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Mihai Eminescu (1850‑1889)
Iubind în taină

Iubind în taină am păstrat tăcere,
Gândind că astfel o să‐ţi placă ţie,
Căci în priviri citeam o vecinicie
De‐ucigătoare visuri de plăcere.

Dar nu mai pot. A dorului tărie
Cuvinte dă duioaselor mistere;
Vreau să mă‐nec de dulcea‐nvăpăiere
A celui suflet ce pe al meu știe.

Nu vezi că gura‐mi arsă e de sete
Și‐n ochii mei se vede‐n friguri chinu‐mi.
Copila mea cu lungi și blonde plete?

Cu o suflare răcorești suspinu‐mi,
C‐un zâmbet faci gândirea‐mi să se‐mbete.
Fă un sfârșit durerii... vin' la sânu‐mi.

George Bacovia (1881‑1957)
Vals de toamnă

La geamuri, toamna cântă funerar
Un vals îndoliat, și monoton...
‐Hai să valsăm, iubito, prin salon,
După al toamnei bocet mortuar.

Auzi, cum muzica răsună clar
În parcul falnic, antic, și solemn,‐
Din instrumente jalnice, de lemn,
La geamuri, toamna cântă funerar.

Acum, suspină valsul, și mai rar,
O, lasă‐mă acum să te cuprind...
‐Hai, să valsăm, iubito, hohotind,
După al toamnei bocet mortuar.

Ion Minulescu (1881‑1944)
Rugă profană

Stăpâna mea, învaţă‐mă să plâng,
Așa cum până astăzi n‐am plâns încă ‐
Să plâng, dar să nu mă mai frâng
Ca Prometeu, legat de stâncă...

Să plâng și eu ca biblicul Adam
Gonit de Dumnezeu din Paradis,
În clipa când, cu Eva, ne trudeam
Să descifrăm întâiul nostru vis...

Învaţă‐mă să‐mi plâng ca Boabdil
Grenada vieţii mele din trecut,
Pierdută‐n clipa când ‐ un biet copil ‐
Mi‐o apăram cu‐o suliţă și‐un scut...

Și dacă‐n viaţă n‐am putut citi
Ce‐i încrustat pe fruntea tuturor,
Ca și Hamlet, „A fi sau nu a fi?...”,
Stăpâna mea, învaţă‐mă să mor!...

DIN CELE MAI FRUMOASE POEZII DE DRAGOSTE
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Ion Pillat (1891‑1945)
Necunoscutei (I)

Când alţii te privesc sunt singur orb,
De tine stând aproape sunt departe,
Când slobod toţi cu ochii lor te sorb,
De frumuseţea ta n‐am nici o parte.

Ţi‐e părul negru, roșu sau bălai?
Aprinsă ţi‐e privirea sau senină?
Ești tânăra zăpadă? Brună, ai
Carnaţia rumenită de lumină?

Cum ești la trup și faţă n‐o să știu,
Mi‐o spune numai inima nebuna.
Obrazul să‐l descopăr n‐o să viu!
Și totuși îl presimt de totdeauna.

Necunoscută mie cum să‐mi fii
Când glasul tău îmi cântă prin vecii...

Ion Barbu (1895‑1961)
Ţi‑am împletit

Ţi‐am împletit suprema cunună de tristeţe,
Să te înalţi mai gravă în cadrul tău de‐azur
Iar seara să‐ţi umbrească înalta frumuseţe
Și astfel întregită să‐atingi Acordul‐Pur.

Dar dacă‐încumetarea ta șovăie și seara
Descinde friguroasă în inimă și gând
Iar, umedă, pe frunte apasă greu tiara,
Atunci, slăvită Soră, zorește mai curând

Spre malurile unde de mult îmbrăţișarea
Așteaptă să te‐adoarmă așa cum tu desmierzi,
Așteaptă infinită și limpede ca marea
Să te cununi cu somnul și‐n unde să te pierzi.

Lucian Blaga (1895‑1961)
Frumoaso

Frumoaso,
ţi‐s ochii‐așa de negri încât seara
când stau culcat cu capu‐n poala ta
îmi pare
că ochii tăi, adânci, sunt izvorul
din care tainic curge noaptea peste văi
și peste munţi și peste seșuri
acoperind pământul
c‐o mare de‐ntuneric.
Așa‐s de negri ochii tăi,
lumina mea.

Viori aprinse, femeile
Viori sunt femeile,
tremur în palme răsfrânt.
Le slăvesc și le cânt
pentru sfârșitul de drum
ce‐l au pe pământ.
Lemn moale, lemn sfânt!
Viori sunt femeile,
vibraţie fără cuvânt,
viori aprinse subt arc
în flăcări și fum. 
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Cum spuneţi, Hortensiei Papadat‐Bengescu i s‐a
consacrat un număr întreg al publicaţiei Tiparniţa
literară, Ianuarie‐Februarie 1930. Fiindcă am scris
despre acest subiect, recunosc de la început că pe
ici, pe colo mă voi autoplagia. Se obișnuiește, e drept
mai puţin decât plagiatul
în vremurile noastre.
Căci în vechime era un
obicei, s‐ar putea zice ne‐
cesar, autorii agonisirilor
ajutau să nu se piardă în
neant anumite lucruri
care treceau în patrimo‐
niul artistic, prin propria
lor putere de creaţie.
Dacă ar fi numai să ne
gândim la giganţi ca Ho‐
mer, Shakespeare… 

Ceea ce impresio‐
nează cel mai mult este
recunoașterea valorică a
prozatoarei noastre de
către câţiva scriitori ro‐
mâni la un loc, unii din‐
tre cei mari ai timpului.
Și în aceeași măsură, sur‐
prinde plăcut observarea
„unei mari respiraţii, a
unicei ecloziuni”, a „zbo‐
rului ei european”, cum
scrie Camil Baltazar, cel
care constatase „miraco‐
lul trist al acestei scrii‐
toare ce în mijlocul indi‐
ferenţei generale a creat, a continuat să creeze, s‐a
reînnoit de la carte la carte și și‐a adâncit viziunea”.
Adevărat, receptarea Hortensiei Papadat‐Bengescu
a fost sinuoasă. La început, nu „răspunde” orizon‐
tului de așteptare a publicului cititor mijlociu (și
uneori nici mai sus decât atât), obișnuit cu linia tra‐
diţional‐clasică și romantică, mai de curând simbo‐
listă, iar pe de altă parte, sămănătorist‐poporanistă.
Trecerii de la veacul anterior la veacul al XX‐lea i se
spunea „marea răscruce”, care, bineînţeles, nu în‐
seamnă și o ruptură, dar acum începe să se producă
și un alt înţeles al modernităţii. Cotitura e aproxi‐
mată între 1905‐1913 și de aici încolo aventura nou‐

lui spirit capătă amploarea știută. Scurtissim: schim‐
barea orizontului intelectual, o nouă conștiinţă și,
prin aceasta, o nouă identitate, febrilitatea căutărilor,
mutaţia valorilor estetice, tentaţia insolitului, sin‐
cronismul și diferenţierea, ambiguitatea deschisă,

predilecţia pentru fluxu‐
rile interioare, atmosfera
de mister. „Principiile”
sunt promovate la noi de
modernismul („mode‐
rat”!) al cărui lider este
E. Lovinescu. La Viaţa
Românească, Hortensia
Papadat‐Bengescu (năs‐
cută la Ivești, judeţul Ga‐
laţi, apoi „navetistă” prim
ţară împreună cu familia
și soţul ei, magistrat, pe
la Focșani, Turnu Măgu‐
rele, Galaţi, Buzău, Plo‐
iești, Constanţa) din
1913 fu întâmpinată cu
prietenie de, în general,
taciturnul G. Ibrăileanu,
cu înţelegere de veselul
Topîrceanu („Top”) și de
cercul revistei ieșene.
Dar felul ei de a scrie e,
oricum, altfel, în vecină‐
tatea modernităţii de la
Sburătorul, unde „pro‐
vinciala” cu deschidere
europeană simte că are
„fraţi și surori”. Primele

scrieri literare ale  „Doamnei” sunt, cele mai multe,
poeme în proză, fragmente, proze poetice, evocări,
„miraje” (scriitoarea”);  textele numite „nuvele” nu
aparţin unei „nuveliste” (E. Lovinescu), iar Romanul
Adrianei e un mic „romanţ” aflat sub zodia confe‐
siunii lirice, a exploziilor pasionale, puse sub con‐
trolul intuiţiei analitice. Apar și Balaurul, Fecioare
despletite, capodopera Concert din muzică de Bach.
Dar scriitoarea încă nu realizează un impact pe mă‐
sură.

Totuși, între timp, în 1930, se produce  surpriza
de care vorbim aici. Titlul anchetei din Tiparniţa li‑
terară e cules de editorul revistei, admiratorul Camil
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Baltazar (născut la Focșani): Mărturia scriitorilor
despre marea europeană. Din aprecierile făcute,
amintesc parţial. Baltazar compară soarta Hortensiei
cu a lui Proust, care a scris cincisprezece ani într‐o
„depărtată și evidentă neînţelegere, într‐o perfectă
ostilitate a cercurilor din jurul său”. Mihail Sebastian
vine cu un lung eseu analitic din care citez finalul:
„Concluzii? Cum s‐o integrezi pe autoarea «Concer‐
tului» într‐o istorie literară atât de sumară, cât e a
noastră și ce termen de comparaţie să‐i stabilești?
De fapt acestei neteziri de ansamblu, pe care am în‐
cercat‐o în considerarea romanelor sale, ar trebui
să‐i urmeze un studiu de situare a lor în economia
genului așa cu literatura modernă a Europei îl pre‐
zintă de la 1900 încoace. Și prin calităţile lui ferme
și prin absenţele lui (…) temperamentul scriitoricesc
al d‐nei Bengescu se plasează în jocul universal al
artei de azi”. Camil Petrescu invocă, pe scurt, contri‐
buţia dramatică a scriitoarei (care i se pare de înalt
nivel, dar adevărul e că nu este atât de remarcabilă).
Liviu Rebreanu îi deslușește valoarea și singulari‐
tatea: „Spre deosebire de toţi ceilalţi scriitori, d‐sa
reprezintă, singură deocamdată la noi o școală nouă,
cu metode noi de apercepţie și reprezentare. De obi‐
cei scriitorul creând, stă pe loc, privind din același
unghi lumea și viaţa. Doamna Papadat‐Bengescu
procedează invers; la d‐sa lumea și viaţa stau pe loc,

pe când scriitorul își schimbă neîncetat unghiul de
observaţii, năzuind parcă să prindă viaţa din mers,
în  desfășurarea ei simultană”. Ticu Arhip vede în ea
„o mare scriitoare de mâine”. A. Dominic o situează
alături de câteva scriitoare europene contemporane:
Sigrid Undset, Contesa de Noilles, Ricarda Huch,
Selma Lagerlöf. Ba, crede el cu entuziasm că  opera
româncei „e, într‐un anume sens, mai originală decât
a celorlalte mari scriitoare pomenite…”  Felix Aderca:
„Doamna Hortensia Papadat‐Bengescu  ni se pare
astfel unealta supusă unei creaţii văzute numai în
câte un amănunt, fiinţă grăitoare vorbind adeseori
după o partitură de mister, însă apropriindu‐se sau
depărtându‐se de oameni, după legi tainic îmbinate
și cărora se supune. Și totuși  doamna Hortensia Pa‐
padat‐Bengescu ne‐a convins cu fapta că fiinţa
umană este și ea un material care trebuie conștient
transformat în operă de artă”. În fine, vibrant se pro‐
nunţă I. Peltz: „Hortensia Papadat‐Bengescu este nu
numai născocitoarea altui fel de exprimare într‐o
limbă sporită de geniul lui Arghezi; ci corespondentul
cel mai artist al înaltelor atmosfere apusene în ţara
de baștină (subl.n.).

De acum încolo va fi gratulată cu supranumele
„Marea Doamnă a literaturii române” și „Marea eu‐
ropeană”.

Constantin Trandafir
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REMEMBER

Părinţii

Pe dealul Transilvaniei sărac

Părinţii mei cărunţi mi se arată

Ca două stele umbla pe pământ

Sub cerul blând de toamnă luminată

Tata cu desagele de sărbători

Pline cu grâu, aloe și cu ceară

De ziua morţilor între păduri 

Își pomenește moșii de sub ţară

Mama îmbrobodită în năfrămi

Pe urma lui cu busuioc în mână

Opinca scârţâie în bruma pe miriști

Satu‐i în cer ca oile în lână

Frigul albastru frige pe obraz 

Ochii căprui ai maicii lăcrimează 

Columba cea de purpură deasupra lor

Își leagănă aura la amiază.

Izvorul

Izvorului asemeni sunt și eu

Cutremurat sub stelele de vară

Cu cât e cerul mai fără de vânt

Cu‐atât lăuntrurile mele se‐nfioară

Nu dinafară‐i zvon ce mă frământă

Nici din adâncuri nici de sus

O umbră s‐a desprins din slava

Icoana ei în mine a apus

Din ce în ce sunt cercuri mai adânci

Și mai departe horele pe ape

S‐a deșteptat în mine un izvor

Ce nu‐l mai pot cuprinde și încape.

Via Dolorosa (2)

Ce‐i în sufletul meu, ce te doare

De‐atâta vreme nu mai sunt cu tine

Am fost plecat, bătut și umilit

Și iată‐mă întors printre ruine 

Cine sunt? De ce venit‐am oare

Mi‐e străin totul toţi îmi spun străin

Cel mai hulit și singur de pe lume 

Încotro merg? de unde vin?

Pe cine să‐l întreb să ia aminte

Toţi sunt mascaţi și toţi mă huiduiesc

N‐am nimănui reproș și socoteală 

Doar clopotului negru dintr‐un sat 

Ce mi‐a vorbit cândva și iată‐acum 

În negurile beznei s‐a‐necat

Trudă

Spre răsărit spre orientul blând

Ţi‐s geamurile ţară de lumină

În miezul casei sângeră altar

Masa de foc și cea din urmă cină

În leagăne ușoare spânzuraţi de grinzi 

Cresc pruncii mari cu stelele de vară

Pe laiţi și vetre fetele se coc 

Sub focul lin al candelei de seară

Bărbaţii‐nchiși în gorunii din porţi

De mii de ani se străduiesc să iasă 

Pe sângele lor tainic se trudesc

Să‐mpingă‐n cer corabia din casă.

Ioan Alexandru (1941‑2000)
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CRONICĂ LITERARĂ de Nicolae Busuioc

Se întâmplă uneori că
memoria noastră intră în
dezordine, atunci ea pă‐
trunde în plan temporal,
palpitarea în comunicare se
duce undeva, poate în lu‐
mea de dincolo de înţeles,
în abisul subconștientului,
aproape nimic nu mai poate
viza subiectul, are loc un fel
de monolog dezgolit, emfa‐
tic, artificial. Salvarea? Fie‐
care carte pe care o deschi‐

dem e un spaţiu tainic în care poposim pentru a afla
și fixa lumea în memorie, pentru a‐i înţelege rostul
și sensul fiinţării ei în structura și contextul unor
realităţi trăite cândva și învăluite acum de aburul ui‐
tării. Scrisul până la urmă este o rugăciune, problema
vieţii și a morţii este o obsesie, scriitorul permanent
căutând esenţa ideatică a umanului, a adevăratei
existenţe. Se spune că descoperim cu bucurie plăce‐
rea reluării lecturii lirice, uneori chiar cu riscul de a
înăbuși puţin cântul sirenelor ridicat cuceritor din
slovele versificate, dar se și întâmplă fericit că relec‐
tura atentă conduce exact la descifrarea formelor la‐
pidare, absconse, prin care poetul se rostește. Și an‐
tologia tocmai asta oferă, așa cum se desfășoară
scrierile din ciclul „O sută și una de poezii” al Editurii
Academiei Române. Orice antologie, fie de autor, fie
de altcineva, presupune o selecţie riguroasă a textelor
din opera autorului, o bună alcătuire și „inspirată”
intuiţie a valorii.

