspinele tale urcau și coborau ca îngerii 

pe scara lui Bocai
și tu ieșeai din iubire și mă țineai strâns, 

de mână, 
ca Iacob de călcâi pe Esau...

Ca Tigrul

în toate nopţile, mâinile mele te‐au înconjurat 
ca Tigrul,

și ca Ghihon, cum râurile care‐nconjurau raiul,
și mâinile mele au umblat peste tot și‐au ajuns 

într‐un loc
unde au rămas pentru că asfinţise soarele,
și se tem, ca nu cumva, venind peste noapte, 

să le găsească Dumnezeu,
dormind,
și mâinile mele seamănă cu împăratul 

care a făcut nuntă fiului său
și mâinile mele se ridică de lângă mine 

și te ating și curg
în aerul rece al dimineţii ca Tigrul și Ghihon
și suntem goi și nu ne este rușine și nu 

ne este frică
când îl auzim pe Dumnezeu când ne strigă
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Dan Vâță



NICHITA  STĂNESCU este un poem alcătuit din
NECUVINTE. Acestea nu sunt decât cuvinte cărora
li s‐au dat un alt curs, precum păsările călătoare
care se întorc în loc să se ducă. Sunt cuvintele mân‐
tuitoare din poemul apocaliptic Daimonul meu către
mine: “Schimbă‐te în cuvinte, repede, cât mai e
timp!”.

Necuvintele sunt expresia eliberării cuvintelor
de sub teroarea formei, a schimbării mentalităţii în
materie de scris. Necuvintele sunt acea muzică ce
se aude înlăuntrul nostru, pe care, după ce‐am as‐
cultat‐o, n‐o mai putem părăsi. De fapt Mihai Emi‐
nescu avea în vedere Necuvintele atunci când se în‐
treba: “Unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul?”
(cuvântul plin de conţinut mântuitor), situând la po‐
lul opus  „…cuvinte goale/ Ce din coadă au să sune”. 

Iată punctul de vedere, direct exprimat, al lui Ni‐
chita Stănescu în privinţa necuvintelor: “Nu se poate
vorbi despre poezie ca despre o artă a cuvântului…
Poeziile nu se fac din cuvinte… Materialul oricărei
poezii este sentimentul… În poezie putem vorbi de
necuvinte… Poezia are ca sursă inspiraţia suflată la
ureche poetului, pe care numai cu ajutorul necuvin‐
telor o poate scrie” (Antimetafizica).

Părerea lui despre inovaţie în poezie: “Inovaţia
nu se realizează făcând copacul cu frunzele în jos și
cu  rădăcinile în sus, ci schimbându‐i pământul de
dedesubt și cerul de deasupra.”, iar în altă parte
adaugă: “Poezia este o tensiune semantică spre un
cuvânt care nu există, pe care nu l‐a găsit, spre un
cuvânt din viitor” (Antimetafizica).  

Cuvântul inspirat, ca un înger, tulbură apa gân‐
dirii noastre. Contactul cu o astfel de poezie ne lasă
puţin dezrădăcinaţi, nelămuriţi și puţin mai singuri
decât eram și mai refuzaţi de lumea asta, numai
buni de plecat în lumea cealaltă. S‐a săturat lumea
de lume și iată a venit iarna, s‐a săturat lumea de
aparenţe și iată a venit Nichita, s‐a săturat cuvântul
de lipsa de sens și iată au venit Necuvintele.

Să‐l ascultăm pe poet într‐una din ieșirile lui în
lumea celor o mie de neînţelesuri: “Copacii, zice el,
există numai în măsura în care eu îi gândesc. Eu nu
văd copacii când merg pe stradă, i‐am văzut numai
o singură dată în viaţa mea și de atunci, de câte ori
merg pe stradă, ei se pun automat în locul unde‐i
văzusem prima oară”. Cât despre oameni, aceștia nu
sunt decât “păsări nemaiîntâlnite/ cu aripi crescute
înlăuntru,/ care bat, plutind, planând/ într‐un aer

mai curat – care e gândul”. 
Despre dragoste. Arareori fiorul

metafizic și nota de inefabil au fost
atât de aproape de sufletul omului ca în poezia de
dragoste a îngerului de Nichita.  

Poetul transferă dragostea în cer: “Șuier luna și
o răsar și o prefac/ într‐o dragoste mare”.  Aici nu
poate fi deosebită toamna interioară de cea din lume,
unde numai umbra iubitei se apleacă protector peste
inima poetului.

Și după toamnă urmează iarna, când poemul Ni‐
chita se încheie cu o pasăre care, numai după o clipă
de ședere, se desprindea  de ramul care‐o‐nchipuise. 

Era în decembrie și ningea pe drumul ce duce
grăbit spre moarte.

Dragoste și educație
Ideea din povestea educaţiei este dragostea.

Idee și poveste
Povestea este necesară pentru înţelegerea unei

idei. De aceea o parabolă se sfârșește întotdeauna
cu ideea pe care a dezvoltat‐o povestea, numită mo‐
rală.

Covid 9
Noul virus este solul venit să încerce pe locuitorii

pământului (Apocalipsa 3:10). Iată o mare destabi‐
lizare a realului, care ar trebui să ducă la apariţia
unor mutaţii, benefice, în materie de destin. Dar
gândul îmi spune că nu, de vreme ce este scris: „Fiul
Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţă pe pă‐
mânt?” (Luca 18:8).

Educația
Educaţia este un proces de vindecare de noi

înșine, în urma căruia omul vechi lasă locul omului
nou, este lucrarea celui mai fertil, dar și cel mai
înţelenit cu putinţă ogor – sufletul. Educaţia este co‐
borârea în noaptea sufletului și aducerea lui la lu‐
mină.

Pentru urechile de auzit
Vocea lui Dumnezeu, care Îi însoţește Cuvântul,

are un timbru specific pentru perceperea căruia e
nevoie de „urechi de auzit”. Poate că e o trimitere
aici și la urechea muzicală. Iar, dacă‐i așa, deducţia
logică e că muzica și cuvântul se caută reciproc.
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POEM CIRCUMSTANțIAL
Timp și Dragoste

de Constantin Oancă
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Despre trupul și sângele Domnului
Dincolo de ceea ce  se cunoaște despre Sfânta

Euharistie e că aceasta trimite la îndrăgostirea de
Dumnezeu (A se vedea și Marcu 12:30:  „Să iubești
pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din
tot sufletul tău, din tot cugerul tău și din toată pute‐
rea”), adică la foamea și setea de învăţătura Lui.

Șandramaua
Dărâmarea Ierusalimului n‐a fost  nimic pe lângă

ce este dărâmarea lumii, care se închină lui Mamona.

Argument
Dacă nu există viaţă veșnică viaţa aceasta nu are

niciun sens. De aceea ni s‐au dat ochii, să descoperim
lumea cealaltă, care se vede de pe pământ.

Condiția salvării
„Se apropie viitorul, se aude se vede” și „Schimbă‐

te în cuvinte, repede, cât mai e timp!” (Nichita Stă‐
nescu) exprimă nevoia urgentă a  contopirii omului
cu Logosul întrupat în istorie și‐apoi trecut în Cartea
Vieţii.

Împotriva lumii comune
Sunt împotriva lumii comune pe motivul că „mulţi

intră pe ușa cea largă, care duce la pierzare!.   

Măreție
Există un nivel al gândirii fără  de care nu se

poate înţelege măreţia alcătuirii lumii și nici sensul
existenţei și atunci te mulţumești cu răspunsul co‐
mun: „Știe Dumnezeu”. A înţelege că omul este fiu
de împărat și că lumea i se poate subordona asta e
măreţie. A înţelege că libertatea este urmarea
cunoașterii adevărului și că numai acesta se caută
în timp ce toate celelalte lucruri sunt puse la locul
lor asta e măreţie. A înţelege că nemurirea este din
adevăr și că marea literatură  a lumii începe cu cău‐
tarea nemuririi asta e măreţie. A înţelege că timpul
scurs între nașterea și moartea noastră este, raportat
la eternitate, doar de mărimea unui punct asta e
măreţie. Faptul că omul e capabil să creeze și lucruri
nemuritoare e un semn că el este nemuritor și că
asta e măreţie. Înţelepciunea, bunul gust, demnita‐
tea, dragostea, simplitatea  pacea și mai ales credinţa
sunt măreţie, sunt alfabetul fiinţei.



• „A fost mintea cea mai luminată ți talentul de relief din lumea de afară. Numele lui
va rămâne totdeauna legat de spiritualitatea românească” (Aurelio Rauță)

• „Poemele matale (domnule Busuioceanu ‑ n.n.), sunt de o muzicalitate irezistibilă, 
mă las pur și simplu dus de ele” (Emil Cioran)
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POEțI DIN EXIL
Alexandru Busuioceanu

(n. 1896, Slatina ‑ m. 1961, Madrid)

A nu fi

Te doare
Te doare să privești viaţa?
Azurul ca un sânge
Îţi spală pleoapele
Ca un cuţit
(gândul îţi sfâșie sufletul)
Lasă‐l Lasă‐l să et sfâșie
Nu va cunoaște nimeni secretul
Închide inima asupra
acestui arbore‐n lacrimi
Ai la picioarelșe tale drumul
Acest curcubeu Singurătate
singurătate și uimire
Pune piciorul Urcă Urcă
Pe‐același drum ai coborât
bulgăre de lumină ce veneai
fraged încă de aurorele tale!

Columna

Peste întinderi cu genune
columna albă când trcea
smicita aripă pe lume
cuvântul singur o purta

Columna, de cuvânt e grea
și nume pune peste lume
Liman îi fie cine vrea
corăbii alba cu minune.

Numen

Cuvinte ape mai curate
vor trece de la mal la mal
legând cetate de cetate
și buze miruind de har.

Atunci lumina de departe
spic viu ivit din nehotar
ve pune numen pe frunţi moarte
numina din lumină dar.

Spic

Spic de tăcere scuturând
din viu seminţele născute
din  holde‐a semănat cuvânt
de azimă în spice multe

Cuvântul, rod legând cuvânt
de aur jerbele crescute
secerătorii vin curând
tăcerea s‐o adune‐n fructe.

Mihail Gavrilov, Dunărea în aprilie

Mihai Dăscălescu, Punct pescăresc 



SWEET REST

In my sweet rest
I felt my wings flutter 
In my sweet tongue 
I tasted my lost savour 
In my sweet solitude 
I visited my dusty treasures 
In my sweet silence 
I heard my soul's whispers
In my sweet roots 
I revitalised my vital juices 
In my sweet dreams 
I bestowed myself
Upon myself again

DULCE REPAOS

În dulcele‐mi repaos 
mi‐am resimţit fremătarea aripilor 
În dulcea‐mi limbă
Mi‐am regustat savoarea pierdută 
În dulcea‐mi singurătate
mi‐am revăzut comorile prăfuite 
În dulcea‐mi tăcere 
Mi‐am reauzit șoaptele sufletului 
În dulcele‐mi rădăcini
Mi‐am regenerat seva vitală
În dulcea‐mi visare
M‐am dăruit din nou pe mine 
Mie însămi

OPEN TO THE LIGHT 

Open yourself
open yourself, sweet child of mine
and let the light flood through your being

This melting golden vibrant healing light 
of the divine is your legacy to receive, 
to be redeemed by, to pour into the world 
this sacred flame forever burning at the core 

of your existence
remember your true face and allow yourself 

to be filled 
with this bright light of pure delight

Yes, take it all in, let every cell of your being 
absorb this potent medicine; let your feelings 

be soothed 
and transformed, let your mind be cleared 

and revealed 
in its deepest darkest secrets, for there 

is nothing you still need to hide
in the face of this ever‐lasting, 

ever‐forgiving light 

Open yourself, sweet child of mine
surrender who you thought you were
none of your shackles can withstand 

the force of this vibrant light, 
it will melt you like ice cubes in the sun 

and I promise 
you won't ever want to go back to the concept 
of a separate and broken self 

Open yourself, sweet child of the light 
become the channel for this wondrous light 
that is always there waiting to stream through, 
only if you open the window of your soul 

and let it shine through
for who do you think you really serve, 
when you perpetuate those lies that keep 

you in fear 
of embodying the true essence of your 

magnificent presence? 

Open yourself, sweet child of the light 
drink all this blessed light in, pour it out 

into the world, 
it is so needed, give of yourself in devotion 
and compassion wherever you go
touch the lives of those who have given up 

the hope 
that there ever was, or ever will be, light 

Open yourself, sweet child, become the light 
stand still and breathe it in; in forever 

shifting motions
it appears and disappears, but remember, always
to come back to the light of who you truly are 

25

PORTO - FRANCO

TINERI POEțI
Bristena Georgiana Mantu

(studentă, Londra)
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DESCHIDE‑TE LUMINII

Deschide‐te
deschide‐te, al meu dulce copil
și permite luminii să‐ţi inunde fiinţa

Această lumină vindecătoare, iradiantă, 
aurie a divinului este moștenirea ta 
primește‐o, mântuiește‐te prin ea, ofer‐o înapoi lumii
e flacăra sacră, de‐a pururi arzătoare din miezul existenţei
amintește‐ţi adevărata faţă, reîncarcă‐te prin ea 
prin lumina senină și a tot fermecătoare

Da, umple‐te, permite fiecărei celule să absoarbe
acest leac tămăduitor; permite emoţiilor să fie alinate
și transformate, permite minţii să se limpezească
și să destăinuiască cele mai întunecate secrete,
căci nu mai e nevoie să ascunzi vreo ceva 
în faţa acestei lumini nemuritoare și a tot iertătoare 

Deschide‐te, al meu dulce copil
renunţă la cine credeai că ești
nimic ce te‐nchistează nu poate rezista forţei acestei lumini
te va topi ca pe cuburi de gheaţă‐n soare și‐ţi promit
că nu vei dori să te mai recunoști în vreun concept 
al sinelui separat și spart în bucăţi

Deschide‐te, dulce copil de lumină
devino albie curată acestei minunate lumini
totdeauna disponibilă, ea așteaptă să tot curgă 
deschide fereastra sufletului, las‐o să strălucească 
căci pe cine crezi că servești când perpetuezi 
neadevăruri ce te‐nrobesc și nu‐ţi permit
să întrupești esenţa acestei nemaipomenite prezenţe  

Deschide‐te, dulce copil al luminii
și înfruptă‐te din această lumină binecuvântată,
răspândește‐o apoi în lume, căci e mare nevoie
lumea are nevoie de tine, oferă‐te‐n devotament
și compasiune oriunde te‐ai duce 
atinge vieţile celor care au renunţat la speranţa
că vreodată a fost, sau vreodată va fi, lumină

Deschide‐te dulce copil, devino lumină
stai nemișcat și respiră profund ‐
în moţiuni etern schimbătoare ea dispare și reapare
însă mereu să‐ţi amintești, să te reîntorci
la lumina propriei tale esenţe!
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ESEU

RROMANIPEN – pur și impur în cultura 
tradițională rromani

III. Femeia sau puterea controlată prin tabu
Dr. Delia Grigore

Femeia, pentru că naște, așadar face legătura dintre
spaţiul terestru și cel de dincolo ‐ al sufletelor nenăs‐
cute, trăind astfel la graniţa dintre două lumi, este „ma‑
hrime” (= impură), dar reprezintă și o uriașă și miste‐
rioasă putere, totodată potenţial pericol pentru
comunitate și mai ales pentru membrii masculini ai
comunităţii pentru că îi poate contamina cu impuritate.
De aceea femeia nu trebuie să pășească peste lucrurile
bărbatului și nu trebuie să‐i atingă obiectele personale
cu fustele. La rromii care lucrează în agricultură, acest
tabu s‐a transferat către uneltele agricole, femeia ne‐
având voie să treacă peste acestea. La rromii care cresc
animale, femeia nu trebuie să treacă peste vasul din
care mănâncă sau beau apă animalele, în special calul,
considerat animal pur sau sacru. 

În perioada menstruaţiei, a sarcinii și de la șase
săptămâni până la două luni înainte și după naștere,
femeia este, de asemenea, „mahrime”, fapt pentru care
îi sunt interzise o serie de comportamente și acţiuni:
să aducă apă, să facă mâncare (în special pentru băr‐
baţi), să‐și servească soţul, să atingă clanţa ușii sau
vasele de bucătărie, să frământe aluat, să primească
oaspeţi, să atingă sau să se ocupe de cai, să primească
un obiect direct din mâna unui bărbat, să se arate prea
mult în public, iar, în cazul nașterii, să‐și privească so‐
crul, să primească oaspeţi sau chiar să iasă din casă. 

Femeile însărcinate și cele aflate la menstruaţie tre‐
buie să poarte șorţ, scut împotriva ofenselor aduse pu‐
rităţii, îmbrăcăminte magică, de protecţie a miracolului
fertilităţii, care, spre deosebire de fustă, este pur
(așadar se pot chiar șterge vasele cu sorţul). 

O parte din aceste interdicţii pot fi interpretate și
ca forme de protecţie a femeii, în momente mai dificile
ale vieţii ei. Un alt tip de protecţie este acordat bărba‐
tului, tabu‐urile pe care le respectă femeia ferindu‐l
de potenţiala putere magică de inducţie a femeii care,
prin simple gesturi, performate în public, de pildă ri‐
dicarea fustei, fie ea și simbolică, deasupra sau în di‐
recţia capului soţului, trecerea cu fustele peste pălăria
soţului sau numai ameninţările cu aceste gesturi, își
poate face bărbatul „mahrime” (= spurcat). 

De altfel, ridicatul fustei sau ameninţarea cu acest
gest se practică și în cazurile grave de conflicte intra‐
comunitare, în care kris‐ul (= adunarea de judecată)
nu găsește o soluţie și se ajunge la violenţă, ca ultim
mod de potolire a spiritelor: femeile ameninţă că își
ridică fustele sau că se pregătesc să agaţe o fustă în
poarta celor aflaţi în conflict, iar bărbaţii, temându‐se
să nu fie spurcaţi de femei, se despart și pleacă fiecare
acasă, renunţând la bătaie. Iată cum impuritatea femeii
poate acţiona ca important factor de control social și
re‐echilibrare a unei stări de fapt conflictuale.

Picioarele, în special cele ale femeii, precum și în‐
călţările sunt impure datorită contactului cu pământul,
deci faptului că aparţin părţii de jos a corpului. Când o
femeie calcă în picioare pălăria unui bărbat sau îi

aruncă papucul peste cap, inclusiv dacă îl ameninţă
pe bărbat cu aceste gesturi, bărbatul devine „mahrime”. 

Dacă o femeie atinge cu fusta un vas pus pe pământ
sau, pur și simplu, trece peste el, nimeni nu mai mă‐
nâncă sau bea din acel vas, fapt pentru care este inter‐
zis să se pună vasele pe jos, în locuri de trecere. 

Soţia nu are voie să‐i dea soţului apă cu mâinile
goale, ci acoperite cu un ștergar sau, mai bine, cu pro‐
pria ei basma (rr. „dikhlo”), din respect (rr. „pakiv”) și
rușine (rr. „lajipe”).  

Simbol erotic, părul femeii se ţine strâns în cozi –
„ciungria" (trei cozi pentru „ceaia baria” = fete mari;
două cozi și acoperit cu „dikhlo” ‐ basma, văzut, altfel
spus, ceea ce trebuie văzut ‐ pentru „rromnia” = femei
măritate), nu se ţine despletit decât la înmormântare,
nu se spală în faţa altora, nu se atinge, tocmai pentru
că deţine atributele impurităţii.  

Femeile și bărbaţii obișnuiesc să danseze în grupuri
separate, numai la hora din timpul nunţii joacă laolaltă;
de asemenea, mănâncă la mese diferite, uneori chiar
în camere separate. Nora (rr. „bori”) nu are voie să‐l
privească în ochi pe socrul ei (rr. „sastro”). Femeile, cu
excepţia celor bătrâne, nu trebuie să fumeze în faţa
bărbaţilor (această interdicţie se aplică și tinerilor, ei
neavând voie să fumeze în faţa bătrânilor), nici să
treacă prin faţa lor, fără a‐i avertiza să întoarcă privirea
(„ambold” ‐ întoarce‐te, „arakh” ‐  păzește‐te, ferește‐
te). La sărbători mari, în special la cele legate de familie,
precum nunta, mâncarea rituală, de pildă turta mirilor
(rr. „i biaveski bokoli"), din care mușcă cei doi miri în
momentul jurământului, confirmând valabilitatea ac‐
tului nupţial prin comuniunea alimentară de tip eu‐
charistic, este, de cele mai multe ori, pregătită de băr‐
baţi. Toate acestea demonstrează guvernarea
intracomunitară prin legile rușinii și ale onoarei.

În concluzie, femeia trebuie să respecte un număr
mai mare de norme ale purităţii rituale în comparaţie
cu bărbatul, aceasta nu pentru că ar fi inferioară, ci
tocmai pentru că reprezintă o putere, iar eventuala în‐
călcare a regulilor ar conduce la un grav dezechilibru
intracomunitar. Dacă femeia ar fi un element inferior,
lipsit de importanţă, nu ar fi nevoie de atâtea reguli și
tabu‐uri în ceea ce o privește, mult mai multe decât în
ceea ce îl privește pe bărbat. Faptul că femeia trebuie
să respecte legi numeroase și uneori dificile demons‐
trează importanţa ei în cadrul familiei tradiţionale,
forţa pe care o deţine și care, exercitată în mod deviant
sau excesiv, ar aduce răul (rr. bibaht = ghinion, nenoroc)
asupra comunităţii.

Totodată, respectarea normelor purităţii este și o
formă eficientă de protejare a femeii, mai ales în mo‐
mente în care se dovedește a fi vulnerabilă (la men‐
struaţie, în timpul sarcinii, după naștere), statuarea
impurităţii ei în aceste momente însemnând și excep‐
tarea de la multe treburi gospodărești, așadar reduce‐
rea efortului pe care l‐ar fi depus.
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POEțI VRÂNCENI

Ștefania Oproescu
TĂCERI

Prin transparenţa tăcerilor,
ca păsările în zbor
alunecă șiruri de cuvinte.
Privirea încordată caută să prindă
înţelesul îndepărtat și straniu
al trecerii,
amprenta vreunui răspuns rătăcit
în vârtejul lacom al refluxului
grăbit să‐și retragă toate urmele
să cureţe locul pe care, inocente
să năvălească alte ademeniri

HOTAR ÎNCHIPUIT

Copacul din fereastră
deschide dimineţi,
despică umbrele de sub pleoape,
așterne drum din întunericul
moale ca puful de perna
pe care noaptea bună
adoarme frica absenţei.
Copacul din fereastră,
închipuit hotar
dintre două teritorii
care bat cu aceeași inimă.

ECOUL ÎNTUNERICULUI

Este atâta întuneric în cer
de nu se vede capătul  drumului.
Nici măcar gândul
nu găsește drum prin tăria lui.
Doar imaginaţia cutează
să pornească neobosit
pelerinajul orb al vânătorilor de fantome.
Eșecul nu dezarmează pelerinii,
în cer tăcerea continuă,
se întinde ca o memorie părăsită.
Ecoul rece al întunericului
nu s‐a întors niciodată
în colivia albastră
nici de la porţile sperate ale iertării,
nici de la celelalte.

Muzică

De atâta tăcere
Omul a îngânat vântul
Și i‐a plăcut cum sună,
A îngânat păsările, frunzele, apele,
A adunat sunet lângă sunet,
Inima lui s‐a zbătut, credea că plânge
Dar el cânta, era cântecul lui
și‐l cânta de câte ori simţea
că inima  dă năvala să‐l împace
cu lacrima durerii
ori a bucuriei.

Călăuza

Călăuza apărută din umbre visate
poartă povara suspinelor
pe margini de cuvinte.
Periculoase  poteci
deschise din respiraţia rădăcinilor,
tainice, ca pulsul mâinilor
împletite în spatele cortinei,
locuri în care crește nebunia înfloririi.
Mersul continuu prin drumuri ascunse
înceţoșează priviri însetate.
În oglinda orizontului se răsfrânge
timpul întors 
prin care se târăște singurătatea
murmurând dureros.

GÂND

Când vii spre mine cu ochii aprinși
Puterea adunată din anii cuprinși
Îmi mistuie sarea din oasele moi
Și suntem din nou aceiași, noi doi

Nimic n‐a pierit din chemarea privirii
Flacăra arde în miezul simţirii
Vei veni lângă mine. Magică  făptură
Îmbrăţișându‐mi prezenţa cu aceeași căldură.
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CRONICI AMICALE

Ștefania Oproescu, născută la Pătârlagele, judeţul
Buzău, este o prezenţă activă și originală atât  în pu‐
blicaţiile culturale naţionale, cât și în cele zonale, cum
a fost redacţia „Oglinda literară” din Focșani și cenaclul
Duiliu Zamfirescu. Despre valoarea de necontestat a
creaţiei sale în versuri, proză, eseu ori publicistică s‐
au exprimat Adrian Dinu Rachieru, Florentin Popescu,
Valeria Manta Tăicuţu, Constantin Miu, Gheorghe Is‐
trate, Leo Butnaru, Lili Goia.

Dintre cărţile publicate până acum, au fost remar‐
cate: Naștere perpetuă, Potcoave de catifea, Singurăta‑
tea nisipului, Zăpada neagră. Este membră a Uniunii
Scriitorilor din România. Această nouă plachetă de
versuri este justificată prin referirea poetei la pasărea
din suflet, dublată de pasărea reală, rătăcită într‐o bi‐
serică reală.

Argumentul, în proză, imaginează o pasăre care i
se topește în palmă, pescărușul albastru care își sapă
cuibul în maluri de ape, unde nu poate fi expus niciunei
primejdii.

Moartea păsării de gheață reia motivul din Argu‐
ment, cu paralelismul dintre pasărea colorată, de
gheaţă și pasărea de sânge rătăcită în biserică, nereu‐
șind să iasă pe fereastră, „sub privirea indiferentă a
îngerilor”. Imagini reușite: „Mi se topea în palmă trans‐
parenţa culorilor/ și curgea în buza umedă a nopţii”,
sau: fluturi negri bezmetici cu pântecul greu”.

În piesa Vis, îndrăgostiţii, el și ea, par că zboară cu
aripi de frunze amare/ smulse din nucul tânăr/ pe sub
care se furișa nebunia întoarcerii/ până în pântecul
halucinaţiei”. Este evocat personajul mitologic Icar, ca
simbol al evadării din cotidian, iar, în final, visul este
uitat de cei doi, „destrămat în metastaza adevărului”.

Un pescar bătrân simbolizează uitarea și singură‐
tatea, neînţelegerea  din partea celor din jur, căci pân‐
zele de păianjen și surditatea îl izolează, într‐o imagine
sumbră: „Ochii săi albiţi de sare/ se deschid în răni
părăsite” (Bătrânul pescar).

Foarte frumoasă și cu conotaţii simbolice originale
este poezia Dinții ciorilor, unde aruncarea dinţilor de
lapte peste casă, pentru a cere dinţi de oţel, se com‐
pensează cu „dinţii de tablă” ai bunicilor și părinţilor”,
care zâmbesc apoi din morminte. De fapt, poezia Ște‐
faniei Oproescu are ca piloni de bază credinţa, familia,
sentimentul de dragoste, evocarea trecutului și medi‐
taţia asupra prezentului.

În poezia Tablou, apa curgătoare, clipocind, vege‐
taţia, malul „împletit cu rădăcini”, scăldatul unui copil,
ieșit din unde „împletit cu mătasea broaștei”, într‐o
„moliciune de catifea”, alcătuiesc un tablou de dumi‐
nică,  proiectat „pe umbra năruită a înverzirii” . Mai
rar atâta expresivitate poetică, ilustrând cu imagini și,
deopotrivă, îndemnând la meditaţie pe marginea fru‐
museţii vieţii fruste, în mijlocul unei naturi primitoare!

Frumoasă ţesătura de motive folclorice, aplicate
peste sentimentul actual, în piesa Mori de apă, în care
motivul vânătorii se asociază motivului întoarcerii, iu‐
bitul fiind ademenit  în leagănul munţilor, unde venea
să se îmbete de licoarea păstrăvilor. De atunci, chemă‐

rile sunt „repetate ecouri înflorind/ peste adâncuri de
timp”.

Poezia Repetiție include elemente ale realităţii ve‐
rilor și toamnelor din câmpie, „când se rumeneau ma‐
cii/ în labirintul verde al grâului/ spintecat de calea
ferată”, sau „după ce plecaseră cocorii/ și pe crengi
moţăia bruma”, când „autobuzele sătule/ își închideau
brutal ușile”, elementul repetitiv fiind „scânceau rănile
carnea ta”, care suprapune afectul unei realităţi pro‐
zaice, care ar părea de neconceput în spectrul senti‐
mental.

Răgazul dintre iubire și moarte este o piesă în care
transpar dorinţa de a trăi și a iubi, confruntată cu sen‐
timentul neputinţei în faţa soartei: dacă te pătrund în‐
doiala și monotonia și dacă pierzi „sprinteneala sufe‐
rinţei”, „e semn că undeva  ai rătăcit drumul/ și acum
vieţuiești/ în răgazul dintre iubire și moarte”.

Amintirile îndepărtează chipurile și faptele, dorin‐
ţele se estompează, visul se destramă și „masca re‐
semnării/ ţi‐o hrănești cu cea mai ieftină iluzie: /ne‐
curmata întoarcere a visului/ pe altarul de lumină/ al
apropiatei înălţări” (Resemnare).

Poeta are conștiinţa zădărniciei, a nesiguranţei
chiar a zborului: „mai agonizez în iubire/ până când
răsuflarea îmi va pieri,/ până când din trup va rămâne/
doar umbra singurătăţii (Îndrăzneală).

O adevărată simfonie a culorilor ni se înfăţișează
în faţa ochilor în poezia Arome de iarnă: „mirosul lem‐
nului verde proaspăt”, albul ţintuit cu săgeţi de
soare”,”cerul în asfinţit/ se răsfrânge zmeuriu pe aco‐
perișuri/ și intră verde hialin în noapte/  ca într‐un
măr crud,/ Nori vineţi furișaţi prin vârful salcâmilor/
umbresc faţa lunii”.

O imagine tristă, a descompunerii și îmbătrânirii,
apare în piesa Umbre: ruine, regrete, nopţile „tot mai
seci”, umbre, pulsul tot mai rar. Poeta simte trecerea
lumii cu toată fiinţa, înregistrând schimbările irever‐
sibile ale lumii, ale făpturii.

În altă poezie, întoarsă către „orizontul ascuns la
tainei”, poetei îi apar în gând rugăciuni „alcătuite din
cuvinte necunoscute”, care îi provoacă „o adiere blândă
peste rătăcirile mele,/ învelindu‐mă cu o nepămân‐
teană simţire”, iar revenirea la realitatea prezentului
este dureroasă („Când revine bătaia inimii pe ritmul
prezentului”).

Ultima poezie poartă titlul volumului (sau volumul
are titlul acestei poezii) și înregistrează pasărea, pe
când ea „rătăcește prin culori de vitralii,/ lovește ne‐
cunoscute orizonturi dure,/ aude doar pocnetul ca de
grindină/ al trupului ce‐i desparte memoria/ de relie‐
ful necunoscut al prezentului”. La fel este și poezia,
fără o finalitate concretă, viabilă, palpabilă, așa cum
păsării de gheaţă „îi alunecă / picătură cu picătură cu
picături din trup”.

Ștefania Oproescu este o poetă autentică, stăpânind
foarte bine atât meșteșugul versului, cât și „dozarea”
sentimentului în cadrul prezentării unei realităţi în
general ostile elevaţiei intelectuale, morale și afective.

Corneliu Vasile

Pasărea de gheață
de Ștefania Oproescu
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Icoana

Firava rugă a măicuţei mele

se pleacă la altarul din

pruncie, acolo unde Îngerul

o știe pecetluindu‐și

ceasurile grele.

Ridică ochii plânși din cartea veche

(nepământești catisme de psaltire)

iar graiul ei, pridvor de mânăstire,

se reazemă pe‐o rază nepereche.

Triste‐ntrebări spre candeli tremurinde

și o Golgotă ca o stea polară

(ivită‐n răsăritul ei de ţară)

pe Calea Robilor neobosit colindă...

Domnească

În vremea cea domnească, erorile pătrund

ca bolile rușinii sub fruntea infantilă

Se strâng în colţuri știrbe, și fără nici o silă

bătrâne mucegaiuri sub ziduri se ascund.

Noroaie de vedenii hidoase și nătânge

pe vrejuri căţărate sub blide‐au adormit

.................................................................

...Și mori ceșindu‐ţi pâinea de dincolo de frig

lovit de vremuri bune care dospesc hilare

(O viermuială hâdă de izvodiri binare)

Ei nu știu ce‐i chemarea, eu nu știu să‐i mai strig...

Doamne, frigul e și mai
bătrân

‑ Poetului Grigore Vieru ‑

Sunt câteva lacuri scufundate

în amfora spartă într‐un colţ de sertar.

valuri largi aduc pânze ciudate

într‐un port fără nume și far

Nu le văd, dar simt cum ridică

un drapel dintr‐un negru atlaz,

în cetate, o flacără ţipă...

(bocitoarea din moartea de azi)

Doamne, numai cu Tine‐s pe ape

(mi se pare că frigul e și mai bătrân)

și te chem într‐un gând ce începe

într‐un timp unde Tu ești stăpân...

Pleiade coborând

Îmi pare rău c‐au îmbătrânit salcâmii

în iarna răsucită printre creste

strânși în oglinda din poveste

ce amăgește lutul ars al lumii.â

De‐or înflori în ziua‐nfricoșată

neprihăniţi ca zorii dintr‐un vis,

vor lumina‐n văzduh de‐apocalips

fântâna umilinţei‐ncrângurată ‐

Și se sfârșește ce de‐abia răsare

ne clătinăm în veacuri năucite

s‐ajungem la‐ntrebări netălmăcite...

Pleiadele învaţă să coboare...