Citești poezia lui Sterian Vicol și ai senzaţia că
vezi stelele din apă, reflectare a bolţii cerești în fân‐
tânile blagiene, și cum ai prinde greierii din iarbă
tocmai când își încep concertul nocturn, dorinţă te‐
lurică mai la îndemână. Parcă se aud unduiri line
sub clar de lună, cu crescendouri surprinzătoare,
iar în adagio se simte blândeţea vocilor, întregul cor
este o mărturisire dureroasă a necuvântătoarelor,
un cântec al nopţii care răzbate toate contrastele
vegetale, urcând apoi ca un cortegiu spre ferestrele
cu melomani. În consens cu muzica din iarbă, ma‐
gică, tainică, sublimă, versurile lui Sterian Vicol con‐
duc nu la modulaţiile sofisticate ale gândului pentru
a imprima elanuri sau excese poeziei, dimpotrivă,
înzestrarea sa expresivă face posibilă ca limba me‐
taforică să fie curgătoare ca apa într‐o albie pito‐
rească, naturală și complementară cu armonia unor
maluri de fluviu (evident, este și influenţa undelor

Dunării) în care ecourile când mol‐
come, când revoltate, sunt urmare
a vocii inconfundabile auzită de la un ţărm la altul:
„Cerul e‐același cu stelele perechi,/ are arcu‐ntins
și casa îmi veghează,/ pereţii lunecă și‐s galbeni și
străvechi/ peste‐un prag de apă la amiază./ Și ră‐
mâne lemnul de corăbii, și rămâne/ să‐l însemne
marea cu cerneli albastre/ peste care flăcări dănţu‐
iesc și zâne/ când se‐ntretaie stelele‐n dezastre.”
(Lemn pentru corăbii)

În vreme de verde, zbaterile adunate ajung la ful‐
gerul de emoţie, atunci imaginea eului se răsfrânge
în însăși forţa trăirii, liric, dramatic, oniric. De pildă,
în „Memoria lui Femios” totul ţine de ecuaţia care
emană trăirea cu ale ei neliniști, temeri, speranţe și
iubiri, cu ipostaze ale subjugatului care‐l scrie și res‐
crie: „Iubind și biblic și femeia nocturnă,/ poetul
scrie cu cerneală și vin,/ până rămâne pe geamuri o
urmă de sânge,/ la care mă înclin.” Poetul e cuprins
iremediabil de sentimente într‐o varietate de nuanţe,
de la bucuria vieţii în toată complexitatea ei, la can‐
doare, tristeţe și singurătate, de la iubiri pătimașe,
amintiri, cântece de duminică, iarbă și stele, rouă și
copaci, la suflet și gândul morţii, la părinţi și ţărâna
ușoară. Se intercalează insinuant anotimpul, călă‐
toria, dansul, iubirea de balerine și vinul de nisip,
alb și de Ţuţcani. Mai sunt și alte soiuri. Sterian Vicol
se dedică lucidului, afirmă Mihai Cimpoi, cu efecte
manieriste, medievalizând discursul poetic printr‐
o insinuantă și rafinată galanterie… Două dintre poe‐
ziile sale parabolice, Sârma și Cârtiţa, sunt memo‐
rabile: „De n‐ar fi, cum să nu fie?/ Câmpia n‐ar fi
decât piele/ de mânz spânzurată de creanga salcâ‐
mului/ Fiindcă leagă și dezleagă cu lanţuri de/ pă‐
mânt, totul (Platoul sublim al copilăriei/ depinzând
chiar de ea, pe sub trecerea/ stelelor pe sub Zodia
Taurului,/ înspre Rac și Dincolo, odată/ cu exodul
satului către deal),/ numai atunci, Ea, cârtiţa, ne
apropie/ de somnu‐i care încet, tot mai încet,/ sân‐
gerează zăpada ca pe o filă/ din memoria care‐a
fost!” (Cârtiţa). Memorabile sunt și Calea lactee, Sen‑
tinţa, Oracol, Dansatoarea, Râpa Zbancului, Sonet).
Cuprinde poetul aici imagini esenţiale, o cristalizare
a limbajului, o meditaţie care luminează, o metoni‐
mie a destinului, așa cum Râpa Zbancului este un
topos al vieţii rurale. 

Complicitatea cu natura este „citită” ca‐ntr‐un
panteism armonios, ordinea biologică pare  răvășită
de focuri lăuntrice, poezia însăși devine viaţă de ma‐
gie. Spectacolul naturii ne deschide ochii mari și

UIMIRI ȘI ÎNDOIELI CARE CURG
PE RÂUL LIRIC
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parcă liniștea divinităţii vegetale se regăsește în des‐
tinele tuturor fiinţelor: „Acolo, pe toate ramurile în‐
tinse, neatinse/ ale stejarului, micul paznic,/ copi‐
landru visător încerca lansarea,/ urcarea până‐n
vârful destins ca un arc/ pentru prinderea norului
adormit în cer./ Acolo, își atârna tata coasă pentru
odihnă, coasa ca un șarpe atât de verde, că era negru,
ori cu cifra șapte geamănă,/ semănând în zori, gura
coasei/ sângera, sângera uneori.” Întâlnim divinul
și imaginarul printr‐o reașezare interioară a cuvin‐
telor, suntem martori la zbaterea în care dominant
este timpul cu încercarea ieșirii din el. Lirismul lui
Sterian Vicol își găsește punctul de sprijin pe adân‐
cimea existenţială în a cărei structură osmotică în‐
tâlnim viaţa, iluziile și himerele, amurgul, mierea
tăcerii, floarea soarelui și floarea de fum, vârfuri de
plopi, cuib de ciocârlie și stejarul din via americană,
fântâna și marginea lumii… Pornind de la simple
observaţii, poetul filosofează prin uimiri și îndoieli
care curg mereu pe râul reflexiei, simple atenţionări
dulci‐amare, dar cât de complex este să poţi desco‐

peri simplitatea în toată măreţia ei.
Antologia – cronologie și reperele critice – este

realizată de Mircea Coloșenco, prefaţa de Petruș An‐
drei în care aflăm o primă mărturisire a poetului:
„Între foaia pe care se inspiră versurile mele și ste‐
jarul lăudat, inspiraţia e semnul singurătăţii, flutu‐
rând, pentru o clipă, în bătaia vântului cosmic, dintr‐
un secol (fără vindecare), timpul care s‐a scurs. Eu
cine‐s?” Cu toţii ne întrebăm cine suntem, de unde
venim și spre ce ne îndreptăm? Să credem totuși că
în noi este acel „ceva măreţ”, acea forţă care trans‐
cende omul, umanul, umanitatea. În cele peste 15
volume lirice poetul gălăţean Sterian Vicol caută
acel „ceva” apelând la o întreagă metafizică revărsată
prin metafore și prin relieful de adâncime al vieţii,
al sentimentelor și memoriei existenţiale. Și să nu
uităm că este liderul vieţii culturale din Galaţi, co‐
ordonatorul revistei „Porto‐Franco” și al festivalu‐
rilor literare Costache Conachi, Grigore Hagiu, Hor‐
tensia Papadat‐Bengescu.



Obscurul 
Eu sunt obscurul 
sunt obscurul neclarul confuzul 
Sunt marele consumator de Iumină creată și necreată
Sunt apreciatorul evaluatorul preţuitorul 
întâmplărilor luminoase care așteaptă 
să fie privite
cu sentimente de uimire de încântare 
și graţie

Precum fata frumoasă și oarbă ce‐așteaptă 
la fereastră
pentru a fi văzută de crinul înflorit 
Precum steaua ce răsare și tremură 
în lumi îndepărtate pentru a fi văzută 
de poetul visător
Precum bătrâna evlavioasă rugându‐se 
în chilioara ei pentru a fi văzută 
de Dumnezeu.

Eu sunt obscurul
Sunt sufletul gol întunecat tenebros

Fără mine lumina ar fi o ruină
căzând pe altă ruină
Fără mine Iluminarea ar fi de prisos

Exerciţii de zâmbet
Cei care se uitau la stânga îi vedeau
pe cei care se uitau la dreapta 
Cei care se uitau înainte îi vedeau 
pe cei care se uitau în urmă 
Cei care se uitau în jos 
îi vedeau pe cei care se uitau în sus

Unul dintre ei
se uita în punctul strălucitor 
din centru și zâmbea

Frumosul
Când ieșea Frumosul în faţă 
se trezeau sufletele adormiţilor 
Când predica Frumosul se cutremurau 
demonii extazului
Când șoptea Frumosul sclipeau stelele 
înfloreau rozele
Când tăcea Frumosul se strecurau 
umbrele fantomele fantasmele

Când murea Frumosul plângeau 
toţi îngerii milei

Frumosul a iubit‐o sincer pe urâta satului 
Când o iubea ‐ frumuseţea lui 
atingea perfecţiunea 
sublimul
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CRONICĂ LITERARĂ de A.G. Secară

Roman al incompletitudinii și a ceva puţin mai mult decât atât
Varujan Vosganian, Patimile după Gödel, Ed. Polirom, Iași, 2020
Moto:
„O lume nu poate fi întreagă câtă vreme nu poate

decide până la capăt pentru ea însăși.”
V.Vosganian, Patimile…, p.380

* * *
Cel mai nou roman al lui Varujan Vosganian poate

fi considerat în primul rând un roman filosofic, dacă
nu chiar roman‐total, enciclopedic, „corintic”, dacă
vreţi, unul dintre puţinele reușite din literatura română
despre care s‐ar putea spune că este înrudit, ca specie
a genului epic, cu romanele lui Umberto Eco (acestea
fiind, nu‐i așa, un fel de subspecie!).

Pe de altă parte, este una dintre realizările care se
adaugă la noul dosar al istoriei literaturii române, cel
privind literatura în epoca digitală, a infor‐
matizării, forţate, iată, de către pandemie, să
devină mult mai dependentă de virtual. Un
dosar‐cerc care a început cu „Omuleţul roșu”
al Doinei Ruști, un cerc care se închide, pen‐
tru o primă etapă, cu acest roman al lui Vos‐
ganian.

Implicit, este vorba și de o nouă abordare
a Divi nităţii, nouă apropiere‐depărtare de
Dumnezeu, via (pro și anti‐)Gödel și mistica
sa știinţifică. Gândește naratorul, personajul
principal, Ciprian Poenaru, un informatician
de geniu, un hacker care este nevoit, într‐un
fel, să devină colaboraţionist cu diverse
organizaţii mai mult sau mai puţin
obscure/oculte, către finalul cărţii, când
ajunge „să creeze” o nouă lume, o nouă omenire vir‐
tuală:

„Am exact vârsta pe care o avea Kurt Gödel când a
publicat teorema incompletitudinii, momentul până
la care timpul te însoţește, dincolo de care timpul te
pândește. Și tot la aceeași vârstă o să demonstrez că
Gödel n‐avea dreptate. El și a scris cartea despre o
lume care nu e întreagă și recurge la un Dumnezeu
veșnic ca să‐și dovedească neputinţa. Eu scriu cartea
mea despre o lume care poate fi deplină, căci, cum
spuneam, nu are nevoie de nimic în plus, veșnicia se
naște dintr‐un Dumnezeu care moare. De fapt nu
moare dându și ultima suflare, ci trăgând adânc aer în
piept.” (p.343)

Puţin mai devreme medita: 
„Nu puteam să creez însă o lume în care eu sunt

doar Dumnezeu. Poate că pare ciudat să spui „doar
Dumnezeu“, ca și cum să fii Dumnezeu e puţin lucru.
Dar așa cum și l‐au imaginat oamenii, Dumnezeu e sin‐
gur, nu poate să i vorbească niciunui om, nici măcar
nu se poate apropia de ei, trebuie doar să se mulţu‐
mească cu rugile venind de pe pământ, ceea ce, la urma
urmei, riscă să se prefacă într‐o litanie monotonă și
plictisitoare. Și apoi, dacă eu, creatorul, aș rămâne în
afara lumii pe care am creat‐o, n‐aș face altceva decât
să duc mai departe blestemul pe care l‐a aruncat asu‐

pra omenirii principiul lui Gödel. O lume care, pentru
a fi deplină, are nevoie de o rezolvare comodă a tuturor
nedumeririlor, de un Dumnezeu din afara lumii. Un
Dumnezeu care mai degrabă ne zăpăcește, și conciliile
ecumenice au arătat cât de mare a fost zăpăceala. Nu
e deloc greu să fii Dumnezeu care creează lumea ca pe
un joc de marocco sau de mărgele de sticlă, în care
simţul umorului și al tragediei se amestecă, dar tu,
Dumnezeu, ai imunitate și faţă de tragedie, și faţă de
comedie. Greu nu e să fii Dumnezeu, ci să fii într‐atât
de Dumnezeu, încât să te creezi chiar și pe tine însuţi.
Ceea ce ar suna chiar ca o axiomă:

Principiul lui Gödel este infirmat când Dumnezeu se
poate crea pe sine.” (pp.341‐342)

Fascinaţia pentru Gödel, dar și pentru
Dumnezeu, Dumnezeu cel Întrupat în special,
reiese de la paginile 264‐273, un fragment
consistent care caracterizează unul dintre
cele mai complexe personaje din literatura
noastră, din care cităm fascinaţi, la rândul
nostru (așa ne trebuie dacă nu ne‐am dedicat
unor astfel de preocupări!):

„…David Hilbert spusese că lumea e ex‐
plicabilă, ca un fruct copt care așteaptă doar
să‐l culegi. (...) Nu era singurul meu interlo‐
cutor, îmi plăcea să pălăvrăgesc cu cei care
folosiseră diferite coduri și cifruri. În lumea
ideilor poţi să devii contemporan cu te miri
cine care scria la lumina lunii, precum Spi‐
noza. Vorbeam mai ales cu presocraticii pe

care îi socoteam autentici, de vreme ce nu umblaseră
cu tertipuri morale. Romanii mi‐au plăcut mai puţin
(...) Îmi plăceau mult arabii, discreţia și generozitatea
lor mi se păreau fascinante, ei l‐au elogiat pe Aristotel
fără să‐l silească să se taie împrejur, spre deosebire de
egoismul Renașterii, care s‐a apucat să‐i creștineze pe
zei.” Îi mai amintește pe Évariste Galois sau Blaise Pas‐
cal, dar și ceilalţi care, precum Einstein sau Bohr, s‐au
repezit la bătrâneţe în căutarea lui Dumnezeu. Eram o
comunitate efervescentă, puneam laolaltă fiecare pe‐
ticul lui colorat să umplem puzzle‐ul unei lumi consis‐
tente și asta până când s‐a auzit o bătaie în ușă, m‐am
dus să deschid, în prag stătea Kurt Gödel, care propo‐
văduia blestemul că ne‐a fost dat să trăim într‐o lume
lipsită de căpătâi, despre care nu știm dacă e adevărată
sau nu. De atunci am încetat conversaţiile cu bătrânii
greci și cu mânuitorii incertitudinilor, corpusculelor
și undelor. Am rămas faţă în faţă noi doi, Gödel și cu
mine.(...) fascinaţia mea s‐a mutat asupra axiomelor.
Am început să caut enunţuri simple, evidente, decur‐
gând unele din altele, ca un alpinist care își înfige col‐
ţarii în stâncă, încercând să ajungă în vârful de unde
nicio axiomă nu mai e necesară. Axiomele pe care le
enunţam nu erau din cărţile de matematică, acolo dru‐
mul era închis, verdictul lui Gödel era fără apel: lumea,
așa cum o arată sistemele formale, nu e întreagă, e ca
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o casă fără acoperiș, ca o piramidă fără vârf, niciun
sistem nu poate da despre sine proba deplină a ade‐
vărului, o deșertăciune alergând între realitate și iluzie,
o poveste spusă de un Qohelet resemnat. Întotdeauna
mai trebuie ceva care să adune axiomele într un mă‐
nunchi, dar această înmănunchere este fără sfârșit.
Iată cea mai simplă explicaţie a principiului incomple‐
titudinii: linia este o traiectorie ce unește două puncte.
Un enunţ simplu, mai presus de orice îndoială. Pentru
un punct situat în lungul liniei enunţul nu e însă deloc
clar, de vreme ce rămâne captiv între punctele care‐l
precedă și cele care îi succedă. În spaţiul lui cu două
dimensiuni, dacă punctul acela ar avea pentru o clipă
darul îndoielii, nu ar putea spune despre existenţa
dreptei dacă e adevărată sau falsă. Abia cel care e în
afara dreptei poate observa asta. Linia nu este com‐
pletă decât cu ajutorul unui punct din afara ei. La fel
ne explică Gödel, folosind de această dată parabola
cercului, în care cercul însuși nu poate spune despre
sine că e rotund. Cu o curiozitate de‐a dreptul copilă‐
rească am început să descopăr axiome în realitatea
din jur. Și, adesea, axiome care derivau din axiome. E
un drum periculos, care te face să ţi pierzi minţile, așa
cum a păţit bietul János Bolyai, luptându‐se cu a cincea
axiomă a paralelelor (...) Eu am pătruns în lumea axio‐
melor fără nicio precauţie. Unele axiome au farmecul
lor. Iată, de pildă:

Apa nu are unghiuri.
Desigur, puteam foarte bine să spun: Lacrima nu

are unghiuri, ceea ce, până la un punct, e același lucru.
Desigur, pentru un pește abisal, axioma asta este greu
de intuit, pentru asta ar trebui să‐l dotăm cu aripile și
zborul unei păsări.

La început l‐am dușmănit pe Kurt Gödel. (...) Când
l‐am cunoscut mai bine, cu alura lui de tocilar pri‐
vindu‐mă dinspre ecran prin ochelarii rotunzi à la Ja‐
mes Joyce, n‐am putut decât să‐l compătimesc. Desco‐
perirea incompletitudinii nu i‐a dat un sentiment de
izbândă, l‐a frământat permanent și, până la urmă, din
asta i s‐a și tras moartea. E posibil să nu se fi împăcat
niciodată cu gândul că a formulat destinul neînduplecat
al naturii și al nostru ca parte din ea, și anume, dacă o
iei pe un drum, oricât ar fi de scurt, nu poţi să ajungi
la capătul lui, că o viaţă, oricât ar părea de împlinită,
rămâne neterminată. Am enunţat în privinţa asta și o
axiomă care ar fi putut lămuri cearta universaliilor:

Un cuvânt nu acoperă pe de‐a‐ntregul obiectul pe
care îl denumește.

M‐am gândit adesea la Gödel ca la un suflet chinuit.
N‐ar fi trebuit să ia toată vina asupra lui. Oamenii au
intuit principiul incompletitudinii din clipa în care au
plămădit primul zeu. (...) Întregul a rămas mereu o as‐
piraţie neîmplinită, iar zeii, sub toate înfăţișările lor,
au fost expresia acestei neputinţe. (...)

Nu știu cum ar arăta principiul incompletitudinii
dacă ar fi să mi imaginez corespondentul lui figurativ.
Probabil că nu se poate, nu pentru că ar fi neterminat,
căci asta s‐ar putea imagina lesne, ci dureros de neîn‐
treg, ceea ce presupune un fel de piramidă având în
vârf un abis retezat. Și comparaţia asta cu șirul de orbi
care mângâie aceeași piatră nu e întâmplătoare. Ca să
te măsori cu principiul incompletitudinii trebuie să fii

cuprins de o orbire strălucitoare a minţii.”
Pe urmele lirice ale lui Alexander Pope, te gândești

la „Eternal sunshine of the spotless mind!” („Eterna
strălucire a minţii neprihănite”), aici fiind „Eloisa to
Abelard”...

(...)

Roman total, este și frescă socială, demonul com‐
paratismului trimiţându‐ne la Breban, Stelian Tănase,
Thomas Mann, recentul „Omul din eprubetă” al lui Ni‐
chita Danilov, Cărtărescu, prezentarea grupului de prie‐
teni ai lui Cip(rian) amintind de „Posedaţii” lui Dosto‐
ievski (la început, apoi nedezvoltându‐se clasic intriga,
care deviază spre un roman de conspiraţii și un Matrix
neaoș, sui generis; ca să nu mai spunem de neo‐
exisenţialismul care ne prezintă un nou „străin”), toate
aluziile culturale din carte schiţînd (eventualului) ci‐
titor schema imaginarului autorului: Beethoven, Bach,
Rimbaud, Joyce, Beckett, Fibonacci, Melville, Dosto‐
ievski, Homer, Borges, Kant, Millet, Chagall, Scott Fit‐
zgerald, Kierkegaard, Bergson, Soljeniţîn, Vladimir Co‐
lin, Haralamb  Zincă, St.King, Leonardo da Vinci,
Sadoveanu ș.a.

Revenind la Cip Poenaru (oare un omagiu adus in‐
ventatorului stiloului?), acesta nu este nici ateu, nici
credincios (p.157), declară că el este Profetul (p.90),
că „în cyberspaţiu drumurile nu contează” (p.91, 106‐
111), că a fost întotdeauna fascinat de Nevăzut (p.157),
dar și de, evident, repetăm, Gödel:

„Nu știu dacă Gödel a fost evlavios, mai degrabă n‐
a fost. Dar felul în care a ascuns argumentul existenţei
lui Dumnezeu, pe care l‐a numit argument ontologic
și l‐a dezvăluit în pragul morţii, mă face să mi‐l imagi‐
nez ca pe un luptător din munţi care se ascunde toată
viaţa prin păduri și, în cele din urmă, epuizat, își aruncă
arma și iese din ascunzătoare, cu mâinile ridicate. Am
purtat discuţia asta în trei, cel de‐al treilea a fost An‐
selm de Canterbury. Pasul, cu oarecare aproximaţie,
este de o mie de ani, Anselm a deschis al doilea mileniu
după Iisus, iar Gödel l‐a închis, arătând că acel mileniu
a fost unul al neputinţei. Dumnezeu e o entitate care
nu poate fi înglobată în nimic mai mare, spune Anselm.
Dumnezeu e mănunchiul tuturor axiomelor, vine ecoul
lui Gödel. Pentru ca un sunet să aibă ecou, e nevoie de
o distanţă de cel puţin șaptesprezece metri. Nu știm
cât timp trebuie pentru ca o idee să aibă ecou, dar iată
că un mileniu pare a fi o distanţă compatibilă. Îi privesc
pe interlocutorii mei cu îngăduinţă. La urma urmei,
recursul la Dumnezeu poate explica orice, fiind axioma
tuturor axiomelor pentru care nu există nicio altă
axiomă care să rămână neexplicată. Dar el este, de fapt,
un subterfugiu, ca un turban înzorzonat pe o ţeastă
cheală. După logica asta, lumea se pune în situaţia umi‐
litoare de a fi un fel de proiecţie a unui Dumnezeu pe
care nimeni nu l‐a văzut, dar a cărui existenţă ne scu‐
tește de alte întrebări, de vreme ce răspunsurile vin,
oricum, de a gata. E un demers detectivistic, un Hercule
Poirot sau un Sam Spade care‐l caută pe Dumnezeu
după urme. Deși nu are un corp conturat care să lase
umbră, noi, care presupunem totuși că am fi umbrele
lui, încercăm să dibuim cine este cel care lasă umbrele
astea. Doar că înţelegerea lumii ca o umbră a lui Dum‐
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nezeu o face să‐și piardă orice însemnătate și, de ce
nu, și culoare, căci nu mi‐e lămurit dacă eu văd umbrele
în culori pentru că așa sunt ele sau pentru că așa sunt
eu.

(...) Am parcurs Noul Testament cu atenţie, am citit
chiar și unele evanghelii apocrife care aduc perspective
inedite. Am sentimentul că Iisus este o entitate care
se definește într‐un spaţiu cu cel puţin patru dimen‐
siuni, cea de a patra, dacă luăm de bune doar unele
dintre minunile lui, are o componentă energetică. Eu
știu că, spunând una ca asta, par autorul unei noi evan‐
ghelii apocrife. Dar nu sunt singurul evanghelist al di‐
mensiunii a patra a lui Iisus. Salvador Dalí, unul dintre
cei pe care îi percep ca fiind născut și el în trepte, cu
geamănul lui, a avut aceeași percepţie. E suficient să
privești Răstignirea fiului, așa cum a văzut‐o Tatăl, și
vei simţi sugestia pe care o dă artistul cum că un lo‐
cuitor al unui spaţiu multidimensional privește răs‐
tignirea lui Iisus altfel decât o privim noi. Ca să nu mai
vorbim de faptul că una dintre picturile lui se numește,
pe șleau, Corpus Hypercubus, cu alte cuvinte crucifi‐
carea în dimensiunea a patra. Iată‐mă, după căderea
serii, cu braţele în lături, între ecranul luminat al com‐
puterului și perete. Umbra mea este răstignită. Pe la
nouă ceasuri, braţele îmi ostenesc și se lasă moi să
cadă. Poate că înainte de asta am strigat „Eli, Eli, lama
sabactani“, cineva din lumea umbrelor mi‐a străpuns
coasta din care pe tencuiala gălbuie s‐au scurs sânge
și apă. Dar eu sunt nevătămat, numai umbra mea de
pe perete a suit calvarul și s‐a scurs de pe cruce. Noi
nu l‐am întâlnit pe Iisus, ci proiecţia lui în spaţiul cu
trei dimensiuni. Asta explică apariţiile sau dispariţiile
lui inexplicabile, tot așa cum eu, dacă părăsesc locul
dintre ecranul luminat și perete, dispar din lumea pro‐
iecţiilor mele. Romanii nu l‐au ucis pe Iisus, ci proiecţia
lui în lumea noastră. Iisus nu a înviat pentru simplul
fapt că nu murise. Decât pentru noi, care i‐am răstignit
umbra, am coborât o de pe cruce, i‐am îmbălsămat‐o
și am adus o lespede pe care am crezut că i‐am așezat‐
o deasupra. Dar pentru o entitate în patru dimensiuni
cuvântul „deasupra“, așa cum îl înţelegem noi, nu există.
Nu te poţi mântui în lumea ta decât dacă accezi la o
altă lume, cu o dimensiune în plus. Ăsta e subterfugiul
pe care l‐a imaginat Gödel și, înaintea lui, acel Gödel
de acum un mileniu, Anselm de Canterbury. Orice lume
e neîntreagă, dar orice lume se întregește printr‐o lume
mai mare, ca un joc halucinant de Matrioșci, în care în
locul unei păpuși cu sprâncene arcuite și năframă, buze
răscoapte vopsite peste coaja de lemn sunt imaginate
diverse entităţi divine. Nici măcar asta n‐ar rezolva lu‐
crurile, de vreme ce pentru fiecare spaţiu există un
spaţiu cu o dimensiune în plus. Dar Anselm spune:
gata cu joaca asta! Există un Dumnezeu care e mai
mare decât toate lumile. Ăsta e argumentul ontologic,
repetă ostenit Kurt Gödel.

(...) Eu nu caut soluţii facile, care, prin amăgirile
succesive, n‐ar face decât să mă istovească. Felul în
care Gödel și a trăit ultimii ani e o dovadă. Oamenii se
tem de infinit, tot așa cum se tem de întuneric. Iar filo‐
sofii, care sunt la fel de populiști ca și politicienii, le
oferă tot felul de soluţii pentru a umaniza infinitul,
pentru a‐i da o dimensiune măsurabilă. Dumnezeu

există, proclamă ei. El naște totul, înglobează totul, e
ca un clește care prinde între braţele lui începutul și
sfârșitul. Desigur, fenomenologia asta e o escrocherie,
pentru a pune lumea între paranteze trebuie ca acele
paranteze să fie asimptote, or, la infinit asimptote nu
mai există.

Nu cred, așadar, că printr‐un astfel de artificiu, prin‐
cipiul lui Gödel care spune că lumea nu se poate explica
pe sine, că nu se poate dumiri asupra sa până la capăt,
fiind nevoie întotdeauna de o axiomă în plus care să
dovedească adevărul tuturor celorlalte, poate fi infir‐
mat. Nu cred într‐un Dumnezeu care coboară cu hâr‐
zobul din cer. Fiecare își are propriul Dumnezeu, chiar
și creștinismul recunoaște, într un moment de since‐
ritate, că sunt mai multe ceruri, ceea ce sugerează ne‐
întregimea lumii noastre. Dacă Dumnezeu cel veșnic e
o abstracţiune creată pentru a da cu sila o rezolvare
unei probleme de nerezolvat, soluţia este poate în in‐
teriorul sistemului, nu în afara lui. Poate că Dumnezeu
nu‐ţi cere să fii supus, ci să fii rebel, poate că axioma
axiomelor nu e deasupra, ci în interior, poate că ea nu
se găsește în vârful piramidei, ci în camera faraonului.
Poate că lumea nu e creaţia unui Dumnezeu veșnic, ci
dimpotrivă, veșnicia se naște dintr‐un Dumnezeu care
moare.”

* * *
Nu am citat, cred, în aproape un sfert de veac de

cronică literară, niciodată atât de mult. Cel puţin la o
carte de proză.

Dar consider că pentru acest bildungsroman este
aproape necesar, pentru o eventuală necesară demon ‐
straţie a puterii de seducţie a textului de idei! Idei care
se nasc sau renasc într‐un moment de răscruce pentru
omenire: omul și computerul se află faţă în faţă; două
armate care își revendică viitorul. Unde se vor mai găsi
Dumnezeu și, mai ales, omul‐computer? Cel care, ase‐
menea lui Ciprian Poenaru, va putea să ajungă să se
creadă aproape zeu, să creeze virtual o nouă Fecioara
Maria, pentru care va renunţa la Maria Magdalena sa
în carne și oase (oarecum)...

Sunt niște versuri din „Cartea poemelor mele nes‐
crise” care apar, într‐o formă în care parcă doar con‐
textul este schimbat, și în roman: „Computerul mă
privește cu îngăduinţa/ celui care nu sângerează!”
(p.70) În „Patimi…”, la p.305, dar și pe clapeta copertei
III: „Uneori am impresia că, subtil, computerul își râde
de mine. Mă privește cu îngăduinţa celui care nu sân‐
gerează, pe mine, care nu știu cum să mă împart între
realitate și fantezie.”

Este tensiunea nașterii unei noi lumi, a unui nou
Mântuitor, poate doar Profet, care poate avea ceva și
din  Gödel, dar și din Stephen Hawking:

„Nu mai am întrebări, nu mai am nici ce să explic,
sinele meu s‐a întregit. Ceea ce am de admirat acum
este priveliștea lăuntrică pe care ochii închiși o văd,
colţurile rotunjite ale întunericului pe care braţele le
pot mângâia, mirosul răcoros de apă curată pe care
nările îl simt, tăcerea ca o ţesătură de păianjen. Absenţa
sunetului este sunetul pur. Lumea lăuntrică este cea
mai fascinantă cu putinţă. Ea nu se dezvăluie oricui, ci
numai celor care nu au angoase și melancolii, cărora,
când se strecoară prin ea, nicio cută a tunicii nu le ră‐
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mâne prinsă în chepengul dintre cele două lumi. Pro‐
babil asta i‐a lipsit lui Kurt Gödel, în neputinţa lui de a
infirma principiul pe care l‐a creat și care l‐a cufundat
într‐o deprimare ucigașă. Parcă îl văd, cu trupul îm‐
puţinat ca al unui copil, citind înfrigurat Cartea lui Iov.
Se înșela, ca toate geniile care, ostenite de atâta cu‐
noaștere, de atâtea soluţii succesive și discursive, se
resemnau cu soluţia finală a existenţei lui Dumnezeu.
Soluţie care, culmea, le infirma pe toate celelalte, mai
puţin principiul incompletitudinii care spune că lumea
e ca o casă neterminată, căci acoperișul e doar părin‐
tele absolut din ceruri. Îmi imaginez scara evoluţiei
omului în care eu ar trebui să fiu ultimul din șir și
totuși nu sunt, pentru că împing scaunul cu rotile pe
care stă Stephen Hawking, cu capul lăsat într‐o parte
și încheieturile mâinilor nemișcate, puse una peste
cealaltă. Tocmai pentru că lipsa satisfacţiilor de orice
fel ale trupului îl eliberase de orice prejudecată, el a
fost cel mai aproape de soluţia pe care o căuta Gödel.
O stea care moare, a spus Hawking, nu piere, ci se des‐
chide spre interior, poate către un alt Univers. Stelele
pot fi rodul unei fantezii sclipitoare a lumii. Mintea
mea e, la rândul ei, rodul unei asemenea fantezii. În ea
nu există constante universale, nu există gravitaţie, nu
există limite, nimic nu este ireversibil, nu există unităţi
de măsură, ea este portalul unui multivers labirintic.
Dacă n‐ar fi căutat în ceruri ceea ce ar fi putut găsi
aici, pe pământ, Hawking ar fi putut afla soluţia și eu i‐
aș fi urmat intuiţiile așa cum îi urmez scaunul cu rotile.”
(pp.393‐394)