Virgil Nistru‑țigănuș ‑ 80



31

PORTO - FRANCO

1.Tendinţele culturale ale epocii pot fi intuite
prin atitudinile unor membri actuali, evident, ai
societăţii noastre. Deși poate părea cumva de modă
veche reafirmarea unei cunoscute neamiciţii idea‐
tice dintre generaţii, trebuie să ne îndreptăm privi‐
rea către proporţia în care tinerii (evident, o parte
a lor, rămâne de apreciat cât de mare este partea
asta) fac pași hotărâţi către cunoașterea culturii
tradiţionale și, implicit, pentru promovarea/ spri‐
jinirea noilor valori din domeniu. Vorbim aici despre
lecturi diverse, vizionări de spectacole, de expoziţii
cu tematică variată etc, însă și despre cunoașterea,
înţelegerea și eventual acceptarea creaţiilor, expri‐
mărilor artistice de tot felul, semnate de colegi de
generaţie. Nu m‐am referit încă la cât din timpul
propriu îl alocă unii tineri preocupărilor culturale,
deoarece nu vreau să repet aici evocarea imaginii
unor inși de vârstă crudă aplecati, timp îndelungat
din zi, pe ecranul telefonului (smart!) sau înfă ‐
ţișându‐se în ochii semenilor cu căștile aceluiași
aparat la urechi, semn de audiţie a unor melodii
doar de ei știute. Și înţelese. Dintotdeauna conflictul
dintre generaţii a dat câștig de cauză uneia dintre
părţi. A depins doar de unghiul din care era privit.
Dar acum mi se pare că oricum ar fi judecată această
stare de fapt, neapetenţa unor tineri faţă de cultură
este mult prea evidentă. Situaţia este „ajutată” de
starea școlii, a conţinutului de idei introdus de
această instituţie în mintea copiilor și adolescenţilor
– stări posibile la rândul lor din vina adminis ‐
traţiilor de tot felul, la rândul lor uneori puţin iubi‐
toare de cultură, a unor persoane care s‐au perindat
la cârma ministerului de resort în ultimele decenii.
Cineva afirma undeva că însăși decizia de a nu mai
numi ministerul de resort „al învăţământului”, ci di‐
simulându‐i firma către „educaţie” spune totul des‐
pre grija diriguitorilor actuali pentru școală. Pe de
altă parte, Ministerul Culturii și‐a ridicat mâna de
pe teatre, să zicem, lăsându‐le în majoritate în grija
autorităţilor locale. Grijă mai ales financiară, deoa‐
rece pe conţinut s‐a decis că nu se mai poate inter‐
veni de când nu mai există cenzură. Și bine s‐a decis;
numai că scenele amintite oferă publicului producţii
diverse, multe cu personaje puţine și decor sumar
(de aici cheltuieli minime). Și din păcate cu audienţă
redusă. Care să fie tendinţa culturală în această
privinţă? Poate concertele locale și de aiurea cu zeci
de mii de auditori, cazaţi de pe o zi pe alta în corturi.
Oricum aceste manifestări bucură doar o mică parte
din spiritul celor prezenţi, admiţând că satisfacţia
vine din muzică și nu din zgomote... Și dacă am

ajuns la muzică să nu uităm manelele, agreate și
ele de o parte dintre concetăţeni, să nu uităm mu‐
zica așa‐zis populară, care nu mai are legătură cu
filonul estetic naţional, ci cu dorinţa respectivilor
„artiști” de a face bani din „cântări”. Cu precizarea
că moda a prins și la puţinele valori autentice pe
care le mai avem. Trăgând linie și socotind observăm
că în lipsa cărţilor, a spectacolelor de valoare, a
expoziţiilor care să bucure ochiul și sufletul ori a
muzicii profunde, rămâne doar tendinţa unor se‐
meni de a pierde timpul cu preocupări doar tangente
la cultură. Și încă două observaţii. Există Consiliul
Naţional al Audiovizualului. Aflăm din postările di‐
fuzate când și când de către C.N.A. că o televiziune
sau alta a fost sancţionată, pentru că, la o dezbatere
oarecare, nu au fost exprimate toate opiniile din
spectrul politic existent. Nici gând ca C.N.A. să ia
vreo poziţie împotriva acelor canale tv care și‐au
făcut un obicei din a difuza doar filme tari cu bătăi
și pistoale. Iar asta o fac de dragul audienţelor, des‐
igur. Atunci, dacă tot nu iau atitudine împotriva lor,
măcar să le oblige ca din prea‐plinul financiar pe
care‐l au să cedeze un procent pentru Școală și Cul‐
tură. Din ţara asta, pe ai căror cetăţeni altfel pașnici
îi învaţă cu mult sârg să dea cu pumnul și cu cuţitul.
Sau cu pușca. Încă nu are fiece individ câte una (mă‐
car!), dar nu știe știe... tendinţa. Și încă un fapt.
”Dicţionarul ortografic, ortoepic și morfologic al lim‐
bii române” (D.O.O.M.) ajuns la ediţia a doua, apărută
în 2005, lucrare știinţifică de mare valoare, conce‐
pută de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.
Rosetti” al Academiei Române, a fost întocmit și pus
în circulaţie pentru ca noi toţi, oameni de rând sau
oameni de litere, să scriem într‐un singur fel. Da’ de
unde! Românul nu s‐a născut doar poet, ci și gata să
dea cu flit oricărei reguli. Fie ea și gramaticală... Așa
se face că la multe decenii de la apariţia acestui în‐
drumar cultural, persoane (unele cu șaif scriitoricesc
chiar!) refuză să respecte chiar tot ce zice D.O.O.M.‐
ul. De pildă, nu folosesc â acolo unde trebuie, prefe‐
rând să scrie peste tot cu î. Au desigur, motive per‐
sonale, care, evident trec peste opinia unor
cercetători ai Academiei. Are asta legătură cu vreo
tendinţă culturală? Evident că are și spune ceva nu
foarte plăcut despre locul unde ne aflăm și direcţia
în care se îndreaptă cultura. Deoarece, fie că ne place
ori nu, cultura naţională este constituită prin truda
multor cărturari de ieri și de azi. Oameni care, dacă
acum nu e iubită cultura la ridicarea căreia au trudit
și ei, se poate spune că au trăit degeaba.

2. Ca să nu te mai safisfacă poezia sau proza de

CONFESIUNI LITERARE:
Dan Plăeșu

(Răspunsuri la ancheta dlui Viorel Dinescu)
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calitate trebuie mai întâi să le cunoști. Mă îndoiesc
că persoanele care preferă cartea ușoară (memoriile
nu le‐aș încadra aici) știu prea multe despre cartea
„grea”. Nu știu. Alegerea o fac tocmai pentru a scăpa
de „greutatea” unei lecturi dificile, care să solicite
intelectul. Această opţiune este reală și ea vine din
lenea de a gândi estetic, de a te implica emoţional
profund. Observaţi chiar că până și umorul (care ar
trebui să fie situat între cărţile ușoare, nu?) este în‐
locuit de stand‐up comedy sau emisiuni TV de genul
i‐umor. Da, lenea de a pune creierul la treabă, teama
de a nu te durea capul de la citit, asta‐i cauza.

3. În prezent, citesc și recitesc ceea ce am scris

cu decenii în urmă și nu am publicat încă. Foarte
curând voi da unei edituri (n‐o numesc aici pentru
a nu avea șeful ei un șoc) o carte de proze ciudate,
denumită după una dintre lucrările ce o alcătuiesc:
”Garsoniera lui Ăl Bătrân”. Includ aici și o povestire
mai amplă (tot ciudată) despre lumea străzii mele,
a copilăriei și adolescenţei. I‐am zis „Bulevardul cu
amintiri”. Textul l‐am făcut cu vreo zece ani în urmă,
l‐am recitit, mi‐am zis că merge și‐l așez în această
carte. Mai am în sertar un roman, „Dincolo de valuri”,
scris tot cu mulţi ani în urmă, alte proze, piese de
teatru, poezii. Voi vedea ce fac și cu ele.



Aspirantul Săndel aștepta cuminte în anticameră.
Mai avea câteva  persoane înainte. Secretara Flori‐
cica veghea ca toţi să aspire în ordine. Iar dincolo,
acad. prof. univ. C. Cucui, școlit în State, se străduia
să mulţumească pe toată lumea.

‐ Eu, domnule profesor, aș dori din toată inima
să devin capitalist, i se destăinui Săndel specialistu‐
lui, când avu onoarea să fie primit.

‐ Și eu, drăguţă, de asta sunt aici, ca să transform
aspiraţiile voastre în certitudini. Să vedem însă cum
vom face în cazul dumitale.

‐ Aș deveni astfel cel dintâi capitalist din comuna
mea natală. Vă daţi seama cum m‐ar privi satul?

‐ Îmi dau seama, dar să fim pragmatici. Calitatea
de capitalist se leagă implicit de capital. Dumneata
de cât capital dispui?

‐ Bănuiam c‐o să mă întrebaţi asta. Păi, aș avea
așa: leafa nevestei, ajutorul meu de șomaj, indem‐
nizaţiile copiilor, patru la număr, și pensiile bătrâ‐
nilor. Se adună ceva, nu?

‐ Așa și așa. Am rezolvat și situaţii mai grele. Să
înţeleg că nu ai mai frecventat niciun stadiu al aca‐
demiei noastre...

‐ Nu, domnu’ profesor, sunt – ca să zic așa – bo‐
boc.

‐ Toate au un început. Important este s‐o por‐
nești.

‐ Așa ziceam și eu, dacă tot am intrat în capita‐
lism, iar acum ăsta este viitorul luminos – ca să fo‐
losesc un cuvânt învechit – trebuie să mă încadrez
și eu, cum se spunea înainte...  

‐ Da, văd că la teorie stai bine. Totuși, în cazul
dumitale, trebuie s‐o luăm de la zero... Iar la acade‐
mia noastră, bazele se așază la grupa mică. I se spune
așa, nu pentru că sunt puţini înscriși, ci fiindcă este
jos de tot, ca la grădiniţă, să zicem...

‐ Înţeleg, dacă așa trebuie...
‐ Iar după ce absolvi grupa asta, urmează grupele

mijlocie și mare, apoi cea pregătitoare pentru clasa
I, grupa zero, cum ar veni, și tot așa: clasele primare,
gimnaziul,  liceul, facultatea, licenţa, apoi masteratul,
doctorantura și în final, doctoratul. 

‐ Cam multe școli, domnu’ profesor...
‐ Trebuie parcurse toate etapele de studiu, numai

în finalul lor aspirantul devine capitalist ca lumea.
Ți‐am expus întregul parcurs ca să știi la ce te în‐
hami. Te înhami?

‐ Și capitalist ajung numai după ce le termin pe
toate?

‐ Atunci ajungi un capitalist adevărat, întreg, un
boss, cum ar veni, pe care‐l salută lumea pe stradă.
Pe stradă, nu pe uliţă, nu știu dacă am fost foarte

clar...
‐ Și până atunci ce sunt eu,

domnu’ profesor?
‐ Aspirant, capitalist în devenire. Te salută cei din

familie, eventual prietenii...
‐ Dar să vă explic de ce am venit aici, la dumnea‐

voastră. Eu am fost pe vremuri lăcătuș, până când
s‐a ales praful de fabrică, apoi noul patron, înainte
de a ne da afară, ne‐a întrebat dacă ne pricepem la
cultivat rogodele...

‐ Ce sunt astea, domnu’ aspirant?
‐ Sunt niște chestii cu sâmburi, pe care noul pa‐

tron voia să le producă și să le exporte undeva, într‐
o insulă din Pacific, unde băștinașii foloseau produ‐
sul, de fapt numai sâmburii, ca să‐și facă podoabe.
Că în insula aia s‐au cultivat cândva rogodele, dar în
urma erupţiei unui vulcan local toate plantaţiile au
fost distruse, iar populaţia a izbucnit în hohote de
plâns. Și au tot bocit așa sărmanii oameni, până când
i‐a auzit patronul nostru și s‐a oferit să‐i ajute. Aţi
înţeles până aici?

‐ Am înţeles, dar nu știu unde vrei să ajungi.
‐ Vreau să ajung la ce mă doare. Că eu nu am fost

selecţionat pentru cultivarea de rogodele – alţii s‐
au dovedit mai șmecheri decât mine, de parcă toată
viaţa lor crescuseră printre rogodelele astea – și am
ajuns la șomaj. Or, m‐am gândit că venind aici, la
dumneavoastră, o să mă pot califica mai repede în
meseria de capitalist, ca să am și eu ce pune pe masă
familiei. Nu știu dacă am fost clar...

‐ Ai fost, numai că judeci greșit. Eu nu am la dis‐
poziţie posturi de capitalist, pentru asta trebuie să
înveţi pe brânci, să fii ambiţios și mai ales să te ţină
buzunarul...

‐ Nici măcar un loc mai modest, pe lângă un ca‐
pitalist mai mărișor? Aș accepta și un post de capi‐
talist la locul de muncă. Ceva, o funcţie de începător,
care să corespundă la capitalul meu, ca să mă exprim
în termenii din branșă.

‐ Păi, la banii pe care‐i ai pot doar să‐ţi pun o
vorbă...

‐ Așa, așa...
‐ ... pe lângă patronul tău, ca să te încadreze ajutor

de măturător stagiar la cabinetul său.
‐ Îl cunoașteţi pe ultimul meu patron?! Pe indivi‐

dul cu rogodelele?
‐ Bineînţeles. Frecventează academia noastră,

este în clasa a treia. Ce zici? Primești? Iar dacă ești
băiat cuminte, te califici totuși în rogodelistică și‐l
ajuţi în muncă și pe șeful tău. Altfel riscă să piardă
comanda cu insula aia, iar dacă i se întâmplă asta, îl
las repetent...
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PAGINI DUNĂRENE
Academia de capitaliști

o proză de Dan Plăeșu
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PRIETENII PORTO-FRANCO
Liliana Bădărău

(Iași)
Singur

Printre amprentele toamnei 
doar stejarul singur 
singurul, el singurul, care 
nu‐și știe spatele 
singur el poate să‐n‐toarcă 
lumea moartă în cea vie 
nefericirea să mai aibă‐un nume 
când sentimentul îl dezleagă 
singuratic arbore al suflării 
agăţat de paștele toamnei 
aplecat spre galbenă iarba ei 
terminând ultima cină 
ţărâna încă respiră 
arsă‐n uleiul miezului nopţii

Toamnă, Doamnă decepţie a aluziei 
mai ezită un gram de secundă 
în drama vânătorilor de frunze 
machiavelism sălbatec 
orchestra nebună 
din olandezul zburător 
zburând până la capăt

* * *

Moartea bulgărelui de zăpadă 
încercat de vulcanul gheenei 
scurgându‐se fără liman 
puritate a robusteţii obscene 
nu murea nu trăia 
inexistenţă singurătate

dimineaţa bulgărelui 
fraged ca un măr întomnat 
oglindă de gheţuri în obraji 
lunecă parfumul flăcării 
pe oglinzi deformate 
flori de gheaţă‐au plecat spre... 
Dumnezeu știe ce direcţie 
până la altă adâncime‐a tristeţii 
ce gheaţa n‐a cunoscut‐o vreodată 
speranţa târăște secundele 
orologiului în cutia Pandorei. 

Prea timpuriul

a‐ngheţat și steaua 
‐n tăriile gerului 
o stemă arde carnea iubirii 
înfiorată‐n dorul zidit 
în veacuri de frig 
fruzele iubirii străpung 
în viclenia gerului 
mai curând decât căldura 
‐n sferele astrale 
zorii scrâșnesc omătul sub tălpi 
mijitul ninsorii licărește 
‐n podobe ‐ghirlande prin crengi 
îmbrăţișând mantaua florii în caiși 
petale‐ngheţate aștern văl de mormânt 
zorilor trandafirii de ieri 
îmbătaţi în faldul în miasma 
unui april amorţit azi 
sub haină cenușie 
sub somnul iederii 
sub ziduri 
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CRONICĂ LITERARĂ
ARS EXPECTANDI – „CASTELUL DE NISIP” AL MAGDEI URSACHE 

sau
recursul la ficțiune, mijloc de împotrivire față de golul pandemiei 

și de 
platitudinea existenței

de Pr. prof. univ. dr. Ioan C. TEȘU
Magda Ursache, Distinsă Doamnă a scrisului ro‐

mânesc, este bine cunoscută pentru eseurile sale li‐
terare, adevărate radiografii ale societăţii românești
ante și postdecembriste, în varii domenii, în mod
predilect istoria recentă și literatura actuală. Critică,
acidă, ea se împotrivește „duhului lumii” acesteia,
marcat de superficialitate și frivolitate, de impostură
și plagiatură, de ipocrizie și alienare psihică, spiri‐
tuală și naţională. Prin consideraţiile ei lucide, aver‐
tizează și cheamă la cunoașterea adevăratei
istorii, marcate de jerfă și martiraj, și la ur‐
marea exemplelor de eroi și sfinţi, ca o cale
de supravieţuire în vidul globalizării și al
neantizării.

De data aceasta, ea ne propune un altfel
de volum, Ars expectandi, o carte antistres,
scrisă la vreme de pandemie, dar potrivită
spre a fi citită oricărui  moment.

Povestea de dragoste are, în centrul ei,
cele două personaje: Caterina, Katerina, KT,
o femeie la vârsta de 51 de ani, lucrând în
„lumea aspră a talk‐show‐ului”, trecută prin
două iubiri „greșite” și  medicul de urgenţă
Onur Arda, de 53 de ani, născut în Iran,  care
studiase un an limba română după cursul profesoa‐
rei Magda U., și al cărui crez profesional este salvarea
vieţilor omenești. Iubirea dintre ei se înfiripă după
o emisiune de televiziune, pe care Caterina a mode‐
rat‐o la „Tele Next”, un post condus de oameni
incompetenţi, între care este parodiat și ironizat
Turcitu, om lipsit de cultură și de caracter. 

Caterina intră în „jocul dragostei și al întâmplării”
(p. 17), în „scena liftului”, când o criză de lipotimie,
în fond de atașament, o așează cu capul pe pieptul
medicului, iar acesta o veghează cu dragoste întreaga
noapte, pentru că, în concepţia și sensibilitatea lui,
„bolnavul primează” (p. 17). El o găsește pe Caterina
a fi informată, sinceră, spontană, rebelă, nebună (p.
20). Într‐un alt loc, ea este prezentată ca fiind „mân‐
dră și modestă, înţepată și îngăduitoare, paseistă și
realistă, vijelioasă și blândă, necruţătoare și îngă‐
duitoare, prea sensibilă și prea corozivă, persiflantă
cât încape... Peste toate, e frumoasă” (p. 160).

Magia întâlnirii de debut, acele priviri pline de
emoţie și conducând la o dragoste de legendă, duc
cu gândul la romanul lui Rebreanu „Adam și Eva”.
Iubirea pe care autoarea ne invită să o descoperim
se derulează pe colinele Iașului, ca de pe „acoperișul
lumii”, pe dealurile Iașului, Bucium, Breazu, Repedea,

Aroneanu, apoi în București, unde Onur încearcă să
o ducă pe iubita sa, care, însă, inadaptată, se reîn‐
toarce în „dulcele târg al Ieșilor”, în apartamentul
ei;  în final, în clinica lui Silver, unde ajunge din cauza
iubirii sale, care o solicită și o consumă sufletește.
Finalul acestei povești de dragoste este lăsat
intenţionat deschis (to be continued...), cititorului
oferindu‐i‐se libertatea de a‐l organiza așa cum
dorește el sau de a aștepta continuarea povestirii –

sperăm ‐ într‐un nou volum al autoarei.
Chiar și la finalul poveștii de dragoste,
Magda Ursache este o generoasă. „Vreau
alinare pentru cititorii mei, spune ea, pen‐
tru că e destulă alientare acum” (p. 220).
Iar personajelor, ca și cititorilor, le urează
„Spor la fericire, până când moartea nu ne
va despărţi!” (p. 220).

Nu puţine sunt referirile, pe parcursul
paginilor romanului, la puseele de gelozie
ale medicului Onur, datorate „trecutului”
sentimental al iubitei sale, vieţii ei „cam
aglomerate”: iubirea faţă de Silver, o „iubire
greșită, veche și demult încheiată” și cea
pentru Aurel Savu, fostul soţ, bun prieten,

ca un pom pe care să te sprijini (p. 52). La Aurel, Ca‐
terina a ţinut, pe Silver l‐a iubit. Silver a fost jumă‐
tatea ei de trup, Aurel – jumătatea de suflet. Deși
sunt „arheologie”, aceste două iubiri provoacă, epi‐
sodic, gelozia medicului.

Acum, Caterina este „floaria galbenă” (cum
pronunţă el) a „Omului albastru”, elegant în ţinută
și comportament. Iubirea descrisă este mai mult
platonică, deși nu lipsesc episoadele de erotism im‐
plicit, autoarea fiind o adversară a literaturii actuale,
plină de conotaţii debordante la senzualitate și se‐
xualitate. O „iubire de legendă” (p. 102), având ca
leitmotiv întrebarea „Ți‐am spus azi că te iubesc?”,
iar ceea ce Onur și Caterina fac   este să arate acest
lucru, în diferite moduri, specifice fiecăruia. Însă,
până la un punct în care, precum mărturisește au‐
toarea, „personajele fac ce vor ele, nu contează ce
vreau eu, ce le doresc eu. Au alegerile lor. Ignoră ne‐
săbuit pericolul de a‐și da viaţa peste cap” (p. 96).

Iubirea descrisă în paginile romanului este o dra‐
goste de poveste. Nu este proză fiziologică, lipsită
de etică și redusă la corp, la sex explicit (p. 9), ci o
paradigmă pentru „iubirea vieţii”, pentru ceea ce în‐
seamnă a fi lovit de săgeata adevăratei iubiri și a te
odihni în sufletul persoanei iubite. Este despre du‐
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rere și renaștere prin iubire, despre pierdere vre‐
melnică și câștig veșnic. Iar pentru Magda Ursache
toate acestea au un nume: „Bătrânu”.

Lucrarea Ars expectandi are o structură „sime‐
trică”, capitolele în care este înfăţișată iubirea celor
doi fiind precedate de secţiunile intitulate „Jurnal
de bord”, unde autoarea nu se dezice și nu abdică
de la statutul ei de fin intelectual, profund preocupat
de destinul culturii românești. Capitolele în care
este descrisă iubirea celor două personaje au motto‐
uri sugestive, alese din lirica de dragoste. Secvenţele
intitulate „Jurnal de bord” sunt un fel de alter‐ego,
fragmente în care recursul la discernământ, obiec‐
tivitate și echilibru (dragostea le înfrumuseţează pe
toate, pentru că ea vede cu inima, nu cu mintea) se
face prin dialogurile cu prietenii de suflet ai perso‐
najului feminin, în mod principal cu Magda U. Pagi‐
nile descriind iubirea dintre cele două personaje
sunt sugestiv intitulate „Dragoste cu gust de dra‐
goste”. 

În paginile romanului, nu este vorba doar de o
dedublare, de o evadare în ficţiune a Caterinei Savu,
vecină de apartament cu Magda. De fapt, în roman
este vorba de ipostaze multiple ale autoarei: tânăra
studentă, îndrăgostită nebunește de Silver (Silves‐
tru) Asan, pe jumătate persan, rezident, iar apoi me‐
dic chirurg și prosper om de afaceri, cu o clinică me‐
dicală privată, proprie, dar pentru care femeile sunt
„o paranteză între două operaţii grele”. După
despărţirea de Silver, o regăsim în ipostaza iubitei
profesorului universitar de filologie Aurel (Aiurel)
Savu, al cărui nume de familie îl poartă în carte,
acesta fiind iubirea ei curată, „pomul” pe a cărui
prietenie s‐a sprijinit o vreme. O a treia ipostază
este cea a Caterinei Savu, prezenţa feminimă a aces‐
tei „veri magice”, chiar dacă a durat între 31 iulie și
1 decembrie 2020. Vocea autoarei, confidentă și sfet‐
nică a femeii de 51 de ani, este prezentă ca „Magda
U.”, dar, în spatele acestor ipostaze, cel care o
cunoaște pe Magda Ursache o va descoperi pe
aceeași Magda, din adevărata poveste de dragoste
dintre „Bătrânu și Magda”, iubirea autoarei faţă de
sufletul ei pereche, omul bun al culturii românești,
Profesorul de Frumos,  cum îl numeau studenţii de
la Teologie,  Petru Ursache, plecat în „cerul de din‐
colo de cer” în urmă cu mai bine de șapte ani. Aceste
transformări fiinţiale sunt marcate și de numele per‐
sonajului: Dovlecel, pentru tatăl ei, a cărui influenţă
o va resimţi întreaga viaţă; Pumpkin, pentru Silver;
Caterina sau Katerina, KT, în „iubirea recentă”, centru
al narării. Prin urmare, nu este vorba doar de per‐
sonaj în personaj, ci de personaje și tipologii variate
și complexe, în spatele „imunităţii ficţionale”, autoa‐
rea „lăsându‐se locuită” de fiecare dintre aceste per‐
sonaje sau, cum mărturisește în alt loc,  împrumu‐
tându‐i  Caterinei „eul, ca rană deschisă”.

Îl invităm și îl lăsăm pe cititor să pășească alături
de cele două personaje, în descoperirea iubirii lor,
așa cum o face și autoarea, pentru a ne exprima câ‐
teva impresii declanșate de lectura romanului.

În primul, rând, faptul că Ars expectandi, ca toate
celelalte lucrări ale autoarei au căutat‐o. Magda Ur‐
sache nu scrie de urât, pentru a‐și umple și consola
momentele de durere sufletească, datorate pierderii
sufletului ei pereche, ci pentru a‐l încărca de sens.
Magda Ursache scrie pentru că are ce spune. Croni‐
cile ei acide, dar și paginile sensibile, precum sunt
cele din prezentul volum, constituie bune ocazii de
profundă meditaţie asupra sensului și scopului vieţii,
asupra frumuseţii ei, în ciuda necazurilor sau  în‐
cercărilor cu care este presărată. Așadar, cartea
aceasta a căutat‐o tainic, dar insistent, la fel ca per‐
sonajele ei (p. 5). Prin acest volum, Magda Ursache
ne arată că nu este doar o paseistă, un moralist de
serviciu care străjuiește la poarta culturii, ci un om
concret, aplecat și aplicat al zilelor noastre, atent la
fiece derapaj, critic al oricărei tendinţe centrifuge,
din istorie și din cultură. Ea ne arată că are reţeta
magică, atât pentru texte de profundă reflecţie, dar
și pentru un „instant book”, o carte ancorată în tim‐
pul imediat, real, profan.

Chiar și la adăpostul iubirii (sau mai ales acolo),
ea se deconspiră pe sine, ca fiind „dependentă de
bibliotecă, dar presată și de realitatea imediată” (p.
6), astfel încât romanul nu este doar o succesiune
de radiografii autobiografice, ci o legătură armo‐
nioasă între literatura non‐fictivă, non‐ficţiune și
docu‐roman, carte‐ document. Ea leagă proza de
eseu, de jurnalism, întrucât nici cotidianul, nici eve‐
nimentul nu o lasă indiferentă (p. 7).  Întrepătrun‐
derea  celor două stiluri vădesc bogata cultură a au‐
toarei, din arii largi: istorie, cinematografie, muzică,
dar în mod prelilect, literatură. Scrisul, precum
mărturisește ea, o ţine la suprafaţa pământului (p.
224), este modalitatea de a înfrunta „golul vital” (p.
218), modul ei de a se autosugestiona că „Eros e
mai puternic decât Thanatos”, precum spunea Pro‐
fesorul Petru Ursache, în „Erosofia” sa. 

Ars expectanti este romanul de suflet al Magdei
Ursache, „castelul ei de nisip de sub unghia degetului
apăsând pe pix” (p. 225). Modalitatea autoarei de a
înfrunta vremurile potrivnice faţă în faţă, nicăieri
altundeva decât la masa de scris (p. 228).

Pentru autoare, opera este realitatea însăși, tre‐
cută prin suflet și re‐dată” (p. 7). Scrierile sale tre‐
buie înţelese într‐un sens larg, ţinând seamă de ce
ne recomandă ea: „Nu mă citiţi ad litteram, căutând
cheia. Dar ce cheie nu se pierde, mai ales în litera‐
tură?” (p. 8). Publicului căruia i se adresează sunt
„cititorii neapărat cultivaţi, avertizaţi” (p. 9).

Magda Ursache nu se poate citi oricum, ci într‐o
stare de pregătire sufletească și într‐o conjunctură
aleasă. Motto‐ul este adevărata cheie a cărţii: „LUI
PETRU; MEREUMEREUMEREU; ÎNTR‐ADINS” (p. 4).
Ca vulpea din Micul Prinț al lui Exupery, de cărţile
Magdei Ursache trebuie să te apropii precaut, într‐
o stare de pregătire. Iar când le‐ai parcurs și mai
ales le‐ai înţeles dincolo de rânduri, asemenea vulpii
domesticite, ai simţit‐o pe autoare, în ceea ce  are
ea frumos și înalt. 
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Pentru Magda Ursache, scrisul nu are doar va‐
loare cathartică, terapeutică, ci sacră. El se „întâm‐
plă” la sfânta masă de scris, cuvintele ei sunt morale
și moralizatoare. Vor să conducă la Cuvântul cel mai
presus de cuvinte. Din acest motiv, de conţinutul
scrisului ei trebuie să ne împărtășim, nu doar să îl
parcurgem pasiv. Lectura are un caracter anamnetic,
de rememorare și fixare, dar și predictic, de respon‐
sabilă sfătuire. 

Magda Ursache poate scrie despre aproape orice
este important: despre viaţă și moarte, despre lume
și om, despre dragoste și (ne)iertare, pentru a retrezi
conștiinţe și a le reîntoarce la adevăratele valori mo‐
rale, intelectuale, culturale, spirituale. Cine o
cunoaște, însă, cine îi știe sensibilitatea sufletească,
de dincolo de masca realului, observă foarte ușor
că în fiecare cronică și critică, eseu sau volum ea
sparge legile fizice ale prezentului, dialogând, cerând
sfatul, motivând, cerând iertare de la autorul prin
excelenţă și destinatarul ultim al întregului ei efort:
Bătrânul iubit. Cine o cunoaște și cine i‐a cunoscut
pe cei doi soţi, Bătrânu și Magda, cine a gustat câtuși
de puţin din dulceaţa vieţii lor fără compromis mo‐
ral, cine a fost atins, chiar și numai în gând, de aripa
iubirii lor înalte și curate știe că Petru este veșnic
prezent și lucrător în viaţa, gândurile și trăirile ei.
Mai mult poate decât oricând, acum, în clipele de
dureroasă absenţă fizică, este prezent în scrisul și
în opera ei, prin care l‐a pus în valoare mai mult de‐
cât oricine și oricând, chiar mai mult decât el însuși. 

În tot ce face și scrie Magda Ursache, simţim stri‐
gătul ei de durere. Durerea despărţirii. A răpirii de
aici și de la noi a sufletului ei pereche. O avertizez,
însă, pe autoare că, pentru credinţa creștină, starea
cea mai înaltă a vieţuirii, premergătoare îndumne‐
zeirii, este tocmai răpirea. Extazul. Sfântul Apostol
Pavel și, urmând lui, sfinţii au trăit astfel de clipe de
răpire, mai presus de lume, de trup și de timp, în
Împărăţia iubirii infinite a Celui ce este Izvorul
suprafiinţial al dragostei. Acolo, în stare de extaz,
de răpire, au gustat din dulceaţa ( fără de seamăn în
această lume)  darurilor dumnezeiești, de care se
împărtășește acum și în veci Bătrânul, în Raiul căr‐
turarilor, iubitori de Dumnezeu și de credinţă, de
Neam și Istorie, de tripticul Bine – Frumos ‐ Adevăr.

Magda Ursache nu relatează doar, nici nu
ficţionează, ci simte, retrăiește, plânge, se bucură
curat în fiecare cuvânt, pe fiece pagină. Scrisul este,
pentru ea, viaţă. Viaţă din viaţa fericită alături de
Petru.

Ea lăcrimează în cuvinte și plânge în volume. Dar
și surâde și mângâie, alină și oferă modelul unei iu‐
biri fără seamăn și fără apus, începută în urmă cu
mai bine de o jumătate de veac, continuată neîntre‐
rupt și progresiv, pe parcursul anilor fericiţi,
petrecuţi alături de Bătrân, curmată aparent de „ră‐
pirea” lui, de împlinirea sa în veșnicie. Pentru că ‐
nu‐i așa?‐ Credinţa noastră ne învaţă că nu iubim
pentru o clipă, ci pentru veșnicie, că adevăratele iu‐
biri încep aici, dar se desăvârșesc Dincolo, conto‐

pindu‐se în Iubirea cea Mare, Dumnezeu‐Iubire. 
Așadar, deși ne‐a dăruit nouă din preaplinul ini‐

mii sale, o inimă rănită, dar veșnic iubitoare, deși
și‐a revărsat o parte a sufletului ei, prezentul volum
se adresează, îl caută și îl așteaptă cu adevărat pe
cel care i‐a dăruit totul – Petru. El este personajul
principal, chiar dacă ascuns în cerul mai presus de
cer. Pe el îl cheamă autoarea, neîncetat, ca pe o muză
ce inspiră. Pe el îl cercetează și îl interoghează, îl
consultă și îi dă glas tainic, la fiecare cuvânt și prin
tot gândul, îl caută, îl strigă, îl „urlă”, sub toate chi‐
purile și cu toate puterile. În tot ce scrie, Magda Ur‐
sache se sfătuiește cu Petru, ca un reper moral și in‐
telectual infailibil. El și numai el îi creează
deschiderea sufletească și dispoziţia lăuntrică, îi in‐
spiră fiecare cuvânt și gând, îi șterge, nevăzut, ca
Dumnezeu, păcatele noastre, orice gând și cuvânt
nedeplin, nerotunjit. O îndeamnă și o îndrumă să
își adape setea lăuntrică în Izvorul cuvintelor, cu bu‐
curia revederii, indiferent de durata așteptării. 

Ars expectandi este, de fapt, o carte despre bucu‐
ria pregătirii reîntâlnirii. Mai întâi în amintire, gând
și rugăciune, iar mai apoi în Lumină și Iubire. Lumea
Magdei Ursache este populată animist de spiritul
Bătrânului. El le umple și le împodobește pe toate.
Este prezent pretutindeni, veghează, inspiră. Și el
așteaptă aceeași întâlnire, la poarta raiului, cu flori
de zorele în mâinile pnevmatizate. 

Dacă e adevărat că lucrurile care ne provoacă
suferinţă ne educă, Magda Ursache a studiat la aca‐
demia încercărilor, s‐a edificat și elevat spiritual în
„cuptorul suferinţei”. De aceea, cuvintele ei au pute‐
rea de a pătrunde, zidi și întări. 

Sofocle își învăţa ucenicii că „un singur cuvânt
ne poate elibera de întreaga povară și durere a vieţii.
Acest cuvânt este: iubire”, iar Gabriel Marcel zicea
că „a‐i spune cuiva: «Te iubesc!» înseamnă a‐i spune:
«Tu nu vei muri niciodată!»”. În acest volum, Magda
Ursache șoptește, cântă, este rănită, se jertfește prin
și pentru iubirea care i‐a făcut viaţa fericită. Și din
acest motiv este atât de vie, iar iubirea ei, prin
frumuseţe și sensibilitate, e proaspătă și nouă, dă‐
tătoare de sens și scop. În ultimă instanţă, Magda
Ursache are dreptate: „Ești ceea ce iubești”. Iubirea
este speranţa noastră la nemurire, la înveșnicire. 

Și, pentru că întreg volumul este împresurat de
franţuzisme și americanisme, timpul predilect al au‐
toarei fiind „once upon a time”, cu toată nostalgia
lui, lectura îmi retrezește amintirea lui „Somewhere
in time”, film de colecţie, despre iubirea curată, de
vis, a doi îndrăgostiţi (Christopher Reeve și Jane
Saymour), pe care îi unește și îi desparte timpul.
Sau îi desparte și îi unește...

Dacă finalul poveștii de dragoste descrise în vo‐
lum este deschis, personal o provoc și o invit pe au‐
toare să ne ofere cât mai curând, căci este truditoare,
și continuarea, rotunjind astfel nu doar o poveste
de iubire, ci îmbogăţindu‐și opera literară, bogată
și esenţială. 



Odată, demult, tare demult, se spune că trăia o
bătrână. Era atât de micuţă, încât se pierdea adesea
printre frunzele tufelor din împrejurimi.

Nu de puţine ori vorbea singură, parcă dorind să
uite de singurătatea ei, de liniștea care o însoţea
pretutindeni.

Cu spatele aplecat și umerii gârboviţi de greuta‐
tea anilor, acoperită până sub bărbie cu broboada‐i
decolorată de vreme, reușea arar să‐și înalţe privirea
spre cer...  

Mâna‐i dreaptă, cu degetele luând forma rotundă
a mânerului de la bastonul nelipsit, îi tremura într‐
o neliniște permanentă.

Singura ei mângâiere era o pasăre;  în fiecare
dimineaţă,  aceasta știa a‐i trezi pofta la viaţă și
dorinţa de a privi frumoasele întinderi care se
rasfăţau privirilor ei, zi de zi.

Aflată la poalele unor coline, căsuţa ei micuţă se
bucura de toată frumuseţea naturii.

Zilele primăverii erau cele mai plăcute, atunci
când timide raze  încălzeau petalele primelor flori
din imensitatea întinderii.

Bătrâna știa să se bucure de fiecare anotimp,
chiar dacă iarna, cu zăpezile ei învolburate și cu vis‐
colele ei puternice, o speria; atunci, rugile ei către
Cel se Sus erau și mai pătrunzătoare.

Singură fiind, avea credinţa că nu i se putea în‐
tâmpla nimic, mai ales că bunul ei soţ o veghea din‐
tre nouri. 

Dimineţile se iveau iarăși, iarăși, pline de
speranţa zilei de mâine... 

De multe ori își dorea ca florile să poarte grai și
să poată vorbi cu ele.

Și singură, singură...  
Nu a fost mereu așa.
Pe vremuri, atunci când soţul ei trăia, multe bu‐

curii i‐au înfrumuseţat clipele.... 
Bunăoară, cei doi copii! Acum sunt plecaţi de‐

parte, departe...
O vizitează din ce în ce mai rar, fiind atât de

ocupaţi cu  ale lumii griji.
Ptii,  ce veselie era atunci în întreaga frumuseţe

a acestor ţinuturi îndepărtate!
Voioșia copiilor se făcea simţită până la firicelul

de iarbă, pe care pasul lor jucăuș îl trezea din
amorţire. 

De multe ori, rămurelele copacilor formau prin
frunzele lor, ,,căsuţe’’ verzi și zburdalnice, precum
jocul copiilor, unde se ascundeau rând pe rând, într‐
un  cunoscut  ,,de‐a v‐aţi ascunselea’’.

Florile de pe câmp se lăsau culese de acești

copilași; din mâinile acestora di‐
bace, se formau cununiţe, pe care
le purtau pe creștet, precum prinţii
din poveste.

Erau tare frumoși, iar mama lor le cânta adesea:
Eu vă număr: unu, doi,
Sunteți amândoi vioi,
Gemeni bată‑vă norocul,
În lume să vă găsiți locul!
Și‐ntr‐o înlănţuire a bucuriei, a fericirii, se înălţau

spre cer sunete ale glasurilor cristaline.
Păsările cerului completau, prin trilurile lor, acest

ecou sublim!
Seara, liniștea aducea odihna binemeritată, astfel

încât viaţa își continua lin drumul pe cărarea dinspre
răsărit spre apusul măritului soare. 

Dar într‐una din zile, mama lor, cu o strălucire
anume în ochii‐i vioi,  le rosti următoarele cuvinte:

‐ Dragii mei copilași, menirea voastră în lume nu
este aceea de a trăi izolaţi, asa cum o faceţi acum, ci
veţi însoţi oamenii pretutindeni. 

Pe câtă liniște aţi avut, de la naștere și până acum,
pe atâta zbucium veţi avea de acum încolo; pentru
că, trebuie să știti că veţi călăuzi pașii oamenilor,
iar împreună, le veţi găsi calea cea dreaptă. 

Să nu vă despărţiţi niciodată, și totdeauna să
alegeţi doar binele pentru ei!

Într‐un final, ea le cânta iarăși acel cântec pe care
copiii, uimiţi, abia acum l‐au descifrat:

Eu vă număr: unu, doi,
Sunteți amândoi vioi,
Gemeni bată‑vă norocul,
În lume să vă găsiți locul!
‐ Mergeţi, așadar, în lumea întreagă, răspândiţi

frumuseţea copilăriei voastre în mintea oamenilor
și, cum sunteţi acum la vârsta maturităţii, îndemnaţi‐
i pe aceștia la fapte bune!

Să nu vă despărţiţi niciodată, pentru că voi sunteţi
jumătatea celuilalt. Atât binele, cât și răul, se doresc
a fi cunoscute în lumea cea mare, deoarece vraja
vieţii ar dispărea, fie și numai pentru că farmecul
fericirii  nu ar mai fi același. 

Dar știti voi, oare, cine erau copiii acestei bătrâne
singuratice?

Nici nu vă vine a crede, cu atât mai mult cu cât ei
și acum trăiesc  pe lângă oameni, chiar mai mult,  în
simţirea acestora.

Gemeni fiind, nu se pot despărţi  și însoţesc oa‐
menii pretutindeni.

Și, fiindcă te‐am făcut destul de curios, iată, îţi
voi dezvălui numele lor, dar fie ca din  acestă măr‐
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turisire, la finalul de poveste să alegi  care dintre cei
doi ţi se potrivește mai bine.

Așadar, să deschidem poarta secretelor și să in‐
trăm în gândurile tale, cititorule...

Am spus bine ,,gânduri’’,  pentru că cei doi eroi ai
acestei povestiri nu sunt alţii decât Gândul Înălţător
și Gândul Îndoielnic.

Aceștia, plecaţi în lume de lângă mama lor,  pre‐
cum le‐a fost hărăzit încă de la naștere, ne însoţesc
pe noi, oamenii, în toate demersurile noastre.

Spuneţi voi, acum, dacă ei nu sunt cu voi?!
Chiar este uimitor cum Gândul Înălţător te mân‐

gâie și îţi zâmbește  pentru faptul că citești povestea
lui!

Cât este de fericit!
Dar, iată, vine Gândul Îndoielnic și‐ţi spune:
‐ Nu era oare mai bine  să te fi jucat în acest timp? 
Iată, copii, de ce unul este Înălţător, iar fratele lui

geaman este Îndoielnic, dar amândoi, formând un
întreg, te lasă tot pe tine să alegi! 

Ce bine ar fi să alegi Gândul Înălţător, în toate
situaţiile ivite, pentru că, odată ce l‐ai ales pe el, fra‐
tele lui, Gândul Îndoielnic, se face mic, mic și se su‐
pune voinţei tale. 

De câte ori nu ai cedat jucăria fratelui tău mai
mic, sau surioarei tale?

Acela a fost Găndul Înălţător care te‐a îndemnat
la iubire și la o faptă frumoasă. 

Să pătrundem acum  într‐un piesaj  asemanător
cu cel  pe care l‐am descris la începutul povestirii
noastre, semn că natura și‐a păstrat din frumusetea

ei, chiar și peste zeci de ani, farmecul necuprins,  și
să vă spun una din întâmplările eroilor noștri.

Florile încă nu și‐au deschis petalele, iar păsările
ciripesc vesele printre ramurile copacilor. 

Veselia acestor neobosite zburătoare face ca za‐
rea să prindă viaţă prin legănarea razelor amăgite
de ușoara adiere de vânt. 

Gâzele, furișate printre firele somnoroase de
iarbă, își încep febrila căutare a hranei.

Doi copii pășesc agale pe verzile poteci, amândoi
bucurându‐se de frumoasa dimineaţă. 

Au lăsat în urmă, pentru căteva clipe, zarva și
neliniștea celor din jur.

Feeria și libertatea privirii, a verdelui proaspăt,
presărat cu flori mici colorate, îi făcea să alerge într‐
o voioșie asemănătoare, ghiciţi cu a căror personaje
din această poveste? 

Sigur că aţi ghicit!
Nu sunt alţii decît cei doi fraţi, Gândul Înălţător

și Gândul Îndoielnic, care, transformaţi pentru  că‐
teva clipe  în copii ai câmpiei, vin să‐și îmbrăţișeze
mama și să‐i vorbească despre faptele voastre
înălţătoare.

Pe o pajiste înverzită, bătrîna micuţă care se pier‐
dea adesea printre frunzele tufelor din împrejurimi,
se spune că trăiește și astăzi, tot singură, singură și
nu este alta decât Bătrâna Cugetare.

Ea este cea care dăruiește binecuvântarea ei de
mamă celor două gânduri și, deseori, chiar și ţie, ci‐
titorule!

Să te încunune mereu,  Gândul Înălţător! 



Pe trunchiul gros al copacului cu respiraţie
umană atârnă greoi căsuţa piticilor. Căsuţa e făcută
din piatră și din scânduri. Zidul rigid de piatră aco‐
peră emoţiile și trăirile a treisprezece pitici. Pe aco‐
periș, alunecă încet apa unei ploi triste care hrănește
rădăcinile copacul. Ferestrele micuţe reflectă zâm‐
betul sufletului. Din horn, se scurge fumul unei
aparenţe. Aparenţa e fumul unei sobe care arde
esenţele piticilor. Ușa îngustă se deschide într‐un
hol de speranţe ce le îmbracă viaţa. În mijloc, lumi‐
nează un ring pe care nu calcă nimeni. Pe marginea
ringului, treisprezece orificii ţin în captivitate liberă
esenţele piticilor. În fiecare cameră bate o inimă
mare de pitic. Inima recită gândului. Gândul le des‐
fășoară viaţa. Viaţa primește o vizită. 

Piticul cititor vede lumea prin cărţi. Visul lui e
prins în cartea fericirii. Fericirea rezidă din fiecare
lectură. Fiecare exemplar îl împiedică să admire jo‐
cul pueril al realităţii desfășurat sub ochii lui. Reali‐
tatea rătăcește printre filele cărţilor. Piticul rătăcește
într‐o realitate neatentă. Neatenţia cititorului sur‐
prinde visul. 

Piticul sănătos deschide fereastra ca să respire
sănătatea aerului poluat; mănâncă vitaminele unor
mere de plastic; cultivă plantele pe un pământ sterp;
așteaptă o viată lungă ocupată de gânduri. Vrea să
trăiască veșnicia negării sfâșitului. Sfârșit sănătos
după ani de viaţă toxică. 

Piticul somnoros doarme cu ochii deschiși. Se
culcă devreme, dar mintea îi este mereu trează. Când
se trezește, visează să adoarmă. Își adoarme gân‐
durile rele și se apucă robotic de sarcini anoste. Plic‐
tiseala antrenează spectacolul minţii. Aplauzele
spectatorilor surprind talentul acrobatei. 

Piticul harnic face mereu curat, dar curăţenia‐l
copleșește. Praful îl îneacă. Respiră aerul îmbâcsit
al pereţilor murdari. Pete de mucegai se lipesc de
tavanul minţii și‐i alterează gândurile. Gânduri cu‐
rate dansează pe podeaua lipicioasă.

Piticul circumspect respinge dreptul la învre‐
dere și îl încalcă prin precauţie. Atenţia sporită se
luptă cu ceilalţi pentru o victorie fără câștig. Suspi‐
ciunea îi otrăvește mâncarea, iar pericolul îi umple
paharul. Inimă neîncrezătoare în trup temător ce
bate cu grijă. 

Piticul fricos e atletul fricii, iar frica îl transformă
în campion. Frica fuge de umbra fricii lui. Umbra e
imaginea trecutului ezitant. Ezitarea e trofeul teme‐
rilor prezente. Prezentul pierde de teama zilei de

mâine. Mâine care e mereu ieri. 
Piticul sârguincios vrea să le

știe pe toate, dar mintea îl contra‐
zice. Tot ce știe îl face să uite că știe; să uite de el.
Un tot care nu se poate cuprinde. Voinţa distruge
scopul prin sine. Exerciţiul uitării rezolvat în voinţa
cunoașterii. 

Piticul visător deţine o afacere importantă. Fa‐
brica lui extrage resurse preţioase din mina de va‐
lori. Resursele sunt prelucrate în fabrică până la sta‐
diul de idealuri. Idealurile sunt vândute pe piaţă cu
ambalajul de dorinţe irealizabile. Ambalajul face
tranzacţia imposibilă.

Piticul dedicat oprește ceasul ca să‐și termine
treaba. Timpul nu știe să ia pauză. Ritmul se întrece
cu timpul într‐o cursă care sperie cronometrul. Îl
sperie, pentru că ritmul depășește timpul. Cursă în
care timpul e invers. Piticul se extenuează obosind
timpul. Timp obosit ce așteaptă pauză. 

Piticul entuziasmat își consumă entuziasmul
din exces de nerăbdare. Entuziasmul îi dă aripi și
zboară până la cer. Acolo se izbește de nori și cade
în golul așteptării. Trupul secretă adrenalina nerăb‐
dării până când aterizarea îi dezamăgește entuzias‐
mul. Așteptare aventuroasă spre un final previzibil.

Piticul gânditor analizează ce nu‐i gând în bi‐
blioteca lui de gânduri. Arde toate gândurile inter‐
zise pe rugul conștientului. Nu știe că cenușa lor se
va presăra în subconștientul trăirilor admise. Trăire
întârziată de incertitudine. Inconștientul e cheia bi‐
bliotecii lui când intră pe ușa de urgenţă. O ușă des‐
chisă în suflet.

Piticul pesimist își trezește mintea cu cafea. Nu
pune niciodată zahăr, dar speră să bea o cafea dulce.
Dizolvă apoi optimisnul în solvent negru. Spală rufe
albe în negru, deși le vrea roz. Își scufundă iluzia în
întuneric, până ce finalul îi aprinde lumina. Se
mulţumește cu răul nedorit al binelui evident. Binele
ce poartă negru. 

Vizita se încheie cu miros de pitici. Inspir
esenţele. Expir parfumul. Parfumul firesc al iluziei
ce‐l respiră. Respiraţia devine iluzia creierului care‐
și știe piticii. Piticii devin uriași în propria lor mi‐
crolume. Sensul lor îi face mari în sistemul
internaţional al piticilor. Mintea capătă sensul piti‐
cilor. Piticii dansează împreună în hora existenţei și
umanizează ringul de dans. Ringul deschide jocul
respiraţiei. Mintea începe să respire în căsuţa piti‐
cilor.
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Ușa casei lui Andrei se deschide. Obiectele din
casă, care până atunci vorbiseră între ele, au tăcut
și au rămas nemișcate, ca niște statui. Oare de ce?
Pentru că a intrat în casă mama lui Andrei.  Ea a în‐
tins mâna spre Mătura Muta, a apucat‐o de coadă și
a ieșit repede din casă cu tot cu ea.

‐Aţi văzut, aţi văzut? a strigat Aspiratorul. Mama
lui Andrei a luat pe colega noastră, pe Mătura Muta.

‐Dragilor, trăim vremuri grele! Mătura Muta a
fost luată de la locul ei.  Oare unde vrea să o ducă?
s‐a mirat Ceainicul. De când sunt aici, nu s‐a întâm‐
plat așa ceva.  Vai, a scos‐o afară din casa ei!

‐Aoleu, drăguţă, nu știu ce să  cred! a adăugat Gă‐
leata Leata. Am o presimţire urâtă…

‐Ce e aceea „presimţire”? a întrebat Scăunelul lui
Andrei.

‐Adică Găleata crede că știe dinainte dacă se va
întâmpla ceva rău, a explicat răbdător Ceainicul.
Liniște! Vine mama lui Andrei!

Corina se întoarce în casă, ţinând pe Andrei de
mânuţă. Îl dezbracă, îl spală, apoi îi curăţă un măr
și îl pune pe farfurie. Andrei mănâncă și își caută
cutia cu mașinuţe mici, colorate. Le răstoarnă pe co‐
vor și se joacă cu ele. Mama e în bucătărie, pregătește
ceva de mâncare. Deodată, se oprește:

‐Andrei, spune ea speriată, vai, ce greșeală am
făcut! Am uitat mătura jos, în faţa blocului! Hai, fuga,
fuga, să mergem să o luăm!

Ies amândoi, ușa se închide.
‐Ce v‐am spus eu, drăguţă? a sărit în sus Găleata

Leata, clămpănind din capac. Am avut dreptate!  Aţi
auzit? Mama lui Andrei a uitat‐o pe Mătura Muta în
faţa blocului! A rămas singură acolo!

‐Vai, a uitat‐o? Cum așa, cum să o uite? s‐a mirat
Aspiratorul. Dacă a luat‐o cineva?

‐Pe Mătura Muta? Să o ia cineva... adică... să dis‐
pară? Să n‐o mai vedem niciodată? au oftat îngrijo‐
rate, Tacâmurile din sertar.

‐Nu mai vorbiţi așa, că mă faceţi să plâng! a lă‐
crimat Mașina de spălat. Ba nu, o să fie bine! Să
vedeţi că mama lui Andrei o va găsi pe Mătura Muta
nevătămată. 

‐Atenţie! i‐a avertizat Ceainicul, privind atent la
ușă. Linișteee! Se întorc.

Cu toţii tac și privesc  cum mama Corina intră în
casă, cu Andrei de mână.  Iar în cealaltă mână...
uraaa! E chiar Mătura Muta. Un oftat de ușurare se
aude.  Mama așază Mătura la loc, dar Muta nu e în
apele ei,  tremură, e tare speriată.

Obiectele se foiesc nerăbdătoare, dar tac și
așteaptă să plece oamenii. Peste câteva ore, când ei
au plecat la culcare, nici nu s‐a stins bine lumina și
se aude un glas ascuţit:

‐Vai, drăguţă, am crezut că pocnesc de curiozitate!

a zis Găleata. Măturică dragă,
povestește repede, ce ai păţit? 

‐Nici nu vreau să‐mi aduc
aminte! a spus, supărată, Mătura
Muta, ieșind în mijlocul bucătăriei, la lumina becului
de veghe.

‐Ești întreagă, colega? Te simţi bine? a întrebat
curios Aspiratorul, întinzând furtunul, să o vadă mai
bine.

‐Vai, ce am păţit! Of! Ce experienţă groaznică! a
suspinat Mătura Muta. Știţi când a venit după mine
mama Corina? Ei bine, m‐a dus jos, în faţa blocului,
în parcare. Acolo, mă aștepta tăticul lui Andrei, care
m‐a apucat de coadă și a început să măture în
mașină.

‐Uau! Le‐ai văzut mașina! E frumoasă? Spune re‐
pede, e frumoasă? a întrebat Dulapul. 

‐E foarte frumoasă. Este albastră. Dar să știţi că
mașina lui Andrei e o îngâmfată! Este foarte încre‐
zută, nici nu s‐a uitat spre mine.  Eu, harnică, m‐am
apucat de măturat. Știţi voi ce curăţenie fac, totul
sclipește în urma mea. Cât ai clipi, nu mai era nici
urmă de praf în toată mașina, lucea de curată ce era!
Apoi am curăţat portbagajul. Mama Corina a început
să șteargă ușile, iar tăticul lustruia geamurile, în
timp ce Andrei se juca la volan.

‐Se juca la volan? Oau! Ce aș vrea să mă joc și eu!
Și să claxonez. Ti, tiiiii, așa aș claxona!

s‐a bucurat Dulapul. Eu nu am decât sertare și
uși, dar dacă aș avea claxon.... Ti, tiiii!

‐Da, asta ar mai lipsi, drăguţă, a sărit Găleata, să
ne surzești.  Ce să‐ţi spun!

‐Gata, gata, teminaţi cu cearta, s‐o ascultăm pe
Mătura Muta! i‐a certat Ceainicul.

‐Să vedeţi, a continuat indignată Mătura, după ce
au terminat curăţenia, au închis mașina... și... și....

‐Și? 
Obiectele au întins capetele, ascultând curioase.
‐Și au plecaaat! a început să plângă cu sughiţuri

Mătura Muta. Au plecat toţi trei și... m‐au lăsat sin‐
gurică acolo!

‐Aoleu! Te‐au uitat! a spus compătimitor Aspira‐
torul.

‐Daaa.... M‐au uitat! a plâns Mătura Muta. Tata a
plecat la magazin, mama și Andrei au intrat în scara
blocului. Fără mine!

‐Sărăcuţa de tine! a spus tristă Mașina de spălat.
Și tu ce‐ai făcut? 

‐Ce să fac? a suspinat Mătura. M‐am lipit tare de
peretele lângă care eram sprijinită. N‐am îndrăznit
să scot un sunet. Așa de frică îmi era! Îmi tremura
coada de frică.  Cu vocea șoptită am început să rog
Mașina:

‐Mașină albastră! Psst, psst, mașinoooo! Eu sunt,
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Mătura Muta, colega ta din casă! Cea care te‐a făcut
curată. Mașinuţo, ajută‐mă! Nu mă lăsa aici!

‐Și ea ce a spus? a întrebat nerăbdător Dulapul.
‐A pufnit din nas și s‐a făcut că nu mă aude, a

răspuns  suspinând Mătura Muta.
‐Vai ce rușine, ce proastă creștere! a zis Ceainicul.

E foarte urât  să nu răspunzi când te cheamă cineva
în ajutor.

‐Ce ai fi vrut să facă mașina, drăguţă? a întrebat
curioasă, cu mâinile în șolduri, Găleata Leata.

‐Putea să deschidă ușa și să mă primească în‐
ăuntru, a răspuns Mătura.  Sau, dacă se foia puţin,
Mașina ar fi declanșat alarma.  Știţi ce tare sună
alarma, nu? Ni‐no, ni‐nooo!  Și atunci mama sau tă‐
ticul lui Andrei ar fi venit să vadă ce s‐a întâmplat.
Cu siguranţă m‐ar fi văzut și pe mine,  uitată lângă
perete... 

‐Hai, gata, nu mai plânge! a mângâiat‐o Aspira‐
torul. Acum ești în casă, în siguranţă, ești cu noi.

‐Acum da! a continuat Mătura Muta. Dar acolo
jos, în stradă, ce frică mi‐a fost! Staţi să vă povestesc
cum a fost! Mai întâi s‐a apropiat Mașina de gunoi.
A oprit chiar lângă mine. Omul care a coborât de la
volanul ei era  uriaș, roșu la faţă și foarte încrun‐
tat...

‐Aoleu! Te‐a văzut? a strigat speriat Ceasul.
‐Omul se uita în toate părţile după ceva de arun‐

cat în gura acelui monstru mare care era Masina lui
de gunoi. Eu l‐am văzut și am înţepenit de frică. Așa
de tare tremuram!  Când, deodată, omul a făcut doi
pași... și a prins cu mâinile lui enorme o creangă us‐
cată de pe jos. Știţi ce a făcut? A rupt‐o în mâini de
parcă ar fi fost un beţișor. Trosc! Trosc! Apoi a arun‐
cat‐o în gura monstrului, care a înghiţit‐o imediat!

‐Care monstru, drăguţă? a întrebat nedumerită,
Găleata Leata.

‐Ei și tu... Cum care monstru?  Mașina de gunoi,
n‐ai auzit? a lămurit‐o Ceainicul.

‐Aaaa....da!
Obiectele o priveau pe Mătura Muta cu ochii mari.

Tacâmurile stăteau strânse una în alta, Mașina de
spălat deschisese hubloul, ca să audă mai bine, iar
Dulapul uitase să mai închidă ușile. Ghiveciul se as‐
cunsese după o ramură de floare de mușcată.

‐Și... după aceea? Ce‐a făcut omul încruntat după
aceea?

‐Of! a continuat  Mătura Muta. Omul a văzut un
coș răsturnat și a plecat să‐l înhaţe. Norocul meu! A
uitat de mine, s‐a urcat în mașină și a plecat.

‐Ai scăpat? Ce bine că ai scăpat! au răsuflat
ușurate Tacâmurile.

‐Ba nu am scăpat! Când credeam că pot să‐mi
vin în fire, s‐a apropiat de mine un câine fioros.

‐Aoleu! Iar începi? Aoleu! au sărit în sus, zdrăn‐
gănind, Tacâmurile. Ce frică‐mi e, ţine‐mă soro!

‐Un câine? Uau! Așa, ca Toto cel mic? s‐a mirat
Aspiratorul.

‐Dar de unde? Era mare‐mare‐mare‐mare!  a răs‐
puns Mătura.

‐De două ori mai mare? a întrebat iar, foarte cu‐
rios, Aspiratorul.

‐Ba nu.  Mai mare...
‐Zău? De trei ori mai mare, drăguţă? a calculat

Găleata Leata.
‐Era de zece ori mai mare decât Toto! a rostit cu

frică Mătura. Un uriaș fioros. Și mârâia. S‐a apropiat
de mine și a întins botul ca să mă apuce.

‐Aoleu! Și ce‐ai făcut? s‐au speriat Tacâmurile,
înghesuindu‐se strâns una în alta.

‐Nimic. Ce puteam să fac? Am strâns tare din ochi
și am încercat să mă fac mică de tot. Tremuram atât
de tare, încât atunci când m‐a prins cu dinţii de
coadă, mirat, câinele m‐a scăpat. Ia uitaţi‐vă  bine,
se văd urme de mușcătură?

‐Vai, vai! Biata de tine, prin câte primejdii ai tre‐
cut! a zis Mașina de spălat. 

‐Să știi că ai fost foarte curajoasă! Eu muream de
frică dacă eram locul tău, a adăugat Ceainicul. Și
după aceea, ce s‐a întâmplat?

‐Câinele fioros s‐a întors la stăpânul lui care îl
striga și m‐a lăsat în pace, a răspuns Mătura. Apoi,
ușa blocului s‐a deschis și a venit Andrei cu mama
Corina. Ce bucurie a fost pe mine când m‐au luat
acasă!

‐Da, și noi ne‐am bucurat când ai venit în casă.
Am fost atât de îngrijoraţi! a spus Ceainicul. Dar
Mașina albastră cea înfumurată, ce urât din partea
ei că nu te‐a ajutat!

‐Of, sunt tare supărată pe ea! a suspinat Mătura
Muta.

‐Lăsaţi pe mine, că o pun eu la punct! a promis
Aspiratorul. Doar știţi că de obicei, pe mine mă iau
părinţii lui Andrei să fac curat în mașină. Îi arăt eu!

‐ Bine că s‐a terminat cu bine. Acum, toată lumea
la culcare, a hotărât Ceainicul. Este foarte târziu, iar
mâine avem treabă.

‐Noapte bună! s‐au retras, fiecare la locul
obișnuit, obiectele din casă.

După câteva zile, Aspiratorul a plecat să facă curat
în mașină. Toţi și‐au adus aminte de promisiunea
lui.  Așteptau curioși să‐l vadă întors. 

Când a urcat în casă, Aspiratorul le‐a povestit
cum a pedepsit‐o pe Mașina cea înfumurată. Mai în‐
tâi, i‐a aspirat tot praful, tot, tot! Apoi a întors furtu‐
nul și praful stâns a fost suflat  în mașină. Un nor în‐
treg de praf! Nu se mai vedea nimic înăuntru. Mașina
tușea și strănuta, se îneca! S‐a rugat mult și bine de
Aspirator, să‐i scoată mizeria afară.  

Dar Aspiratorul n‐a vrut s‐o cureţe, până când
Mașina nu și‐a dat cuvântul de onoare că de acum îi
va ajuta pe cei din jur. Și că îi va cere scuze Măturii
imediat ce o va întâlni. Mașina albastră a promis,
apoi a fost scăpată de praf.

Doar Măturica noastră își  amintește câteodată
prin ce întâmplări grozave a trecut atunci când s‐a
pierdut.



Memoria cenușii

tu, cenușă iscoditoare
întuneric cu o mie de ochi
de ce nu te pot atinge
cu aripa cuvintelor mele?

să te răscolesc
să‐ţi tulbur somnul
să‐ţi încurc gândurile
să fiu visul pe care
tu să‐l respiri
să fiu noua ta viaţă
să fiu lacrima 
ce șterge cearcănul Lunii
să fiu frunza ce‐i fură
râului șoaptele

lasă‐mă să te dezrobesc
de cătușele ierbii
lasă‐mă să fiu vântul
ce te poartă pe genele
tuturor copacilor
adormiţi

lasă‐mă să fiu
memoria ta

lasă‐mă să intru
în așternutul tău
cu toate flăcările mele
nestinse

lasă‐mă să te iubesc
cu toţi fluturii mei
de cenușă

Strada de hârtie

un zid îmi cheamă umbra, pentru‐a deschide‐o 
poartă, 

eu rătăcesc bezmetic, pe strada de hârtie,
un val încă trăiește, desprins din marea moartă, 
și luptă cu o haită de urme‐n agonie.
o inimă nebună, la vâsle grele trage, 

eu pipăi nemurirea, cu degetele boante,
un suflet vrea să aibă un tânăr trup și rage, 
o neagră balerină se‐apropie pe poante.

din depărtări celeste, o rază
jucăușă
mi‐aduce la timpane un ton de
melodie, 
aș vrea să pot renaște din propria‐mi cenușă, 
să cânt într‐o pădure, nu într‐o colivie. 

o ploaie se pornește, din ochii ca de piatră, 
și curge ca o boală albastră‐sângerie, 
o inimă nebună, la luna mută latră, 
un suflet se jertfește pe strada de hârtie.

Asumarea destinului

lume virtuală
de departe semeni
cu Grădina Ghetsimani
de aproape
constat că verdele a murit
și poetul așteaptă să fie arestat
de gloata mixtă
de oameni și umbre

tristă‐i pilda ta
care‐i amintește poetului
că dacă nu s‐ar duce la munte
s‐ar prăvăli muntele
peste oameni

triste‐s poemele
care‐s dăruite ca flori
și se întorc răsucite
într‐o coroană de spini

tristă‐i lacrima întoarsă
în ochiul orbului

trist e cântecul neînţeles
al cocoșului

trist e zâmbetul meu
când un chip fură o mască
și o mască ascunde
frumuseţea 
adâncului

dar
nu există
o altă cale
trebuie mers 

până la capăt
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De‑aș putea să iau durerea cu mâna

de‐aș putea să iau durerea cu mâna
să‐i vindec pe toţi cei care 
nu pricep cuvintele mele
dar tu, Doamne, mi‐ai dat calea 
cea lungă, chinuitoare
mi‐ai dat lacrimi neplânse
care sapă în mine ocne de sare
mi‐ai dat misterul atârnat
în ștreangul indiferenţei
mi‐ai dat elixirul
pe care mulţi îl confundă cu otrava
cu nebunia, cu ciudăţenia 

și vrei ca răbdarea mea 
să fie fără margini
să renunţ la vanitate, la ego
să fiu bun și‐nţelept 
să fiu așternut de hârtie
pentru îngeri lunatici
să fiu sângele care ispitește timpul
să muște din inimă
să fiu inima imobilizată
cu atelele sângelui 
să fiu o rugăciune pe aripi de vânt
o frunză purtată de ape
care nu știu ce‐i pădurea
un chip torturat de răceala oglinzii
o tăcere devorată de umbre infirme
un cuib pentru păsări 
care n‐au învăţat ce‐i căderea
o cruce care cheamă la ea
mângâierea
un cer care trece prin gâtlejul cuvântului
o secundă bolnavă care se târăște
sub ceasornicul stelelor

tu vrei să inventariez
despărţiri și absenţe
să fiu câinele care roade
lanţul propriilor amintiri
să fiu poetul care își ucide trecutul
dar se întoarce la locul crimei
cu fiecare poem

doar atât, doar atât, doar atât... 
și uite cum rămân cu mâna întinsă
și nu vindec pe nimeni

tu, Doamne, cazi ca un fruct
din care mușc, tot eu, păcătosul

Poemul din fața casei

cred că sunt pregătit
mi‐am văruit pereţii în culorile 
celui mai cald anotimp
la ferestre am pus 
zâmbete înflorite și săruturi
la ușă, un preș pe care scrie
bine‐ai venit! 

de departe sunt casa
pe care orice om
și‐o dorește

însă, fiindcă nu vreau
să intre oricine
mi‐am ascuns și cheia de jos
și cheia de sus
în poemul din faţa casei
poemul acela pe care mulţi
se fac că nu‐l văd

e un fel de zid, dar nu e zid
un fel de copac, dar nu e copac
un fel de umbră, dar nu e umbră
un fel de pasăre, dar nu e pasăre
un fel de câine, dar nu e câine
un fel de liniște, dar nu e liniște
un fel de nimic, dar nu e nimic

e un poem pe care l‐am scris
când trăiam și muream totodată
când ploaia îmi număra amintirile
când piatra îmi spunea te iubesc
pe albia înlăcrimată a râului
când trăsnetul gândului
îmi lovea copacul sângelui
când Cerber îmi sfâșia umbra
când inima vorbea păsărește cu cerul
când ochii erau străpunși de lumina
ce se duela cu abisul

vezi tu, toate vorbele 
cu care încerci să mă deschizi
se vor rupe ca niște chei ruginite
așa că mai bine citește poemul 

citește‐l până la capăt
îmbrăţișează‐l așa cum 
ai îmbrăţișa un copac
mângâie‐l așa cum ai mângâia
o pasăre, un câine, o umbră
o liniște blândă, un nimic credincios 
un zid în care poetul 
și‐a zidit îngerul
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Am primit cu puţin timp în urmă, într‐o colecţie
devenită deja foarte cunoscută pe scena realităţii
culturale a prezentului românesc, colecţie intitulată
„O sută și una de poezii”, iniţiată și publicată de Edi‐
tura Academiei, cea de a 87‐a carte (judecând după
lista inserată la sfârșitul celei pe care o vom prezenta
mai jos). Aceasta poartă semnătura poetului gălă ‐
ţean Sterian Vicol.

Dintru început, înainte de a deschide volumul,
înainte de a citi prefaţa semnată de Petruș Andrei
ori referinţele critice selectate de Mircea
Coloșenco, o introducere/ reper pentru poe‐
zia lui Sterian Vicol poate fi chiar poemul
ales pentru coperta a patra, condiderat de
el însuși, fără îndoială, un fel de „carte de
vizită”, de introducere în stilul și tematica
liricii sale. 

Și aceasta deoarece „Rana ce‐o port”, așa
cum se intitulează poemul, închide în cele
trei strofe principala temă a poeziei lui Ste‐
rian Vicol – legătura cu străbunii, cu locurile
natale, cu graiul, acestea semnificând, toate, dar și
fiecare în parte, rădăcinile și continuitatea: Versul
meu a înflorit mereu/ din lacrima străbunilor mei,/
Graiul nostru, arc de curcubeu,/ l‑a‑nvățat și piatra
și ramul de tei.” Autodefinirea se face prin „rană”,
poetul însumând‐o în versurile sale, căci aceasta se
metamorfozează în cântec, „urcă în cuvânt” și devine
„semnul că ard și că sunt”. Iar cântecul se dovedește
pentru cel care și l‐a luat pe Femios, cântăreţul, drept
emblemă a mai multor poeme, ca o datorie, datoria
de a spune, de a mărturisi despre sine, dar mai cu
seamă despre lumea în care a trăit.

Antologia cuprinde, selectiv, poeme din volumele
publicate anterior – primul în 1976 – , dar include
și un număr de 28 de poeme inedite, scrise între
2019‐2020. 

În fapt, felul în care Mircea Coloșenco a gândit
antologia pare a fi avut în vedere o rigoare bine cal‐
culată, „Portretul de scriitor”, cu care Petruș Andrei
creionează deopotrivă biografia omului Sterian Vicol
și bibliografia creaţiei sale, se completează cu un in‐
terviu pe care poetul i l‐a acordat Danielei Guman.
În interviu Sterian Vicol mărturisește, printre altele,
valoarea pe care o acordă prieteniei și în special
prieteniei cu scriitorii, cu alţi poeţi îndeosebi. Pentru
cei care nu mai sunt, „poeţi moldoveni plecaţi prea
devreme în nemurire: Iaonid Romanescu, Mihai  Ur‐
sachi, Cezar Ivănescu, Dan Laurenţiu, Adi Cusin”, ce‐
lor care „au scris cu ascuţiș de coasă” și pe care , azi,

„îi poartă zborul, cu azur, sub câmpie!”, Sterian Vicol
le dedică un poem final – „Coroana lor”. Și aici, iden‐
titatea conferită de „stejarul de‐acasă”, de graiul stră‐
bun („verbul ce‐nscrie/ vrerea poeţilor”) trimite la
aceleași motive recurente din întreaga poeziei a celui
ce și‐a creat/ re‐creat un univers propriu, centrat
pe figurile străbunilor și pe „Râpa Zbancului”.