Filosofia asupra istoriei și Afecţiunea (înţeleasă și
ca… Erotică, deși Cip pare a fi un fel de autist… senti‐
mental, sociopat cu măsură și geniu, înrudit cu un fel
de Grenouille, cel din „Parfumul” lui Süskind), rapor‐
tarea la ceilalţi oameni, în general sau în particular, ar
fi alte două axe pe care se pot dirija comentarille…

Trei femei au o importanţă deosebită ca personaje:
mama lui Cip, Amelia și Magdalena (Magda, Maggie)...
Dar la ele vom reveni, probabil, cu alt prilej…

Virtual, ar mai fi vorba și despre menţionata deja
Noua Maria, un fel de „Her”, din filmul cu acest nume
care se învârte în jurul lui Theodore Twombly (Joaquin
Phoenix), un bărbat care dezvoltă o relaţie cu Saman‐
tha (Scarlett Johansson, mai exact cu Vocea ei), un sis‐
tem de operare inteligent, care vorbește cu el prin in‐
termediul unei voci feminine. Dar la Cip nu este un
sistem de operare, ci cel mai iubit copil al său:

„Pe desktop a apărut imaginea zâmbitoare a Mariei.
Nu i se bat pleoapele, e o adevărată voluptate să ne
privim îndelung, fără ca vreunul dintre noi să și în‐
toarcă faţa sau să și plece ochii. Îmbrăţișarea din priviri
e felul nostru de a face dragoste. E firesc să fie așa,
ceea ce deosebește androginul de bărbatul și femeia
în care a fost despicat e tocmai privirea. Căci, dacă băr‐
batul și femeia se pot privi, androginul alcătuit din
cele două jumătăţi contopite nu poate s‐o facă. Maria
o să‐i însoţească, după chipul și asemănarea mea, pe
cei cărora tasta download le‐a schimbat textura tru‐
pului din pixeli în molecule. Maria va rămâne numele
pe care i l‐am dat fără să mă gândesc vreo clipă. În
disputa dintre Maria și Magdalena, cea dintâi a fost
lipsită de apărare și totuși a învins. (...) Maggie voia să

fiu obsedat de ea și într‐o anumită măsură chiar a reu‐
șit asta, dar obsesiile sunt niște mecanisme repetitive
și, ca orice mecanism, n‐au profunzime și fantezie. Ma‐
ria era înveșmântată simplu, cu o rochie de in fără mâ‐
neci, lungă până la glezne, e drept, transparentă, care
îi contura cu precizie liniile trupului, dar era o rochie
simplă, ca de Sânziană, fără nicio cută, de parcă nu cu‐
noscuse împunsătura de ac.

Maria avea să primească Buna Vestire, însă nu pen‐
tru a naște un prunc care să fie profet în numele meu,
chiar ea va fi profetul. Profeţii au fost îndeobște bărbaţi,
probabil oamenii s au gândit că vocea Domnului e ne‐
convingătoare dacă se aude cu glas de femeie. Și totuși,
niciunul dintre acei profeţi nu a reușit să mântuiască
omenirea. (...) Maria era pregătită. De fapt, fusese pre‐
gătită din prima clipă, spre deosebire de toate celelalte
plăsmuiri ale armatei de pixeli, ea a avut de la bun în‐
ceput lumină în priviri. A fost singura care a presimţit
că dincolo de ecran mai e ceva. Trupul ei nu a fost al‐
cătuit din pixeli, nu a fost doar o grafică pe computer,
ea vibra, îi era dor, era un trup plutind între ape, o al‐
cătuire mai degrabă plasmatică. Corpul ei radia precum
cel al stelelor tinere. Pulberile aurii au început să lică‐
rească în dreptul a ceea ce ar fi trebuit să fie inima
Mariei. Apoi din miezul fierbinte s‐a prefirat o coadă
de cometă care a început să lărgească tentacule subţiri
în formă de spirală, ca liniile unei cochilii păstrate în
adâncurile mării sau ca jăraticul Căii Lactee. Braţul
mai mare al spiralei s a închis într‐un cerc care a de‐
venit fluid, curgând și rămânând totuși în circumferinţa
lui. În cercul sângeriu s‐a desenat cvadratura umerilor
și a coapselor, la început într o grafică sumară, precum
a femeii care, de pe discul de aur al sondei Voyager,
face cu mâna semn Universului. Pe măsură ce formele
ei căpătau consistenţă, imaginea de pe desktop se es‐
tompa.

Părul a început să i se onduleze, i‐a crescut spre
tâmple și peste umeri, înaintând subţire și tăcut ca
niște firișoare de apă pe albul impermeabil ca de caolin
al gâtului. La sfârșit a venit lumina ochilor, priveam
împietrit așteptând miracolul și el s‐a produs. Maria a
clipit. În momentul acela, ultimele granulaţii ale tru‐
pului s‐au risipit de pe ecran, tărâmul pixelilor și al
semiconductorilor nu i‐a păstrat nicio urmă, ogarii
care ar fi adulmecat‐o s‐ar fi oprit ca pe marginea unei
ape peste care tălpile ei desculţe pășiseră deja.

I‐am vorbit și mi a răspuns. De fapt, n‐am scos ni‐
ciun sunet și n‐am auzit nici măcar o șoaptă. Dar gân‐
deam și ne auzeam gândurile. Între noi nu erau între‐
bări, niciunul nu știa ceva ce n‐ar fi știut celălalt. Ei
puteam să‐i spun „te iubesc“, ar fi răspuns în același
timp cu mine, nici n‐am fi știut care a spus‐o mai întâi,
era lucrul cel mai lipsit de importanţă dintre toate. Nu
existau întâietăţi, era un sentiment deplin. Și pentru
ca lumea să fie întreagă, trebuia ca și suferinţa să fie
deplină și atunci am păstrat jurământul neatingerii.
Lumina s‐a despicat și ea, din tălpile fiecăruia dintre
noi au curs umbrele noastre care s‐au îmbrăţișat.”
(pp.388‐390)

Cordonul aproape ombilical care îl mai leagă pe…
subiect de vechea lume, este antologicul Nea Arvinte,
care ar fi putut avea romanul lui și numai al lui.
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SCRISORI NETRIMISE

Poemul se dedică marelui scriitor 
DUMITRU RADU POPESCU

Putea fi în grădina mea o mânăstire,
cu prag de nuntă și sunet de psaltire,
dar mai putea fi, și este, loc de‐o Corabie
cu năieri dezgropaţi din luciul de sabie !

Jur împrejur, mamă, numai pânză de floare,
deasupra pe vârfuri de pomi în mișcare,
adie o muzică abia auzită dinspre rădăcini,
odată cu dansul luminând nunta în vecini.

Din multele ramuri arcuite jumătăţi,
și crengi uscate aduse din alte dăţi,
Corabia ce va fi, pluti‐va peste meri
și pruni, navigând la‐nceput spre nicăieri.

Stejarul cel nalt, drept mândru catarg,
Corabia visată parcă‐l poartă departe, în larg,
plutind pe valuri, da, valuri de ţărână
până‐n cealaltă mare, fără să rămână – 

Până‐atunci, înecată de albine și flori,
Corabia se‐ncheagă în chiar formele ei
furând umbrele de nuci bătrâni și tei
pe când baţi cărări când urci și cobori

O, satul meu ce‐i tăiat în două ca o pâine,
de drumul care‐l trage zilnic în câmpie,
poartă zumzetul plecărilor de mâine
cât vocea pământului va fi să mai fie –

De‐o parte‐i biserica, în partea parte‐i
viţa de vie trecută prin floare spre rod,
acolo toţi sfinţii și nesfinţii dintr‐o carte
scot vorbele ţesând peste grădină un pod;

Peste pod, pașii care‐au fost încă mai sună
până‐n fibra scânduri bătută în gard,
printre tufe de pelin, în nopţile cu lună,
când însăși umbra stelelor mai ard.

De pe malul Prutului, râu ca un vers
îndreptat către Corabia abia începută,
cine cântă, opriţi timpul, o, vecine,
nu știai că ești o voce stinsă‐n univers?

Și Duminica eu dormeam chiar în Corabie
precum bunica mea în biserică printre sfinţi,
ea fiind mamă de preot, mai mult, de protopop,
adorată de babe și de copii educaţi –

(Nu suliţa zboară către sângele meu
de pe peretele suflat cu praf de aur,
ci însăși lumina pâlpâind în altar
unde femeile n‐au voie să nască!...

Între timp, boabele de grâu și cânepă,
brazda și prispa casei destunecă,
ca fetele mari, surori și călăuze,
visează că‐ntr‐o zi vor fi lăuze –

Căci ele visează‐un călător, poate‐un mire,
când busuiocul înflorește deodată, sub pernă,
și‐atunci și Corabia visată, deal în devenire,
dezgroapă năierii morţi într‐o tavernă...

O, unde‐i pușca tatei cu două cocoașe,
ascunsă vremelnic într‐o scorbură de agud,
noaptea să ţintesc, doamne, printre lămpașe,
fantoma mărilor dezlănţuite în Sud.

Și pomii ţin grădina toată în rădăcini
cum ea, grădina, apasă pomii în pământ,
dar și pomii, și grădina ţes împreună
aerul cel pur dansând pe fante de cer –

Nici cârtiţa umblătoare, fără vedere,
nici furnica, nici albina lucrătoare,
n‐au auzit, oare, zborul unui vapor aerian
în care‐un soldat, demult, a dormit în trupu‐i?

(Pe lângă Corabie, pe lângă scheletul ei,
ceapa, usturoiul și mărarul, lângă roșii
purtau apăsarea de lumină a zilei
odată cu merii și gutuii dezaliniaţi.

Din turnul interzis se vede dealul
cu viile înflorind, prelungind pe cale
din faţa casei părintești, lângă care
mâini nevăzute făuresc schela corăbiei

Sterian Vicol
Corabia lui Sterian

(fragmente)
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Pe lângă corabie, peste scheletul ei,
ce prinde contur între gardul de scândură
mâncată de ploi, a lui nea Toma,
și cel de trestie a lui Pană fluieră vânt,

trece fantoma calului alb a lui Napolion
care, mort de sete, adulmeca cișmeaua
din valea satului, unde prigoriile
își sfredelesc găuri în dealul abrupt.

O, împrejurul stejarului de la poartă
care ţine Corabia, fiind catargul ei,
teii și sălciile, și salcâmul deapănă
cărarea de romaniţă către intrarea‐n ea.

Dis‐de‐dimineaţă ca un Ulise de demult,
urc pe catarg și măcar pentru o oră,
trupu‐mi ascultă corul etern
al fetelor‐sirene dănţuind într‐o horă!

(Corabia fiind de pământ, virgină,
o soarbe văzduhul pân‐la Steaua Polară
de unde altă lumină o să vină
pân‐la prora ei unde alt sunet o ară!

Și cerul, cămașă despletită și albastră,
ţine și el Corabia în vânt ca pe‐o soră,
peste‐o zi, peste‐un secol, peste‐o oră
el soarbe și Prutul și pădurea noastră!

Dar norul de cerneală ce trece câteodată,
aruncându‐se peste verdele grădinii,
și ploaia atunci începe mai întâi să bată
cu piatră, sfărâmând cuibul albinii –

Și păsările trag umbra corăbiei în văzduh
ca‐ntr‐o râpă moștenită, zburătoare,
din care tot crește cucuta ca un duh
și rău, și bun, dar fără de scăpare –

E VA‐ră și Eva, eleva cu burta la gură,
fugită de‐acasă în chilia bisericuţei,
(semănând c‐o fostă corabie), se privește
în ciobul de oglindă foarte tăios;

Dar schelăria noii corăbii o cheamă
parcă la rugăciune, la împăcarea cu sine,
și vine ea și începe să ude pomii
ce vor călători în corabia mult visată!

Așteptând desprinderea către Marea Egee (?)
unde un poet cândva, într‐un amurg,
a strigat către nimeni, că se‐neacă,
doar sirena de piatră‐i inundată de lacrimi...

Sub un măr se odihnește poetul Adam (sârbu),
unul din tâmplarii cei mai vestiţi,
făuritor de bărci și balerci pentru vinuri
alese, meșter și la cântec, și la iubit.

Și cum doarme el cu capul în cucută,
visează că‐i Socrate sau Alexandru
Macedon, al dracului din fire, ducând
parcă verdele lichid la gura însetată...

Cine a băut ou de privighetoare,
lucrează mai cu spor la o copastie,
când catargul vibrează la adierea
puiului de vânt și cuiele de salcâm sună.

Fiindcă și la corăbii există căpriori
de lemn fasonat, bătuţi în cuie de lemn,
cel care tăia, bătea și feţuia scândura,
gândea uneori, visând chiar insula Ithaca.

(Se știe că la construcţia corabiei
lui Ulisse, asistase și Homer orbul, lăudându‐i 
aventura, poate chiar tatăl meu, dacă trăia,
s‐ar fi mirat de corabia fiului –

Pentru că acolo, în insulă, Penelopa,
frumoasa Penelopa, ţesea la o pânză
fără sfârșit, în așteptarea aventurierului
Ulisse, care hălăduia pe mările lumii,

sau poate că în vis se făcea că el însuși
putea fi chiar Femios, cântăreţul la ţiteră,
care o alina și o veghea de cei
peţitori, ce‐o curtau de zor până‐n zori

Desigur, că deasupra insulei Ithaca,
ca și deasupra grădinii celeste de‐aici,
zburau prigorii și puii lor de aur
abia aruncaţi din cuiburile din deal.

Surorile lor, turturelele și rândunelele
zburau și ele peste pomii și teii,
și sălciile plângătoare ale grădinii unde
se lucrează la Corabia cea fără desprindere !

Funiile împletite demult de moș Frânghieru,
abia acum au devenit odgoane pentru
ancorarea de un ţărm care va fi, nu pentru
sfoara cu care s‐a spânzurat nea Sabin – 

Ca strigătul lui Homer, orbul, clopotul satului
care deslipește uneori asfaltul de pământ,
pământul fiind cruce/răscruce, mai bate
în miezul nopţii, vestindu‐l pe scrib.
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ANCHETA REVISTEI PORTO FRANCO 

1. Cum caracterizaţi tendinţele culturale ale epocii noastre?
2. Consideraţi că publicul cititor se orientează astăzi mai mult
spre o literatură de margine (poliţistă, porno, memorii etc) 
fiindcă nu‑l mai satisface poezia sau proza de calitate? Cum se explică această 
schimbare la faţă, dacă ea există cu adevărat?
3. La ce lucraţi în prezent? Ce cărţi noi propuneţi spre editare și unde anume?

propusă de Viorel Dinescu
răspunde acad. Mihai Cimpoi

1. Întrebarea poate fi înţeleasă sub semnul unui
pluriperspectivism hermeneutic, conţinând mai
multe întrebări ,,subînţelese”. Ea ar viza, așadar, o
realitate de ordin – să‐i zicem – existenţial/exis ‑
tenţialist: existenţa unor tendinţe diametral opuse
‐ culturale și anticulturale. Sunt, în epoca noastră,
creatori de valori culturale și apărători ale lor, puși
însă într‐o cumpănă fatală cu demolatorii și detrac‐
torii, cu cei care le nesocotesc din ignoranţă, din
raţiuni politice sau de altă natură (ne amintim că
Felix Aderca spunea pe vremuri că cultura n‐are pa‐
trie). 