În lectura poemelor lui Sterian Vicol se va putea
așadar porni călăuziţi și de cele câteva repere pe
care le creionează Petruș Andrei, acesta mărturisind

că a încercat să pătrundă în „laboratorul de
creaţie” al poetului, „laborator” care să‐l
ajute să înţeleagă, să descifreze sensurile și
princpalele teme ale poeziei acestuia: „am
constatat că, îmbinând dulcele stil clasic cu
cel modern, poetul scoate în evidenţă sim‐
boluri vechi de când lumea, cărora le dă sen‐
suri noi și frumuseţi inedite (corabia, cio‐
cârlia și privighetoarea …”) 

La un „topos” specific, ușor de recunoscut
în creaţia poetică a lui Sterian Vicol, de‐a

lungul timpului, au făcut referire mai toţi criticii
care s‐au pronunţat în presa literară despre un vo‐
lum sau altul. Astfel, Constantin Trandafir, în prefaţa
la cel din 1991, Vindecare în păcat, subliniază „sen‐
timentul acut al naturii”, dar mai cu seamă
„recurenţa unor motive – dealul, câmpul, grâul, iarba,
cărarea, stelele, izvorul”, prin care poetul reliefează
„un orizont lăuntric obsedat de elementele unui to‐
pos cu acces la o semantică a profunzimii.” Așadar,
toposul propriu, creat de Sterian Vicol, se centrează
în jurul satului natal, străjuit de Râpa Zbancului, cu
„ochiul/ izvoarelor câte mai sunt”, în jurul arealului
unde și‐a început viaţa.

„Călător în timp”, cum îl percepe, pe bună drep‐
tate, Adrian Dinu Rachieru, poetul se întoarce mereu
în trecutul copilăriei, în trecutul cel mai familiar, pe
care‐l descrie acum pentru eternizare. Este vorba
despre o lume a satului care trăiește în memoria ce‐
lui care a cunoscut‐o direct (ori prin cei din care el
însuși descinde), tot așa cum ne‐a rămas cea din
Bulzeștiul sorescian. La Sterian Vicol, de exemplu,
cunoaștem „satul dintre dealuri” în care „dangătul
clopotului poartă imaginea bisericii”, clopotul ca si‐
necdocă a lăcașului de cult, biserica însăși ca sinec‐
docă a comunităţii străvechi. Toate s‐au păstrat ne‐
alterate în memorie, tot așa cum a rămas și imaginea
unei fete, Maria, „fata lui moș Meluţă” care și astăzi
parcă „tot se mai leagănă/ în brațe cu băiatul cel
mic/ al mamei Ilinca, vecina/ de peste gardul de nu‑

CRONICI AMICALE

O sută și una de poeme ‑ 
o invitație în „lumea” poeziei lui Sterian Vicol
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iele/ înclinat în ograda verde”, căci amintirea dăinuie
peste timp, peste vremi. Oameni, locuri, elemente
specifice satului – toate dau concreteţe unei lumi
apuse, dar care trăiește încă în memorie și rămâne
pentru totdeauna pusă în vers!

Exemplele ar putea fi multe, cele de mai sus fiind
doar o „invitaţie” la cunoașterea liricii prin care, în
timp, fie că era adunată sub titlul Harfele grâului,
Corabia seminției, Edena, Vânătoare nocturnă, Sigiliul
grădinii, Lacrima învingătorului, Repaosul focului,
Sunt putred de tinne, Domnișoara cucută, Clipa tăind
subțire hohotul zăpezii, Norul și inima, Memoria lui
Femios IV, Catrinele și catrenele lui Terian, fie inedi‐

tele neadunate încă sub un titlu, poartă amprenta
gândirii și sensibilităţii unui poet autentic.

Și astfel, ca o scurtă concluzie și invitaţie la lec‐
tură, am putea spune că cele două componente ma‐
jore ale creaţiei lirice semnate de Sterian Vicol de‐a
lungul a 45 de ani de „trudă” pe altarul Poeziei se
numesc Inspiraţie și meșteșug! 

Antologia O sută și una de poezii, apărută la Edi‐
tura Academiei Române, alcătuită de cunoscutul is‐
toric literar Mircea Coloșenco din volumele publicate
(sau poemele inedite) ale lui Sterian Vicol, o
dovedește pe deplin.

Mihaela Albu



Varekai sas iekh phuri…
Katar aves, daie?
Na janau, mi șei…

na mai janau
de kana sea avau

ai na mai aresau…
Dikhlem kio mui
othe, and‐o pai,

ujo ai șukar
sarkoi te sas akana kerdo…

Sas mi dai, șe!
Sas mi șei, daie!

Sostar kides kotora șuke manrenqe
Ai garaves len and‐o posogi?
Si amen dosta te has akana!

Iertisar man, șe,
Na janglem…

Sas bari bokh othe…
Sostar keres tut tikni

ai garaves tut
and‐o ilo e kaștesko?

Te na phenen so sem harkum…
Sostar izdran ke vasta
Kana phabarel i iag?

Iertisar man, șe,
Othe i iag sas pahome…

Daie, so si tusa?
Kai teliares?
Janes so, șe?

Me vasta na izdran,
Tha bașaven

I paramici le Bugoski.

Undeva era o bătrână…
De unde vii, mamă?
Nu știu, fata mea…

nu mai știu
de când tot vin

și nu mai ajung…
Ți‐am văzut chipul

acolo, în apă,
curat și frumos

de parcă era nou‐născut…
Era mama, fata mea!
Era fata mea, mamă!

De ce aduni bucăţi de pâine uscată
Și le ascunzi în poale?

Avem destul de mâncare acum!
Iarta‐mă, fata mea,

N‐am știut…
Era foamete acolo…

De ce te faci mică
și te ascunzi

în inima lemnului?
Să nu spună că sunt aramă…

De ce‐ţi tremură mâinile 
Când arde focul?

Iarta‐mă, fata mea,
Acolo focul era îngheţat…

Mamă, ce‐i cu tine?
Unde pleci?

Știi ce, fata mea?
Mâinile mele nu tremură,

Ci cântă
Povestea Bugului.

Koripen
Tumen kaj nashti te dikhen

aven te rodas khetanes
kaj si amaro paj:
andar savi phu,

andar savo kham,
andar savo cionut...

Lajipen tumenqe! phenel o phuro:
Te na roven akana!

Dikhen: so dur si i jag!
Mo rovardo gi akhiarel

soske amari baht hasailiam: 
pria but ciohane mashkar amende...

Shaj te?...
Ci janau so kerau kathe:
mukh man te jau khere

aj te ciumidau
o udar me phuriaqo.

Orbire
Voi, cei care un puteţi vedea,
veniţi să căutăm împreună

unde ne este apa:
din care pământ,

din care soare,
din care lună...

Rușine vouă! spune bătrânul:
Să nu plângeţi acum!

Vedeţi: ce departe este focul!
Inima mea plângîndă înţelege
de ce ne‐am pierdut norocul: 

prea mulţi strigoi printre noi...
Pot să?...

Nu știu ce fac aici:
lasă‐mă să merg acasă

și să sărut
poarta bunicii mele.
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INTERPRETĂRI
Să fie oare ceva între viață și literatură (viața cuvintelor)?

În Galaţi există o „intersecţie fără rost”... S‐ar putea
ca în toată Moldova să existe câte un rest fără… rost
sau un rost cu mult rest.

Dar cartea la care ne vom referi mai jos demons‐
trează c‐un șarm neolatin, în primul rând, neogalic în
al doilea rând, că „fără rost” nu înseamnă „inutil”.

M‐am uitat, între momentul lecturii și cel al scrierii
acestor rânduri, din nou la „Titanic”, soap opera cu apă
de ocean lacrimogen a lui Cameron (pentru fiica mea
mai mică, de patru ani, ca să‐i citesc subtitrările, sic!),
și am constatat că eroii principali, Rose și Jack, își dau
întâlnire la... ceas. Desigur, acum, pe fundul Atlanticului,
este… și nu este, dar rost trebuie să aibă, din‐
colo de timpuri! Ca mai toate ceasurile lumii,
și mai toate cărţile lumii…

Bref, avem de‐a face aproape cu un roman
epistolar non‐conformist… Poate unul dintre
primele din literatura română în care vechile
scrisori sunt înlocuite cu o corespondenţă
electronică, cu nenumărate link‐uri (către
muzică de pe youtube, în special, dar nu nu‐
mai), în care eroi principali sunt… spiritul și
lumea, așa cum este ea, cu vrute și nevrute,
accentul căzând pe lumea valaho‐mioritică,
din motive care ţin de destin, noi aducându‐
ne aminte că Neamul și rudele nu prea ţi le
alegi (decât atunci când îţi alegi consoarta
sau consortul, aici „Anișoara, nevasta din dotare” având
un rol important, prin „sama de notuliene”, note de
final (mai corect, conform cu originalul, „note de lec‐
tură pre limba noastră”, p.131), care va să zică, ce trans‐
formă opul într‐o lucrare de… știinţă, bardon, cum zice
turcul, cărturărie cajvaniană (căjvănărească), pardon,
dialog în limba cajvano‐bacoviană, limba acestui ceas
de carte care va suna pentru oricine interesat de câteva
episoade din viaţa intelectualilor români autentici de
la începutul unui mileniu sau, hai, secol, care nu va
mai avea două războaie mondiale, ci două pandemii
și… hai, că mă luă valul profetic și am fost nepoliticos
și trebuia să încep cu…

Dragi prieteni, dragi profesori,

Cu bucurie aparte vă reîntâlnesc, din lume reală
sau a umbrelor, electronice sau cât se poate de dantești,
sunt martor al prieteniei voastre deosebite, virtual‐
reale dintre 2 ianuarie 2011 și 14 iunie 2015 (când
Luca Piţu pare să fi trecut la veșnicia „fără rost” (și
ea?, Brutus‐a?), intim șugubereaţă, cu gust de șuberek
care va să zică, câteodată, în care văd cum dialogul se
leagă încet, încet, prin urări de la mulţi ani, „sănătate,
spor în toate și bucurii”, se trece la „lucruri și situaţii
concrete”, unde apar „personaje” „inspirate” din vieţi
reale, nume cât se poate de reale, precum… Carla Bruni,
Patapievici, Angela Marinescu, Lady Gaga, Breban, Be‐
cali ș.a., sunt citaţi unii sau alţii, alţii mai cu scaun la
cap, alţii mai cu clopoţei (de pildă, o doamnă: „Vulga‐

ritatea umanistică a omului în faţa codificării divinităţii
interumane restructurată pe un anumit disconfort plu‐
rirenascentistic umanitar”, p.15, versus George Căli‐
nescu, cu unele și/sau altele principii „de estetică”:
„Dumnezeu a creat pentru om oaia ca să‐i dea lapte și
lână, albina ca să‐i dea miere, viţa ca să‐i dea struguri
și vin. omul n‐are decât să ia un fluier și să se așeze pe
iarbă și oaia îl urmează, să ridice mâna în sus în sep‐
tembrie și să culeagă ciorchinele. Nu are nevoie de ni‐
cio investigaţie știinţifică în afară de cunoașterea, ușor
de căpătat prin tradiţie, a ciclurilor. (...) Păstorii n‐au
biografie, cum n‐are oaia sau boul. Ea se înlocuiește

cu câteva momente biologice.” (pp.17‐18)
Răspunsul lui „Daniel Korber‐Prepeleak”,

precedat de un link la „Becali la oi”, este ur‐
mătorul: „Între oierii și boierii minţii, cătinel,
ne ducem veacul”

Notulienele 53, 54 și 55 încearcă a clari‐
fica:

53 ‐ la linkul cu videoclipul cu Gigi Be‐
cali:

„Mulţumim, domnule profesor! Ca și
când nu știam că oaia e animalul metaforă‐
smbol‐talisman‐oglindă! Unii au cucoșul ga‐
lic, alţii au elefantul, sau pisica, sau maimuţa,
sau taurul Nandi, sau chiar șarpele… Noi
(care dintre noi?) avem oaia;” (p.105)

54 ‐ referitor la expresia „Oierii și boierii minţii”:
este vorba de „textula lui Sorin Adam Matei, intitulată
„Boierii minţii, intelectualii români între grupurile de
prestigiu și piaţa liberă a ideilor”, apărută la valorizanta
editură Compania a Adinei Kenereș și a lui Petre
Romoșanu, editură tăcută, din păcate, în ultimii ani?
Nu știm, dar presupunem…”

55 ‐ „Daniel Korber‐Prepeleak ‐ Ei, aici pare a fi
simplu în a dibui personajul fals semnatariu, fără a ști
că a devenit personagiu fals semnatar. Dar știm noi de
cîte ori suntem personaje… Ar fi nevoie doar o ţîră de
transcriere pre vorba cititorilor ‐ muritorilor de rând.
Deci: Daniel e Daniel (nu cel din Biblie, ci cel de la Boj‐
deuca din Țicău), Korber e Corbea: absolut nicio legă‐
tură cu notele din mesajul cu cioruţele. Prepeleac e cel
din Dănilă prepeleac, al cui știm. Mai departe? Înţelege
cine ce vrea ‐ poate! Ah, am uitat să precizăm statutul
de poet, scriitor, director la Revista de Experiment Li‐
terar FeedBack ‐ Facebook dixit;” (pp.105‐106)

În această ordine de idei și de notiţe‐notuliene
„Înţelege cine ce vrea ‐ poate!” ar fi putut fi motto‐ul
shakespearian sau, mai degrabă, hamletiano‐yorickian
al cărţii care nu vrea neapărat să arate că este ceva
putred în Valahia Mare sau Avrupa, dincolo de episto‐
lar, putând considera volumul și un fel de poem al poe‐
melor e‐mailate sau poeme ceva mai late și mai înguste,
un exemplu antonpă(u)nn‐pincioan fiind la p.59, un
e‐mail din 20 februarie 2014, care va trezi o reacţie
aproape furibundă de la „Conu Spirache” ( a se vedea
după „poem”): „Foaie verde trei sarmale,/ Ion Luca Ca‐

Gânduri și rânduri despre o carte ne‑pereche: Luca Pițu‑Vasile Spiridon, Ceasul fără rost. Fragmente
din corespondența antumă (2011‑2015) + o samă de notuliene anișorene, Ed. Junimea, Iași, 2019
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ragiale,/ Genitorul lui Matei,/ Nu al pupezei din tei,/
În Pirgu s‐a revărsat,/ Nu vă hie cu bănat,/ Când
grăiește/ Francezește/ Dar înjură valahește/ Mai rău
decât birjărește/ Căci birjarii moscoviţi,/ Fiinde ei
muscali scopiţi,/ Nu castori self… jugăniţi,/ Din COJO‐
NES nu înjură/ Ci doar cu limba din gură/ De se sparie
Angela/ Și le dă‐n cap cu gamela,/ Cu gamela ei de
zoaie/ În care fierb patru coaie,/ Patru boașe
marinești/ Cum rar vezi prin București,/ Dar, vai, veţi
spune cu jale,/ Numai două‐s ale sale,/ Restul naiba
să mai știe/ Din ce parte să provie…” (probabil un fel
de pastișă parodie la MIrcea Gheorghe, a se vedea mai
departe, în carte, nu în această parte (de croncihetă
semnal editorial ori ce‐o mai fi!))...

Și iată reacţia epistolară mai sus...ă amintită:

„Crapule îmblănit de iarnă,
Ești dat în Paște. Dat dracului! Umbli să‐ţi lași știinţa

cu folos. Cică să fii picat cu ceară și tot rămâne sub pe‐
cetea tainei descoperirea ta de la Hanul Dracului sau
cum s‐o mai fi chemând conacul adevăraţilor Sturzești.
Of! ar trebui să mai dăm și noi, în ceara mă‐sii, un Gore
Pirgu în suta a douăzecișiuna! Adicătelea tu știi ce‐i
cu patronimul lui grec ‐ mediteranean și nobil ‐ și ne
duci cu zăhărelul, târnosești mangalul de ne usuci, spu‐
nându‐ne că nici apă la gârlă nu găsim fără tine. Tot
Luca, tot el, săracul! Ce, te crezi că ai ajuns nemţoaică
la hodorogi? Să mă slăbești cu mofturi de astea că în‐
torc foaia; ai îmbătrânit nebun… Nu te mai lași, nene,
odată de prostii? până când? Ce‐ţi faci capul ciulama
cu atâta citanie, vrei să ajungi în doaga lui Patapievici?
Ori crezi că dacă ai să știi ca el cine l‐a moșit pe Kier‐
kegaard sau cum îl cheamă pe ăl care a scos întâi crucea
la Bobotează e mare scofală? Nimic; cu astea te usuci.
Adevărata știinţă e alta: știinţa vieţii de care habar n‐
ai; aia nu se învaţă din cărţi.

Se vorbea că te‐ai apucat să scrii un roman de mo‐
ravuri ieșene și m‐am ţinut să nu pufnesc de râs. Ba
nu zău; dumneata și moravuri ieșene! Chinezești poate,
pentru că în chestia asta ești chinez. Cum ai să cunoști
moraavurile, când nu cunoști pe nimeni; mergi undeva,
vezi pe cineva? Ei, dacă ai merge în case, în familii, s‐
ar schimba treaba, ai vedea câte subiecte ai găsi, ce ti‐
puri! Știu eu un loc: la adevăraţii ieșeni!

Dar n‐are a face; fiecare cu norocul lui și al dumitale
e mai mare decât toate…” ș.a.m.d.

Pentru cine cunoaște stilul Luca Piţu, va vedea ime‐
diat că Vasile Spiridon intră imediat în jocul magistru‐
lui, răspunzând cu aceeași dezinvoltură provocărilor,
încât , dacă nu ești foarte, foarte atent, tinzi să crezi că
un răspuns pe e‐mail poate să fie al cuiva și, de fapt,
este al celuilalt…

Ultimele cinci „scrisori” sunt răvășitoare:

„13 aprilie 2015

Subiect: Hristos a înviat!

Dragă Magistre,
Îţi urez să ai sărbători fericite, luminate, cu multă

pace sufletească!
HRISTOS A ÎNVIAT!
Vasile Spiridon

13 aprilie 2015

Subiect: Adevărat a înviat! Vo istinu vaskresen!
L.L.Meletiev

Cecinit Vergilius pascua, rura, duces

29 mai 2015

Subiect: Remulţumiri

Magistre lexiconard,
Te remulţumesc pentru (h)opul căjvănăresc. Sper

să ne reîntâlnim cât mai curând la ceasul fără rost (am
auzit că există așa ceva în curbea ta de adopţiune).

Cu devotament de navetă esenţială,
Vasile Băgăuanu

30 mai 2015

Subiect: Remulţumiri

Eh oui, mon cher Basil,
Le focsanien adoptif, LP

14 iunie 2015

Subiect: Luca Piţu

Eu mă retrag la ţară până către toamnă, nemuritor
în păpușoi, rupt de lume…

Duminică, 14 iunie, ora 10,15…
LP

Înmormântarea va avea loc marţi 16 iunie, la
Focșani.

Ani Piţu”

Aproape brutal final, urmat de „Notule și
interpretaţiuni”, plus traducţiuni „mai mult sau mai
puţin rodnice”, dar nu rodnicia grabnică a fost, cu
siguranţă, „rostul” cărţii, ci valoarea sa de document
de istorie (și literară), adăugându‐se la colecţia „MOU‐
SAION”, în primul rând pentru noi elemente de suflet
și spirit la un portret care, ca auto‐, suna cam așa:

„Trăitor cu un picior în modernitatea târzie și cu
altul în postmodernitatea inconsistentă, mă reanalizez
periodicamente și cogitez profesional în jurul celor
ouate de pixul meu încă îmbârzoiet. Personalmente,
mă definesc drept eseist libertar mai degrabă decât li‐
bertin, eseist cu cauţiune universitară sau universitar
pornit să tematizeze, graţie modalităţii genului instituit
de Montaigne și blanchotienei scriituri fragmentare,
cestiuni de specialitate, de știinţele umane, pentru fo‐
losul unui public hipercultivat, erudit și libertar el
însuși.” (p.130, dintr‐un interviu al Iolandei Malamen)

Nu putem fi, ca iubitori ai lui Luca Piţu și al scrieri‐
lor sale, decât recunoscători părinţilor cărţii… Un pios
omagiu non‐conformist!

Adi G.Secară



Studii: 
Licenţiat în filozofie

Debut cu reportaj – 1967
Remarcat cu o poezie în revista Tomis, nr. 12,

1970
Debut în revista Steaua,  nr. 16, 1972

Apariții editoriale:
Sanatoriul de pe mal, Editura Princeps Edit, Iași,

2008 

Tăcerea semnelor, Editura Prin‐
ceps Edit, Iași, 2009 

Cazemate cu ochi, Galaţi, 2009
Opt+unu pentru Europa (antolo‐

gie bilingvă), Fundaţia Culturală Antares, Galaţi,
2009

Caietul animatorului, Editura Brumar, Timișoara,
2011 

Rădăcini, Editura Dacia XXI, Cluj‐Napoca, 2011 
Bloop, Editura Feed Back, Iași, 2013         
Pasul fiarei ucise‐Brumar 2017
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ANIVERSĂRI

Virgil Costiuc ‑ 70

Amintiri cloroformizate

***
pași pe coridorul seringii
lichidul urcă în oase comunicante 
pe o hartă cu graniţe trasate în roșu 
se aude un strigăt
cineva se trezește cu un cerc de copac în jurul 

trupului
liftează prin încheieturi măduva bolnavă
imobilizatul aruncă cu păsări la ţintă
una singură trece prin sticlă 
se urcă în cuib și începe să cânte

***
și eu sunt un șchiop – așa am umblat 
un sfert de glob – mă întrebau ce caut 
o altă gleznă – le spuneam  
într‐o noapte am văzut‐o pe cer 
unii îi spun lună – privind‐o printr‐un ochean
am zis că‐i bună. umblam și prin cealaltă 

emisferă
de câte ori o încolţeam se făcea dimineaţă și adio
umbla pe tăcute – noaptea ţuști pe cer 
printre alte vertebre și frânturi de oase
aceeași radiografie cu nebuloase în mișcare 
oamenii alegeau de pe cer – ca dintr‐un raft 

de bibliotecă
câte un membru ori o vertebră 
de fiecare dată se găsea ceva potrivit
numai unul nu‐și găsea un picior și probând 

întruna 
îl prindea dimineaţa.  astăzi îl văd umblând 

în cârje 
pe lângă mine. nu ne vorbim – dar îi observ 

privirea
cum îmi măsoară piciorul sănătos

***
alb spital
eurip în care ne mișcăm
trimitem scrisori declaraţii și plângeri
și din când în când câte un os la crematoriu
prin geamul salonului briza se înalţă 
ca un zmeu cu fluturi captivi
în fiecare dimineaţă infirmiera visând numără 

cănile
astăzi iar a greșit cu una mai mult
să fiu atent cum respir 
la gângania 
beată de cloroform ce coboară 
în patul meu pe două roţi de bicicletă
navighez pe tavan tropăind cu piciorul în ghips
comandând echipajul de păsări
mama a semnat o hârtie de malpraxis 
în familia noastră voi fi de astăzi 
bolnavul de serviciu

***
vin luptătorii în arenă
urale ascut săbiile pe tocilă
setea de sânge pompată din mulţime
cu o inimă gigantică
supravieţuitorul se uită‐n oglindă
ascunde ceva sub armură
moartea la cinci pași patru, trei, doi
locul în care dormeam
era un carusel de umbre
fiecare scria ceva în cărbune
părea o morgă
din care se lua sânge
lăsând‐mi drept plată o decoraţie
tablouri intrau pe ușă și dispăreau pe fereastră
citeam: nu te‐am găsit, 
dar ţi‐am lăsat ordinul de luptă
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...crește o nouă lume, un imaginar pictat în me‐
taforă drept câmpia de sub pleoape. 

Între lumea cea aievea și lumea‑nchipuirii nu
există graniţe precise, căci ele se pot intersecta în
fantezia unui creator pentru a căpăta o
nouă formă, un nou conţinut. Sub pleoa‐
pele unui poet ceva se închide, pentru lu‐
mea din afară, pentru a se deschide înăun‐
tru, în retortele sufletului, cu adaos și
prinos de iubire, de empatie, de înţelegere.

Om al câmpiei, Tudor Amza răsfrânge
în imaginarul său, sub pleoape înfiorate de
absenţe, lumea pe care a străbătut‐o în
rotaţia permanentă a anotimpurilor – ale
naturii, ale vieţii. Noul volum, Câmpia de
sub pleoape* reia și reţine iubirea pentru
câmpia cea aievea, a geografiei reale, și câmpia re‐
flectată, transfigurată în/prin propriile trăiri. Din
această răfrângere se naște poezia sa, în care câmpia
este motiv și laitmotiv obsedant.

Rememorând, pentru a ordona potrivit legilor
imperioase ale fanteziei creatoare, Tudor Amza
simte că se află la cina de taină, într‐un moment so‐
lemn, al unei clipe unice, sanctificate prin trăire ple‐
nară („La cina de taină ţinută‐n castani/ soboare de
greieri hotărăsc în sinod,/ castanele‐n foc să‐i alunge
pe ani/ ca poemele mele să intre pe rod.”), pe care
trebuie să o transfigureze pentru a nu trăda aminti‐
rile. Cineva, însă, îl trădează pe el, poetul, trădând,
totodată, lumea de altădată a câmpiei.

Tristeţea care însoţește aceste poezii provine toc‐
mai din acest sentiment copleșitor al trădării acestei
lumi de către perfida istorie, de către ingratitudinea
oamenilor care‐i nesocotesc și frumuseţea, și
bogăţia. Poetul este, în acest context, un semădău,
un dătător de seamă, un martor al degradării și al
dispariţiei unei lumi, faţă de care se simte răspun‐
zător. De aceea, ca poet, Tudor Amza nu înregis‐
trează doar spectacolul unei lumi crepusculare, care
se neantizează cu fiecare clipă care trece, ci o fixează,
prin scriitura‐mărturie, în piatra cuvântului, cu
speranţa dăinuirii. Acolo, sub pleoape, câmpia
aceasta nu va muri niciodată...

În transfigurările poetului, câmpia din afară și
câmpia dinlăuntru, câmpia de sub pleoape, își eta‐

lează frumuseţile, misterele, ca o zână care refuză
neantizarea: „Acolo mi‐e altarul, oricât ar fi de greu,/
îi car câmpiei praful în spinare,/ și‐n lăzi de zestre
tot îndes mereu/ ninsorile cu maci plecate la plim‐

bare.// Noaptea în câmpie diamante de
grâu/ luminează ca ziua miriștea de stele,/
acolo în miere se scaldă la râu/ trecutul
prezent în visele mele”. Este câmpia care
reţine într‐o singură dimensiune „satul
meu – altarul meu”, așadar, prezentul pre‑
zentului și prezentul trecutului, desemnând
locul unic unde unde cerul e „cel mai se‐
nin”, iar dorul îl cheamă mereu.

Suferinţa poetului provine din
conștientizarea tragediei satului din lumea
contemporană. Lucian Blaga scrisese în‐

fiorat despre sufletul satului și notase: „Eternitatea
s‐a născut la sat”. La câteva decenii depărtare, Tudor
Amza pare a‐i da o replică poetului spațiului mioritic,
constatând cu durere că „eternitatea a murit la ţară”,
că existenţa este „o pârloagă”, că „la ţară nu mai sunt
ţărani”. Nu e o lume în declin, e o lume care moare
sub indiferenţa ochilor noștri: „Cerdacul casei nu
mai este plin,/ Cu greu bunicii își mai cresc nepoţii,/
Ulcioarele duc dorul după vin,/ La ţară au rămas
doar morţii”.

Ce rămâne din această lume? Rămâne metafora,
rămâne căluțul de altădată, rămâne poezia – câmpia
de sub pleoapele celor care refuză această moarte,
rămân amintirile dintr‐un timp pierdut, recuperat,
graţie unui timp regăsit, prin creaţie: „Galopa căluţul
care mi‐a cărat/ Gândurile triste prin viroage reci,/
Mă ducea atunci ca pe‐un dor cântat/ Să întrec lu‐
mina zilei pe poteci. (...)//Îmi rămâne, însă, aminti‐
rea când/ Eram copilandru și fugeam tot satul,/ De
aceea poate‐i port mereu în gând,/ Ochii și galopul,
ca și nechezatul”. Totuși, aceste alternative nu risi‐
pesc tristeţea cea mare, a pierderii acelui topos echi‐
valat cu acasă, locul unic sub soar, cosmosul fiecă‐
ruia.

Câmpia de sub pleoape este anamnesis‐ul lui Tu‐
dor Amza, semnul trecerii sale prin lumea pe care a
iubit‐o și a cărei dispariţie o clamează, în trecerea
ei cuprinzându‐se propria trecere.

ANA DOBRE

INTERPRETĂRI

Când amintirile plâng sub pleoapa poetului...

*Tudor Amza, Câmpia de sub pleoape, Editura Lumina Tipo, București, 2020.
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UN ESEU de Magda Ursache

„N‑a fost cu neputință.N‑a fost greu.
Aseară am vorbit cu Dumnezeu.”

Eugen Dorcescu. Biblice

Părintele Profesor, Ioan C. Teșu, blândul meu con‐
fesor, îmi repetă la spovadă că, după durerea lu‐
mească, vine consolarea. Îţi pierzi rostul pământean?
Da, dar „boala trupească vine spre vindecarea su‐
fletului”. După Cioran, în Lacrimi și sfinți: „Boala
întreţine graţia, căci este alimentul indispensabil ce
hrănește pasiunile pentru o altă lume. Prin boală îi
înţelegem pe sfinţi, iar ei, prin ea, cerul.” 

Părintele mă consolează că nu există moarte, este
doar o schimbare la față. Treci pragul albastru spre
viul neîntrerupt. Și‐mi vine în minte o întrebare a
mea și un răspuns al lui Petru, privind „iubește și fă
ce vrei”:

„E simplu, Magda. Nu crezi în Dumnezeu, nici el
nu crede în tine. De aceea spunea Mircea Vulcănescu,
alt om ceresc al românilor, că trebuie pus accentul
pe prima parte. Întâi crede, apoi fă ce vrei. Iubește‐
l pe Dumnezeu și fă ce vrei, ce vrea El să faci.” 

Mircea Vulcănescu, martirul, o știa bine: credinţa
e ori „robie”, ori „vocaţie benevolă”.

Petru mi‐a deschis ochii spre Biserică. De când
s‐a stins, l‐am urmat mai abitir în Cetatea lui Dum‐
nezeu. Poate l‐am și imitat, urmând povăţuirea Sf.
Vasile cel Mare: „Să nu ne despărţim de iubirea lui
Dumnezeu în Iisus Hristos, ci să răbdăm durerile cu
tot sufletul, așteptând ajutorul Lui.” Însă pentru asta
îţi trebuie multă putere.

În rană arde Hristos, în pătimirile trupești e lu‐
mina Lui, m‐a învăţat optimistul meu duhovnic, Pro‐
fesorul – Preot Teșu. Pătimirile grele, odată răbdate,
te duc până‐n  liniștea raiului, în lumina neînserată
(ce superbă metaforă!), a lui Dumnezeu. Ortodoxia
creștină nu vizează suprimarea trupului, ci sublima‑
rea energiei trupești, spre împlinirea umanului. Îl
urmez în credinţa asta ca să nu‐mi pierd cerul. Car‐
tea sa, „Simt boala ca iubire a lui Hristos”, m‐a
îmbunătăţit. E carte homeopatică.

Da, pot spune cu mâna pe inimă că Petru a dat
un ultim examen la Răbdarea Durerii. Când șefa cli‐
nicii de cardiologie de pe Copou l‐a invitat pe
neașteptate în sala de intervenţii, Bătrânu a avut o
mică ezitare: voia să‐mi dea un telefon, să mă anunţe
ce se întâmplă. O precizare: n‐am semnat, ca
aparţinător, pentru acea intervenţie (stenturi) in‐
adecvată. După medicul lui, dr. Georgeta Datcu
(atunci plecată în Antalia; nu ne‐am putut sfătui cu
ea),  tratament complet inadecvat. „Stenturi? De ce
i‐au pus stenturi? Nu trebuia să‐i pună stenturi.”

Apoi a venit infecţia cu Klebsiella,
prin instalaţia de aer condiţionat a
Terapiei Intensive.

Înainte de intervenţia care l‐a împins în moarte,
Petru a auzit‐o pe șefa clinicii  (mi‐e silă s‐o numesc),
pe ton ridicat: „Vă e frică? Nu sunteţi bărbat!” Habar
n‐avea cum a trecut Petru Ursache peste valuri de
încercări, din cauza firii lui verticale. Decanul An‐
driescu îl chema mereu la raport comunist, să‐l tragă
la răspundere: „Calci în toate străchinile”. „Străchini
PCR?”, venea răspunsul. Sunt sigură că va primi, pen‐
tru tot ce‐a îndurat, ceea ce Nil Ascetul numește „cu‐
nună de bărbăţie”. 

Nu s‐a lăsat copleșit, strivit de frica morţii trecă‐
toare. Nici n‐a vrut să mă sperie: „Magda, acum nu
pot mânca, dar îmi face bine asta. Postul mântuiește
sufletul.” Atunci nu‐l credeam, insistam, îl forţam să
înghită miere, era foarte slăbit după ce l‐au scos din
comă. Făcuse stop cardio‐respirator în timpul in ‐
tervenţiei și fusese intubat. 

Deruta, spaima de moarte, panica, disperarea pot
fi învinse prin credinţă. Doctorul cel mai bun e
credinţa. Vindecă fără arginţi neputinţa noastră, iar
medicii cu credinţă în Dumnezeu știu că Biserica
acţionează spre vindecare. Sfântul Vasile cel Mare a
urmat anume cursuri de medicină, la fel cuviosul
Porfirie.

Numai stafful medical ateu nu înţelege tainele
Bisericii; asistentele cele mai devotate bolnavilor
vin dinspre Facultatea de Teologie. Una dintre ele
mi‐a spus: „Cheia este să speri când nu mai speri.”

Ultimele cuvinte le‐a îndreptat Bătrânu spre cer:
„Ajută‐mă, Doamne!” Și‐mi tot reproșez mereume‐
reumereu că nu m‐am rugat mai bine, că n‐am fost
destul de atentă la rugăciune. Mă învinuiesc că n‐
am strigat din toată inima rugăciunea spre vinde‐
care. Asta pentru că nu‐l vedeam murind, nu cre‐
deam că Petru poate muri, eram sigură că Petru al
meu nu poate muri înaintea mea. Îi bătea deja ceasul
și eu nu voiam să accept. N‐am auzit niciun „și de‐o
fi să mor” dinspre Petru. Nu ne era nouă de moarte
atunci, aveam atâtea proiecte... 

Pe o caniculă teribilă, Preotul Teșu a venit la spital
și l‐a uns cu untdelemn sfânt pe frunte, ca să‐l vindece.
Doamna Doctor Gabriela Omete mi‐a permis să ră‐
mân lângă el, la Terapie Intensivă, aproape perma‐
nent, convinsă fiind că prezenţa mea îi face bine. Cele
mai grele erau ceasurile de noapte, cu coșma ruri
grele,  dar venea dimineaţa, și încă una, și încă una.

‐  Ce facem mâine, Domnule Profesor?
‐ Grea întrebare, Doamnă Doctor, zâmbea Bă‐

trânu.

„Aseară am vorbit cu Dumnezeu” 
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Și a venit momentul când ni s‐a spus că a treia zi
putem merge acasă. Numai că a intervenit bacteria
ucigașă și Petru a luat‐o pe calea neîntoarsă. Pregătit
pentru trecere a fost, dar a trecut singur.

„Logic, Magda, dacă ţi‐e frică de moarte, atunci
înseamnă că nu crezi în Înviere.”  Îl cita pe Ioan Hri‐
sostom. După lecţia moderaţiei și a smereniei, lecţia
ultimă pe care mi‐a predat‐o a fost lecţia  acceptării
suferinţei cu demnitate, întărit de Dumnezeu să su‐
feri demn. Și dacă suferi cu demnitate ‐ repet ‐ ai
propriul drum al crucii. Răsplata va fi însutită și în‐
miită. Petru avea o lumină în ochii albaștri, ceva bun,
iertător, necrispat, neînciudat, nobil în durere. Aflat
în nevoinţă, a avut acea putere numită de Isaac Sirul
„duhul harului”. Spune Preotul Profesor I.C. Teșu,
bun prieten al său: „darul acesta special (subl. mea,
Magda U.) este darul răbdării în pătimiri și este de
la Dumnezeu”.

Te rog să mă ierţi, cititor al meu, dar moartea lui
Petru e propria‐mi moarte. Strâng pleoapele să nu
mai văd anunţul din „Evenimentul”, cu verzale: A
MURIT PROFESORUL PETRU URSACHE.

S‐a întors pe steaua lui, ca Micul Prinţ? Cum ar
spune Gheorghe Grigurcu: „cu o peniţă și cu o aripă”.

De atunci, tot împletesc trupul meu de pămân‐
teană cu trupul lui ceresc. Împletesc capătul de cre‐
ion cu care scria cu pixul meu ieftin, ca să așez pe
hârtie cuvinte de dragoste, de viaţă, de moarte... Am

două verighete, pe dreapta și pe stânga, două inimi,
patru ochi, poate și două creiere. Al lui  ‐ o spun cer‐
cetătorii – a funcţionat și după trecere, ca și cum ar
mai fi vrut să mai  stea în viaţa pământeană. Deci a
știut că nu sunt lângă el. M‐a strigat și n‐am auzit. A
plecat rănit, decepţionat că n‐am fost acolo?

Petru nu s‐a mai întors viu din spital, dar s‐a în‐
tors altfel, mai viu decât mine:

‐  Iartă‐mă că am murit, Magda.
‐  Iartă‐mă că nu te‐am salvat.
Știţi ceva? Moartea nu‐i desparte pe cei care se

iubesc.
‐  Magda, există totdeauna un pod spre alt tip de

existenţă. Eu am plecat puţin altundeva, să nu‐ţi fie
frică.

‐  Și eu trec altundeva, Petru, dar lent, prea lent.
Au trecut opt ani de când tot trec.

Știa, la Terapie Intensivă, când avea să rămână
un pat gol și mă trimitea acasă. Voia să nu văd ma‐
nevrele de resuscitare. Și inima mea o ia înaintea
înţelegerii: De ce Dumnezeu i‐a lăsat pe doctori să‐
l împingă în fundul pământului? De ce m‐ai trecut
prin foarfece, Doamne? De ce?

Părintele Ioan  C. Teșu deschide Cartea și‐mi răs‐
punde ca din Sfântul Ioan Damaschin:

‐ „Dumnezeu poate câte vrea, dar nu vrea câte
poate.”

În toate, să se facă voia Lui.
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Vasile Sevastre Ghican, poezia, act al confruntării 
sinelui creator cu realitatea 

Universul poetic al volumului publicat de curând
de SEVASTRE VASILE GHICAN, intitulat „La un pas de
fericirea veșnică”, vine să ne suplinească nevoia de
idealitate, prin formula magică a înfăptuirii miracolelor
existenţiale, posibile într‐o lume plăsmuită de magia
cuvântului purtător de har divin. Iar poetul înţelege
să mijlocească această mirabilă comuniune  a concre‐
tului tangibil cu sacralitatea, prin darul său demiurgic
de creator al universului ficţional, cu deschideri în
sfera irealităţii.  

Poet cu notorietate în lirica gălăţeană, Vasile Se‑
vastre Ghican provine din zona intens spiri‐
tualizată a orașului Tecuci, învăluit în aura le‐
gendară a istoriei literaturii române, prin forţa
unor destine scriitoricești excepţionale și
amintim în trecere, numele celei mai impor‐
tante prozatoare din perioada interbelică, Hor‐
tensia Papadat‐Bengescu sau al poeţilor legaţi
în veșnicie prin meandrele unui amor tragic,
Dimitrie Anghel‐Natalia Negru, iar nu mai de‐
parte de gloria celor menţionaţi se află poetul
simbolist,  Ștefan Petică și „marele minor” al
literaturii române (cf. George Călinescu), Ca‐
listrat Hogaș. 

Cu o tradiţie culturală așa de bogată, Tecu‐
ciul actual, plasat în anonimatul politic și economic al
vremurilor noi, trăiește  în prezent, prin ferventa acti‐
vitate a oamenilor săi de litere, reuniţi într‐o castă a
intelectualilor de‐o impresionantă altitudine spirituală,
reprezentativi pentru întreaga mișcare literară con‐
temporană, din ţara noastră.

Tematica poemelor incluse în acest volum constă
într‐o permanentă confruntare a sinelui poetic cu rea‐
litatea unei lumi ce pare a‐și fi pierdut echilibrul moral,
vieţuind în climatul promiscuu al compromisului so‐
cial, în total dezacord cu aspiraţiile și principiile ca‐
racteristice crezului etic al poetului. Înregistrând cu
atenţie tarele actualului sistem, poetul pare să aibă și
soluţiile redresării acestei lumi, formulate într‐un re‐
gistru liric cu o ușoară notă didacticistă. Imprecaţiile,
exclamaţiile și tonul avântat al discursului liric ne
amintesc de retorica poeziei pașoptiste:     

Tu, lege nedreaptă de România/nu mai chinui bă‑
trânii pe drumuri,/ nu mai umili bolnavii,/nu‑ți mai
bate joc de săraci și copii!// Tu, legiuitorule, încearcă/
să fumezi mai puțin la serviciu!/ iar cafeaua o bea
acasă/ la tine, unde legile sunt mai blânde!//Tu, lege
făcută în România,/Să mângâie puturoșii pe burtă,/ te
voi blestema să mori/ în cutremurul care nu ne va
ocoli...//Tu, nenorocire aducătoare de boli,/ răutate
mânjită cu sânge nevinovat,/flăcări trimise de
diavoli,/amară lacrimă îți mai este iubirea! (Azi Dum‑
nezeu vine în control)

Vasile Sevastre Ghican își asumă în liniște stările
de scufundare în subteranele disperării, fără dramati‐
zări excesive sau lamentări patetice, convins fiind că
Dumnezeu este cu sine.  Drumul către calea unei asceze
totale și instalarea într‐un fel de Purgatoriu pământesc

ne garantează, în accepţia poetului, dobândirea „feri‐
cirii veșnice”, percepută în lumina conceptului religios
ca o eliberare totală a spiritului de latura materială a
existenţei: Dar să poți muri liniștit e necesar /Să fi
dăruit semenilor smerenie‑/La un pas de fericirea
veșnică,/Zac eu,cel bolnav de amar//Pentru a‑l întâlni
și mâine pe Dumnezeu/trebuie să arunci din suflet orice
nor‑/Să nu aștepți nimic de la cel care vine/iar ceea ce
faci să fie pe placul tuturor!//Chiar și în mijlocul păca‑
telor, dacă vrei/Ca Dumnezeu să te iubească mereu‑/să
faci ca iubirea inimii tale la greu/Să nu fie cât muntele,ci

cât o boabă de miei! (La un pas de fericirea
veșnică)

O „Scrisoare adresată celor care citesc în
stele” radiografiază structura intimă a omului
contemporan, aservit tehnologizării excesive,
cu un comportament deconcertant, de turmă
sortită pieirii. Totuși spiritul uman, în acepţia
superioară a sensului, sălășluiește încă în
tagma nobilă a vizionarilor, a înţelepţilor lumii,
denumiţi printr‐o sintagmă cu iz arhaic, „citi‐
tori în stele”. Făpturi intens spiritualizate, ei
sunt singurii care pot stagna procesul involuţiei
umane, prin capacitatea unei înţelegeri ieșite
din comun, cu acces în zonele înalte ale

cunoașterii, căci ei „au creierul din gumă solară” și
„mănâncă lapte cosmic”.

De fapt, poetul se autoexilează în confortul securi‐
zant al propriului univers ficţional, emanaţie a unei
sensibilităţi ultragiate:

Mă simt excelent numai /în preajma iluziilor
mele,/grijile nu se supun decât păcatului,/noaptea‑i
proaspătă ca sânii tăi/îmbătați de nesomn, ca o
femeie/iubită de toate zâmbetele lumii‑/ca un vis de
stradă fără nicio rază de lună‑/vai, omule,de când ai
ajuns/ stăpânul lumii nu te mai recunoaște, decât dia‑
volul, singurul bunic/al satisfacțiilor lungi,/Timpul și
fiica lui‑Secunda/rup din mine durerea/veac după veac,
precum cutremurul/produs de nevastă‑ta/ când te‑a
alungat de acasă/pentru a‑ți găsi un rost/ în cealaltă
jumătate de viață (Iluzii)

Vasile Sevastre Ghican este o conștiinţă lucidă, cu
propensiuni ale spiritualităţii sale artistice către
meditaţia gravă, pe marginea condiţiei omului con‐
temporan, aflat în vâltoarea schimbărilor catastrofale,
impuse de normele unei lumi aservite stringenţei ma‐
teriale. „Apocalipsa după Ghican” trasează în culori
sumbre viitorul umanităţii contemporane, incapabile
de a se sustrage propriilor vicii autodistrugătoare: 

Apocalipsa este moarte întinsă pe pâine,/femeia bă‑
tută cu bestialitate/ pentru că zâmbește frumos,/Apo‑
calipsa nu doare, ci doar incită la durere/ Apocalipsa
este copilul frumos care/ lăcrimând va adormi printre
sticlele /de alcool ale părinților lui.

Poezia lui Vasile Sevastre Ghican este expresia unui
spirit liber, cu manifestări tranșante ale conștiinţei
poetice în direcţia unui civism mobilizator.   

Virginia Dimofte 
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Târziu în Noiembrie

Faunii amiezii de sidef prin nevăzute grădini

rochia ta învinsă pe tăblia patului

și tăcerea ce provoacă

revoluţii sud‐americane prin orașele memoriei

când trupurile  îmbătrânesc sub îmbrăţișării

și păsările care ne strigă departe

au aripi lungi ca niște ancore

într‐un port  al cerului

Nu mai ști ce și când să salvezi

din marile povești cu final așteptat

ori vechile anagrame

unde gândul lui Cain și fapta lui Abel

ne încercuiește lent

iar inima este o prelată din care seara 

își face adapost pe ţărmul rece

unde desenele în nisip se păstrează

până târziu de tot în Noiembrie

Des petits riens

Trădarea unei ferestre

ne va urmări intodeauna toamna

Din lumina săracă amiaza crește gri

precum aprecum veșmântul

unor călugăriţe apusene

Pescărușii orașului marin  tot caută

dâra subtire de vis din care pot renaște

o mie și una de nopţi

mișcările leneșe încrustate pe argintărie

des petits riens

fanarul din mijlocul metropolei

și trupul himerei

somnambule pe străzi 

sub fluieratul unui glonţ

trecând prin desimea zilei trecute

când se amestecă culori în pielea frunzei

și Octombrie va trece prin inimi 

cum zgomotul trâmbiţelor prin zidul Ierihonului

Dunăre,  Dunăre,
Drum fără pulbere

Cu bărci  și  cocoare,
Dunăre nemuritoare

• Nicolae Mantu •

• Gheorghe Naum, Vedere din portul Brăila •

Versuri de Alexandru Cazacu



Titlul mi‐a fost sugerat de dedicaţia domnișoarei
doctor Teodora Fîntînaru atunci când mi‐a oferit cartea
Primăvara lecturii la români: Fragmente de coti‑
dian în spațiul carpatin: sec. XVI ‑ începutul sec. XIX,
apărută la editura Academiei Române, în 2020.

Apreciată ca fiind un veritabil detectiv al cărţilor
deosebite apărute de‐a lungul vremii, de către profe‐
sorul universitar doctor Ioan Adam, care prefaţează
cu eleganţă acest volum, Teodora este o erudită care‐
și propune să fie călăuză doritorilor de  călătorii prin
locuri greu accesibile ale civilizaţiei trecute, lăsate de
martori cunoscuţi sau anonimi, într‐un univers com‐
plex care conturează memoria  neamului românesc  în
perioada celor trei secole de care s‐a ocupat autoarea.                                                                                  

O știam deja pe autoare ca fiind preocupată nu nu‐
mai cu managerierea cărţilor din biblioteca judeţeană
„Duiliu Zamfirescu”  a cărei director responsabil a fost
vreme de mai mulţi ani, ci și cu studiul lor.  

De altfel în volumul „Vitralii patinate”, autoarea a
dat deja proba cunoașterii în domeniul litera‐
turii medievale. Practic autoarea își continuă
demonstraţia cu argumente de ordin filologic
impunând prin asociere descoperirea unor cărţi
și mentalităţi ce‐au făcut subiectul acestui vo‐
lum. Se vede de departe remarcabila experienţă
culturală ce alcătuiește un discurs dispus să că‐
lătorească la un loc cu noi cititorii mai puţin
dăruiţi lecturii specializate. Pledoaria pentru
lectura care înnobilează discursul este specifică
doar omului ce crede cu sinceritate în gestul
său de a ne atrage să descoperim măcar o parte
din cărţile la care se face referire. Autoarea dezvoltă
pe parcursul volumului și rolul de creuzet pe care l‐a
avut Europa Occidentală în apariţia cărţilor în limba
română. 

Se vede treaba că editura Academiei Române a știut
ce face atunci când a purces la tipărirea acestui volum,
îmbogăţindu‐și astfel zestrea de date și metode.

Un capitol interesant, care face încă odată dovada
erudiţiei autoarei, este  Capitolul III: Iconografia cărții
și a livrescului, pag 50,  cu subcapitole relevante care
delectează gustul artistului din oricare parte ar veni el:
…Prezențe ale cărții în arta plastică, Cartea în context hie‑
ratic, Cartea în context votiv, Cartea în context profan…

”Secolul al XVI‐lea, creează, la Veneţia, Florenţa
sau în Țările de Jos o nouă epocă, pregătind în secolul
Reformei și al Contrareformei, trecerea spre adevărata
vârstă de aur a artei europene, cea pe a secolului al
XVII‐lea. Acesta este și secolul care a pus în valoare
pictura de șevalet sau natura moartă, cu veche tradiţia
de altfel, împreună cu speciile ei, fapt care a consacrat
obiectul în pictură, prin reprezentativitate, diversitate
și răspândire.”( pag 57) De fapt, volumul are în final o
bogată colecţie de tablouri ce au legătură cu temele
abordate în carte,

Mi se pare un act de curaj când o autoare elegantă
și rafinată cum este Teodora, face o incursiune în tipul
de lectură specifică genului feminin sau masculin, fără

să dea impresia că ia apărarea cuiva. 
Oricum, când autoarea anali‐

zează și „formele de acces la carte”,
pare că începem și noi. cititorii de
rând să  deslușim taine din bogăţia oferită de cărţi. 

Mărturisesc că nu am înţeles de ce autoarea  nu
dorește să participe la dezbateri publice legate de crea‐
ţie în general și de carte în special. Ar fi avut ce împăr‐
tăși celor care declarau că sunt scriitori. 

De aceea nu cred că greșesc prea mult când afirm
că este o carte care se adresează în primul rând citito‐
rilor interesaţi în deslușirea tainelor lecturii într‐un
context literar specific cercetătorilor.  

Mărturisesc că am pătruns cu destulă dificultate
tainele legate de  „Registrele ‑ catalizator al vieții do‑
mestice”. Dar autoarea a găsit până și în Registrele lui
Brâncoveanu lucruri care explică anumite stări și fe‐
nomene de la curtea marelui voievod, care fac nu nu‐
mai deliciul lecturii propriu‐zise dar și o modalitate

de introducere în viaţa acelor timpuri. Poate
dacă am fi găsit mai multe lucrări de acest gen
de‐a lungul lecturilor noastre, am fi fost la
rându‐ne niște beneficiari mai valoroși ai in‐
tenţiilor culturale brâncovinene.  

Nu mă miră nici interesul manifestat de au‐
toare vizavi de calendarele apărute în epocă
sau a cărţilor de bucate.

Analizând și modul în care multe din scrieri
sunt adevărate capcane pentru cei ce‐și propun
să analizeze fenomenul lecturii în general, au‐
toarea este plină de sugestii și ne îndrumă din

când în când pașii pe calea cea dreaptă a evaluării asu‐
mate din izvoarele timpurilor.  

Am reflectat mai mult decât la alte cărţi ca să nu
cumva să greșesc când îmi permit să emit păreri vizavi
de lectura acestei autoare, nu pentru că nu aș fi ajuns
la vreo concluzie mai puţin adevărată. Dar mai ales
pentru a fi și eu la rândul meu înţeles cu adevărat când
recomand volumul de studiu și recreere a minţii fără
pericolul de a  îngurgita pe nemestecate părţi și sloga‐
nuri înșelătoare.

Până și însemnările de pe cărţi au fost analizate,
iar zapisele au intrat în atenţia autoarei, nu putem de‐
cât să ne bucurăm că am avut norocul să avem ocazia
de a lectura un volum, în care tenacitatea și justa eva‐
luare au fost de căpătâi. 

Iată de ce pot să afirm cu siguranţa omului care a
exercitat o prudenţă excesivă de‐a lungul vremii, care
vine cu recomandarea de a citi această lucrare pentru
corecta asumare de valori. 

Aș vrea să se reţină și faptul că nu există bucurie
mai mare ca autor de carte decât aceea de a dărui cu
onestitate ceea ce crede că merită să fie cunoscut și
de semenii lui. Iar Teodora asta face. De parcă ar vrea
să demonstreze că‐și merită și numele de Fîntînaru.
Autoarea este în mare măsură o fântână cu un izvor
sănătos de cunoștinţe literare din care să nu te mai
poţi sătura citind.
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„Rânduri – Gânduri despre viată și cărți”
de Gheorghe Andrei Neagu
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Despre Beethoven și despre sufletul 
romantic al poeziei…

dar și despre aberațiile actualității
de Dan ANGHELESCU

Motto:
„Perch’a risponder la materia e sorda”

(Dante)
Bernard  Shaw, cel care, potrivit lui W.H.Auden,

ar fi fost și „cel mai valoros critic muzical care a trăit
vreodată”, la centenarul Beethoven din urmă cu un
veac, deci în 1927, își începea foiletonul vorbind de
un „holtei bătrân și scorțos /…/atât de surd încât nu
putea să‑și asculte propria muzică executată de o or‑
chestră completă, dar care /…/ a amenințat cu pum‑
nul cerul învolburat, pentru ultima dată, și a murit
la fel cum a trăit, provocându‑l pe Dumnezeu și în‑
fruntând universul.1” Asemenea rostiri astăzi – când
lumea întreagă vede în Beethoven imaginea unui
Jupiter Tonans al clasicismului muzical – ne apar,
desigur, ciudate, dacă nu chiar excesive. Însă, cu un
veac în urmă, ele aveau încă o anume rezonanţă ce
continua să persiste, provenind din realitatea cum‐
plitelor nefericiri ce însoţiseră întreaga existenţă a
însinguratului și mereu părăsitului muzician de ge‐
niu. Ca mărturie stau primele cuvinte din așa‐nu‐
mitul Testament de la Heiligenstadt, de fapt o scri‐
soare devenită celebră, pe care Beethoven, la 32 de
ani, o adresa fraţilor săi în momentul unei devasta‐
toare crize de disperare: „O vous qui pensez que je
suis un être haineux, obstiné, misanthrope, ou qui me
faites passer pour tel, combien vous êtes injustes! Vous
ignorez la raison secrète de ce qui vous parait ainsi./…
/mais n’oubliez pas que depuis bientôt six ans je suis
ateint d’un mal pernicieux/…/je me suis vu contraint,
de bonne heure, à m’issoler, à passer ma vie loin du
monde, solitaire. S’il m’est arrivé,  parfois, de vouloir
ignorer tout cela, la triste expérience que je faisais
alors de mon ouïe perdue venait durement me le rap‑
peler;  et pourtant je ne pouvais encore me résoudre
à dire aux hommes: «Parlez plus haut, criez, car je
suis sourd»”.2

Poate că tocmai maladiile și însingurarea tragică
a existenţei lui Ludwig van Beethoven nu trebuiau
lăsate în uitare la acel centenar și Bernard Shaw le
amintise pentru a pune mai în lumină – din lupta cu
nefericirea și sfâșierile interioare – eroismul sublim
al acestui geniu al muzicii. Totodată, abia începând
de aici își căpătau adevărata valoare consideraţiile
lui de comentator ce ne încredinţa că: „niciun alt

compozitor nu s‑a adresat sensibilității auditorilor,
înduioșându‑i prin frumusețea blândă a muzicii sale,
ca apoi să se întoarcă pe neașteptate împotriva lor,
luându‑i în zeflemea cu un vacarm prilejuit de trom‑
pete,/…/ zbuciumul, dezordinea voită, spiritul zefle‑
mitor, absoluta indiferență triumfătoare față de nor‑
mele convenționale de conduită /…/ care l‑au așezat
pe Beethoven deasupra celorlalte genii muzicale ale
fastuoaselor secole XVII și  XVIII. El a fost ca un val
uriaș în acea furtună a spiritului omenesc ce a făptuit
Revoluția Franceză.”3

S‐ar părea că până la Beethoven muzica a fost o
artă dedicată, aproape exclusiv, dansului. Îl iritaseră
cumplit pe Berlioz (acele, cumva ilustrative) afir‐
maţii ale unui bătrân muzician francez care nu agrea
muzica lui Beethoven fiindcă: „J’aime la musique qui
me berce” (îmi place muzica ce mă leagănă). Evident,
opunându‐se vechilor obișnuinţe, componistica be‐
ethoveniană se ilustrase tocmai printr‐o tentativă
de disipare a ideii de dans pe care – sub raport cu
arta sunetelor – o considera superficială. Vom ob‐
serva că în partiturile lui denumirile dansurilor vor
fi tot mai estompate și trimise, discret, în uitare. În
locul suitelor, unde altcândva se înlănţuiau sara‑
banda, pavana, gavota și giga, încep să‐și facă simţită
prezenţa denumirile de sonată sau simfonie care, la
rândul lor, se structurau în mișcări legate de timp:
allegro, adagio, scherzo, presto etc. Dacă până atunci
arta sunetelor fusese imaginată ca un mediu necesar
diverselor forme de exprimare coregrafică, fiind
vorba de ritmuri și pași, din ea – subliminal – se in‐
ocula, profund dominatoare, ideea de spațiu. Să ob‐
servăm totuși că, abia începând cu Beethoven, mu‐
zica traversa o re‑conversie subtilă către ideea de
timp și, subliniere de mare importanţă, timpul de‐
venind o percepţie a volatilei interiorităţi umane.
Fără îndoială, apriorismul lui Immanuel Kant pro‐
dusese o puternică iradiere chiar asupra modului
în care, de aici înainte, avea să fie gândit fenomenul
artei sunetelor. Aceasta în pofida faptului că pentru
autorul Criticelor muzica nu avea un loc privilegiat
în ierarhia artelor. Nu la fel se vor petrece lucrurile
în  ceea ce se poate numi Poietica muzicală a lui Be‐
ethoven care, în esenţă, – prin apropierile de filozofie
și poezie – avea intuiţii care chiar prefigurau subti‐

1Bernard Shaw, Despre muzică și muzicieni, 1969, Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor, p.79.
2Apud Guy Bernard, L’art de la musique, 1961, ed. SEGHERS, Paris, p, 277.
3Bernard Shaw, op. cit. p.80.
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lele estetici ale romantismului in statu nascendi. 
În plus, se știe că la Bonn muzicianul studiase

cu un interes aplicat creaţiile lui Schiller; în biblio‐
teca sa fusese găsit chiar un Mic manual de poezie
sau arta de a deveni poet în două ore (Kleine poetis‑
cher Handaparat oder die Kunst in zweiStunden ein
Dichter zu werden ‑ 1823‑Franz Graeffer.) Cât despre
finalul coral al Simfoniei a IX‑a, vizând natura lui
poetico‐muzicală, notaţiile compozitorului sunt cât
se poate de elocvente căci vorbesc despre „philo‑
sophisches Wort und Tondrama” (o dramă filosofică
în text și muzică). Esenţa acestei amplexiuni, se vede
bine, cuprinsese chiar Idealul pe care Schiller îl pro‐
punea poeţilor viitorului, adică o „Ruhe der Volen‑
dung” (o liniște a seninătății) desigur, întru fiinţă.4

Iată, prin urmare, în ce s‐ar putea exprima lapi‐
dar, unicitatea spirituală și filosofică a muzicianului
Beethoven sub raport cu cei din preajma sa. La ni‐
velul limbajului muzical noutatea era mai mult decât
copleșitoare și ea s‐a manifestat cu precădere prin
forţa pe care reușea să o inoculeze structurilor com‐
poziţionale, acestea, modelate și remodelate mereu
în fascinante și proteice configuraţii. De o însufleţi‐
toare modernitate s‐au vădit și inepuizabilele lui re‐
surse în sfera travaliului tematic sau în dinamica
succesivă fragmentelor motivice. Spre edificare, să
parcurgem consideraţiile unuia dintre rafinaţii in‐
terpreţi și totodată analiști ai partiturilor beetho‐
veniene, eleveţianul Edwin Fischer, cel care refe‐
rindu‐se la literatura pianistică (32 de sonate, 5
concerte, un triplu concert, o întreagă serie de va‐
riaţiuni, compoziţii pentru pian și coarde, pentru
pian și suflători de lemn, fantezii și diverse alte mici
piese) spunea: „Pornind de la Christian și Filip Ema‑
nuel Bach, atinge în treacăt lumea lui Mozart, ab‑
soarbe puternic pe Haydn și Clementi și culminează
în capodoperele op. 53 și 57, pentru ca până la urmă
să se îndrepte din ce în ce mai mult spre transcen‑
dental. În cele 33 de variații pe tema unui vals de
Diabelli, anticipând printr‑o extraordinară viziune
viitorul, Beethoven ne dezvăluie întreaga evoluție a
muzicii, de la Händel până în zilele noastre.”5

Desigur, în lumea comentatorilor fenomenului
muzical există și controverse. S‐a afirmat bunăoară
că după Mozart vocaţia angelică a muzicii ar fi intrat
într‐un vizibil crepuscul. Nu puţini au fost cei ce
anunţau chiar o definitivă ieșire din zona luminozi‐
tăţii paradisiace a acestei arte sau chiar o disipare a
seninătăţii din timpurile aurorale ale renașterii. Pe
parcursul întregii istorii a muzicii, toate schimbările
survenite, mai mult sau mai puţin intempestiv, cau‐
zaseră  destul de vehemente contestaţii și avertizări
privind apariţiile sau infiltrările unui așa‐zis diabolus
in musica. Cât despre Beethoven, dat fiind tulbură‐
torul dramatism cu care  își rostise adevărurile des‐

pre lumea în care trăia, acuzele nu aveau cum să
lipsească. Principalul reproș: adusese umbra demo‐
nicului în imperiul angelic al artei sunetelor. Un per‐
sonaj al lui Franz Werfel (v. romanul Verdi) nu a ezi‐
tat să‐l vadă în el pe „marele Belzebut al muzicii”.
Pentru spiritele conservatoare, Simfonia a V‐a, cu
obsedantele bătăi în poarta destinului (prefigurate
în Appassionata) deveniseră simbolurile heraldice
ale spiritului beethovenian. Și totuși, dincolo de ase‐
menea rostiri atât de profund tulburătoare, se făcu‐
seră auzite și paginile de sublimele limpezimi și re‐
culegere  interioară ale Missei în Do major (op. 86),
ca și cele din finalul Simfoniei a IX‑a sau din Cvartetul
în la minor (op. 132). Acea Ruhe der Volendung? (li‑
niște a seninătății) venea să răscumpere într‐un fel
veșnic‐revoltata agitaţie (Straben) beethoveniană
datorată și faptului că ideea poetică pătrunsese pe
teritoriile Eutherpei și ajunsese chiar să își impună
o anume dominaţie. Ba, mai mult, sub semnul fasci‐
naţiilor ei, compozitorii își vor dori chiar o evadare
din formele clasicismului vienez, devenite cu timpul
parcă prea rigide. Poezia îndemna/ incita către aerul
unei tot mai depline libertăţi. Hegel văzuse în toate
acestea semnele unor teribile ameninţări, întrucât
se prevesteau încălcări și mai grave ale normelor
instituite de un Haydn, Mozart ori Cimarosa, com‐
pozitorii pe care îi admirase până la exaltare în es‐
tetica sa. Pe Beethoven, ca muzician, era incapabil
să îl accepte.

Prin urmare, vom înţelege de ce introducerea
unui poem (Oda bucuriei, scrisă de Schiller) într‐o
simfonie, Simfonia a IX‐a, îl situa pe Beethoven într‐
un dincolo de înțelegerea curentă a muzicalului. El
spulbera frontierele devenite rigide ale clasicismului
vienez și îi sfida pe numeroșii adepţi ai muzicii ab‑
solute. Așa se face că în (de altfel excelent conside‐
ratele) analize ale unui H. Schenker (din care Romain
Rolland va cita totuși copios) – s‐a afirmat că vorbele
încredinţate părţii corale „ar fi introduse în chip ne‑
cuvenit în templul muzicii pure”, că ele n‐ar avea „ni‑
cio importanță și că acest finale nedisciplinat legilor,
unicelor legi ale «muzicii absolute» ar fi în esență in‑
util.” Romain Rolland, acuzându‐l de anti‐sentimen‐
talism înverșunat ce ar reduce muzica la supremaţia
constructivă și oarecum vidată de omenesc a for‐
melor, prelua respectivul comentariu cu distanţa și
inevitabila tentă ușor ironică: „Înțeleg  de altfel, că o
asemenea abatere – și atât de colosală – a unui Beet‑
hoven de la principiile sacre îl stingherește și îl sâcâie,
în mod ascuns/…/(dar) atmosfera morală în care Be‑
ethoven a conceput și și‑a gândit opera, a încălzit la
sân, toată viața, Oda Bucuriei și, totodată, frumoasa
melodie în care ea urma să se întrupeze /…/ făceau
corp una cu alta6.” 

(va urma)
4Romain Rolland, Beethoven ‑ Marile epoci creatoare – Simfonia a IX‑a, p.73.
5Edwin Fischer, Sonatele pentru pian de Bethoven, 1966, ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor, București, p.11.
6Romain Rolland, Beethoven ‐ Marile epoci creatoare – Simfonia a IX‐a, p. 64.



Un vaiet prelung s‐a răspândit pe toate canalele
de știri din toată lumea, când cel mai important post
al televiziunii franceze a transmis prin vocea gâtuită
de emoţie a crainicului,  vestea incendiului izbucnit
la Catedrala „Notre‐Dame de Paris”, în seara zilei de
15 aprilie 2019. Întreaga planetă s‐a cutremurat la
aflarea știrii: se pierduse încă un pariu cu veșnicia,
omenirea dădea un pas înapoi, în marșul ei triumfal
printre secole de istorie neîntreruptă. Focul mușcase
din însăși inima creștinismului, săpând o breșă în
calea credinţei, făcând loc speculaţiilor și temerilor
de tot felul, care răzbăteau în corul de voci ale lide‐
rilor planetari, reuniţi prin forţa lucrurilor, într‐un
fel de solidaritate tragică.

În timp ce la romani Coloseumul era considerat
simbolul suprem al invincibilităţii, strălucirii și pu‐
terii unui imperiu atotstăpânitor peste omenire,
care‐și clama megalomania într‐o maximă devenită
celebră („Atâta timp cât Colosseumul va sta in pi‐
cioare, va sta în picioare și Roma; când Colosseumul
va cădea, va cădea și Roma; și odată cu el, întreaga
lume”), francezii au uimit lumea, construind un edi‐
ficiu de‐o complexitate artistică și religioasă
covârșitoare. Catedrala „Notre‐Dame” transcende
dincolo de limita existenţei terestre, într‐o confrun‐
tare zguduitoare a omului cu supremaţia absolută a
cerului. 

Închinat Fecioarei Maria („Notre Dame”), edificiul
catedralei așezate pe Île de la Cité, în „inima Parisu‐
lui”, datează din perioada anilor 1163‐1345, cu punct
de pornire în timpul domniei lui Ludovic al VII‐lea,
regele vizionar, care înclude într‐un proiect grandios,
primul așezământ creștin de aici, Basilica Saint‐

Étienne. Visul lui va prinde contur
în ochii a zeci de generaţii, unite
în jurul unui ideal constructiv
măreţ, ce va impune în faţa lumii superioritatea
inteli genţei acestui popor de minţi luminate.

A treia zi de la incendiu, departe de ochii mul ‐
ţimii, sfântul lăcaș agoniza sufocat în bandajele
groaznice de plastic, ascuzându‐și rănile hidoase de
indiscreţia grupurilor de turiști și de gură‐cască,
amatori de selfie chiar și în faţa nenorocirii. Câteva
vietnameze gureșe ca niște cinteze se fotografiau
amuzate, fixând obiectivul aparatului pe  diverse
unghiuri ale clădirii, comentând zgomotos pe seama
pozelor. Sfânta Inocenţă! În fond, viaţa merge mai
departe, indiferent cât tribut va trebui să plătim
inconștienţei noastre! 

Văzându‐mă tulburată, Ionela m‐a întrebat dacă
îmi este rău. 

‐Nu, nu‐mi este rău, dar simt că mi se frânge su‐
fletul de durere, i‐am răspuns, înghiţindu‐mi lacri‐
mile. 

M‐a privit înduioșată, nu a mai zis nimic, a plecat
undeva, la un chioșc de suveniruri, abandonându‐
mă gândurilor mele. Imagini dintr‐o altă vreme și
dintr‐o altă lume îmi răscoleau amintirile. Studentă
fiind, l‐am impresionat la examenul de an, pe capri‐
ciosul și frumosul profesor de literatură comparată,
Ion Constantinescu,  cu analiza romanului  „Notre‐
Dame de Paris”, capodopera lui Victor Hugo. Știu că
am vorbit cu patos, în timp ce profesorul mă urmă‐
rea dând aprobativ din cap, aţintindu‐și asupra mea
privirea celor mai frumoși ochi albaștri din lume. 

La final, mi‐a prevăzut un viitor strălucit. Oare?
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SCRIITORUL ȘI FAMILIA

Vă spuneam în scrisorile celelalte că venim singuri
pe lume și plecăm tot singuri sau, mai bine zis, murim
singuri. Dar lucrul acesta nu trebuie să ne sperie,
nici când suntem singuri. Singurătatea este nevoia
de a sta de vorbă cu noi înșine. In tumultul vieţii mo‐
derne, singurătatea este oaza noastră de liniște și
meditaţie, ea este un suport al cunoașterii de sine. 

Dragii mei fii, v‐am privit în fugă mereu, când dor‐
meaţi, când plecaţi, când veneaţi acasă, n‐am avut
niciodată un răgaz să vă cunosc cum evoluaţi sufle‐
tește, după cum nici voi nu știaţi cum arăta mama
voastră în altă ipostază decât de mamă. Simţeam cu
neputinţă fuga secundelor, o dată cu voi, tot mai de‐
parte de mine. Îmi este tare teamă de uitare. 

Cel am greu de suportat pe lumea asta este să‐ţi
pierzi originea, rădăcinile adânci. Dacă le pierzi, riști
să fii azvârlit de vântul soartei în necunoscut, să te
dizolvi și să nu mai știe nimeni dacă ai trăit, ai iubit,
ai suferit și te‐ai străduit să ridici castele de nisip,
căci toate aceste formează viaţa și, Doamne, cât ne
mai bucurăm pentru toate astea!