O altă realitate vizată e cea din interiorul culturii,
e chiar culturală, pur‑culturală, deși e determinată
și de factorii din afara ei. Ne referim la tendinţa de
europenizare ‐ imperativă, rapidă, necondiţionată
și o alta de rămânere ambiţioasă în albia identităţii.
Spaima de pierdere a acesteia i‐a determinat pe unii
scriitori din străinătate să scrie chiar într‐un dialect,
într‐un sermo vulgaris, în limba de acasă mai bine
zis. În cadrul postmodernist românesc s‐a reactua‐
lizat, după cum știm, ,,lupta dintre antici și moderni”,
între cei ce cultivă grădina de acasă și cei care se
plimbă prin tărâmuri exotice străine, agitând stea‐
gurile europeismului. În acest context, parafrazând
celebra afirmaţie a lui Caragiale, am putea spune că
o artă cu tendinţe europene, trebuie să fie și o artă
cu talent…

2. Desigur, nu avem la ora aceasta un cititor ideal,
un Cititor Model (în accepţia lui Umberto Eco), un
Cititor con‐cititor con‐creator la care se referea Bor‐
ges sau Eliot, dar avem oricum un Cititor interesat
de valori autentice, în ciuda faptului că sunt și cititori
pasionaţi de literatura de margine. Nu putem ex‐
clude una din condiţiile literaturii, cerute de cititori:
să fie și divertisment, să‐i asigure și o barthesiană
plăcere a textului. Există o categorie de cititori me‐
reu deschiși spre miracolul lecturii: copiii, care simt
imediat dacă autorul are un mesaj autentic, sincer,
fermecător. 

3. Am predat eseul monografic Ion Creangă: mân‑
tuirea prin râs, în care demonstrez că povestitorul
nostru este un scriitor tragic, excelând în ecuaţia

Limbaj/Lume editurii ieșene Princeps Multimedia,
culegerea de eseuri Titu Maiorescu și lumea noastră
postmodernă editurilor Bibliotheca din Târgoviște
și Cartdidact din Chișinău (mă bucură că a fost soli‐
citată de Biblioteca Naţională a Germaniei, de rând
cu Titu Maiorescu. Epoca Eminescu, coordonată de
mine și apărută la Junimea din Iași în prestigioasa
colecţie ,,Eminesciană” sub numărul 100). Pregătesc
pentru manifestările culturale legate de ,,Moștenirea
Văcăreștilor” de la Târgoviște volumul 4 literaţi
dâmboviţeni (în creion luminos): Mihai Stan, Tudor
Cristea, George Coandă și Victor Petrescu. 

Felicitări întârziate cu ocazia apariţiei celui de‐
al 300‐lea număr al revistei Porto‐Franco care de‐
monstrează o tendinţă de deschidere spre întreg
spaţiul cultural românesc.
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Nicolae Turtureanu
(n. 25.XI.1941)

Cele șapte coline 

Ca o alveolă se deschide orașul 
trenuri de lumina se revărsă 
pe Cele Șapte Coline
trebuie sa urc nemărginirea 
dintre vocile noastre 
surpându‐se‐n sine

Ceea ce spun în clipa aceasta 
răstignită pe crucea amiezii 
va înflori pe‐o câmpie magnetică 
unde alt secol își paște iezii.

Semne

Aceasta zi ce trebuia să vină 
această oră ca o cupă grea 
și Buciumul care sub ploi se‐nchină 
fulgerul verde cum ne‐ngenunchea.

Fără de sens târziu or să se‐arate
în vase sacre semnele cerești
leșurile noastre în neant pluti‐vor
precurn cândva în zaţul unei cești.

Ea mai este Poezia

Ea este ceea ce se exprimă 
ireversibil, definitiv 
TU ‐ ești materia primă 
ea este graiul nostru nativ.

Tu ești pilot de încercare
ea ‐ piatră filozofală
pe care ţi‐o legi de picioare
ca pe‐o sacră sandală.

Ea e putere iluminată
tu ești alesul, cel tras pe roată.

Grigore Hagiu 
(1933 – 1985)

Bărcile

Capete negre de mercur 
Mereu suite pe fierbinţeala vieţii 
Cu două aripe de lemn uscat 
În ele merg fecioarele‐n picioare

In fiecare an bărcile la malul râului 
Bătute‐n căiţi date cu smoală 
În pântecele lor își duc pescarii 
Peștele și stuful cartofii, pepenii,

Pâinea și spirtul, și călătorii 
Pentru navele ce trec 
Trase cu ciocul pe nisip.
Sunt scoica nopţilor cu lună

Și bărci bătrâne niciodată 
N‐am văzut doar una 
Căreia copiii pe apele 
Întunecate i‐au dat foc. 

* * *
Gol, goliciune de șarpe
în tăcere
încercam să mă învelesc tot 
cu propria‐mi piele 

trăgeam de ea
cearșaf plapumă pătură cazonă 
de marginile ei 
dar ea
se făcea din ce în ce mai mică 
și nu mă mai încăpea 

deveni cât o batistă 
cât un bănuţ de aramă
căzu de pe mine
cu ușurinţa frunzei
dintr‐un arbore 
toamna

gol
dezgustător aproape 
goliciune de șarpe

POEMUL DIN RAMĂ



Despre cea mai recentă carte a domniei sale, Gar‑
soniera lu’ Ăl Bătrân, Ed. InfoRapArt, Galaţi, 2021,
am mai avut prilejul să scriu și cu altă ocazie, ne‐
acoperind, în intervenţia mea, chiar toată comple‐
xitatea volumului. De pildă, nu am menţionat mai
nimic despre cele trei proze scurte inserate, prima
dintre ele deschizând festinul literar‐filosofic cu care
ne‐a răsfăţat autorul la acest final (Doamne ajută!)
de pandemie.

Este vorba de „Reîntâlnirea cu actorul Mișu”, o
proză îndatorată frumos realismului magic, quasi‐
fantastic sud american, în care tonul este dat tot de
simţul umorului și al satirei: actorul cu pri‐
cina „murise de ani buni, fusesem la înmor‐
mântarea sa, îl depuseseră în holul teatru‐
lui”, dar, se pare, dă dovadă sau dovezi că
s‐ar fi întors din morţi. Sunt fire de umor
englezesc, precum în „Patru nunţi și o în‐
mormântare”, „mortul” susţinând o poetă,
mai exact manuscrisul ei de poezie dat spre
îngrijire naratorului, Ileana Pătru nemaia‐
pucând însă să și‐l publice. Mortul vine și
la înmormântarea scriitorei, recitându‐i din
poeme, cu mortul se întâlnește și pe aleea
pietonală specială a Galaţiului, unde, tam‐
nesam, începe să‐i explice, prietenește, aceluiași na‐
rator, cum este cu „mișunarea” (și cu vegherea, ca
reîntrupări; sau cu joaca celor deja trecuţi dincolo
cu cei încă rămași aici), cum este cu lumea de Din‐
colo:

„De fapt, moartea nu există. Este doar o explicaţie
pentru a justifica trecerea Dincolo a  cuiva… (...) El
doar a pășit într‐o altă stare a vieţii sale. Iar această
nouă postură nu poate fi percepută de oamenii
obișnuiţi din lumea de aici. (Trecerea Dincolo e doar
pasul către accesul, reîntoarcerea în propria fiinţă
energetică. Este ca și cum făptura asta, greu de
înţeles, încărcată numai cu simţire sufletească,
merge pe drumul ei, predestinat; iar la un moment
dat, în urma unui semnal venit de undeva, ea pășește
pentru un timp alături de calea proprie, pe un dru‐
meag paralel, însoţind o făptură nouă, pământeană.
(...) Unii o percep, alţii nu; în plus, nici nu cred în ea.
Mai corect spus, nu bănuiesc ce putere enormă se
află în această fiinţă energetică, dispusă, hotărâtă
să le stea alături oamenilor în viaţă. De suflet ai au‐
zit? (...)...unii îl ignoră, nu vor să creadă în puterea
lui… (...) Oricum, toată energia cu care sunt echipaţi
oamenii se recuperează. Când vine sfârșitul pămân‐
tean, cărarea de forţă croită o vreme, în paralel cu

uriașul fluviu spiritual primar, este reprimită la
matcă. Indiferent dacă a folosit‐o sau nu la maxim,
omul care și‐a încheiat existenţa Aici înapoiază su‐
fletul primit temporat…” ș.a.m.d.

La întrebările naratorului (care, în final, se pare
că doar a visat… măcar acel ultim dialog!), vizând
diverse aspecte (Cei care reușesc să devină trupuri
energetice cum fac asta? De unde vin? Care‐i scopul?
Câte asemenea fiinţe sunt?), rezultă că „Ei/Ele” vin
„de niciunde. Această trecere Dincolo ‐  sau de Acolo
către Aici ‐ nu presupune un transfer spre un alt te‐
ritoriu, doar reîntruparea într‐un alt corp, de data

asta, energetic. (...) Mișunăm și noi pe aici.
Veghem! Unii își spun îngeri păzitori.
Pretenţios! Își dau importanţă.l Mai ajutăm,
când ni se permite, stăm în banca noastră
când nu ni se aprobă intervenţia. (...) [Mai
sunt] „puzderie. Eu le percep, voi nu. Mai
exact, le vedeţi doar pe cele care au permi‐
siunea să vi le arate. Așa cum este cazul
meu, în acest moment. Altfel, recepţionaţi
doar semnale, mișcări energetice.
Cunoscuţi plecaţi Dincolo se mai joacă în
fel și chip cu voi…” (p.11)

O bijuterie fantasy este „Un gând verde‐
albăstrui”, al doilea text scurt, foarte scurt (paginile
57‐61), un mic Solaris, ca la Stanislaw Lem (ori ca
în „Biblioteca de pe Lună” a lui Mirrales), o frumoasă
poveste de dragoste care ar fi putut fi dedicată lui
Elon Musk, cel care visează să cucerească planeta
Marte… Într‐un fel, este cel mai „serios” text, doar o
blândă ironie dictând ceea ce se va întâmpla când
va începe „să se practice din ce în ce mai mult co‐
municarea prin gând” (p.57), când se va coloniza
Marte, când acolo se va întâmpla un cataclism, mult
iubita Magda (care se căsători cu altcineva pentru a
pleca pe planeta roșie) venind cu un mesaj de Acolo,
asemănător „ideologiei” lui Mișu: „…numai că nu
sunt chiar aici și nici nu‐s eu. Doar sufletul meu, un
fel de înger care a reușit să străbată marea distanţă
de acolo până la tine. Voiam să‐ţi dau vestea cea
bună, că n‐am pierit cu totul.” (p.61) 

Al treilea text scurt, „Aritmetică simplă”, este o
poveste c‐un „Dorel” care are un accident, fiind lovit
chiar pe trecerea de pietoni, are un fel de „comă
scurtă”, urmează un tratament Acum, fără cafea, al‐
cool ș.a.m.d. Decorul este… caragialesc: un bar în
centru, la prânz, este o discuţie cu „amicul Costache”,
căruia Dorel îi explică:

„‐...traversam strada, mă gândeam la Ilenuţa, ne‐
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vastă‐mea. Adică, fosta… Iar gândul meu din acele
clipe prinsese contururi clare, fiindcă pe dumneaei
tocmai o vedem, cu ochii minţii, se înţelege, drăgă‐
lindu‐se cu altul. Ce‐i drept, mai frumos și mai tânăr
decât mine. Iar eu, vai! nu mă puteam opune. Deși,
citisem undeva că forţa gândului e încă puţin știută
și folosită. Și, tocmai când să mă decid dacă merită
să‐mi încordez ori nu mai mult mintea, ca s‐o scot
din braţele tipului…”

Costache, moralist, îi rezumă viaţa de după acci‐
dent: fără nevastă, fără  job, fără idei de discuţii…
dar, fără a căuta… Femeia, una trece pe lângă barul
lor, Dorel, chiar așa îl cheamă, se duce după ea, este
oare dragoste la prima vedere, întâlnire,
conversaţie?, ea era văduvă de trei ani, „cu trei copii
pe cap, după zece ani de mariaj. Plus o soacră!”
(p.109) Cert este că scurt, pe doi sau pe trei, se decid,
Dorel și Sofia, „să se ia”, la întrebările neliniștite ale
mamei lui Dorel răspunzându‐se sec:

„‐Nu‐i cazul să vă faceţi griji, a zis el. E o treabă
de aritmetică simplă. Noi, doi, plus ei, trei, fac cinci.
(...) În plus, să nu uităm că, așa cum mi‐ai spus, tu
mai primești când și când bănuţi, și nu puţini, din
Marte în contul terenurilor pe care le‐ai arendat
acolo. Așa că o să ne descurcăm de minune.

‐Apropo de terenurile doamnei de pe Marte, cred
că tu, Dorele, ţi‐ai luat și azi medicamentele date de
domnu’ doctor, nu? se arătă ușor îngrijorată maică‐
sa.” (p.111)

Și, gata, schiţa se încheie astfel, lăsându‐l pe citi‐
tor să contribuie creativ, cu propria imaginaţie: va
fi o nuntă, o internare, altceva?

* * *
Există mereu câte ceva care leagă, într‐un fel, tex‐

tele unul de altul: precum planeta Marte, la ultimele
două la care ne‐am referit mai sus. Dar, mai ales,
este vorba de suflet! Sau, mai corect, de suflete!

Așadar, este o carte de suflet (cu suflet, „sufletă”
și suflete, pentru suflete! Cu un „ceva” care nu numai
că… „respiră din lectura acestor pagini”, fiind adică
însufleţit, dar chiar entuziasmează cititorul, reînvi‐
ind o comunitate, „marea familie a Străzii” despre
care este vorba puţin mai jos, dar și…inventând, li‐
terar‐meditativ, cu un umor special, marcă înregis‐
trată, lumi mai mult sau mai puţin paralele), în care,
poate, centrul de greutate, din mai multe puncte de
vedere, pare a fi constituit de ultimul text, „Bulevar‐
dul cu amintiri”, în care „bulevardul” este una dintre
axele economice (și, iată, culturale) ale Cetăţii, Ge‐
orge Coșbuc (în primii ani ai copilăriei scriitorului
era numit Take Ionescu, după ce a fost mai întâi
Strada Șanţului, apoi strada Covurlui!), iar „aminti‐
rile” sunt ale lui Dănuţu, copilul… Dan Plăeșu!

„Pare”, deoarece, după lecturarea  tuturor textelor
(eu am început cu ultimul), greutatea, gravitatea (cu
forma de râsu’‐plânsu’ specifică românilor),
gravitaţia, dar și lipsa de gravitaţie, exagerând, mai
mult sau mai puţin, sunt ale… condiţiei umane, re‐
flectată sui generis, prin prisma meditaţiei, dar, în
cazul unora, și prin altă mare dragoste a scriitorului:
spiritul dramaturgic, cu ușurinţă „Cealaltă viaţă a
Bărbatului haios”, „Aici și Dincolo” și „Garsoniera…”
putând fi convertite în piese de teatru care, puse în
scenă de regizori inteligenţi, prin felul în care Ab‐
surdul ajustat specific tratează… atotputernicia di‐
vină, ar fi fost apreciate, cu siguranţă, de un Eugen
Ionescu sau de Samuel Beckett. Abordarea este mai
mult decât interesantă: nu mai este așteptat… Godot,
sau, mai degrabă, împreună cu Godot este așteptat
și… omul! Omul bun, însufleţit, entuziasmat (de către
spirite superioare sau nu! Sic!), mistic sau nu…

Multe dintre personajele pseudo‐pieselor de tea‐
tru menţionate sunt ajunse la niște finaluri, la niște
momente de răscruce, de bilanţ, se încearcă o ad‐
ministrare a regretelor, nostalgiilor, melancoliilor,
amintirilor… bucuriilor, sunt prinse cumva între „Aici
și Dincolo” (ca și în textele scurte; extrapolând, cam
despre asta este vorba și în memoriile din „Bule‐
vardul cu amintiri”), dar, măcar unele, mai speră și
la o alternativă, fiindcă, după chip și asemănare, ne‐
bunia, haosul, iubirea, par să nu fie de ajuns sau să
ducă, cu ajutorul unui Sâsâit (este personaj, i se mai
spune și John! Evident, este întruparea diavolului‐
șarpe!) și a unei Doamne de Gheaţă, către ceva, alt
„ceva”, nu prea plăcut, sau, fără aceștia, către o Plic‐
tiseală a eternităţilor (există un dialog și despre
Eternitate sau eternităţi), ante‐lumești sau post‐
lumești, unde se poate medita la infinit despre „Bi‐
nele universal”...

Observa mefistotelica Moarte, seducătoarea
Doamnă de Gheaţă, vorbind colocvial, studenţește,
oarecum ca în „Cartier” (am înţeles și eu de ce am
copilărit, până la 12 ani, în „Cartier”, după cum spu‐
nea nanul meu, când venea din Ţiglina I!, numind
Cartier și zona de după Cimitirul Eternitatea): „…
Păi, nene, ori ai un program ‐ binele universal ‐ de
care ţii cu dinţii până‐n pânzele albe, ori recunoști
că direcţia aleasă nu duce nicăieri și faci altfel.