Îmi este teamă de uitarea care se poate instala la
o anumită vârstă, de aceea am așternut pe hârtie
primele voastre imagini despre lume, pline de in‐
ocenţă, candoare și smerenie, amintiri pe care n‐
aveaţi cum să le ţineţi minte, pentru că nu aveaţi o
percepţie clară a lumii în centrul căreia să vă situaţi
și să nu uitaţi. Așa sunt amintirile, ele gravitează în
jurul nostru precum sateliţii în jurul Pământului,
presupunând că centrul lumii sunteţi voi.

Poate nu vă vine a crede, dar acum îmi trece prin
minte să vă vorbesc despre iubire, eu, femeia care
n‐a trecut clasa la capitolul acesta.

Orice om iubește în mod diferit. Unii confundă
această trăire singulară cu iubirea de sine. Adică tot
ce se petrece în afara fiinţei sale și nu‐l implică di‐
rect, nu e iubire. Eu nu prea știu cum percep bărbaţii
iubirea, dar bănuiesc că e ceva ce ţine de egoism, de
egocentrism, de orgoliu, de posesie, de totul este al
meu și, ca atare, totul mi se cuvine: să devină stăpân
pe femeie ca întruchipare a frumuseţii fizice, pe gân‐
duri, pe sentimente, toate arhivate frumos în inimă,
cu evidenţă clară pentru fiecare secundă. Iubirea e
mai mult decât o emoţie, e putere, după cum Dum‐
nezeu nu e trup, ci este iubire a tot și toate pe pă‐
mânt. De aceea într‐o relaţie de cuplu nu poate lipsi
Dumnezeu. De acolo vine acea putere mai presus
de toate, convertită în dăruirea de sine. Poate o să
vă întrebaţi, în mod firesc: până unde merge dăruirea
de sine, fără ca asta să te anuleze cu totul?

Dragii mei, dăruirea de sine nu e sclavie, ci te re‐

găsești pe tine într‑o dragoste
mare, cum spune Poetul Nichita! 

Gesturile tale aduc lumină în sufletul celuilalt.
Când iubirea se manifestă prin dăruire totală,

asta înseamnă că și spiritul a urcat un altă sferă, mai
sus, iubirea ca uitare de sine. Să nu te mai gândești
la tine, ci la cel de lângă tine și să‐i dăruiești, prin
gesturi mărunte, în fiecare zi, o fărâmă din sufletul
tău. Nu arhivezi nimic, nu reproșezi nimic, pentru
că ai încredere totală și atunci îi dai libertate de miș‐
care, de gândire și simţire, presupunând că pentru
tine și pentru cea sau cel de lângă tine, există o scară
de valori de la care nu se abate.

Dar cum totul este relativ și cum noi evoluăm în
gândire și simţire, nimic nu e absolut. Timpul, so‐
cietatea, conjunctura, o dramă, o situaţie limită, în‐
săși eventualitatea morţii, toate pot duce la o schim‐
bare, poţi fi altul, poţi avea alte trăiri, poţi avea alte
experienţe de viaţă. 

Dar indiferent cum am defini iubirea, Dumnezeu
nu trebuie să lipsească din această ecuaţie. Numai
așa se construiește îndelung această lucrare a su‐
fletului care se numește iubire. 

S‐ar putea să nu fiu concludenta în ceea ce vă
mărturisesc, poate voi aveţi altă percepere a lucru‐
rile și credeţi că vă impun un anumit stil de viaţă, o
anumită parteneră. Și voi ca și mine, veţi ajunge la
concluzia că iubirea trebuie să vină la pachet cu un
sistem de valori, că ea nu înseamnă numai iubire
carnală, senzuală și atât. Iubirea trupească, ea și nu‐
mai ea, se ofilește dacă nu are aură divină, dacă nu
este însoţită de cunoaștere, de asumare, de trăire
întru dumnezeire.

E greu de crezut că va rezista în timp, dacă nu
sunt afinitaţi, viziuni comune, apetenţa pentru cul‐
tură și altele. E foarte greu să identifici de la început
piesele de rezistenţă în construirea unei relaţii. De
aceea ea trebuie să se construiască mai întâi pe ver‐
ticală, pe spirit. Regretata Ileana Vulpescu definea
acest tip de relaţie care dăinuie și care dă trăinicie.
Și scria undeva: Ai să vezi într‑o zi că numai spiri‑
tualitatea rămâne dintr‑o iubire. Să cunoști modul
de a gândi și de a simţi, să ajungi la acea compatibi‐
litatea de esenţă. Dacă o relaţie de cuplu începe for‐
mal prin atracţia fizică și atât, e foarte puţin probabil
să reziste. Poţi avea uimirea să constaţi că ţi‐ai legat
viaţa de un străin sau de o străină.

Pentru că sunteţi departe de mine, în alte spaţii,
la zeci, sute sau mii de km, pentru că la vremea po‐
trivită n‐am găsit o punte de comunicare, încerc
acum să compensez acest minus în evoluţia voastră,

Scrisoare către fiii mei (fragment)
Elena Netcu
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când eu ar fi trebuit să fiu prezentă cu sufletul. Aș fi
vrut ca toate aceste lucruri să nu le fi scris, să fi vor‐
bit cu voi, să vă fi spus cât de importantă este alege‐
rea în viaţă. Să vă fi spus, dragii mamei, că voi aveţi
nevoie de femei speciale, pentru că sufletul vostru
tânjea după iubirea adevărată. Fără certuri, fără ten‐
siuni, fără capricii de tot felul, căci liniștea și echili‐
brul în viaţa personală sunt cele mai importate va‐
lori, dacă le putem numi așa, sau să le numim esența
reușitei într‐o viaţă de cuplu. Toate bolile încep de
la dezechilibrul emoţional. 

Or, voi aveaţi  multe frustrări, un minus afectiv
puternic. Aţi plecat de acasă total nepregătiţi pentru
viaţă. Societatea, mediul social mai degrabă, și‐au
pus  amprenta inevitabil. Oare aţi fost destul de pu‐
ternici? V–aţi putut adapta? 

De‐a lungul vieţii mele, am întâlnit oameni cu ex‐
perienţă de viaţă care spuneau, mai în glumă, mai
în serios, că orice povaţă i‐ai da unui tânăr, el tot ce
știe face. Nu sfatul îl călește, ci fapul trăit, fie el un
eșec sau o izbândă. Există în noi această nevoie de a
scormoni, chiar unde ţi se spune că e pericol, pentru
că atunci când vrei să faci asta, crezi că ţi se cuvine
orice, că ai acces la orice, de‐ar fi să ajungi pentru
asta până‐n pânzele albe! De aceea, înveţi din gre‐
șelile tale, nu ale altora, oricât ar dori un părinte să
te protejeze. Imi amintesc o întâmplare a unui tânăr
care și‐a luat carnetul de șofer cu intervenţii, plo‐
coane, relaţii. Adică nu știa concret toate regulile de

circulaţie. Și din prima zi de condus și mulţi ani după
aceea, a învăţat șoferia primind sute de amenzi pen‐
tru încălcarea regulilor. A învăţat să conducă din
greșelile lui, devenind astfel șofer profesionist. Pă‐
rintele devine profesionist la bătrâneţe, tot atunci
spunem despre un bătrân că este înţelept. La anu‐
mite popoare bătrânii sunt ţinuţi la loc de cinste,
pentru că ei sunt depozitari ai înţelepciunii, de unde
și zicala: cine n‑are bătrâni, să‑și cumpere!

Totul pe lumea asta se naște din iubire, dar totul!
Marii artiști ai lumii au imortalizat iubirea în diferite
forme de exprimare, lăsând posterităţii ideea că arta
se naște ca și iubirea din sacrificiu, că există un preţ
în toate, că iubirea adevărată este o Ană zidită în
jerfire de sine! Orice jertfire de sine se naște din
smerenie, o accepţi pentru a te înălţa la cer, este jer‐
firea christică pe care ţi‐o asumi pentru a te izbăvi
de toate, este purificare și re‐naștere întru veșnicie!

Mama voastră a grăit către voi cu adâncă iubire.
Odată veţi citi și veţi avea alt mod de a înţelege. Mi
s‐a întâmplat să recitesc o carte a doua sau a treia
oară și de fiecare dată am avut alte revelaţii. Acum,
mai mult ca altădată, cred că Dumnezeu este o relaţie
implicită, că El nu e niciodată singur, pentru că noi,
oamenii, am fost creaţi să participăm la această bu‐
curie a relaţiei din Dumnezeu și cu Dumnezeu. Iar
eu ca mamă, vin acum în faţa voastră să vă spun cu
smerenie că iubirea este în noi întru dumnezeire,
dăruire, și jerfire de sine!
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Fulgerând cu lumina Poeziei, alinând prin căldura Credinței...
Nicolae Răzvan Stan, Călător spre veșnicie, Ed. Eikon, București, 2021

În ediţia a doua a volumului apărut în anul 2007,
ediţie revăzută și adăugită, cele două motto‐uri alese
sunt excelente pentru a descrie, evident, foarte pe
scurt, substanţa cărţii, întreaga tensiune generată
de un anume fel de „crucificare prin scris”, ca formă
de imitatio Christi. Aceste două citate sunt din Evan‑
ghelia lui Luca (9:23), respectiv Evanghelia lui Ioan
(16:33): „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să
se lepede de sine, să‐și ia crucea în fiecare zi și să‐
Mi urmeze Mie.”, respectiv „În lume necazuri veţi
avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.”

Rezultă un (quasi)inevitabil eu liric
(o distincţie fiind însă clară: „Florile, cân‐
turile de pe pământ și din cer/ Sunt flo‐
rile, cânturile inimii mele,/ ca un altar al
templului ego,/ Te așteaptă prin adoraţie
pe Tine.”, p.21), care se va întoarce în‐
totdeauna către Divinitate, dincolo chiar
și de ispitele simple, literare:

„Sunt ca o virgulă ascunsă după un cu‐
vânt,/ Ce poate fi lăsată sau tăiată la
prima corectură./ Sunt ca un punct scă‐
pat printr‐o sită/ Mișcată de marea ale‐
gere a vieţii./ Sunt ca un mic zbor de pa‐
săre speriată,/ Pierdut printre ramurile
atinse de aripi./ Sunt o mare de definiţii,
o carte de poezie,/ Un roman ce cuprinde
o viaţă,/ Pe care alţii refuză a o citi.” (Identitate, p.29)

„Întoarcerea” este, practic, continuă, dar nu este,
evident, ca o eternă întoarcere ca la Nietzsche, care
ar putea fi infernală, ci una mistic‐religioasă, cum
este firesc:

„Mintea mea zboară la Tine, Doamne,/ Atrasă ca
de un mare magnet./ ea nu se poate opri./ Gândul
la iubirea Ta mă învăluie noaptea,/ Iar somnul fuge
rușinat de neîmplinirea sa./ Nimic nu mă poate face
să nu Te am,/ Nimic nu mă poate ţine departe de
dorul ce Ți‐l port.” (p.27 ‐ Existenţă)

Interogaţiile sale aduc aminte, pentru cinefili, de
unele filme ale lui Terrence Malick (în special de
The New World, The Tree of Life, To the Wonder, unde
dialogul cu Dumnezeu este consistent): „Ce sunt eu,
când nimeni nu‐mi spune nimic?” (p.29), „Câte cu‐
vinte nu ascund luna, soarele și stelele?/ Și câte gân‐
gurituri nespuse/ Se găsesc printre flori, ramuri și
nori?” (p.24), „Ce ești tu, viaţă?/ Care‐ţi este numele,
rostul și vrerea?/ Ești tu nălucă, vis sau aievea?/
Ești tu blestem, mângâiere sau nepăsare?/ De unde
vii când intri în lumea aceasta?/ Și unde te duci când
dispari din noi și dintre noi/” (p.22) „Doamne, cum

ne mai înduri, Doamne?/ Ce iubire mai poţi avea și
Tu?/ (...)// Câte nebunii a dat omul minţii să vadă?/
Cum și‐a creat‐o așa după al său gând?/ Câte săgeţi
nu aruncă în noapte,/ Nevăzând că omoară răsăritul
din noi?” (p.46) Sau, în dialog psalmic cu Dumnezeu
(dialoguri cu El sunt, de fapt, multe dintre poemele
sale): „Cât este de mare dragostea Ta/ Și cât de pu‐
ternic ajutorul Tău?/ Cum voi putea să nu Te iu‐
besc?” (p.58) „Cum să Te strig, cum să Te apropii,
Stăpâne,/ Când Tu ești totul, iar eu nimic, Prea
Bune?/ Cum să Îţi spun ca să‐mi intri‐n casă,/ Când,

eu, necugetatul, păcate am pe masă?”
(p.88) „Câte cruci poate purta omul în
inima sa/ Deodată cu crucea propriei
vieţi?” (p.92)

Și după definiţiile multe, unele anto‐
logice (există și un poem intitulat
„Definiţii”, care începe așa: „Omul este o
mare cetate/ Străjuită de uși zăvorâte,/
Unde intră și iese/ Numai cine vrea el”,
creaţia cea mai îndrăgită a Tatălui mai
fiind definită ca „o lume imensă/ într‐o
altă lume mai mică”, „univers tainic”, „ce
poartă în sine universul întreg”, „bucată
de carne și o fărâmă de suflet”, „labirint”,
„mare de definiţii și ocean de ipoteze”
ș.a., p.33), cu sclipire de aforism uneori,

una dintre preocupările majore (tot firesc, ţinând
cont de faptul  că este preacucernic părinte) ale
liricii sale este Omul (și mântuirea sa). Și fiindcă
este vorba de un iconar al cuvântului „întoarcere”,
iată o strofă exemplară: „Multe sunt drumurile omu‐
lui în viaţă,/ Însă, doar unul te duce la ţinta pro‐
misă,/ Restul sunt întoarceri fără de rost.”

Omul rostuit, care are sine și noime, ar fi ţinta
propovăduirii sale de la amvonul liric sau firesc. Alte
întrebări ni‐l dezvăluie pe omul ideal, gânditor, cău‐
tător sau dătător, continuator de sens și înţeles (să
ne aducem aminte și de spusele Părintelui Nicolae
Steinhardt, că Dumnezeu nu ne vrea doar niște
credincioși care refuză inteligenţa și gândirea!):
„Doamne, ce am făcut cu înţelesul vieţii,/ Cum l‐am
întinat, strămutându‐l dintr‐o parte în alta? (...)//
CE a făcut omul cu chemarea Împărăţiei,/ Cum a ui‐
tat de mersul înainte?// (...)// În ce fel mai refuzăm
să gândim, Doamne?/ Câte roade din pomii opriţi
am mai mâncat?/ Suntem ca acei care aleargă prin
ape,/ Uitând că tăria este deasupra de noi.// Ajută‐
ne, Doamne, Iisuse Hristoase,/ Să ne recăpătăm si‐
nea și noimele!” (pp.78‐79)
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Antropologia și filantropia sa sunt observate atât
de prefaţatorul cărţii, cât și de postfaţator, Ioan
Lascu, respectiv Pr.Prof.univ.dr. Ilie Moldovan, fiind
o carte despre „Om”, dar care ne reamintește
aproape mereu, prin aproape orice poem (sunt
multe poeme și ca niște omilii excelente!), că „omul”
(omul...mic, prin îndumnezeire, sfinţenie, căutarea
sfinţeniei ori măcar a unei purităţi omenești care
să nu fie precum vitriolul observat, semnalat  de că‐
tre filosoful și scriitorul francez Michel Tournier)
poate fi… nimic fără Dumnezeu!

Omul, care este, filosofico‐teologic vorbind, „che‐
mare (la viaţă)”, fiinţă pentru viaţa veșnică, în primul
rând! Fiinţă‐chemare (adică mai mult decât doar…
chemată!) care trebuie să se transforme, transfigu‐
reze și în „răspuns la aceasta”! Nu întâmplător teza
de doctorat a poetului, dar în primul rând a părin‐
telui, preotului, profesorului Nicolae Răzvan Stan
„scoate în evidenţă marea însemnătate pe care o are
în gândirea ortodoxă tema îndumnezeirii omului, de
o actualitate dogmatică de necontestat, mai ales
pentru spiritul vremii noastre” (p.110, postfaţa pă‐
rintelui Ilie Moldovan), și, clar, tot deloc întâmplător,
un poem este intitulat „Secularizare”, acest fenomen
fiind unul dintre semnele slăbiciunii omului, pentru
care poetul poate scrie: „Nădejdea în om nu mi‐am
pus,/ Pentru a nu fi înșelat,/ Ci numai în Tine,/ Cel
ce pururea faci ceea ce zici.// Gândul Tău este faptă,/
Iar cele promise de Tine nu întârzie niciodată să
apară./ Omul făgăduiește multe, pentru a obţine de
la frate cele bune./ Cu multe cuvinte‐și obosește
gura spre a se face crezut,/ dar vorba lui este de
paie și adevărul este focul.// Nu aștept viaţă de la
făptură./ Ci de la Tine, Hristoase, Dumnezeule, Crea‐
torul făpturii,/ Cuvântul lui Dumnezeu, prin care
toate sunt adeverite...//(...)// Omul e schimbător și
nedemn de încredere,/ renunţă el la Tine,/ Dar al‐
tminteri la cele făgăduite unui muritor./ Dacă îm‐
potriva Ta se ridică,/ Atotputernice, Doamne,/ Cum
să nu poată el să mă batjocorească pe mine,/ Muri‐
torul cel mai de plâns dintre oameni?// Ai grijă de
mine, Dumnezeule, și nu mă lăsa/ Să‐mi încalc cu‐
vântul faţă de Tine/ Și de fratele meu, omul!” (pp.59‐
60)

Bachelardiană, dar și ecleziastică „cuvântare”
(adică și bisericească, dar și ca în „Ecleziastul”: „Mi‐
am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înţelep‐
ciune tot ce se întâmplă sub ceruri: iată o îndeletni‐
cire plină de trudă, la care supune Dumnezeu pe fiii
oamenilor./ Am văzut tot ce se face sub soare; și
iată că totul este deșertăciune și goană după vânt!/
Ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește
nu poate fi trecut la număr./ Am zis în mine însumi:
„Iată că am sporit și am întrecut* în înţelepciune pe
toţi cei ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim

și mintea mea a văzut multă înţelepciune și știinţă.”/
Mi‐am pus inima să cunosc înţelepciunea și să cu‐
nosc prostia și nebunia. Dar am înţeles că și aceasta
este goană după vânt./ Căci unde este multă înţe‐
lepciune, este și mult necaz, și cine știe multe are și
multă durere.” ‐13‐18), cu litere de foc rămânând
înscrise în mintea cititorului o sintagmă precum
„Adevărul este focul!”

Ardem sau nu ardem, sunt sau nu căldicei, iată
la ce suntem iarăși îndemnaţi să medităm, Jacques
Maritain scriind cândva: „Orice operă de artă este o
mărturisire, însă doar descoperind secretele fiinţei
(ghicite cu preţul pătimirii lucrurilor de jos) ea
mărturisește secretul poetului.” (p.15)

Și, în altă parte, într‐un text numit „Artă și
sfinţenie”: „Există o inspiraţie de ordin supranatural
la care ne fac receptivi darurile Spiritului Sfânt și
care presupune iubirea, înălţând sufletele sfinte la
modul supraomenesc de a acţiona care constituie
viaţa mistică. Dar și la nivel natural există o
inspiraţie specială care, și ea, se află deasupra deli‐
berării raţionale și care provine ‐ după cum observa
Aristotel ‐ din Dumnezeu prezent în noi. Așa este
inspiraţia poetului. De aceea, el este cu adevărat un
om divin. Precum sfântul? Nu. Precum eroul: divinul
Hector.

Cuvintele, ritmurile nu sunt pentru el decât o
materie. Cu ea creează un obiect care va fi bucurie
pentru spirit și în care strălucește reflectarea marii
nopţi înstelate a fiinţei. Astfel, el percepe în lucruri
și dă un semn, cât de mic, al spiritualităţii pe care
acestea o deţin, privirea sa de orb întâlnește în sânul
creatului privirea lui Dumnezeu.”

Nicolae Răzvan Stan scrie cu presupusa mai sus
spusă iubire, care nu e deloc doar presupusă, nu
desparte neapărat și fără milă întotdeauna neghina
de grâu prin text, dar arată cu tact că știe de existenţa
amestecului, mutând, uneori, cu umor subtil, accen‐
tul: „Mereu ispitește  omul pe diavol,/ Dorind a primi
ispitirea pustiului/ Prin care pietrele se prefac în
pâine./ Îngerii devin slugi, iar lumea la fel./ Și mereu,
tot mereu, pentru o altfel de pâine,/ O așa zisă lipie
fără formă și gust,/ Se pune drept gaj înaintea celui
ce pierde.” (p.78)

Astfel, se face distincţie între oameni (făpturi) și
Oameni, între cuvinte și Cuvânt, la urma urmelor o
simbolică izgonire din Templu poate fi plină de
învăţătură! Izgonirea ca o...dezmembrare, învăţătură
ca o dezmembrare, poemul „Dezmembrare” fiind
unul dintre cele mai interesante stilistic, cu eleganta
influenţă a liricii populare, cu muzicalitatea ei, con‐
firmând artistul cuvintelor, jocul/joaca cu dorurile
fiind antologic:

„Câtă frunză, câtă iarbă,/ Cât pământ îndurerat!/
Lasă dorul în a sa grabă,/ Când din inimă a plecat.//
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Răvășire și suspine,/ Gânduri negre fără margini,/
Eul este scos din sine,/ Sufletul e în paragini.// Ca o
pagină întoarsă,/ Ce acoperă un sens,/ Ca o străină
angoasă,/ Ce produce un stres intens.// Doruri sim‐
ple, doruri goale,/ Doruri grave, îndurerate,/ Se co‐
boasră, dau târcoale,/ Și nu vor să se arate.// Dor
de dor și dor cu dor,/ În străfunduri sunt ecouri,/
Pline de vânt călător,/ Ce pictează în tablouri.// Linii
clare, linii curbe,/ Chipuri vesele și triste,/ prin lu‐
mină și prin umbre,/ Stihuri vechi sau futuriste.//
Chipul dorului tresaltă,/ Tot luptându‐se cu sine,/
Căutând o notă înaltă,/ Ca să‐i cânte despre Tine.”
(pp.102‐103)

* * *
De‐a lungul timpului am prezentat diverse cărţi

de poezie religioasă, creștinească în primul rând,
printre autorii recenzaţi fiind Măicuţa Teodosia Zo‐
rica Laţcu, Liliana Ursu, Maria Mănucă, Cezarina
Adamescu, preacucernicii părinţi Ignatie Grecu, Eu‐
gen Drăgoi, Arsenie Augustin, poeţi precum Virgil
Nistru Țigănuș, Paul Sân Petru, Petru Blaj, Săndel
Stamate, Constantin Oancă, Romeo Aurelian Ilie, m‐
am referit deseori la poeţi precum V. Voiculescu, Ion
Pillat, Radu Gyr, A. Maniu, Nichifor Crainic, Ioan Ale‐
xandru, Grigore Vieru, Bartolomeu Valeriu Anania;
Nicolae Răzvan Stan este o voce distinctă, autentică,
fulgerând în contextul dogmei inevitabile cu sin‐
tagme memorabile („Dragostea Ta m‐a învins!”), lu‐
minând drumurile tuturor celor care, călători,
Doamne ajută!, spre veșnicie, se vor apropia de poe‐
mele sale. Iarăși, deloc întâmplător, ultimul poem,
dar nu cel de pe urmă din carte se intitulează „Lu‐
mină, numai lumină”, dacă vreţi un fel de rugăciune
(oarecum non‐conformistă) a luminii din inima,

„adâncul inimii”, care contează:
„O, Doamne, este atâta lumină!/ Doar Lumina îmi

călăuzește viaţa,/ parcă aș fi făcut din lumină./ Nici
nu știu unde mă îndrept,/ Peste tot este numai lu‐
mină./ Totu‐i lumină, numai lumină,/ Iar eu sunt
pierdut în lumină.// Lumina mă scaldă, mă‐
nveselește, mă încălzește,/ Mă ajută să gândesc, să
respir, să iubesc,/ Să simt, să respir, să fiu viu./ Lu‐
mina‐mi scaldă sufletul/ Și‐mi ajută inima să mă‐
ntreţină în ritmul vieţii,/ În marea armonie a adân‐
curilor dăruirii.// O, Doamne, am fost atât de mort
și de întunecat,/ Și dintr‐o dată m‐ai adus la lumină,
la Înviere./ Lumina Ta a devenit lumina mea/ Și în
lumina feţei Tale m‐ai făcut să mă văd în lumină./
Să fiu, împreună cu Tine, în lumina Ta,/ Să mă
împărtășesc de Înviere/ Și să dau la o parte orice
grijă, orice durere.// Hai, Doamne, să mergem tot
mai sus, în lumină,/ Acolo unde ești Tu, peste tot,/
Iar eu să mă îndepărtez de deșertăciune, de miraj,
de prefăcătorie, de tină,/ Să las în urmă orice că‐
dere/ Și să mă înveșnicesc în lumină.// O, Doamne,
câtă lumină,/ Nu‐mi mai văd nici mâinile. nici pi‐
cioarele și nici ochii,/ Nici nu mai știu din ce sunt
plămădit,/ dacă mai am ceva ce‐i al meu,/ dacă pot
să mă arăt și să spun: acesta sunt eu,/ Când peste
tot este atâta lumină,/ Și doar Lumina mă face să
trăiesc, să/ mă mișc, să simt, să respir.// Rămâi cu
mine, Doamne, și nu Te îndepărta,/ ca în lumina Ta
să am… să fiu și eu lumină!” (pp.106‐107)

Da, la drumul potrivit, îl putem avea lângă noi pe
poet, fulgerând cu lumina Poeziei, alinând prin căl‐
dura Credinţei…

Adi‑George Secară,
Membru al Uniunii Scriitorilor din România

l
Varujan 

Vosganian 
împreună 

cu scriitori
gălățeni, cu ocazia

numirii 
Florinei Zaharia

ca președinte 
interimar 

al Filialei Sud‑Est
a USR
l



65

PORTO - FRANCO

Până acum, l‐aţi cunoscut pe Ioan POPOIU în
toate ipostazele: istoric, prin valoroasele sale  studii
și lucrări, poet, prin volumele sale meditative, spiri‐
tuale, metafizice și filosofice, ziarist, prin realizarea
unui număr impresionant de interviuri, profesor,
fondator și redactor șef al revistei de cultură,
Ofranda Literară, și al grupului Ofranda literar‐ar‐
tistică, și iată‐l, acum, cu un nou ciclu de poeme
NOPȚI, din volumul cu același nume, editura Pim,
Iași, 2020. Poetul, om de spirit și bogată cultură, cu
studii de Istorie‐Filosofie și Teologie, bine
aprofundate, ne transmite aici mesajele și
trăirile sale alese, de mare fineţe, substan‐
ţiale, singulare, în contextul liricii noastre
contemporane, inconfundabile, dincolo de
modele și artificii textuale: „suntem singuri
pe planetă/ fără apărare/ într‐un ungher ob‐
scur/ de univers/ fără călăuză/ fără spe‐
ranţă/ fără lumină/ în întunericul cel mai de
jos/ la porţile infernului”… 

Încă de la‐nceput, suntem invitaţi în pro‐
priul său univers spiritual, la o detașare și evadare
din prezent, percepând șoaptele unei lumi aflate în
divinitate și filosofia înălţimilor, întreaga meditaţie
lirică rămânând orientată spre misiunea poetului,
în versuri traduse cu măiestrie în imagini poetice
captivante, presărate cu o notă de amărăciune și
speranţă metafizică. În liniște și studiu, augmentează
tema creatorului în versuri nobile și inspirate, crea‐
ţia sa fiind reprezentată reflexiv, privind spre oglinda
adolescentină, spre  locurile copilăriei, într‐o regre‐
sie temporală, redată în versuri expresive, de o au‐
tentică prospeţime. Superioritatea vastei sale in‐
struiri se concretizează  prin modestia cuvintelor și
prin excelenţa faptelor. „Vine/ și ziua prăbușirilor/
agonia acoperă lumea/ ca o lavă fierbinte/ unde
sunteţi/ oameni adevăraţi/ v‐aţi refugiat/ în cărţi
și în cronici/… abisul își deschide gura lacomă/ gata
să ne‐nghită/ întoarcerea Fiarei/ este vestită la răs‐
pântii…ce mister se ascunde aici/ să trăiești printre
cei mulţi și răi și proști/ ce glumă sinistră face cu
noi/ Creatorul/ Deus absconditus/ când umple lu‐
mea de avortoni.”  Profeţiile sale sunt parcă ascuţite
ca o sabie, presărate cu vorbe tăioase : „faceţi fapte
vremelnice/ de fiii lui Avraam/ primeniţi‐vă sufle‐
tele/ Împărăţia/ este aproape/ luaţi aminte/ la voia
lui Dumnezeu/ ca să meritaţi/ mila Lui.” 

Mai întâi, citind acest volum, am simţit uimire,
pe măsură ce citeam mai departe, am ajuns la con‐
sternare și, în cele din urmă, am simţit entuziasmul.
Aceste poeme transformându‐se într‐un parcurs, o

hartă și un plan de evadare, incitând la citit, ne face
să înţelegem că, fără o mare singurătate, fără sfială,
cu oarecare dureroasă și mulţumitoare iluzie, nu se
poate face o operă trainică: „anticii știau să trăiască
și să moară deopotrivă/ Seneca și Petroniu nu aveau
nimica de învăţat/ de la alţii egali în viaţă senini în
moarte/… spun însă că trebuie să trecem zidul ne‐
gru/ înalt până la cer și să pășim într‐un dincolo/
pe care să‐l construim singuri/…  „cum să stăpânești
tainele materiei/ interogând necunoscutul din in‐

teriorul unei chilii/ ca magistrul Faust/ să
devii maestru al energiilor cosmice/ precum
Gandalf perfectul iniţiat/ nu iluzia fericirii
asprimea lucidităţii/ adevărul crudul ade‐
văr.”… „ce urmează/ sfârșitul/ sau un nou în‐
ceput/ Quo vadis Domine?!/… „Mesia a fost
ucis demult/ astăzi locuim/ pe o insulă la
marginea lumii/ suntem toţi cetăţeni/ ai in‐
sulei Sfânta Elena/ departe de lumină de cer
și pământ…”. Poetul se înscrie într‐o căutare
de sine, deschizând ușile spre imaginaţie, de‐

parte de tumultul abuzurilor umane, fără a gândi la
cenzura lucidă; uneori într‐o stare de neliniște și
epuizare, în faţa acestor catastrofe ciclice ale lumii,
generează indiferenţă și neputinţa în a schimba lu‐
crurile : „dar nu mă tem de cuvinte/ vreau să pă‐
trundem/ într‐o altă lume/ să ne cufundăm/ în acel
tărâm de mistere/ să ne regenerăm/ temeliile fiin‐
ţei/ cu un alt spirit/ cu un alt chip/ să‐nceapă un
nou eon…”.

Cărţile poetului mizează pe jocul la înălţime al
culturii și cunoașterii de sine, meditaţiei   și ineditei
stări metafizice, impresionând prin prospeţime idea‐
tică, o inspiraţie pură, nealterată și neconjuncturală.
Pentru poet, viaţa este un har, învăluită și împătimită
prin rostirea cuvintelor, într‐o formă suferindă a li‐
teraturii. Cum ar putea cunoaște ce este moartea,
neliniștea lui Calderon, când omul știe atât de puţin
despre viaţă? „poate avea dreptate Unamuno/ omul
nu poate să accepte/ că va muri vreodată/ cu nepu‐
tinţă să se predea/ în braţele ei/ moartea este o
provocare… ne‐am demonetizat cu totul/ dacă nu
cumva ne‐am demonizat… e prea mult întuneric în
noi ca să ne mai gândim la lumină… dacă lumina
din tine este întuneric/ dar întunericul cu cât mai
mult… pășim ca niște condamnaţi/ pe un drum al
pierzaniei/ ieșire nu există/ cine a ascuns lumina/
ce se petrece cu noi/ unde suntem acum…”.

Măiestria stilistică a versurilor lui Ioan Popoiu
prefigurează și incită pe cititor la reflecţii, departe
de prejudecăţile cotidiene, atent la realităţile fun‐
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„Nopți” de Ioan Popoiu: Între adevăr, vis și mister
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damentale ale înţelegerii și psihologiei creaţiei. A
reușit să‐și păstreze spiritul simplu, acesta fiind cel
mai greu de dobândit, doar marile experienţe l‐au
ajutat să rămână astfel, iar aceste poeme depășesc
tiparele normale ale creaţiei și ne poartă prin mean‐
drele metafizicii, revoltei și ale împăcării cu ce va fi:
„ înţelegi tu/ Horatio/ ce se‐ntâmplă/ de unde vine
răul și tristeţea aceasta/ am stat prea mult între
cărţi/ încercând să construim/ o lume spirituală”.
În acest protest poetic de înălţare și laudativ, pre‐
domină notele de sarcasm, amărăciune, analiza me‐
tafizică, cu creionul în călimara de revoltă : „ce se
petrece acum prietene/ cu noi/ poate ne trezim la
realitate/ descoperim o altă lume/ adevărata faţă a
celei existente/ cruntă trezire/ cumplită descope‐
rire.” Aceste reflecţii sunt redate expresiv în versuri
incisive, de o puternică vibraţie : „răul imens era
ocultat/ trăiam în amăgire și‐nșelare de sine/ cei
aleși erau izolaţi loviţi crunt/ saltimbancii ne dădeau
lecţii de nobleţe și demnitate/… realitatea ne scăpa/
nu vedeam adevărul/ pentru că nu eram formaţi să‐
l aflăm/ eram prea inocenţi”. Întreaga meditaţie li‐
rică este orientată spre misiunea poetului, în versuri
traduse liric, în imagini poetice, captivante „nu știam
că în regat se moare/ de nedreptate/ de disperare/
de prea multă tristeţe.”     

În volumele sale de poeme, dotate cu puterea în‐
ţelegerii și simbolisticii cuvântului, și‐a conturat de
multă vreme, o viziune personală, originală, asupra
lumii, în spiritul propriilor convingeri și a concepţiei
despre existenţă, într‐o rafinată credinţă despre
viaţă, a Eu‐lui poetic, a stărilor sufletești, când exal‐
tate, când sufocante. Poemele sale, încheiate în
aceeași notă de amărăciune, trăiesc pe un fundal so‐
nor, într‐o dinamică universală a personalităţii des‐
ăvârșite, în texte mitologice, creative, un discurs liric
sub forma unor sentinţe și reflecţii, cu trăiri subiec‐
tivizate, grave, răscolitoare. Un text deschis realităţii
spirituale, incitant, tulburător, substanţial, în nota
inconfundabilă ce‐l definește pe poet: „am coborât
brutal/ din tărâmul mirific al basmului/ în pădurea
cu fiare sălbatice/ este chiar lumea noastră de zi cu
zi/ așa cum este ea/… s‐a ridicat cortina/ suntem
pe scena vieţii/ amară și urâtă/ și acum trebuie să
intrăm în rolul acesta/ de oameni realiști/ fără vise
și idealuri/ basmul a luat sfârșit/ cu zânele lui cu
tot”. Mesajele, trăirile alese, de mare fineţe, substan‐
ţiale, într‐un mod cuceritor, impresionant, lasă ca
mesajul să se desfășoare în toată strălucirea, ampli‐
tudinea și desăvârșirea, cucerindu‐ne conștiinţele
și inimile, înscriindu‐se într‐o căutare de sine, spre
planul imaginar, departe de tumultul abuzurilor
umane. Uneori, poetul compune în seri triste, incerte
și goale, în care, poate, fiecare se gândește la mesaje
importante, fără prea multe întrebări. Oamenii își

doresc liniște… dar oare știu în ce ţară se află ? Tră‐
iesc undeva cu noroc și fără  noroc, într‐o amorţeală
esenţială a vieţii noastre.  Poetul se adresează în
acel stil  postmodernist: „de la o vreme nu știu de
ce/ nimic nu mă mai farmecă/ în pustiul ce mă‐
nconjoară/ în labirintul întrebărilor/ care este ade‐
vărul lumii acestea/ mesajul poemului…” Se găsește
în derivă, pe puntea unei corăbii, îndreptată spre
Soare‐Apune, lumea este mereu en train de ceva, en
train de a se naște, și deopotrivă, en train de a muri.
Ne trecem înainte de a petrece cu adevărat : „ dar
ne‐așteaptă spaţiile interioare/ încă neexplorate/
sunt meridiane noi necunoscute/ în tărâmul de din‐
colo de materie”. 

În această lume imperfectă și perisabilă, meditaţia
se convertește într‐o introspecţie tulburătoare des‐
pre condiţia sinelui, unele versuri terminându‐se în
imagini și metafore splendide, într‐o ţinută estetică,
ca un sonet fin și strălucit. În relaţiile cu Dumnezeu,
poetul se găsește pendulând permanent între cele
două noţiuni, de naștere și moarte, fără teama de
ele, doar timpul îi este zidarul principal pe acest
drum: iubirea de pământ, de credinţă, de oameni, de
păsări, de univers… și aceste fapte sublime îl apropie
de romantici. Derizoriul a devenit, mai curând ca ori‐
când, o categorie din viaţa noastră, suntem mai rău
ca întotdeauna, pierduţi în spaţiu. Dar cum a‐ţi vrea
să fie, dacă noi stăm pe un munte de cinism ? Am
uitat de interiorul nostru, ne preocupă doar căile di‐
nafară, nu dorim să descifrăm enigmele fiinţei, labi‐
rintul existenţei cu metafizica lui : „acum începe/
partea a doua a istoriei omenirii/ secundo tempo/
filmul e lung și finalul imprevizibil/ plin de suspans/
suntem la‐nceput de secol și de mileniu”. Un univers
fascinant se deschide: ,,încât lumea anterioară/ ni
se va părea/ barbară întunecată medievală/ începe
era inteligenţei materiei/ … cu minţile tăioase/ reci
ca niște stalactite.” Și înţelegem cât de importantă
este experienţa transformării interioare și, mai mult
decât atât, integrarea ei în dimensiunea orizontală a
vieţii de fiecare zi: „vom stăpâni/ toate tehnicile lumii
exterioare și interioare/ vom fi cruzi și neînduple‐
caţi/ nicio milă nicio limită/ va fi o lume nouă/ în‐
fiorătoare…”.  Poate am vrea să avem cultură fără să
citim, să fim iubiţi fără să ne pese dacă iubim, să fim
ocrotiţi fără ca, la rândul nostru,  să ocrotim. În Le‐
vant, totul este posibil. În rest, nu e necesar decât să
filosofăm pe marginea unei stări de spirit: „ reci cruzi
neînduplecaţi calculaţi/ apoi/ vom răspândi o nouă
rasă/ în toate galaxiile/ în tot universul …”. 

În acest volum, poetul și‐a structurat poemele
după puterea de înrâurire literară, mai veche și mai
nouă, hamletiană, rămâne un învăţat, interpretând
creativ, mitologic și metafizic, proiectul primordial
al psalmilor marilor creaţii, spre o viaţă spirituală
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pură și curată, din care fiecare va ieși purificat, prin
iluminare interioară. Versuri incisive, învolburate,
confesive și tulburate împodobesc acest volum, prin
acea voluptoasă și chinuitoare căutare spre centrul
fiinţei, în aventura fiinţei poetului, drama omului
conștient de instabilitatea condiţiei sale în căutarea
sinelui: „cunoașterea mi‐a fost iubirea/ destinul/
suferinţa/ ghimpele care nu‐ţi dă pace./”… „ am
vrut/ să văd/ cum arată/ adevărul/ privit de‐
aproape/ chipul lui atrăgător/ înfricoșător.” Întregul
conţinut este cultural, concret, autentic, deschis asu‐
pra realităţii prezentului, totul aflat într‐o relaţie cu
universul Eu‐lui, reflectat în fiecare vers. „știu ce
este ispita/ faţa ei de sirenă/ seducătoare/ irezisti‐
bilă/ ca să‐nţeleg/ ca să‐nving/ am cedat/ nu o dată/
am ieșit/ din tenebre/ pârjolit”. Aceste versuri adân‐
cesc până la profunzimi filosofice problematica exis‐
tenţei: „cu  acest preţ cumplit/ la capătul unui drum/
ce‐ţi pare fără sfârșit/ vei putea vedea lumina/ așa
ar putea să arate/ cunoașterea.” Unele versuri pă‐
trunse de reverberaţii romantice, te străbat de un
fior suprarealist; poeme monolog, rafinate, ca re‐
zultat al gândirii și regăsirii temelor esenţiale: Tim‐
pul și Eu‐l. Neliniștea interioară, confesiunea, drama
poetului îl fac să pătrundă adânc în universul liricii,
reușind acel stil propriu de care am mai vorbit, com‐
binând astfel un fel de jurnal al devenirii sinelui, al
unei realităţi dificil de cuantificat, neliniștitoare,
sursa unor numeroase provocări pentru condiţia
umană: „vrem să ne descifrăm/ cea mai lungă cale
ce se deschide/ este către noi înșine/ universul in‐
terior/ întrece orice alt univers/ oricâte miliarde de

ani‐lumină ar avea.” „ispita luciferică/ îmi era fami‐
liară/ dar nu m‐am adâncit/ pe calea aceasta/ ţintele
cunoașterii/ sunt atât de depărtate/ ca stelele de
pe cer”.

Poemele acestui volum sunt aparte, reflexive, al‐
cătuiesc o meditaţie lirică, versuri pline de căldură,
directe, confesive, într‐o atmosferă aparte, stări și
notaţii. Reflecţiile poetului continuă în același spirit
elevat și răscolitor: ”enigme și taine/ la vămile văz‐
duhului/ nu pot să cedez/ nu pot să renunţ/ focul
din adâncuri/ trebuie scos la suprafaţă/ nu m‐am
împăcat”, ,,aceste căutări/ nu se vor sfârși/ nicio‐
dată/ există un drum/ spre noi înșine”. „astăzi vedem
bine unde suntem/ nu reușim din anxietate/ suntem
goi nu avem nimic/ căile s‐au multiplicat.” Totul este
supus introspecţiei poetice, timpul, curgerea uni‐
versală, dragostea și îngrijorarea faţă de oameni, lu‐
mea spirituală, pentru ca, în final, poetul să ajungă
la introspecţia de sine: „a venit vremea să‐ncepem/
cea mai fantastică călătorie/ pe tărâmurile de ne‐
pătruns ale/ adâncului fiinţei noastre.”  În întreaga
sa operă, volume de poeme, de istorie, studii de teo‐
sofie, spiritualitate și metafizică, interviuri, reviste,
Ioan Popoiu și‐a confirmat, de multă vreme, valoarea
sa literară, prin publicarea la edituri de prestigiu
ale vremii. Prin apariţia poemelor din ciclul NOPȚI,
autorul ne aduce în faţă un model de creaţie, din
care înţelegem, pe lângă alte multe lucruri, drama
omului de creaţie, conștient de condiţiile tulburi și
instabilitatea acestor vremuri. 

Liana NICOLAE
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PAGINI DE ISTORIE LITERARĂ
O evocare: Nicolae Iorga ‑ la 150 de ani de la naștere

La Teatrul Naţional din București, în seara de vi‐
neri 19 aprilie 1929, totul era pregătit pentru pre‐
zentarea unui spectacol fastuos: drama Fratele pă‑
gân a distinsului savant și om polivalent cultural
Nicolae Iorga, în regia nu mai puţin cunoscutului
om de teatru Constantin Nottara și într‐o distribuţie
de zile mari, în frunte cu actorii Bulfinski și Calbo‐
reanu.

Ziarul „Ordinea” (II, nr. 107, 1929) nu pierde oca‐
zia și prezintă viitoarea premieră în chiar numărul
de dimineaţă, cu portretele celor doi protagoniști:
autorul, Nicolae Iorga (la a zecea piesă pusă în scenă)
și regizorul, C. Nottara, ca în numărul de seară al
zilei următoare (II, nr. 108, 1929), să reproducă, în‐
globând portretele actorilor menţionaţi, o cronică
dramatică entuziastă, ambele înscrisuri fiind ano‐
nime ascunzând pe cel ce le scrisese, respectiv pe
Directorul‐Proprietar al publicaţiei – Mihail Buri‐
leanu (1888‐1930), tatăl avocatei Rodica Burileanu,
viitoarea soţie (din 1936) a nu mai puţin viitor ce‐
lebru scriitor bilingv român‐francez și dramaturg –
Eugen Ionescu.

Reproducem, în continuare, cele două texte citate,
cu precizarea că, peste ani, Nicolae Iorga va împăr‐
tăși în alt mod finalul vieţii sale, la 27 noiembrie
1940, asemănător întrucâtva cu cel al eroului dramei
în discuţie, unul fiind înlăturat din viaţa civilă a so‐
cietăţii române prin călugărire, celălalt, autorul, fiind
ucis și mutilat (ca o presimţire!). 

I. „Fratele păgân” la Teatrul Național.

Astăseară Teatrul Naţional reprezintă pentru
prima oară noua piesă a d‐lui N. Iorga „Fratele pă‐
gân”

Marele nostru învăţat, quintezenţa inteligenţii și
capacităţii rasei noastre, ne dă și de astă dată dovada
puterei lui de muncă în toate domeniile de cultură.

Lucrările sale dramatice, departe de causeriile
teatrale ce gâdilă cuconetul nostru, totdeauna de‐
asupra motivelor mărunte de intrigă și amor, tind,
pe lângă opera de propagandă cu adevărat culturală
să ne arate în motive de artă, desfășurările sufletești
ale neamului nostru în ceeace a avut el mai caracte‐
ristic.

Animate de intuiţia marelui istoric și aprinse în
lumina vâlvătăilor de foc intern cum numai d. Iorga
e în stare a încălzi scrisul, piesele d‐sale de teatru
sunt pentru publicul românesc, clipe de adevărate
reculegeri din viaţa de toate zilele.

„Fratele păgân” e o evocare istorică de idei, fapte
și oameni, prinsă în angrenajul unei scheme teatrale
dintre cele mai reușite.

O bună interpretare îi va asigura un meritat suc‐
ces pe prima noastră scenă. D‐nii Nottara, Bulfinschy,
Calboreanu, Pop Marţian, Atanasescu etc. și d‐na So‐
rana Țopa, Maria Mohor, deţin rolurile principale.

Piesa e pusă în scenă cu mult fast și înţelegere
de d. Nottara. 

II. Teatrul Național: „Fratele păgân”
– cinci acte de N. Iorga – 

Nu contestăm că pentru mulţi, sau poate chiar
pentru cei mai mulţi, lucrările dramatice ale dom‐
nului N. Iorga nu prezintă atracţia unui spectacol
obișnuit de teatru.

Întâi fiindcă marele nostru învăţat nu se ocupă
în teatru de ceeace cer pretenţiile unui public ce
caută în teatru delectori sau leitmotivuri din viaţa
de toate zilele pe care doar sforăriile autorului le
schimbă mișcările, formele păstrându‐se mereu veș‐
nic aceleași și al doilea, pentru că teatrul d‐sale por‐
nit spre desăvârșirea unei idei de cele mai multe ori
cu caracter cultural neglijează așa zisa lege a lucră‐
rilor dramatice, prin definiţie, inflexibile.

NICOLAE  IORGA – „FRATELE PĂGÂN” AL ROMÂNITĂțII
(6 mai 1871‑27 noiembrie 1940)
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Astfel, teatrul domnului Iorga prezintă totdeauna
o atmosferă grea de suflete reprezentate cerebral
nu într‐un conflict de logică teatrală, ci din acea miș‐
care impusă de necesităţile unei veridice realităţi
istorice pe care o evoacă autorul nu pentru teatru
propriu zis, ci pentru reînvierea unui fapt ce‐a durat
un conflict oarecare.

Din acest punct de vedere teatrul domnului Iorga
e sortit a place mai mult tineretului pornit pe calea
iniţierilor și acelora ce găsesc în el prilej de desfătare
intelectuală.

„Fratele păgân” e o dramă istorică. Fără denatu‐
rări, fără prea multă podoabă a poetizărei și fără
voite „culmi” în desfășurare.

Acţiunea se petrece sub domnia lui Radu‐Vodă.
Poporul mai este sub imperiul amintirii lăsate de
Mihnea‐Vodă, om iubit de ţară, care la sfârșitul vieţii
a trebuit să facă sacrificiul de a trece la mahomeda‐
nism, pentru a scăpa ţara de urgia turcească.

Odată cu el a devenit păgân și unul din copiii lui,
Ibrahim. În timpul domniei fratelui său, Radu‐Vodă,
Ibrahim se refugiază la curtea acestuia, dar boierii
nu pot suferi ca un „păgân” să fie de o seamă cu dân‐
șii. Conflictul ajunge la culme când Ibrahim se în‐
drăgostește de fiica vornicului Udrea, Grăpina. Dom‐
nitorul cere sfatul boierilor, dacă iubind o româncă
el nu are dreptul să treacă din nou la creștinism.
Toţi îl bănue pe Ibrahim de rea credinţă și că nu ur‐
mărește decât măriri și Vodă e silit să respingă ce‐
rerea fratelui, iar împrejurarea că fata lui Udrea e
surprinsă în urma acestor hotărâri în casa lui, îl si‐
lește să plece urmărit, și ajungând hărţuit la un schit
să se călugărească, soluţie la care a ajuns și credin‐
cioasa lui Grăpina.

Pe această canava, d. Iorga brodează. Ca în faţa
unei baghete magice ne apar aidoma timpurilor se‐
colului al 17‐lea cu negustorimea sârguitoare, cu
boierii dintr‐o bucată, care nu înţeleg să glumească
cu cele sfinte și cu Domnul, neînţeles de mulţime,
dar care în clipele grele știe să se învingă pe sine.

Conflictul dramatic isbucnește puternic și patetic.
Destinul a făcut dintr‐un creștin un mahomedan,
fără voia lui, ci din voia tatălui silit de împrejurări.
D. Iorga ne silește simpatia faţă de acest om pe care
îl isbește fatalitatea în toate chipurile. Dumnezeul
strămoșilor îl cheamă la icoanele creștinești, dra‐
gostea pământului părinţilor îl aduce pe meleagurile
alor lui, iar dragostea lui se îndreaptă către o creș‐
tină. Dar oamenii sunt toţi contra lui și el trebuie să
ispășească o vină pe care nu o are.

De asemenea persoana lui Vodă e zugrăvită pu‐
ternic. Înconjurat de boierii care nu‐l înţeleg și de
curtenii lingușitori, el găsește în sine înţelepciunea
și puterea ca doar de dragul fratelui inimos de
soartă, să nu împingă ţara într‐un război cu turcii.

Fata lui Udrea dovedește virtuţile neamului, prin
înţelegere, milă și sacrificiu.

Boierii și negustorii sunt desenaţi în contururi
precise, iar bunii călugări redau cu prisosinţă at‐
mosfera de pace și reculegere a schitului.

Acţiunea bine închegată interesează din capul lo‐
cului și ajunge la un punct culminant în actul al trei‐
lea, la sfatul domnesc, în care se hotărăște soarta
lui Ibrahim.

Dialogul este condus cu îndemânare și menţine
tot timpul vie atmosfera piesii.

Decorurile evocatoare. În deosebi impresionant
iatacul fetelor, aplaudat la scenă deschisă de un pu‐
blic încântat.

După fiecare act publicul a aplaudat îndelung au‐
torul care a mulţumit dintr’o loje.

Interpretarea reprezentată prin d‐nii: Calbo‐
reanu, Bulfinsky, Pop Marţian, Nottara, etc., și d‐nele
Sorana Țopa și Maria Mohor s’a achitat conștiincios.

În deosebi a jucat cu căldură și convingere d. Bul‐
finsky în rolul Radu‐Vodă, și Calboreanu în rolul lui
Ibrahim.

Decorurile pline de atmosferă și evocatoare.

Mircea Coloșenco



Spre deosebire de opera spaţială, distopia repre‐
zintă o formă de S.F. angajat. Opera spaţială este un
produs al civilizaţiei americane, cu un gust mai pro‐
nunţat pentru aventură și pentru senzaţional; distopia
se consolidează în Europa, sub impulsul marilor fră‐
mântări politice și sociale, al revoluţiilor și al ideologiei
din sistemele filosofice ale istoriei. 

Termenul distopie definește o povestire utopică,
îndreptată împotriva iluziilor din utopia socială sau
tehnică implicită epocii în care trăiește autorul ei. Ea
mai este cunoscută sub numele de anti‑utopie sau
utopie „in reverse”, în critica anglo‐americană, sau
de „utopie minus” și „utopie manetekel” (după for‐
mula biblică „Mané, tekel, fares”), în critica germană.

„Regula" generală a genului pretinde ca într‐o disto‐
pie scriitorul să descrie o lume ostilă omului, privit ca
individ sau ca umanitate. Demonstraţia sau operaţiunea
logică pe care o sugerează ca literatură distopia echiva‐
lează cu procedeul cunoscut drept „reducere la absurd”.
Într‐o distopie, valoarea redusă la absurd este omul.

Ca literatură, distopia se constituie odată cu S.F.‐ul,
în a doua jumătate a secolului XIX, și se impune în
epoca dintre cele două războaie mondiale, când omul
anti‐umanizează știinţa, când se nasc marile dictaturi
totalitare și încep să se înmulţească actele de repre‐
siune și de cinism politic și social. Ca realitate însă,
distopia este un fenomen vechi, și toată istoria univer‐
sală e plină de momente în care omul este redus la ab‐
surd și umilit, și care, dacă nu s‐ar fi petrecut cu ade‐
vărat, ar părea de natură literară. 

Cele mai cunoscute distopii sunt „Le monde tel qu'il
sera” (1845 ‐ 1846), de Emile Souvestre, „O poveste a
zilelor ce vor veni” (1897) și „Când se va trezi cel care
doarme” (1899), de H. G. Wells, „The Iron Heel” (1907),
de Jack London, povestirea lui E. M. Forster, „The Ma‑
chine Stops” (1928), „Noi” (1920), de Evgheni Zamiatin,
„Metropolis” (1926), de Thea von Harbou, soţia regi‐
zorului Fritz Lang, „Minunata Lume Nouă” (1932), de
Aldous Huxley, „1984” (1949), de George Orwell și „Fa‑
hrenheit 451” (1951), de Ray Bradbury.

Dintre acestea, exemple clasice sunt distopiile lui
Huxley, Orwell și Bradbury.

Prima, „Minunata Lume Nouă”, este istoria unui vii‐
tor ipotetic, din anul 632 după Ford, în care indivizii
sunt produși pe cale artificială, într‐un „centru de fer‑
tilizare“, după „metoda Bokanowsky“, și respectând,
ca în cazul oricărei producţii de mărfuri, legea cererii
și a ofertei. Emoţia și sentimentele au dispărut, în locul
noţiunii de a naște se întrebuinţează formula de a des‐
tupa (a scoate din sticlă), iar cuvântul „mamă”, amintire
jenantă a unor vremuri barbare, este scris „m...ă”, ca

expresiile incomode din romanele
ad usum delphini1. Femeile sunt disponibile și pneu‑
matice (grase) și în general, au relaţii strict fizice cu
mai mulţi parteneri. În sectoarele de predestinare so‐
cială, oamenii sunt „calibrați” ca viitori lucrători sau
directori, pentru a funcţiona în frig sau pe căldură, la
tropice, în mine sau în oţelării. „Calibrarea” se face fie
pe cale chimică, în stare embrionară, fie prin hipnope‐
die, după principiul „62.000 de repetiții fac un adevăr“.
Un rol important în această societate împărţită pe caste
îl joacă o substanţă numită „soma”, un tranchilizant
care este consumat pentru a diminua stări‐le de iritare
sau de insatisfacţie. Efectul obţinut pe această cale
poartă numele de „concediu”. La ieșirea din fabrici,
castele inferioare primesc zilnic o porţie fixă de soma.
Cum era de prevăzut, delictul esenţial în această lume
de două miliarde de locuitori, care dispun de numai
10.000 de nume, este delictul de personalitate. Indivi‐
dualiștii sunt exilaţi în locuri izolate, în Islanda, în insula
Sf. Elena sau în Falkland. Literatura a dispărut și ea, G.
B. Shaw (considerat autor antic) fiind unui dintre puţinii
scriitori a căror operă mai poate circula. Singura formă
de artă este filmul, pitoresc și violent erotic.

Influenţat de romanul lui Arthur Koestler, „Darkness
at Noon” (1940), „1984”, de George Orwell (1903 ‐
1950), plăsmuiește un univers halucinant prin co‐
erenţa cinismului și prin insistenţa cu care sunt anali‐
zate tehnicile opresiunii. S‐a spus de aceea, pe bună
dreptate, că George Orwell reprezintă veriga de legă‐
tură care lipsea între Swift și Kafka.

La Orwell, Anglia s‐a transformat în anul 1984 într‐
o ţară a dictaturii absolute. Oamenii locuiesc în „com‑
plexuri de locuințe“, într‐o singurătate desăvârșită.
Singura raţiune a căsniciei este aceea de a produce co‐
pii. Iubirea este un delict, ca și „delictul de gândire“,
iar pericolul cel mai mare la care se expun indivizii
este acela de a vorbi în somn. Pentru a comunica în
scris între ei, oamenii utilizează cărţi poștale pe care
sunt imprimate un număr de enunţuri dintre care cele
considerate inutile urmează să fie șterse. Pentru a că‐
lători pe o distanţă mai mare de 100 de kilometri este
nevoie de o aprobare specială. Romanele sunt scrise
de mașini programate de un comitet al planificării,
iar poeziile sunt compuse de un versificator de stat.
Un rol esenţial în această lume îl joacă „poliția gândi‑
rii“. Instrumentele ei principale de control sunt tele‐
vizorul (care funcţionează neîntrerupt, emiţând și în‐
registrând în același timp), microfonul (montat nu
numai în case, dar și pe străzi, în spatele unui copac,
pe o pajiște) și elicopterele, care patrulează neîntre‐
rupt, supraveghind toate încăperile dintr‐o clădire.
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(continuare din nr. 300)

1Expresie latină folosită astăzi în mod ironic pentru a desemna o lucrare literară „scuturată” de orice expresie trivială sau care ar
putea ofensa pe cineva
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Evenimentele esenţiale ale cărţii sunt actele de trădare
sau de delaţiune, care se produc de fiecare dată într‐
un mod surprinzător.

Una dintre temele esenţiale ale distopiei lui Orwell
o constituie problema adevărului în istorie. În Minis‑
terul Adevărului, un număr de „găuri ale memoriei”,
de conducte, înghit toate mărturiile despre trecut. În
această instituţie, istoria este necontenit rescrisă, dar
pentru a realiza acest lucru sunt „rescrise" mai întâi
documentele ei ‐ ziarele, cărţile, filmele, desenele și
fotografiile: „O zi după alta și aproape din minut în mi‑
nut, trecutul era pus de acord cu prezentul”. Clasicilor,
lui Chaucer, Shakespeare, Milton sau Byron li se pre‐
gătesc ediţii în limba nouă. Romanul se încheie de altfel
cu o „Mică gramatică” în care este descrisă „limba
nouă” a Oceaniei, așa cum va arăta ea în anul 2050.
Care este sensul existenţei acestei limbi?: „În momentul
în care limba veche a fost înlocuită, a dispărut și ultima
verigă de legătură cu trecutul”.

Cât privește „Fahrenheit 451”, s‐a menţionat că ro‐
manul ar reprezenta o reacţie la campania antiinte‐
lectuală din anii '50, a senatorului american Joseph
Mc Carthy. Dar obiceiul de a‐i persecuta pe intelectuali,
de a le cenzura sau arde cărţile este mai vechi și poate
fi întâlnit în cele mai diverse epoci istorice. Acţiunea
romanului se petrece într‐un oraș din Statele Unite,
după ce omenirea a trecut prin două războaie mondiale
și se pregătește să‐l dezlănţuie pe al treilea. Atmosfera
seamănă cu cea din distopiile lui Huxley, Orwell sau
Zamiatin. Oamenii sunt extrem de violenţi, se denunţă
unii pe alţii (la Orwell copiii își denunţă mama, la Brad‐
bury eroul este denunţat de propria lui soţie) și este o
amintire îndepărtată vremea în care, jucându‐se, copiii
nu se omorau unii pe alţii. În fiecare noapte se produc
nouă sau zece încercări de sinucidere, muzeele sunt
pline de picturi fără nici un înţeles și, din oră în oră,
escadrile de avioane de bombardament planează de‐
asupra orașului, producând un zgomot infernal. Acesta
este de altfel semnalul ritmic al cărţii, leit‐motivul ei
apăsător. Personajul principal al cărţii, tânărul Guy
Montag, face parte dintr‐o unitate de pompieri care
are misiunea de a incendia cărţile, „pentru a șterge pe
deplin ultimele resturi ale istoriei culturii“. Pompierii
poartă pe cap căști negre cu semnul „451“, care re‐
prezintă temperatura, în grade Fahrenheit, la care se
aprinde hârtia. „Este o meserie foarte frumoasă, declară
Guy Montag la începutul romanului. Luni îl arzi pe Mil‑
ler, miercuri pe Melville, vineri pe Faulkner, îi arzi până
la cenușă, și pe urmă arzi și cenușa. Aceasta este deviza
noastră“. Cele cinci reguli de bază ale pompierilor din
„Fahrenheit 451” sunt: „1. Dă imediat ascultare alarmei;
2. Dă repede foc; 3. Arde totul; 4. Prezintă‑te imediat
înapoi și 5. Fii pregătit pentru alarma următoare“. Ar‐
zându‐se cărţile, trecutul și tradiţia sunt scoase din
domeniul legalităţii și al istoriei. În felul acesta, „a fost
odată“ devine o expresie scandaloasă, și cine vrea să
spună că este cuprins de disperare sau că a ajuns la
capătul răbdărilor, poate exprima toate aceste stări de
spirit prin formula „îmi vine să citesc o carte!“.

Aproape toate distopiile exprimă așadar un număr
de primejdii potenţiale care, instituţionalizate, pot duce

la pierderea libertăţii, la desfiinţarea omului ca individ,
la transformarea lui într‐un număr sau într‐o mario‐
netă. Denton și Elizabeth, eroii lui Wells din „O poveste
a zilelor ce vor veni” sunt două matricole în Compania
muncii, 0714709 g.f.b. n 95 și 000764 b.c.d.
gama41. Personajele din „Noi” sunt numere („mărimi
aritmetice medii“), matematicianul D‑503, poetul R‑
13 și prietena lor O‑90. La Huxley, „69 de surori pe de‑
plin identice deservesc 69 de mașini pe deplin identice“.
În romanul lui Orwell, Winston Smith, personajul
principal, poartă și el un număr, 6079.

În toate distopiile, aparatul birocratic și represiv a
luat proporţii monstruoase, valorile culturale și‐au
pierdut semnificaţia și omul este manipulat pe căi ra‐
finate, cu ajutorul drogurilor sau prin biocontrol. Re‐
presiunea are în vedere toate aspectele existenţei, cu‐
prinzând nu numai mijloacele de comunicaţie verbală
(„limba nouă“ și cărţile poștale ale lui Orwell), dar și
pe cele sexuale („biletele roz“ la Zamiatin, femeia pneu‐
matică la Huxley).

Prin tehnica surprizei și prin contrast, autorul de
distopii realizează o neașteptată valoare de protest
din aducerea unui caz de normalitate într‐un context
anormal (casa veche a lui Zamiatin, ţigările, vinul, mo‐
bila, cărţile, hainele de modă veche pe care, îmbră‐
cându‐le, realizezi un gest politic, iubirea devenită Ia
Orwell act de conspiraţie).

În fine, comună tuturor distopiilor este și prezenţa
personajului din clandestinitate, a mișcărilor de res‐
tauraţie și de emancipare (sălbaticul lui Huxley, care
îl citește pe Shakespeare, anticarul lui Orwell, bătrânii
profesori universitari din „Fahrenheit 451”, care au în‐
văţat pe dinafară și conservă literatura din cărţile arse
de pompieri).

Se poate spune deci că faţă de opoziţia tipică a S.F.‐
ului (vechi/nou, prezent/viitor) și faţă de opoziţia cla‐
sică prezentă în orice utopie (rău/bine), distopia in‐
troduce o opoziţie no‐uă (normal/anormal). Iar pentru
a deveni literatură, schema aceasta este pusă în miș‐
care prin acţiunea „personajului din clandestinitate“
sau, și mai simplu, prin scoaterea unui fapt de norma‐
litate din contextul lui firesc și aducerea lui în contextul
anormal.

Din acest punct de vedere, se poate spune că și cu‐
rentul cyberpunk, fenomen care se sustrage mains‐
treamului, fie și cel al literaturii SF, are legături apro‐
piate cu distopia, dacă este urmărit ca gest anarhic. În
schimb, prin faptul că operele acestui gen al literaturii
S.F. prezintă, în cvasi‐totalitatea lor, o societate dintr‐
un viitor (de cele mai multe ori destul de apropiat)
dominat de tehnologie, și cu precădere tehnologii in‐
formatice și cibernetice, se poate spune că ele fac parte
din hard S.F., așa cum este el unanim perceput. 

* * *
În opoziţie cu povestirile S.F. care se derulează într‐

o perspectivă mai largă (călătoriile spaţiale, descope‐
rirea de tărâmuri noi, conflicte intergalactice), curen‑
tul cyberpunk are ca teme predilecte hackerul,
inteligenţa artificială, corporaţiile multinaţionale, și se
desfășoară în majoritatea cazurilor într‐un viitor apro‐
piat, pe Pământ. Locul unde se desfășoară acţiunea
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este împânzit de personaje distopice, „punk”,
în sensul că personajele fac tot ce pot pentru a
se descurca într‐un univers dezorganizat, unde
„viitorul” este deja „trecut” și se regăsesc într‐
o zonă a incertitudinilor care separă o „aproa ‐
pe apocalipsă” de un univers post‐apocaliptic,
în care văd acţiunile lor lovindu‐se de interese
impalpabile, dar în același timp implacabile.

Scriitorii cyberpunk împrumută diverse ele‐
mente din romanele poliţiste, din povestirile
post‐moderniste, din romanele „noir”, pentru a
zugrăvi o latură suburbană (în sens social), hao‐
tică și nihilistă a unei societăţi com plet infor‐
matizate, dacă nu chiar robotizate. Această vi‐
ziunea a unui viitor sumbru este deseori situată la
antipodul celei imaginate de scriitorii anilor 1940. În
cartea sa „The Gernsback Continuum”, William Gibson
explică sarcastic dispreţul culturii cyberpunk faţă de
romanul utopic. În scrierile cyberpunk, acţiunea se des‐
fășoară cel mai ades liniar, în ciberspaţiu, ceea ce are
tendinţa de a estompa graniţa dintre virtual și realitate.

Romanul „Neuromantul” al lui William Gibson este
considerat „opera arhetipală a genului cyberpunk” și a
avut parte de o atenţie fără precedent din par‐
tea criticii și a cititorilor, chiar în afara graniţe‐
lor SF‐ului, fiind considerat o „evocare a vieții
de la sfârșitul anilor '80”. Autorul a avut aici un
presentiment genial despre ceea ce va deveni
piatra de hotar, în domeniul tehnologiilor, a
anilor '90: Internetul. Gibson realizează cu
adevărat o operă de anticipaţie, imaginând un
viitor în care tehnologia, cu o dezvoltare hi‐
pertrofică, sfârșește prin a invada iremediabil
mediul uman, prin a‐l înlocui; un univers rece
unde informatica își dezvăluie puterea de con‐
trol, care îl întărește pe cel al autorităţilor, unde
ea își sacralizează omniprezenţa infiltrându‐
se în inima organismelor umane, prin inter‐
mediul unui întreg arsenal de gadgeturi electronice.

Este vorba de o viziune mai degrabă pesimistă a
viitorului nostru. Astfel, în operele cyberpunk ni se în‐
făţișează probleme precum poluarea, explozia crimi‐
nalităţii, suprapopularea, decalajul tot mai mare dintre
minoritatea celor bogaţi și majoritatea celor săraci. Cy‐
berpunk‐ul zugrăvește un portret sinistru și întunecat
al lumii care va fi fost atunci complet dominată de sof‐
tware și unde multinaţionalele au înlocuit, în marea
majoritate a cazurilor, orice formă de guvernare.

În literatura cyberpunk găsim tot ceea ce ar trebui
să ne aducă știinţa și tehnologia în deceniile care vor
veni. Toate domeniile tehnologiei sunt abordate, deși
accentul cade pe tehnologiile relaţionate cu informatica
și electronica. Important este și conceptul de „tehno‑
accelerație”: tehnologia avansează mai repede decât
gândirea (și societatea); omul pare depășit de Mașină.

Literatura cyberpunk popularizează și ideea fuziu‐
nii dintre umanitate și spirit și mașină, dând astfel naș‐
tere unor hibrizi din carne și metal. Noţiunea de mem‐
bre artificiale, mai exact proteze inteligente, mai
rezistente și mai sensibile decât membrele naturale, a
fost introdusă tot de cyberpunk. De manieră generală,

numeroase personaje ale operelor cyberpunk
posedă un corp ale cărui însușiri au fost spo‐
rite în mod artificial, fie prin intermediul
nano‐mașinilor, fie prin utilizarea unor dro‐
guri. Se poate presupune că o atare fascinaţie
pentru „mașini” vine de la descoperirea de că‐
tre marele public, la finele anilor 1970, a pu‐
terii de calcul a computerelor abia apărute și
a posibilităţilor pe care le promitea atunci in‐
formatica.

Totuși, dacă William Gibson este unanim
recunoscut ca părinte al curentului cyberpunk,
nu îl putem trece cu vederea pe Philip K. Dick,
al cărui roman din 1968, „Visează androizii oi

electrice?”, înfăţișează numeroase dintre elementele
curentului S.F. de mai târziu: socie‐tatea alienată, lumea
condusă de tehnologie, atmosfera întunecată unde omul
se pierde în noianul de gadgeturi electronice. Acţiunea
romanului se petrece într‐un apropiat viitor post‐apo‐
caliptic, în care Pământul și populaţia sa au fost grav
afectate de un război nuclear. Majoritatea speciilor de
animale au fost exterminate sau sunt pe cale de dispa‐
riţie din cauza radiaţiilor. A avea un animal este un

semn al poziţiei sociale, dar accentul este pus
pe empatia experimentată de oameni faţă de
animale. Deckard, protagonistul, este pus în
faţa celor șase androizi din modelul retras
Nexus‑6 (ultimul și cel mai performant mo‐
del), care au evadat. Profitând de această în‐
sărcinare, romanul explorează problema a
ceea ce înseamnă să fii om. Spre deosebire
de oameni, androizii nu sunt empatici. În prin‐
cipiu, Dick prezintă calităţile definitorii care
separă oamenii de androizi.