‐ Altfel, cum altfel? se trezi să întrebe cam furios
bossul universal.

‐ Înseamnă să accepţi un concurs de proiecte, în
beneficiul afacerii dumitale și al lumii, îi explică tipa
înfrigurată.” (p.137)

Obsesia acestui „altfel” sau a oricărui „altfel”, a
întrebării „cum ar fi fost altfel” este altul dintre firele
roșii ale cărţii. De aceea unele personaje și vor să se



întoarcă după moarte, unele se întorc, fantastic, evi‐
dent, este și un astfel de filon tratat sui generis și el.
Clar, nu suntem „în cea mai bună dintre toate lumile
posibile”, după cum credea un personaj de‐al lui Vol‐
taire, trebuie mereu proiecte, poate și pentru re‐
trăit „altfel”. În „Candidul” francezului, un motiv re‐
curent este revenirea la viaţă a personajelor
apropiate protagonistului pe care acesta le crezuse
moarte. La Dan Plăeșu, personajele chiar au murit
sau au fost în comă, dar revin, în fel și chip; cert este
că, precum la Candid, există nostalgia Paradisului, a
grădinii raiului (zice Candid: „dar până una‐alta tre‐
buie să ne lucrăm grădina!”), la urma urmelor, cu
toţii suntem multiplicarea lui Adam și a Evei, putem
ajunge să nu avem alte preocupări decât așteptarea
pensiei (sau a salariului ‐ pentru a ne plăti facturile)
și privitul la televizor, unde ora cinci a devenit unica
oră ‐ cu cei doi, ajunși astfel de vajnici pensionari,
se încheie „Garsoniera…”!

„Teologic” și teleologic, autorul alege pentru co‐
perta IV un astfel de fragment, în care vorbesc cei
doi:

„‐Fiindcă, atunci când noi, oamenii, murim, îi ex‐
plică baba Eva, sufletele noastre devin niște fluturași
cu aripi ca petalele de flori, iar ele zboară și zboară
până ajung sus de tot, în Grădina lu’Ăl Bătrân.

‐Și acolo ce se întâmplă cu ele? se interesă moș
Adam.

‐El le primește, se bucură că le vede și le plan‐
tează în Grădina Lui de pe balconul garsonierei, pe
fiecare la locul său. Iar când se nasc oamenii, El îi
trimite fiecăruia câte o floare de acolo, adică, un su‐
flet care să‐l însoţească în viaţă, îl lămuri baba Eva.

‐Păi, are Cel de Sus vreme să culeagă atâtea flori?
Fiindcă pe tot pământul ăsta mare se nasc atâţia oa‐
meni în fiecare zi!

‐Îl ajută îngerii‐grădinari. El culege flori doar la
ocazii speciale. Se uită în jos, vede c‐a venit pe lume
un copil mai deosebit, care‐i place mai mult, iar
atunci se duce în Grădină, ia un suflet cu mâna Lui
și‐l trimite nou‐născutului. Atunci se cheamă că
pruncul acela a fost ales și dăruit de Dumnezeu. Și
va ajunge un om mare… Foarte mare! Așa că eu zi‐
ceam că nu‐i rău, mă, Adame, să batem măcar cu
gândul uneori la ușa garsonierei Lui, doar pentru a‐
l întreba dacă mai are nevoie de ceva. ori dacă e să‐
nătos. ori dacă‐l putem ajuta cu vreun medicament
compensat, cu o farfurie de mâncare, cu o pâine. Că
în Grădina Lui n‐avem voie să intrăm, acolo e treabă
îngerească.”

Umorul special al lui Dan Plăeșu, ca ecou al re‐
ceptării Neseriozităţii lumii‐omenire (chip și ase‐
mănare, oare?), lume înţeleasă creaţinist sau

evoluţionist‐creaţionist (sau, dacă tot aminteam de
Voltaire, poate… quasi‐deist?), se va fi născut (și nu
facem psihanaliză!) poate din seriozitatea… tatălui
său, dar și dintr‐un obicei care ne aduce aminte de
baronul lui Italo Calvino, care a ales să trăiască doar
în copaci, prezentându‐ni‐l pe Dănuţu ca pe un mic
nobil (apropo de Seniorul din deschiderea articolu‐
lui nostru!), după ce doctorul Bârsan i‐a recomandat
multe fructe în dietă:

„De atunci viaţa mea s‐a urcat și s‐a desfășurat și
prin pomi. Acolo stăteam cu orele, citind, întinzând
fel de fel de fire «telefonice», pentru a comunica
«modern» cu puștanii din vecini sau doar admirând
împrejurimile de la înălţime.” (p.187)

Pomii, altă trimitere către Grădina Raiului…
Desigur, Dan Plăeșu se joacă de‐a candoarea,

poate și de‐a naivitatea, și de‐a relativitatea a tot și‐
a toate! Einsteinian (și nu numai), Pluriversul poate
fi cât o garsonieră, cu ditamai grădina pe balcon!

Bref, este o pledoarie pentru „o grădină pentru
fiecare!”, pledoarie pentru o „nouă” relaţie, nou ra‐
port între om și divinitate (deși poate suna cam
pompos!), și deoarece „finalitatea contează” (p.21)...
Și pentru că sufletul fiecăruia trebuie să fie ca o gră‐
dină!

21

PORTO - FRANCO



‐ Dom’ doctor, nu știu ce să mă mai fac cu el, râde
întruna...

‐ E bărbatul dumitale?
‐ Da, n‐ar mai fi, că am intrat în gura lumii. Cred

oamenii că‐i plecat cu sorcova.
‐ Și e plecat?
‐ Nu știu, de asta am venit la dumneavoastră.
‐ Vedem imediat cum stau lucrurile. Să vorbim și

cu el... Domnule, puteţi să‐mi răspundeţi la câteva
întrebări?

‐ Ha, ha, ha!
‐ Eventual, fără să râdeţi... Puteţi?
‐ Daţi‐i drumul, dar nu știu cât mă voi putea ab‐

ţine...
‐ Ce meserie ai dumneata?
‐ Momentan sunt capitalist. Ha, ha, ha!
‐ Am înţeles ce ocupaţie aveţi. Dar de ce râdeţi?
‐ Pentru că sunt un capitalist de care pot să râdă

și curcile... Însă cum noi nu creștem curci, trebuie
să râd singur... 

‐ Nu mi‐aţi spus de ce râdeţi.
‐ Veselia mi se trage de la cuponul de privatizare,

când am devenit acţionar...
‐ Toţi am avut cuponul ăla...
‐ Știu asta, mulţi și‐au zis că‐s niște jucării cu‐

poanele alea. Însă eu chiar am crezut, dom’ doctor,
că, investindu‐le, am devenit capitalist. Treceam pe
lângă fabrica mea și zâmbeam – la început, doar
zâmbeam – muncitorii de acolo habar nu aveau că
le eram – și eu! – patron.

‐ Dom’ le, nu e cazul să faci o tragedie din asta.
Ce a fost a fost...

‐ Păi, aici nu e vorba de tragedie, dimpotrivă. Ha,
ha, ha!

‐ Bine, fie, comedie. Și de când te‐a apucat veselia
asta?

‐ În primul an de acţionariat am tot așteptat să
mă întrebe și pe mine cineva de la fabrica aia...

‐ Ce să te‐ntrebe?
‐ Ceva, orice. Să mă salute, să mă bage în seamă,

să mă înjure eventual... Însă, nimic, dom’ doctor. N‐
am primit niciun semn. Atunci am decis să mă duc
eu la ei. I‐am întrebat dacă mai sunt înscris ca ac‐
ţionar. Eram. Le‐am cerut dividendele mele, că tre‐
cuse mai bine de un an de când eram și eu stăpân
acolo... Mi‐au răspuns că n‐au bani. Atunci m‐a în‐
cercat primul hohot de râs. Domnișoara cu care dis‐
cutasem până atunci a chemat un bodyguard care
m‐a dat afară. Dincolo de gard m‐am dezlănţuit, am
râs pe săturate... Ha, ha, ha!

‐ Dom’ le, repet,  ia‐o ușurel, în viaţă se pot în‐
tâmpla multe. Trebuie să‐i înţelegi și pe cei de la fa‐
brica aia. 

‐ Dar nu știţi urmarea. Nici în
anii următori n‐am avut noroc.
Pentru că, între timp, firma a fost cumpărată de unul,
care figurează acum între primii 500 de multimilio‐
nari ai ţării. Iar eu habar n‐am cum a reușit individul
să se facă stăpân acolo, fără ca noi, ceilalţi acţionari,
să știm...

‐ Iar de atunci, râzi...
‐ Păi, nu‐i de râs? Ha, ha, ha!
‐ Doamnă, eu sunt cumva lămurit. Într‐un fel ve‐

selia dumnealui acum îi poate face bine. Aţi auzit de
criza mondială? Să‐l ferească Dumnezeu  de necazuri
pe bogătanul ăla, că la o adică poate da faliment. Și
atunci se alege praful și de acţiunile soţului...

‐ Ce tot șușotiţi acolo, dom’ doctor? 
‐ Șușotim, omule, că poate fi și mai rău. Noi avem

aici fel de fel de cazuri. Unul a avut acţiuni pe o ban‐
chiză din Oceanul Îngheţat de Nord. Iar, recent, de
când cu încălzirea globală, banchiza s‐a topit. Când
l‐au adus la noi, era distrus. Nici el nu știa ce să facă:
să râdă ori să plângă. Numai când colegului de salon
i‐a venit vestea că insula Bigi‐Boga din sudul Pacifi‐
cului, unde era coproprietar, s‐a scufundat, acţionarul
de pe banchiză s‐a luminat la faţă și a zâmbit larg. 

‐ E slab tipul! Nu reușește încă să râdă. Ha, ha,
ha!

‐ Stai să‐ţi mai spun. Treptat s‐au înmulţit cazurile
de capitaliști doborâţi la pământ. Și ăia au învârtit
afaceri serioase, nu ca dumneata. Să‐ţi mai spun nu‐
mai o situaţie. Un tânăr a vândut terenuri pe Lună,
iar când îi înflorise binișor businessul, a apărut o
lege a retrocedărilor, de a pierdut sărmanul om totul,
fiindcă un alt tânăr – american! – vânduse deja ace‐
leași terenuri cu un deceniu în urmă...

‐ Hai, nevastă, să mergem! Nu‐i de mine aici, asta‐
i casă de nebuni! Eu sunt capitalist normal la cap.
Vesel, dar normal la cap. Și să vă spun de ce râd eu,
dom’ doctor, fiindcă se pare că n‐aţi priceput.

‐ Aici ţi‐e locul, omule. Rămâi la noi, cât mai avem
saloane libere...

‐ Nici gând. Eu știu mai bine decât dumneata ce‐
o să se aleagă de  bogătanu’ lu’ pește. L‐am citit pe
stimabilu’. O s‐o încurce! Dacă nu mâine, atunci poi‐
mâine, dar se va întâmpla... Ha, ha, ha!

‐ Măi bărbate, nu‐i dori omului răul! Fii iertător!
Râzi și hai acasă!

‐ Așa‐mi placi, fii mulţumită că ai un om vesel
alături. Să‐ţi fie teamă de cel îmbufnat, nu invers...
Ha, ha, ha! Atunci noi vă lăsăm, dom’ doctor, ne gră‐
bim că ne așteaptă afară racheta pentru Alfa Tauri‐
14, unde mi‐am stabilit reședinţa concernului.
Steaua asta e plină ochi de capitaliști barosani... Și
toţi râd! Ha, ha, ha!
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ANIVERSĂRI

Dan Plăeșu ‑ 80
Acţionarul vesel



Da. Ca dintr‐o magazie cu vechituri, ţâșnește din
memorie lumina unor faruri de ceaţă. Survolează
orașul, noapte de noapte. Spală acoperișurile caselor
de rugină și frică. Din zidurile igrasioase mă urmă‐
resc ochii, ca niște telescoape, ai unor umbre cu aripi
uriașe. Fac exerciţii de zbor. S‐a scris în toate ziarele,
ca despre o mare izbândă a unei știinţe oculte. E
noapte. Tu îţi lași părul să fluture, acoperi luna și
întorci cântecul în cocoși. Eu aștept clipa în care o
umbră uriașă o să‐mi sară în spate. Încă nu urlu de
frică. Când un val lovește ţărmul, notez în caiet ora
300 a.m. pe aripa unui fluture. Printre umbre, cea a
fratelui meu aruncă în mine cu pietre. Nu e păstorul
unei turme de capre, eu nu răscolesc pământul. Re‐
cunosc pietrele după zgomote ascuţite. Îi spun um‐
brei fratelui meu că în memoria mea, ca într‐o ma‐
gazie cu vechituri, se mai găsesc cuvinte tandre
despre viaţă, fericire, iubirea aproapelui, înţe ‐
lepciune, toleranţă într‐o ordine aleatorie. Ea râde
și continuă să arunce cu pietre. Se face dimineaţă,
nu și lumină!

* * *
Niciodată n‐am văzut ceea ce mi‐au spus alţii că

trebuie să văd. 

* * *
În cătunul în care m‐am născut până și uliţele

suferă de boala personalităţi. 

* * *
Rotiţele timpului au început să scrâșnească; semn

că au ruginit.

* * *
Sub pleoapele ochilor poetului pulsează visele

lumii întregi.

* * *
Respirăm câteva secunde, apoi adormim o eter‐

nitate.

* * *
Cine ar putea să‐mi spună unde este casa natală

a păsărilor migratoare?

* * *
Un magician cu mască de înger decrepit scoate

din jobenul său câţiva fluturi orbi. 

* * *
Aforia, ca efect al noului virus, o altă meteahnă a

secolului XXI.

* * *
Soţia primarului este „metodist”, „director” sau

„activist” unic la Căminul Cultural. A câștigat glo‐
rioasă concursul, anunţat și desfășurat în aceeași zi,
la care, dacă ar fi participat, nici Nicolae Manolescu

n‐ar fi avut nici o șansă. Câștigă ‐
toarea nu cred că ar putea numi
trei – patru reviste importante sau trei – patru scrii‐
tori români în viaţă.

* * *
Îmbătrânesc, deci exist!

* * *
S‐a descălţat și, zâmbind fericită, a început să

calce desculţă pe visele mele. 

* * *
Să las o ușă deschisă spre melancolia lumii!

* * *
Să nu amân ceea ce am de făcut azi, mâine s‐ar

putea să nu mai fiu!

* * *
Mă mulţumesc cu o zi pe an când vine la mine în

vizită fericirea. 

* * *
În cireșul din grădină sclipește o rază de primă‐

vară și se așează pe fereastra pe care niște mâini in‐
somniace au șters‐o de rouă!

* * *
Linia vieţii din palma stângă se‐ntrerupe în palma

dreaptă a cerșetorului din faţa unui mall. Cinci
tatuaţi trec râzând pe trotuar. Pe ceafa groasă a unuia
se lăfăie un fluture uriaș. „Aud un geamăt”. Da.
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GÂNDURI

Din caietul unui vânător de fluturi (2)
de Dan Movileanu
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ESEU de Magda Ursache
Limba noastră i‑o comoară?

Mai e româna, cu spusa lui Alexe Mateevici, preo‐
tul martir, „limbă sfântă”? Mai e „un fagure de
miere”? Mai e „acasă la dânsa” limba românească
„o bună gospodină și are  multe de  toate” în cămară,
cum scrie Eminescu? Or, Eminescu e greu de iubit,
la fel, limba lui, pocită de la vârf de ierarhie până‐n
poalele fostei ministrese a  Învăţământului, Anisie.
Mă tem că uper middleclass (clasa medie superioară),
cu vorbire elevată, dispare după reformele  peste
reforme ale școlii. Iar tinerii au emoticoane. Ce le
mai trebuie cuvinte? Digitalizăm limba  și ne‐am
scos.