În concluzie, cyberpunk‐ul este un feno‐
men de contracultură, dar mai mult decât atât,
este un gest anarhic. Cultură a „delirului” (Paul
Virilio), formă a artei de a răspunde tehnolo‐

giei, chiar formă revoluţionară, dedicată destrămării
oricărui liant ce semnalează realitatea drept consens,
cyberpunk‐ul se vrea o manieră de blocaj în faţa con‐
trolului în masă. Cyberpunk‐ul e lumea însăși devenită
S.F., o realitate definită electronic, care punctează un
traseu în care natura devine cultură și cultura în cele
din urmă se transformă în sistem semiotic imanent.
Nouă modalitate de formatare a lumii intens digitalizate
e spaţiul simulacrului prin excelenţă. Cyberpunk‐ul e
naraţiunea „modului tehnologic de a fi în lume” . Uni‐
versul virtual nu e atât un metaunivers, situat dincolo
de simţuri, căci presupune o implicare senzorială, cât
un paraunivers, situat în vecinătatea celui real. Sepa‐
rarea ciberspaţiului de realitatea virtuală e imposibilă
întrucât ele sunt în interdependenţă, chiar în suprapu‐
nere a semnificaţiilor. Cyberpunk‐ul operează cu un
prezent continuu care se desfășoară în baza noţiunii
de simultaneitate. Cel mai probabil timpul, dacă oricum
e golit de varianta sa cronologică, e privit ca mediu
elastic, subiectiv, asemenea unei „bucle a evenimentului”
care poate fi accesată în multitudinea pliurilor sale, in‐
clusiv ca viitor care s‐a întâmplat deja.

(va urma)
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• FESTIVALUL NAțIONAL DE POEZIE Grigore
Hagiu ‐ ediţia a XXX‐a ‐ se desfășoară în acest an în
orașul Tg. Bujor (locul nașterii poetului, la 27 sep‐
tembrie 1933), și în Galaţi, în zilele de 27‐28 sep‐
tembrie. Afișul Festivalului, organizat de Societatea
Scriitorilor C. Negri, Filiala USR Galaţi‐Brăila în co‐
laborare cu Centrul Cultural Dunărea de Jos, Biblio‐
teca orășenească „Grigore Hagiu” și Școala gimna‐
zială cu același nume din Orașul cu nume de floare ‐
cuprinde, între altele, expoziţii documentare de carte
și reviste dedicate amfitrionului, colocvii despree
viaţa și opera lui Grigore Hagiu, recitaluri din lirica
sa. Sunt invitaţi și la această ediţie jubiliară scriitori,
critici și istorici literari din București, Iași, Chișinău,
Craiova, Bârlad, Brăila, Tulcea, Tecuci, Focșani, din
alte zone limitrofe.

În cadrul Festivalului se vor decerna Premiul Pri‐
măriei Orașului Tg. Bujor pentru Cartea de Poezie a
Anului și se vor acorda diplome de onoare și de exce‐
lenţă unor poeţi și personalităţi culturale prezente la
manifestare.

Vor fi premiate, de asemenea, cele mai valoroase
grupaje de versuri primite de la creatorii care n‐au de‐
butat în volum.

• În luna iulie a.c., la Iași, la Casa cu Absidă a Filialei
USR, a avut loc lansarea nr. 300 al revistei Porto‐Franco

ce apare la Galaţi, publicaţie cu răspândire în întreaga
ţară, precum și în Republica Moldova și Ucraina.

La colocviul organizat cu această ocazie, și‐au adus
contribuţia, între alţii, Cassian Maria Spiridon, Valentin
Talpalaru, Liviu Apetroaie, Nicolae Busuioc, Vasile Bur‐
lui, Marius Chelaru, Magda Ursache, Maria Mănucă.
Lansarea Revistei de cultură Porto‐Franco a evidenţiat
faptul că această publicaţie (fără sprijin din partea fo‐
rurilor locale gălăţene) a reușit, mai ales în ultimii 20
de ani, să publice sute și sute de scriitori și autori în
toate domeniile: proză, poezie, critică și istorie literară,
traduceri, eseu, interviuri, stimulând, totodată, scrierea
tinerilor cu talent literar. De menţionat că de‐a lungul
anilor, Porto‐Franco a fost unanim apreciată și pre‐
miată între altele de Uniunea Scriitorilor de la Chișinău,
de Galele APLER, de Colocviile Convorbiri Literare de
la Iași. Redactorul șef al revistei, Sterian Vicol, a dialo‐
gat, în final, cu participanţii la eveniment, oferind au‐
tografe pe numărul 300 al publicaţiei Porto‐Franco.

• Revista Porto‑Franco felicită pe scriitorii gălă‐
ţeni/dunăreni care au împlinit în anul curent o vârstă
rotundă, și le urează La mulţi ani cu sănătate, noi și
valoroase scrieri. Între aceștia amintim pe: Ilie Tănă‐
sache (90), Virgil Țigănuș, Dan Plăeșu, Dumitru Tiu‐
tiuca (80) și V. Costiuc, I. Manea, I. Avram, Petru Ia‐
mandi, Dumitru Marian (70).

INFO PORTO-FRANCO (iulie, august, septembrie 2021)

Porto‑Franco, nr. 300/2021*
Semnalăm apariţia numărului 300 (aprilie‐mai) al

revistei Porto‐Franco, revistă de cultură editată de So‐
cietatea Scriitorilor Costache Negri din Galaţi. Cum era
și firesc, revista se deschide cu un cuvânt adresat citi‐
torilor la ceas aniversar de redactorul șef, Sterian Vicol,
sub titlul O corabie și navigatorii ei, din
cuprinsul căruia cităm: „Despre ce a în‐
semnat și înseamnă Porto‐Franco în con‐
textual cultural naţional și, de ce nu, eu‐
ropean, pot răspunde sutele și sutele de
scriitori profesioniști și autori care au
publicat în paginile ei, circa douăzeci și
cinci de mii de pagini A4, de la apariţie
și până azi, la numărul 300“. Printre per‐
sonalităţile care au transmis mesaje de
felicitare se numără Varujan Vosganian
și Cassian Mana Spiridon. Remarcăm
apoi publicarea unui fragment dintr‐un
eseu mai amplu aparţinând acad. loan
Aurel Pop, președintele Academiei Ro‐
mâne, intitulat Eminescu ‐ marcă a cul‐
turii românești și a naţiunii române. Ru‐
brica In memoriam este dedicată
poetului Nicolae Dabija, plecat pe neaș‐
teptate dintre noi în luna martie a.c..

Un spaţiu generos este acordat grupajelor de ver‐
suri semnate de Viorel Dinescu. Cassian Maria Spiri‐
don, Angela Baciu, Vasile Burlui, Mihaela Albu, Bristena
Georgiana Mantu, Denisa Crăciun, Florentin Palaghia,

Ion Bâcu, Ștefan Mitroi, Marcel Miron, Sterian Vicol,
Diana Trandafir și Adi G. Secară.

Proza este bine reprezentată: Ultimul român de
Gheorghc Andrei Neagu, Antipoveste gri de Dan Plăeșu,
La graniţa reîntoarcerii de Violeta Craiu, Câinele negru
și Poarta turceasca de Marius Chelaru și Mănuși de

catifea de Lucia Ovezea.
Paginile de critică literară sunt sem‐

nate, între alţii, de Ana Dobre ‐ Pregătiri
de înviere prin cuvânt și poezie, și Adi
G. Secară ‐ Sterian Vicol: O sută și una
de poezii. Căutarea și re‐cunoșferea To‐
temului. La rubrica Eseuri remarcăm:
Literatura română de dincolo de fron‐
tiere. O (necesară) revizuire a canonului
de Mihaela Albu, Poeţi fără frontiere de
Dan Anghelescu, Gând și zile de Con‐
stantin Oancă, Categorii, genuri și teme
majore ale literaturii știinfifico‐fantas‐
tice de Nelu Stamate și Gemelarii: exilul
exterior și „exilul de acasă" de Magda
Ursache. Prin articolele lașul literar con‐
temporan de Nicolae Busuioc, Pagini
despre literatura gălăţeană de Constan‐
tin Trandafir și Din mișcarea literară a

Vasluiului dc Theodor Codreanu, revista propune pa‐
gini interesante de istorie literară.

În final, cele mai calde urări din partea redacţiei
noastre pentru această corabie literară. Vânt din pupa!

* Din Luceafărul de dimineață, iulie 2021
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AFORISME de V. Ghica

Surâsul lui Icar
S‑ar putea ca destinul planetei noastre să rămână 

la cheremul intoleranței câtorva religii. 
*

Toți avem la mâini și la picioare locuri pentru cuie.
*

Islamismul este cariat de fundamentalism, creștinismul, de secularizare.
*

Prin altruism, Don Quijote pare decupat din cărțile sfinte.
*

Dacă a creat o lume, înseamnă că și Dumnezeu este poet.
*

Vom ajunge toți în Împărăția cerului. Dar în boxa Judecății de Apoi. 
*

Suntem prea siguri că Dumnezeu nu dă sentințe de condamnare, 
ci numai decrete de grațiere.

*
Pe evlavios îl mai vezi câteodată prin cârciumi, 

dar pe bețiv nu‑l poți duce la biserică decât mort.
*

Metafizica babei Safta este foarte simplă. Pentru că nu este bruiată de îndoieli.
*

Există și călugări care sunt, de fapt, diavoli sub acoperire.
*

Ana lui Manole ‑ acest Iisus feminin al românilor.
*

În fiecare geană a zorilor simt zâmbetul lui Dumnezeu. 
*

Speranțele noastre sunt pilonii de susținere a cerului.
*

În numele lui Dumnezeu, omul continuă să iubească, 
să creeze și, uneori, să ucidă.

*
Se pare că maimuța a devenit om printr‑o dereglare genetică.

*
Se adaptează ușor la mediu animalele evoluate și oamenii inferiori.

*
Nu rămâneau pasive celelalte animale, dacă ar fi simțit 

că maimuța duhnea a om.
*

Cum scoate oare nufărul atâta frumusețe din nămol ?
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2 parodii de Dumitru Marian ‑ 70
DIN AMINTIRI

„Și azi mai ninge la Muncești,
Dar nu‐s nici plopii, nici Marina”.

Aveaţi o casă ca‐n povești
Cu plopi la poartă ca străjerii.
Pe unde‐acum mai rătăcești,
Frumoasa mea din partea gării?!

Când prima dată te‐am văzut
Ningea mășcat cu puf de stele,
Ședeam pe prispa cea de lut…
Ții minte zilele acele?

Ții minte cum pe gura ta
Topeam zăpada cu‐n sărut,
Iar lelea Zina te‐aștepta
Să‐i dai borș acru cu‐mprumut.

Ții minte cum ne căutam
Prin casă când s‐a stins lumina?
De‐atunci, Marino, nu te am –
Te‐ai dus cu cel cu limuzina.

Nici plopi, nici casă nu găsești,
și te‐ai pierdut și tu prin ani…
frumos mai ninge la Muncești,
nu ca la noi, la Buiucani.

Lui Victor Pânzaru

DESTĂINUIRE

„Ne văzuto, astă iarbă și aste foi
Nu‑s o cărare înspre suflet oare?...”

Nevăzuto și necunoscuto,
Să mă destăinui ţie doar aș vrea,
Că‐mi pari cea mai frumoasă dintr‐o sută
De fete întâlnite‐n calea mea.

Trimit răvaș pe‐o frunză foșnitoare,
Pe verde scriu cu lapte de susai,
De mă iubești, să‐mi vii peste ponoare,
Să‐mi treci prin păpușoi și prin mălai.

Să calci pe‐acolo unde‐i bătătură – 
E o cărare spre sălașul meu.
Te‐oi aștepta cu Sufletul la gură
În doi vom fi, adică el și eu.

De zeci de ani mă tot gândesc la tine.
Nu‐mi mai apari, dar te cunosc și‐așa…
Și bine‐ar fi, dar poate și mai bine
Să nu te văd defel, iubita mea.

David Sava, Poarta
Gheorghe Andreescu, Balcic



76

Nr. (303) 2021

UMOR PE VAPOR

motto:
cântă zeiță divina licoare, aceea
pe care românii ar vrea să o bee‑n  tot anu’
că d’aia la Bolta cea Rece se isca ideea
peste drum să își facă o casă poetul Codreanu
de‑atunci vin acolo poeții să‑și vindece‑amaru’
că nu e pe lume alt leac să întreacă Cotnaru

lui Păstorel  fiindu‑i un credincios emul
eu de covid mă apăr cu Cotnaru’

dar nu l‑am putut bea cu Talpalaru
iar cu Vi(ti)col n‑am băut destul…

de‑o grijă rea sufletul meu se‑n‑moaie
de mă gândesc la Liviu Apetroae 

deci eu  în pandemia fioroasă
avui mereu pe‑aproape un pahar

ce‑n schemă preventivă aseptic riguroasă
era umplut cu Grasă de Cotnar

sub cruda pandemie cramele‑n ăst tot anu’
stat‑au cu mari zăvoare puse‑n ușă

cum, bre, să zici sub Boltă sonete de Codreanu
de nu bei cu ulcica oleacă de Frâncușă 

n‑a fost nici chip să vii ori să te duci
prin prea dulcele târg de pe Bahlui

Cotnarul de‑l bei singur pare un vin postum
ca omul lui Ursachi din Tecuci

cel ce‑și ținea motorul pe butuci
și nu îi folosise nici ca cum

de‑așa frustrări aș fi scris o epodă
cum altfel în mod liric să pot scăpa de chin
când ars de‑nsetoșare precum Dabija Vodă
aș părăsi chiar raiul pentru un strop de vin

și‑n evadarea asta adânc trebuincioasă
m‑aș duce să mă „dreg” cu‑o Tămâiosă

spun deci: să bem, prieteni, să sorbim din pahare
tot aurul din Grasa de Cotnar

să bem și‑n scrisul nostru să cadă sfântu‑i har
că‑l bem cu Eminescu și cu Ștefan cel Mare

că‑n vin e adevărul de multișor se știe
ne‑a învățat o veche și nobilă povață

să bem, să bem prieteni, vinul e poezie
să bem prieteni…steaua ei de viață!

Cotnariada
de Dan Anghelescu
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Vreau să mor, dar nu oricum. Vreau o moarte ori‐
ginală. Să mor cu ochiul drept pentru că văd mai
bine cu stângul și să mor cu urechea stângă pentru
că aud mai bine cu dreapta.

Așa ca mezii și extremii încrucișaţi de la mate‐
matică. O fi așa, că altfel mă rupe dirigul, profesorul
meu de matematică din liceu.

Și acuma, mort fiind vreau să văd cu ochiul stâng
și să aud cu urechea dreaptă (observaţi ca la acest
moment sunt într‐o ureche) următoarele:

Ce zic medicii, asistentele, infirmierele și bran‐
cardierii din secţia spitalului în care am murit, asta
dacă mor la spital. Posibil să zică: Bine că am scăpat
și de ăsta că ne săturasem să tot îi schimbăm
pamperșii. Zic.

Ce zice medicul de la anatomie patologică îm‐
preună cu ceilalţi angajaţi de la morgă despre mă‐
rimi.(Că dezbrăcat în pielea goală nu mai vede ni‐
meni ce ai avut în cap! Și nici nu îi interesează cât
de lungi ai avut mâinile, picioarele sau urechile!)

Dacă mi se face autopsie ce îi va spune ficatul
meu gras și inima medicului legist?

Dragă ficatule te rog să nu îi spui despre pălincă,
vodkă, wisyki, lichior, bere, vin, șampanie, slănină,
mici, friptură, ficăţei, rinichi, inimi de porc pe grătar
evident, tort și tot ce ai îndurat tu.

Să spui că ești gras pentru că ai fost gurmand și
nu ai suportat vegetarienii.

Dragă inimoară să nu spui la câte cazne ai fost
supusă de mine.

Sunt curios ce poză o să pună nevasta mea pe
cruce și cum v‐a arăta crucea, din ce material este
confecţionată, cât de înaltă este, ce lungime au
braţele, cum este scris pe ea I.N.R.I. și cum arată li‐
terele și cifrele, adică numele, prenumele și anii cei
mai importanţi, anul nașterii și anul morţii.

Sunt curios dacă mă îmbracă în uniforma militară
și dacă îmi pune cascheta în coșciug așa cum o pu‐
neam noi pe vremuri lângă căţelul care dădea din
cap pe bancheta din spate a Daciei sau în costumul
negru Armani.

Dacă mă îmbracă în uniforma militară trebuie să
lase vestonul deschis la nasturi pentru că acum am
ceva burtă și nu se mai închid. Nu știu cum o să pro‐
cedeze cu pantalonii.

Dacă mă îmbracă în uniformă miltară este posibil
să vină să tragă salve, adică onoruri militare? Nu
cred pentru că nu am făvut mare lucru prin armată.
Oricum dacă o fi să tragă acolo câteva salve nu 21

ca să facă economie.
Vreau să văd cu ce dric mă conduce la mormânt.
Este o mașină mortuară Mercedes, pentru că eu

un Mercedes am lăsat în garaj.
Apropo de Mercedes, eu știu că am făcut plinul

iar kilometrajul arăta 94.280 km.
Dacă este mai mult de 94.280 km. înseamnă că

cineva a mers cu ea, iar dacă este mai puţin în‐
seamnă că cineva a umblat la kilometraj pentru că
vrea să o vândă.

Mă interesează foarte tare ce fel de coșciug îmi
cumpără. Eu aș vrea din acela cu aerotermă și din
lemn preţios și să fie îmbrăcat cu dantelă scumpă.

Vreau să văd toate persoanele care vin la priveghi
și în special pe cele care plâng cu adevărat. Vor fi și
unii sau unele cu ochelari negrii pe nas și nu îmi voi
da seama. Nu își dă seama unul viu darămite un
mort care are doar un ochi viu.

Doresc să vină toată lumea îmbrăcată în negru,
să aducă flori, coroane și să aprindă lumânări.

Sunt foarte curios ce scrie pe coroane și cine a
adus cea mai mare și cea mai frumoasă coroană.

O să stau trei zile la capelă, așa că cine vrea să
vină să mă vadă are destul timp.

O să mor când nu va mai fi pandemie Covid‐19
ca să veniţi toţi. Dacă unii nu puteţi să veniţi în aceste
trei zile că poate aveţi treabă, eu știu dosare prin
provincie, audieri pe la D.I.C.O.T.‐uri teritoriale,
sunteţi prin străinătate și nu aveţi avion, aveţi cur‐
suri, sunteţi pe la turnee de tenis, alţii pe la
conferinţe naţionale cu participare internaţională,
unii indeciși etc., vă rog să îmi spuneţi că pot să mai
stau în capelă dar nu mai mult de 5 (cinci) zile ca‐
lendaristice, deci atenţie la calculul lor, că nu este
pe zile libere în care nu se ia în calcul prima și ultima
zi! Nu de alta dar dacă o să veniţi după termenul de
decădere și sunt plecat o să vă întâlniţi acolo cu al‐
tul.

Vreau să aud și ce vorbiţi cât staţi la priveghi. Pe
cei care ies din capelă și merg la fumat din păcate
nu o să îi pot auzi ce spun despre mine.

Sunt curios dacă o să îmi pună  pe pernuţe me‐
daliile, trofeul de la tenis de câmp, cărţile și toate
celelalte diplome de pe la congrese, conferinţe,
asociaţii, etc., precum și cine va duce pernuţele.

Mai mă interesează foarte mult cine va duce cru‐
cea în faţa carului mortuar, cum vor arăta batistele
și ce monedă va fi legată cu aţă de papiotă (sper ca
aţa de papiotă să fie albă!) la colţul batistei.

ÎNTÂMPLĂRI ȘI GÂNDURI PESIMISTE (?)
(La Autoklass Mercedes în așteptarea reviziei anuale)

Ochiul mort și urechea moartă
‑ confraților mei, șoferii ‑
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Slujba știu cum va fi pentru că am participat la
multe slujbe de înmormântare, dar vreau să aud ce
spune părintele despre mine și dacă cineva dintre
cei vii are curajul să spună ceva, cred că necrolog se
numește cuvântarea. Ce să zică? De morţi numai de
bine!

Mă interesează unde este groapa, la alee sau în
fundul cimitirului, ce mâncare și băutură le‐a dus
groparilor și ce zic groparii despre mine. Le‐a dus
bere la 2,5 litri sau bere corona de care beam eu?

Le‐a dus parizer și salam ieftin sau salam de Sibiu
și șuncă presată?

Este foarte important pentru că discursul gropa‐
rilor depinde de aceste amănunte.

Când mă lasă cu frânghiile în groapă vreau să
văd cine plânge mai tare și ce zice.

Vreau să știu ce zice despre mine nevasta, copii,
nepoţii, nurorile, ginerii, pritenii, rudele, amantele,
părinţii, buncii, cei în locul cărora am fost numit în
funcţie, chiriașii care nu au plătit ultima chirie, cei
pe care i‐am împrumutat cu banii și nu mi‐au dat
înapoi, cei cărora am să le dau bani, subordonaţii
mei, avocaţii pe care i‐am cunoscut, clienţii cărora
nu le‐am tăiat chitanţă și factură precum și ceilalţi
clienţi, studenţii într‐un cuvânt toţi pe care i‐am cu‐
noscut în viaţa mea.

Foarte important pentru mine este ca să am o
colivă gustoasă.

Vreau să știu căror persoane le dă de pomană
costumele mele Giorgio Armani, Hugo Boss, batistele
din mătase pe care le purtam la buzunarul de la sa‐
cou, sacourile de firmă, cămășile Bigotte și celelalte
mărci, pantalonii Mayer, butonii de cămașă și în spe‐
cial cei din aur, ceasurile, cravatele cumpărate de
prin toată lumea, colecţia de șepci, tricourile, colecţia
mea de stilouri și pixuri.

Mă interesează mult de tot cine va primi ca po‐
mană rachetele de tenis, în special racheta Prince,
genţile, echipamentul de la Roland Gaross, Rolex‐
Monte Carlo, Mutua‐Madrid și ultimele două cutii
de mingi nedesfăcute care au rămas pe raftul doi de
la bibliotecă.

Cine va primi cele două biciclete?
Sunt foarte interesat de colecţia mea de carte ju‐

ridică veche. Pe mâna cui vor ajunge Tanoviceau
Ion, Hamangiu, Camil Suciu și toţi ceilalţi.

Mă interesează și cine va pune mâna pe cărţile
mele cu autograf pe care le‐am primit de la autori.

Vreau să știu ce va scrie lumea pe reţelele de so‐
cializare și vreau să văd cine va cotrobăi prin serta‐
rele de la cabinet, de la biroul de acasă și cine va lua
caietele pe care le‐am lăsat cu gândurile mele în
foișor. Le găsiţi pe masa mică de lângă televizor.

Aș vrea să văd cum are loc ședinţa de la notar
unde se va dezbate succesiunea și ce fac în acest

timp Bobiţă și Gică prin curte.
Am uitat să vă spun că înainte de a muri am an‐

gajat un irsopist din ăla care apare pe la televizor și
face sondaje cum știe el pe eșantioane.

În afară de întrebările lui stas l‐am rugat să vă
mai pună câteva întrebări:

‐ Era bun mortul?
‐ Era arogant mortul?
‐ Era trufaș mortul?
‐ Era gelos mortul?
‐ Era curvar mortul?
‐ Era egoist mortul?
‐ Iubea viii mortul?
‐ Dădea de pomană mortul?
Sper ca sondajul să nu fie falsificat.
Există două variante:
1. Sondajul să îmi convină, pentru că intervievaţii

spun numai de bine.
2. Sondajul să nu îmi convină, pentru că nu totul

este de bine.
Dacă nu îmi convine dragă cititorule te las pe

tine să îmi spui ce să fac.
Să mă supăr pe cei care nu m‐au vorbit de bine

sau să încerc să îi iert și să mă îndrept pentru că am
uitat să îţi spun peste 40 de zile după parastas ochiul
mort și urechea moartă au înviat! Deci nu după trei
zile pentru că este prea devreme pentru o analiză
pertinentă a celor întâmplate eu voi învia definitiv
după 40 de zile iar la cer nu mai vreau niciodată!

George Coca Lob

Cornelia Burlacu, Amintiri



Pe firmamentul epigramei românești a apărut, de curând, o tânără speranţă, o nouă
„stea”, OPAIȚ MAXIMILIAN, profesor de matematică din Bârlad, care „licărește” de mai mult
timp dar lumina lui palidă abia acum a ajuns la noi, cititorii!

Autor a două cărţi de epigramă, apărute la editura „Fast Editing” din Bârlad: „100 de
epigrame” ‑ 2019 și „Epigrame la max(im)” – 2020, profesorul Opaiţ Maximilian dezvăluie  în catrenele
sale, „la maxim”, cu un umor fin și inteligent, unele tare ale  societăţii noastre actuale precum și apucăturile
unor semeni de‐ai noștri contemporani.

Noi îi spunem bun venit în rândul epigramiștilor români și îi dorim mult success în șlefuirea catrenelor
umoristice, spre deliciul și încântarea cititorilor săi.

Ion Moraru‑Galați
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Maximilian Opaiț

Unui pretins poet

La un salon de poezie,

Un ins recită, ne‐ncetat,

Dar bag de seamă că nu știe

Că toţi din sală…au plecat!

„Sirene” pe uscat

Nu vă spu o noutate

Da‐i interesant, firește:

La femei, o „jumătate”

Este, uneori, un...„pește”!

Unui tânăr șef

Muncește mult și‐i obosit,

Acasă vine numai seara,

În week‐end e mai liniștit

Că e plecat cu...secretara!

Unui om înstărit

Așezat îl știu, cu stare,

Cu credinţă‐n Dumnezeu,

Cât în cramă vin mai are,

Merge ‐ „mpărtășit” mereu!

Compromis politic

Nu‐nţeleg nimic din asta,

Parcă suntem toţi la bal,

Fi‐ndcă stânga și cu dreapta

Pun „batista pe ţambal”!

Unui parlamentar

Face sala permanent,

Are corpul modelat,

Dar, când e în Parlament,

Parcă are cap...pătrat !



Deschis sub semnul aniversării a 70 de ani de
existenţă a Filialei Galaţi a U. A. P. R., ediţia din acest
an a Salonului de vară al plasticienilor din această
organizaţie a creatorilor profesioniști din domeniul
artelor vizuale găzduiește pe simezele Galeriilor de
Artă „Nicolae Mantu” un număr de 44 de lucrări de
pictură, sculptură, grafică, artă decorativă, obiect și
caricatură semnate de tot atâţia artiști plastici. Ex‐
pun plasticieni din toate generaţiile, de la septua‐
genarii Teodor Vișan, Ioan Murariu‐Neamţ, Nicolae
Cărbunaru și Gheorghe Andreescu, până la tinerele
Ioana David‐Ciocănaru și Ana Maria Cocoș.

Lucrările prezentate, prin diversitatea tematică
și stilistică, prin varietatea tehnicilor de realizare
artistică, evidenţiază un potenţial creativ superior,
fapt care îndreptăţește aprecierile de care Filiala
gălăţeană se bucură pe plan naţional și chiar
internaţional. Alături de lucrări de factură realistă
sau postimpresionistă, întâlnim în creaţiile artiștilor
de aici ecouri ale artei expresioniste, cubiste, ges‐
tualiste, conceptuale și mai ales abordări ale
abstracţiei lirice.

Ca și cu alte prilejuri, genul peisajului este pre‐
ponderent în expoziţie. Teodor Vișan și Horia Suce‐
veanu se inspiră din realitatea arealului geografic
gălăţean, primul prezentând o imagine matinală a
Dunării, cu un soare care dă nuanţe roșiatice oglinzii
apei („Peisaj dunărean”), al doilea, o secvenţă urbană
cu case modeste, dominate de turla unei biserici
(„Peisaj citadin din Galaţi”). David Sava ne amintește
de ediţia din 2017 a Taberei de creaţie de la Boholţ
(judeţul Brașov), organizată de inginerul ‐
colecţionar de artă Vasile Joanta, expunând un su‐
perb tablou realizat într‐o gamă de griuri colorate
de mare sensibilitate, scoţând în evidenţă specificul
arhitecturii ţărănești din această localitate
(„Poarta”). Gheorghe Miron, pe o dominantă de
verde crud, semn al începutului de primăvară, con‐
figurează un grup de arbori bătrâni, scorburoși, cu
trunchiurile măcinate parţial de timpul necruţător,
intitulându‐și metaforic tabloul „Sfatul bătrânilor”.
La metafora plastică apelează și Nicolae Cărbunaru,
pânza sa, dincolo de frumuseţea peisajului unei pă‐
duri dese, dobândind, prin pata de lumină ce se
întrezărește la orizont, conotaţii mistice („Drumul
spre lumină”). Sterică Bădălan nu‐și uită locurile na‐
tale, unde nemărginirea apei se contopește cu cea a
cerului, totul alcătuind o priveliște tonică, ce stre‐
coară în suflet plăcere, liniște, bună dispoziţie și sete
de viaţă („Amintirea apelor”). Gheorghe Andreescu
ne poartă la Balcic, localitate care în perioada inter‐

belică a constituit un reper de
atracţie și o adevărată școală
pentru pictorii români („Balcic”),
iar Mariana Tomozei‐Cocoș, din
Jurnalul său de călătorie, prezintă o imagine urbană
impresionantă din Londra, transpusă pe suportul
de carton printr‐un desen de mare rigurozitate și o
coloristică sobră, consistentă. Simona Pascale
construiește sintetic, formele și volumele caselor
sunt mai mult sugerate („La margine de sat”), în
timp ce Ioana David‐Ciocănaru folosește culori pu‐
ternice de contrast, griurile colorate din prim‐plan
venind total în opoziţie cu roșul intens din partea
superioară a tabloului („Peste deal”). Olimpia Ștefan
a surprins în culori vii, strălucitoare, un aspect esti‐
val al unei așezări rurale, când vegetaţia este în ple‐
nitudinea forţelor sale (Vară), iar Liviu Hâncu evocă
o priveliște autumnală, folosind o pastă onctuoasă,
frământată, așezată cu dărnicie pe pânză („Peisaj
autumnal”). Apelând la colaj și materie picturală,
Liliana Jorică‐Negoescu realizează o construcţie poe‐
tică bazată pe geometrizări, descompuneri ale obiec‐
telor și forţa sugestivă a culorii („Iarnă caldă”). Ro‐
land Pangrati utilizează pigmenţi minerali pe hârtie
japoneză, tehnică cu care s‐a afirmat în special în
expoziţiile personale din ultimii ani („Rocs”).

Prezenţa omului însufleţește adesea unele dintre
lucrările menţionate sau este dominatoare ca în
pânza „Între două lumi”, aparţinând pictoriţei Maria
Dunavăţu , și „Fruct” de Gabriela Georgescu. Ștefan
Axente și‐a adecvat penelul și paleta la actualitatea
dramatică prin care a trecut lumea, inclusiv românii,
în perioada ultimilor doi ani, când virusul Sarscov
2 a făcut ravagii, pictorul aducând în spaţiul plastic
elemente simbolice care reflectă atmosfera de
tristeţe și apăsare, melancolia celor aflaţi în reclu‐
ziune („Secvenţă din Anul Pandemic”). Adriana Che‐
bac valorifică cu măiestrie elementele de artă reli‐
gioasă și pe cele de artă populară într‐o frumoasă
compoziţie decorativă („Stih”), iar Basarab Păltănea
este același neobosit căutător al unor mijloace pic‐
turale care să‐i exprime stările interioare tensionate
(„Pentru totdeauna și încă o zi”).

Explorând de mai mulţi ani zona abstracţiei lirice,
Ioan Tudor expune de această dată compoziţia „Ar‐
cade”, admirabilă prin efectele grafice și de culoare
pe care le obţine, prin mișcarea gestualistă a pen‐
sulei. Cu lucrări încadrabile în pictura abstractă sunt
prezente și Marinela Simiraș („Flori de mină”), „Mi‐
runa Cărăușu („Bello Blue”) și Ioana Musinchevici
(„Uite soarele”), fiecare având un mod al său de ex‐
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primare și un stil personal de a construi ansamblu‐
rile imagistice.

Grafica este reprezentată prin lucrările semnate
de Jana Andreescu („Atunci și acum”), Adrian Cornel
Corcăcel („My Angel”), „Valentin Popa („Santinela”),
Cornelia Burlacu („Amintiri”), Ana Maria Cocoș („Pă‐
catele lui Cupidon”), Ionuţ Mitrofan („Jazz City), Mi‐
haela Brumar („Memorie colectivă”) și Liliana Tofan
(„Deal mare”); obiect realizează Tudor Șerban („Pan‐
demic grief”); artă decorativă expun Sorina Fădor‐
Vădeanu („Pocalul manifestării”, lână împâslită) și
Eduard Cristian Coman („Domnișoara din Cucuteni”,
mozaic), iar caricatură (pictură umoristică) prezintă
Florian Doru Crihană („Trena”). Sunt lucrări, unele
figurative, altele abstracte, însă toate sunt de calitate
superioară, emoţionante, comunicând mesaje care
se adresează fie gândirii, raţiunii, fie punând în
mișcare resorturi sufletești de mare sensibilitatea
ale iubitorilor de artă care le receptează. Mi se pare
foarte ingenioasă ideea care a stat la baza „obiectu‐
lui” expus de Tudor Șerban. Într‐o curie metalică de
prim‐ajutor, artistul a introdus un desen de mici di‐
mensiuni, reprezentând un fluture care se zbate pe
o mască de protecţie. Sunt exprimate astfel, simbolic,
durerea și suferinţa, dezolarea și numeroasele pier‐
deri omenești din perioada de pandemie, fragilitatea
fiinţei umane în faţa unei boli necruţătoare.

Sculptura din Salonul de vară îi are ca
protagoniști pe Alexandru Pamfil, Ioan Murariu‐
Neamţ, Denis Brînzei, Lucian Jităriuc, Bogdan Mu‐
rariu, Adrian Vădeanu Gheorghe Nour și Sergiu Du‐
mitrescu Jr. Ronde‐bosse‐ul lui Alexandru Pamfil
este o compoziţie dinamică din metal neferos, re‐
prezentând un personaj masculin armonios înscris
în spaţiu, modelat expresionist, surprins în mișcare.

Compoziţia cioplită a în piatră „Poetnţial semantic”
a lui Ioan Murariu‐Neamţ are o structură monolitică,
echilibrată, în care formele și volumele evocă tim‐
puri arhaice. „Stupul” lui Denis Brînzei este ferme‐
cător, elementele componente sunt dezvoltate pe
verticală  și îmbinate cu o meticulozitate, rigoare și
fantezie demne de invidiat. „Maternitatea”, care‐l
are ca autor pe Lucian Jităriuc, reușește să redea
fiorul cu care o tânără mamă își strânge la piept
pruncul abia născut, căldura și dragostea cu care
privește și apără pe cel nou venit pe lume. Aceleași
sentimente le transmite și ronde‐bosse‐ul din lemn
de prun „Izvorul vieţii” a lui Gheorghe Nour. Bogdan
Murariu expune o lucrare cu parfum medieval, inti‐
tulată „Cavaler I”, cu o cioplitură sintetică a lemnului
de nuc și perforaţii de burghiu în masa sculpturală,
care contribuie la crearea formei de siluetă umană.
„Vrăjitoarea” lui Adrian Vădeanu este o plăsmuire
căreia nu‐i lipsește umorul și ironia, iar compoziţia
„Anima”, semnată de Sergiu Dumitrescu Jr., este o
lucrare cu caracter simbolic, care dă senzaţia de
mișcare și de persistenţă a unui puls ritmic.

Manifestare artistică de ţinută, ediţia din acest
an a Salonului de vară al Filialei Galaţi a U. A. P. R.
confirmă pe deplin cota valorică superioară a mem‐
brilor săi și strădania permanentă a acestora pentru
ca evoluţia lor să continue cele mai bune tradiţii ale
plasticii de pe aceste meleaguri, fiind în același timp
în consonanţă cu tendinţele și exigenţele actuale din
arta contemporană românească și internaţională. O
manifestare pe care gălăţenii nu ar trebui să o piardă,
fiindcă ea le oferă creaţii care într‐adevăr să le
meargă la suflet, să‐i emoţioneze, să‐i înalţe spiritual,
să‐i facă mai buni și să‐i îndemne să iubească și să
preţuiască frumosul.

Simona Pascale, La marginea satului Sergiu Dumitrescu Jr., Anima
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