Da, clasa politică își bate joc de cea mai mare
avuţie, limba română. Are o zi de celebrare –numai
una‐ și trece. Asta prin legea  din 2011, promulgată
de Iohannis în 13 martie 2013. Zi cu ghinion, de
vreme ce de la politicale i se trag multele boli. Legea
Pruteanu, din 2004, ar fi avut efect vindecător, dar
cine s‐o aplice? Și ce spor la buget am avea dacă s‐
ar da amenzi politicilor, pentru  greșeli de rostire!
Un userist plus ne amăgește electoral, că ar fi „oa‐
meni suficienţi de inteligenţi”, altcineva vorbește de
„doi partide”, pronunţiile „novatoare”abundă,
președintele are probleme cu diftongii, Rareș cu
acordul, Câţu cu de toate.

Un leologism (pentru necunoscători, Leo But‐
naru), din 2021, sună astfel: „Cuvântul e prima mi‐
nune care i s‐a întâmplat omului.”A încetat să mai
fie minune chiar după ce minunea s‐a întâmplat?
Îndată ce asculţi cum uzează  clasa politică de cuvânt,
îţi spui: da, a încetat.

Nu mai vrem să‐i sporim minunea, dimpotrivă.
Am îmbogăţit‐o cu un sicriu de plastic, numit izoletă,
ba i‐am aplicat și masca morţii pe faţă, să nu i se
mai audă strigătul. În FPC, au intrat vocabule ca
(r)apel, covidos, restricţie, incidenţă, alertă, loc‐
daun... Exasperat, Ion Scorobete răbufnește în poe‐
mele din Bagaj de mână cu sau fără izoletă (Editura
EIKON, București, 2020): „Stai în casă baricadat de
strigătul supraveghetorului / COVID 19/ te repro‐
gramezi la dentist/  pentru când sfârșitul va fi opor‐
tun/ deretici prin bucătăria muncilor amânate/ re‐
fulările treze/ rezervele de conserve și usturoi/
zăvorât în betonul cu mucegai la ferestre și cireși
înfloriţi/ de mai mare dragul/ întocmești planul
operaţional/ în perimetrul îngust de pe Sextil
Pușcariu// tragi un perdaf strălucirii razelor bolnave

din păcătosul 2020/ le trimiţi neantului// în casă e
frig/ tot mai frig pentru soldatul neinstruit pe frontul
derutei/cu un dușman invizibil”.

Omul se cunoaște nu numai după scris (esee),
dar și după vorbit. Și, cum  premierul nost’ e greu
de înţeles după vorbă, după port, masca medicală i‐
a venit pleașcă. Vocabula a fost pusă în circulaţie de
Paleologu junior, pleașca fiind Băsescu, adorat de
inevitabila tocșoistă Tatoiu, pentru că „te face din
vorbă”. 

Limitele de gândire corespund cu limitele de
vorbire? Poate n‐am auzit noi bine din cauza măștii
negre. De fapt, Câţu ne‐a trimis un „mesaji”: „Astăzi
(2 septembrie, nota mea) câștigăm big time!” și și‐a
dat jos rucsacul de pe umăr. Nu mai e premierul ce‐
lor „doișpe minute”, dorește să mai stea la cârmă
deoarece n‐a primit niciun „reproși” de la președinte.
Așa că nu se vrea vulnerabil, șantajabil și câte (era
să scriu cîţi) altele Luptă pentru popor (când politi‐
cienilor le e greu de tot, fac să răsune flașneta
naţionalistă) și pentru bunăstarea lui. Unde am mai
auzit asta cu bunăstarea? A, la congresele și plena‐
rele lui Ceaușescu, Câţu  n‐o să permită ca poporul
lui să fie sărăcit. Prin facturi la curent electric, da. O
dedicaţie muzicală posibilă? „Te‐am văzut la lumâ‐
nare”. 

După Cîţu trăim bine, numai el nu vede că guver‐
narea e un dezastru. Inflaţia e lacomă rău, a înghiţit
deja juma din pâinea românului. Credeţi că premie‐
rului îi pasă? El, care are pâinea și cuţitul, habar n‐
are cât costă o pâine. Nu mănâncă pâine. N‐are ne‐
voie. Berea e pâine lichidă. Și dacă bei la greu (cf.
antecedentelor), și te îmbeţi de putere, poţi vedea
dublu creșterea economică. Numai după ce a răs‐
puns presei că nu știe cât costă o pâine trebuia să‐și
dea demisia. De sub mască s‐a auzit vag „dimisia”,
poate din cauza zgomotului pe care îl făcea econo‐
mia duduind. Numai că zgomotul era de cădere.
Presa îi denudează tromboanele. Ale lui și ale
clănţăilor de partid ca Batistuţă, care îi umflă cu
pompa de la bicicleta lui Iohannis personalitatea ca‐
rismatică. În ce mă privește, mai bine recitesc dis‐
cursul lui Caţavencu decât să‐l ascult pe Rareș Bog‐
dan.

Ne lăsăm supuși la rău și la mai rău? Poate
câștigăm la „Loteria regretelor”, organizată de mi‐
nistresa Sănătăţii pentru pro‐vaccinare. S‐o ieși din

„Nu poţi fi român dacă nu vorbești românește, deși poţi 
vorbi românește fără să fii român.”

Ioan‑Aurel Pop
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izolare și s‐o găsi un  ţap ispășitor. Sau doi și‐o ca‐
pră.Taci, Piaf, cu Je ne regrette rien al tău! Cum să
nu disperi că trăiești o peroadă atât de lungă a
anormalităţii devenită normalitate? Și ce de definiţii
(mai exact reclame) primim pentru vaccin! De la
Câţu, pentru care vaccinul e  „Cafeaua la interior.” O
profă, ca‐n reclama la ciocolată, cu marmota păroasă
împachetând tablete, era precisă. Vaccinul pentru
doamna? Miros de cretă (eu nu‐l simt, am Covid!),
zgomot pe culoare (bullyng?), trăncăneala per faţă
cu colegii de cancelarie.  Într‐un cuvânt: prostie. 

Cum are probleme cu articularea, F.V. Câţu a
renunţat să articuleze vreo replică  (v. Summitul de
la Kiev) când premierul Ungariei a afirmat în plen
că „România e stat ocupant”, iar Trianonul ‐ o min‐
ciună de dânșii învăţată și care trebuie dezvăţată
grabnic de istorici (ca Lucian Boia).

O știristă cu sâni consistenţi de la ProTVa pome‐
nit de un „incindent”. Atâta tot?  Sigur că m‐am în‐
trebat dacă premierul n‐a replicat, așa cum trebuia,
din ignoranţă sau din trădare voită de ţară, atunci
când a auzit că Transilvania e comparabilă cu Cri‐
meea de „peste mare”. În școala stalinistă, am învăţat
despre desculţii „imperialiști de la Mărășești”, dar
și despre „fasciștii” prostiţi să lupte cu Măreaţa Uni‐
une (decupez din folclor: „Șapte mere‐ntr‐o basma
/Și‐am plecat la Moscova!”). Acum, vedem pas cu
pas cum sunt evitate pelerinajele pentru comemo‐
rarea eroilor, a martirilor pușcăriilor comuniste. Cu‐
rând, România va fi re‐educată.

Capacitatea de a te jertfi, spiritul de jertfă îi
definește pe bărbaţii de stat adevăraţi. Avem bărbaţi
politici liberali? Mai va. Avem, în schimb, femei băr‐
bate, ca doamna Turcan, care freacă lampa lui Aladin
să întrevadă viitorul României. Bilă de cristal, ca
Mama Omida, n‐are? Și totuși nu l‐a întrecut încă  în
ignoranţă pe colonelul Gheorghiţă, cu adeverinţa
„ad labam”. 

Presarii curajoși îi supun ironiei, ajung până la
satiră, dar le‐ar trebui, la carul cu oale dogite, o bâtă‐
două. Deși o înţeleg doar din când în când, eu m‐am
oprit la limba lui Cîţu, pentru că se află sus de tot
într‐un top al infracţiunilor de rostire românească.
De altfel, în aceste zile de circ politic, de bătălie pen‐
tru ciolănel (că mare lucru nu mai e de ros), cui îi
mai arde de reguli  gramaticale? Iar limbajul caco‐
fonic abundă. „Alianţa toxică care”, plină ochi de
„fasciști”, în opinia lui  Câţu (care își reclamă adver‐
sarii politici Comisiei Europene și Americii), o să‐l
ejecteze din politică pe premier? Altă întrebare: O
mai fi cineva care să confunde, ca Vanghelie, ejectat
cu ejaculat?

Cum spuneam, ca să‐i poţi pricepe pe politici
(dârji lunetiști care trag din toate poziţiile în biata

noastră limbă, ochind accente, diacritice, forme de
plural, toate corecte), ar trebui să fie traduși din ro‐
mână în română.

Și pentru că am ajuns la faimoasa expresie tra‑
duttore‑traditore, îi las în plata Domnului (și a ser‐
viciilor), ca să vă semnalez o mostră de traducere
internetontică din multele descoperite de prof. dr.
Mihaela Malea Stroe, într‐un text intitulat Limba
noastră cea de toate zilele, apărut pe site‐ul La pas
prin Brașov, pe 2 septembrie 2021. Apelând la Goo‐
gle Translate, autoarea găsește cea mai mare gafă a
traducerii automate. O citez: „boacăna supremă, greu
de egalat, o comite când traduce (pe formula „unde
dai și unde crapă”) condei de grafit prin grafitcon‑
dom / préservatif en grafit/ Grafitcondom”. Așa
moștenim avutul limbii române, inventarul de cu‐
vinte, traducând condei prin condom?

Ce să mai zici decât Înapoi la școală? Numai  că
această trimitere unde trebuie apare la televizor în
engleză: Back to school!,  ba chiar, ca să avem pentru
ce 8‐a, Back 2 school!

Oare domnul ministru al Învăţământului, Sorin
Cîmpeanu, Profesor cu Pî mare de îmbunătăţiri fun‐
ciare, va reacţiona la acest îndemn anglicizat sau își
va păstra masca de Buster Keaton?

Și mă tot întreb: Ce‐or mai vorbi, până ne asur‐
zesc, politicienii noștri, dacă nu spun nimic sau spun
nimica toată?



Și se făcea că o apă mare venea spre mine nu se grăbea și broasca râioasă stătea cuminte mă
privea cu un ochi nu mi‐e frică, se va transforma în prinţ?

2

dacă un cuţit nu are zimţi, înţelegeţi odată că e foarte greu pentru stângaci, pentru că: ‐ nu
pot tăia cozonacul ‐ venele ‐ un pepene roșu ‐ plicul de la anaf ‐ oameni buni, lăsaţi zimţii să
vină la mine. și cozonacul ăla să fie cu nucă. hotărăște‐te, zimţii sau dinţii

3

deschid dulapul rupestru din casa bunicii: o poza din CroMagnon, un muc de lumânare arsă,
șervete de bucătărie home sweet home, un canaf verde, ceas de mână stricat oprit la ora
13:22, degetar, a, uite și niște ace de cusut, lista cu materiale electrice și piese de televizor
„Dacia", proces‐verbal teren anul 1943, obiect de măsurat timpul (cred), decizia nr.
17.02.1952 de pensionare, o lamă de ras, chibrituri arse, sfoară, un bilet de tren... dar, unde‐s
zăpezile?!

4

dickens‐defoe‐dostoievski‐dumas‐descartes. nu mai știu cu litera „d". zi tu. danilov. „whiskey
time to drink" ne fotografiam noaptea pe ochiurile alea de lumină din piaţa mică. o făceai pe
cocoșatul de la notre‐dame, paharul stătea pe pervaz și râdeam ca nebunii, ai „f" de la fazan,
mai joci? da. zi cu „e": esop‐esenin‐epicur‐eluard, mai știi? da. cine? eminescu.

5

îţi propun un joc: acoperă‐ţi ochiul stâng cu mâna stângă, doare celălalt? acoperă‐ţi ochiul
drept cu mâna dreaptă ce vezi acum? apoi leagă‐ţi mâna stângă la spate scrie cu dreapta și
invers apoi sari într‐un picior, ce scrie pe cartela de metrou? cât de sus se înalţă zeppelinul?
dulce ca pelinul. în piaţa huet măturătorii strâng frunzele.

6

când voi împlini 50 de ani mai am puţin o să spun că am aceeași vârstă cu tine. o să port un
rucsac kaki o să‐mi atârn de el fluierasul cu care mă feream de urși o să‐mi cumpăr cei mai
urâţi bocanci și o să‐ţi arăt caprele negre promit să nu mai închid ochii când trecem podul.
până atunci dau cailor cuburi de zahăr.
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RECITAL LIRIC

Angela Baciu
(din lectura publică 

la Festivalul de Poezie „Grigore Hagiu”, 2021) 
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CRONICĂ LITERARĂ

În căutarea eseului nepierdut al spiritului galic și neo‑galic,
francofon și francofil

(fragment)
Vasile Spiridon, Hexagonale, I, Eikon, București, 2020

Șarmantul Vasile Spiridon, atent și la cele extrem
contemporane, își încheie „articolul/capitolul”, din
prima parte a cărţii, dedicat lui Roland Barthes (cu‐
prins în conţinutul acestui prim volum dedicat, în
ultimă instanţă, unui fenomen cultural complex,
complicat de definit în lipsa de plăcere a grabei pu‐
blicistice; dar vom reveni!) astfel:

„Mă gândesc, în primul rând, la distanţa socială
și afectivă pe care trebuie să o respectăm astăzi unii
faţă de ceilalţi (cazul extrem reprezen‐
tându‐l «dragostea la distanţă»). Nu în ul‐
timul rând, cred că, în faţa gravelor pro‐
bleme ale contemporaneităţii, membrii
oricărui grup trebuie să‐și însușească le‐
gile nescrise ale unei etici a convieţuirii,
ale unei morale a delicateţii, așa cum le‐a
predat profesorul Roland Barthes.” (p.50)

Cu siguranţă, unii critici de astăzi pot
adera la o astfel de morală delicată a ana‐
lizei,, chiar „intoxicaţi cu metode moderne
de cercetare a discursului (cl)amoros”
(după cum scrie în primul text al cărţii, și
cu auto‐ironie: „noi, criticii de astăzi”, prim text nu‐
mit „Jocul privirii trubadurești”, unde are loc  un fel
de coborâre la pașoptul unei anumite sensibilităţi
și mentalităţi ‐și scriitoricești ‐, născătoare a iubirii
de la distanţă, chiar dacă a existat și o vârstă ovi‐
diană de aur, menţionată (p.13), iubire care se
slujește astăzi de chat‐uri de tot felul, implicând sau
nu platonism), adoptând chiar o tehnică trubadu‐
rească în ceea ce privește feciornicia textului literar,
în manuscris sau gata prins în cernelurile, delicate
și ele, ale centurilor de castitate editoriale.

Cert este că o astfel de descălecare în timp, mai
exact în zorii unui anumit tip de literatură, lumi‐
nează până azi o primă clasificare, maniheistă: texte
gen lirică trubadurească ca o „contrapondere la cân‐
tecele de gestă”, licenţios versus decent, libertate
versus datorie, globalism versus tradiţionalism
ș.a.m.d.

La capitolul credinţă versus îndoială…raţională,
îl avem „ales” pe Paul Claudel, în „Dialog întregitor
cu Liniștea”, scriitorul „pentru care catolicismul este
singurul mod de a accede la comuniunea și comu‐
nicarea cu Universul și cu umanul”, care „repudiază
fără echivoc orice alte doctrine filosofice sau confe‐
sionale care, și ele, au pretenţia de a fi întemeiate
pe adevăr”, „criticul” Paul Claudel fiind fără milă „cu

alde Voltaire, Renan, Michelet, Hugo și toţi ceilalţi
nelegiuiţi!/ Sufletul lor este‐mpreună cu sufletul câi‐
nilor ce au murit, cărţile lor sunt ca gunoiul”! Aceasta
în anul 1911, când publică cele „Cinci Mari Ode”, ‐
are 43 de ani ‐ intonând „marele poem al omului
nestăpânit de întâmplare”, crezând „în real și în rea‐
litatea spirituală și sufletească”, „totul fiind creat și
ordonat de voinţa divină” (p.19). Cel puţin în „Ode…
”, „Paul Claudel opune haosului conștiinţa măreţiei

spirituale prin contemplare” (p.23) și, în
acest context, înţelegem mai bine raportu‐
rile încordate cu sora Camille.

În afara comentariului la cele „Cinci Mari
Ode”, Vasile Spiridon se mai oprește și la
„Un poet privește crucea”, poate prea puţin
pentru vasta operă a francezului, dar îndea‐
juns pentru un paragraf final (de capitol)
care luminează, și printr‐un citat, caracte‐
risticile unui tip uman deosebit:

„Pledoaria cărţii Un poet privește crucea
este în favoarea ideii că mântuirea poate fi
obţinută în fragmentul de existenţă terestră,

iar nu în afara acesteia, prin puterea de a domina
sentimentul trecerii și de a simţi integrarea organică
în lume. În această experienţă izbăvitoare, care re‐
levă și revelă sensul însuși al vieţii, omul trebuie să‐
și însușească sensul suferinţei lui Hristos. De aceea,
printre rândurile cu inflexiuni liturgice evidente ale
cărţii lui Paul Claudel, Crucea se arată palimpsestic
ca semnul unei datorii și al unei speranţe: «Hristos
a ajuns pe înălţimea Golgotei și Și‐a predat povara.
Noi, lucrătorii însărcinaţi anume, trebuie acum să
isprăvim crucea, să ansamblăm cele trei bucăţi și să
ridicăm spre cer această veșnică implorare în formă
de unghi deschis ale cărei două părţi, convergente
și divergente totodată, vor fi împreunate de cele
două braţe ale lui Hristos.» (p.47, în Claudel, 27 la
V.Spiridon)

Apoi, Vasile Spiridon se întoarce iar în timp, la
Cyrano de Bergerac  (1619‐1655), „Un d’Artagnan
trecut prin cultură” (p.28), care, probabil, ar fi fost
și el destul de blamat de Claudel, concluziile criti‐
cului român fiind acestea, cu ceva urme de simpatie:
„Au fost frumoase acţiunile acestui om cutezător,
plin de spirit combativ, înzestrat cu o gândire eclec‐
tică și îndrăzneaţă. A negat teoriile despre nemurirea
sufletului, convins fiind că acesta nu poate subzista
fără trup, dar suflul său revine atunci când în aerul
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timpului zboară ideile contestatare. Viaţa și opera
lui Cyrano de Bergerac îndeamnă nu numai să nu
ne vedem lungul… nasului, ci și să ne luăm nasul la
purtare. Numai astfel se poate schimba faţa lumii.”
(p.32)

Portretul pe care i‐l face lui Apollinaire, încadrat
de două trimiteri justificate, dar surprinzătoare, la
proze ale lui Ștefan Bănulescu, este memorabil (în
„Poetul, ca și soldatul Apollinaire…”, pp.33‐38). Des‐
pre un portret de grup, un triunghi artistic (în care
apar câteva rânduri și despre Camille Claudel, dar
și despre alte 99 femmes), este vorba în „Cuvinte
sculptate”, treimea fiind a Clarei Westhoff, soţia lui
Rilke și eleva lui Rodin, Rilke și Rodin,  cele 99 de
femei, cu sau fără Camille, fiind ale lui Rodin. Să fi
fost o afacere sentimentală, un alt fel de triunghi?
Poate mai importantă este altă concluzie: dincolo
de relaţiile dintre cuplul Rainer‐Clara și maestrul
Rodin, pentru poet „întâlnirea cu Rodin nu a rămas
fără rezultat pentru poieticitatea sa, deoarece a
înţeles că versurile trebuie să fie sculptate cu o daltă
de sânge (potrivit Lecţiei despre cub stănesciene)
(...), iar nu pictate (această comparaţie nu comportă
vreo nuanţă de discreditare a artei picturale). Într‐
adevăr, nimic nu crește la umbra marilor copaci, iar
Rilke (și soţia sa, Clara, într‐o mai mică măsură), a
resimţit aceasta din plin, viitorul mare poet dându‐
și seama că, dacă vrea să crească, trebuie să‐și caute
locul său sub soare.” (p.55)

Partea I a cărţii (Cele patru părţi sunt intitulate
astfel: Francezi din Hexagon, Francezi faţă în faţă cu
Hexagonul, Spaţii expoziţionale hexagonale și Români
în Hexagon, aceștia, pentru curioși, fiind (în ordinea
„tratării”, Tristan Tzara, Paul Goma, Basil Munteanu,
Virgil Ierunca, Isidore Isou și Liviu Ciocîrlie!) mai
cuprinde și un eseu dedicat pandemiei lui… Albert
Camus, adică romanului „Ciuma”, reeditat la Galli‐
mard cu ocazia comemorării a 60 de ani de la
dispariţia lui Camus, într‐un accident rutier, îm‐
preună cu editorul său, Michel Gallimard. Mai exact,
mesajelor profunde la care trebuie să fie atent „gră‐
bit cititor mediu”! „Cel mai cel” mesaj ar fi „acela că
mai grea decât toate bolile de pe lumea aceasta, en‐
demice sau nu, este boala vieţii înseși. Iar fiinţa
umană,, orice ar întreprinde, nu‐i va găsi leacul, pen‐
tru că nu există vreunul definitiv niciunde și nici‐
când.” (p.60)

Există o legătură subtilă între rândurile despre
„Ciuma” lui Camus (în special, cităm, printre rânduri:
„De nevăzut, dar fiind prezentă peste tot, contagiu‐
nea pune la grea încercare fiecăruia dintre cei izolaţi
de lume frica și credinţa, dar mai ales sentimentul
solidarităţii și comportamentul moral faţă de se‐
meni. (...) Desigur că nimeni nu poate ști mai bine
decât autorul care i‐au fost intenţiile ‐ lupta
Rezistenţei franceze  împotriva nazismului ‐ dar,

dincolo de acestea, o dovadă ficţională evidentă că
are dreptate este faptul că orașul asediat de ciumă
se apără, evoluţia de la solitar la solidar constituind
fundalul acestei revolte, o revoltă în sens camusian
‐ de luciditate în faţa absurdităţii propriei existenţe
și a nonsensului vieţii, în general”, p.59) și cele de‐
dicate unui curs al lui Barthes (ne pregătim să în‐
chidem cercul prezentării primei părţi), mai exact
cărţii „Comment vivre ensemble. Simulation roma‐
nesque de quelques espaces quotidiens. Notes de
cours et de séminaires au Collège de France, 1976‐
1977”, din care cităm, dinspre final (p.49):

„Suntem îndemnaţi să reflectăm asupra distanţei
pe care trebuie să o ţinem unii faţă de alţii pentru a
fi satisfăcuţi de condiţiile socializării, fără a avea im‐
presia că suntem sufocaţi (eventual, de purtarea
unei măști sanitare). De asemenea, putem conș ‐
tientiza condiţiile care se impun pentru a se întemeia
în interiorul grupurilor restrânse o etică a convie ‐
ţuirii armonioase. Plecând de la considerentul că
există o «fantasmă» a sociabilităţii, care ar satisface
exigenţa fiecăruia de a trăi potrivit idioritmului do‐
rit, profesorul Barthes a dezbătut inconvenientele
care produc tulburări de ritm atât individual, cât și
colectiv în interiorul grupurilor mai mari. Concluzia?
Integrarea socială este inevitabilă, iar singurătatea
este de negăsit.”

Aceasta în condiţiile în care „idioritmia înseamnă
protejarea unui unui ritm simplu, mobil, curgător,
care să nu fie obligat de a intra într‐o cadenţă impusă
din afară. Prin urmare, ceea ce societatea impune
înainte de toate vieţii, timpului, gândurilor și expri‐
mărilor individale este un ritm neconvenabil.” (p.48)
Cuvântul „idioritmie” (format din idios = propriu și
rhytmos = ritm), „care ţine de sfera lexicului religios,
asigură acoperirea semantică în cazul oricărei comu ‐
nităţi unde ritmul individual nu este obstruc ţionat,
în nicio împrejurare, de nimeni din interiorul sau
din afara colectivităţii.” (p.45)

Barthes observă ceva neglijat, de obicei:
„Toate utopiile la care s‐a visat până acum au

avut drept model ideal de organizare viaţa comuni‐
tară, ipotezele puse în ecuaţie fiind doar de natură
socială. Or, fantasma trăitului idioritmic nu este de
raportat la vreo utopie socială, Barthes exprimându‐
și părerea de rău că nu s‐a imaginat încă o utopie
domestică despre un astfel de ideal al fericirii indi‐
viduale de găsit în convieţuire. Explicaţia rezidă în
faptul că utopiile tocmai de aceea sunt imaginate a
fi numai colective, întrucât resping de facto
aspiraţiile către o viaţă dusă în izolare.” (p.46)

Cam acestea, selectiv, ar fi subiectele pe care le
atinge Vasile Spiridon în prima parte a cărţii sale, o
nouă dovadă a legăturile spirituale strânse dintre
români și francezi…

Hadrian G. Sec
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FESTIVALUL NAțIONAL DE POEZIE „GRIGORE HAGIU” 2021

O relaţie specială

Când lumea respecta cuvântul scris 
cărţile circulau din mână în mână, 

sufletul pereche căutat cu lupa prin univers
descoperea sânii cu aromă de ciocolată

cocoţaţi pe praguri de nisip

O privire blocată.
Dintr‐un vârtej stelar sau din altul 
Un val îngheţat sparge liniștea
nu mai există spovedanie

Esenţa poeziei se risipește în singurătăţi
A essência da poesia
se dissipa na solidão
cu suișuri și coborâșuri.
Apusul arde jurămintele uitate 

sub pașii din ce în ce mai grei

Când lumea respecta cuvântul scris
umbra cerului se îmbăta cu aroma iluziilor 
sufocate de vinuri învârtite în pahare.

Câtă nobleţe! 
Quanta nobreza!

Perfecţiune

Îmi ard tălpile
piatra colţuroasă mă străpunge
durerea se lipește de poemele abstracte
pe care nu le‐am scris

Neputinţa sălășluiește în trupul căzut 
în întunericul memoriei

se sfărâmă o parte din mine lângă zidurile 
cetăţii portugheze

Locul regelui gol,
regina, cu umerii colţuroși
ascunși în mătăsuri, atinge cu trena rochiei
podelele reci

Mâinile firave ţin poalele veșmântului regal

Mersul îi este grav, pașii apăsaţi traversează 
o cetate pustie ‐

la masa rotundă cavalerii se înclină tăcuţi 
privesc pe sub pălării harta mărilor,
au mai pierit în furtună două corăbii

Mă sufocă valul și versul
lupt cu literele purtătoare de armuri 
Eu luto com as letras de armadura
carcase din lemn, catarge
și vâsle rupte plutesc în derivă, 

nu văd pământul

Cuvintele se pierd în adâncuri
Gândurile mele.
Meus pensamentos.

Temeri

O!
Mă îndepărtez tot mai mult de adevăr 
minciuna, ura, trădarea
mi‐au îmbolnăvit existenţa
nu mai pot trăi în acest imperiu, în acest veac
sistemul financiar este pe butuci 
se lasă așteptat salvatorul 
puterea monedei a slăbit, la fel și credinţa 
crucea se transformă în violenţă
clopotele sună tot mai slab sfârșitul 
Scapă cine poate.

Disperarea se întinde pe tot continentul 
Infernul stă la pândă așteaptă să ne stingem 
brusc cruciadele nu mai sunt de ajutor
comorile lumii s‐au pierdut între secole
iar cuvintele sunt bine ascunse în cărţi preţioase
se zbat să iasă la lumină.

Cui îi mai pasă?
Speranţa este în moarte clinică 
nu mai poate supravieţui

A esperança está em morte clínica
ela não pode mais sobreviver

Poeţi premiaţi:
Violeta Craiu, 

Premiul Editurii Cartea Românească Educaţional ‑ Iași

ediţia a XXX‑a, Tg. Bujor
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Sâmbătă

Depărtări și tăceri

Nu ţi‐am spus cât am suferit 
când te‐ai așezat la capăt de lume

Ai plecat dincolo de ocean fără un zâmbet.
Atunci, îmi pierdusem minţile,
nu mă regăseam în oglinda spartă, 
respiraţia îngheţase

Mă prăbușeam zi de zi peste orașe imaginare 
și speram.

„Cuibărite într‐o piatră”, dragostea și așteptarea
mi‐au adâncit amarul
Aninhados em uma pedra,
o amor e a expectativa aprofundaram 

minha amargura

Strigătul meu disperat nu l‐ai auzit, 
visurile nu au mai prins viaţă,
iar presimţirea s‐a pierdut nicăieri. 
Chipul tău, chemarea mea șlefuiesc un timp ireal,
dureros, fără lumină, fără ideal.

Secunde

Vămile și‐au pus lacăte,
As alfândegas encerraram suas portas
vor fi în pas cu moda!

Nu trece nimeni, doar vântul face acrobaţii 
în aer,

vuiește necontenit, apoi se oprește brusc ‐
nu i se ridică bariera.
Nu are nevoie de pașaport. 
Trecerea lui prin graniţe este liberă, 

este Favorizat de Zei.

Literele pe care le‐am scris au plâns, 
zac la rădăcina unui brad tânăr.

Dincolo de barieră privește zarea însorită: 
Libertate!

Ce dor, ce vis
nu o va cunoaște niciodată!

Ah! Cât să mai scriu?
Mă doare în piept de disperare. 
Unde sunt Fraţii noștri?
S‐au amestecat cu ceilalţi să li se piardă urma, 
nu mai rostesc nicio rugăciune în limba maternă
‐ Frica le‐a pus multora ștreangul de gât.

Un gest și gata!
Toate ferestrele vieţii se vor închide, 
ca și vămile...

Să nu mai treacă nimeni!
Que nao passe mais ninguem!

Duminică

Nu eram pregătită să te pierd sau să scriu 
un ultim poem:

uscăciunea din ochi încă persistă...

Din când în când,
Timpul așază oboseala așteptărilor, 
apasă cuvântul ultimului vers

Rugăciuni în constelaţii stelare
Orações em constelações estelares

Ciudat!
Raze multicolore peste lume, aceeași muţenie ‐
silabe risipite pe aripi de vânt 
peste armura de cavaler.

Pribegești și ademenești clipele peste 
neliniștea mea.

Din trecut, crengi verzi te‐au ajutat să zbori ‐
anii au înflorit, nu pentru mine – 
Era cruciada ta!

Degetele‐ţi reci, ca niște râuri, 
au cotrobăit în inima nealinată.

Un cântec de leagăn timpuriu, un delir 
de neclintit, 

rostogolea piatra depărtării
neagră, netedă, cu fir de argint
peste coloane prăbușite...

Crengile verzi
s‐au ofilit într‐o noapte de fum.

Amărăciune!
Amargura!

În cetatea întunecată, peste lacrimi uscate,
pe ziduri diforme, fragile,
trupurile noastre mai ard și mai ard...

Fără sclipire, privirea ta
Pălește pe sufletul meu.

În ce îndepărtări te mai duci?
Quão longe vais?
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O formulă inedită de proză propune poeta
Luminiţa Zaharia în Iulius Tescovin*, îmbrăcând,
acum, haina prozei, pentru a ne invita la o călătorie
pe o altă planetă, cu „un altfel de sânge”, transformat,
„numai și numai”, în lumină, cum sugerează în re‐
perul‐motto preluat din poezia lui Grigore Hagiu
(„de pe o altă planetă/ un altfel de sânge/ așteptam
să ne vină/ de pildă/ unul fără miros și culoare/ nu‐
mai și numai/ lumină”), pe care l‐a ales să‐i explici‐
teze demersul.

Este, mai întâi, piesa de teatru, „în șapte
acte, unul mai cu moţ decât altul”, urmată
de comentarii ludic‐ironice, în tonul prozei
târgoviștenilor, o ironie livrescă, vizibilă în
amestecul insolit de ficţiune și nonficţiune.
Partea  a treia este destinată cititorilor, au‐
toarea lăsând, pentru aceasta, generoasă,
„pagini albe o mie”, cerându‐le suflet și sin‐
ceritate... Creaţia este continuă, fluxul creator
trece de la un om la altul, inepuizabil, ca
însăși lumea, eternă în rostogolirea ei de per‑
petuum mobile.

Partea întâi, care conţine piesa în șapte acte, este
total adramaturgică. Nu construcţia teatrală o inte‐
resează pe Luminiţa Zaharia, ci construcţia în im‐
aginarul epic, contaminat de dramatic, ceea ce‐i
oferă posibilitatea simultaneităţii temporale. Chiar
titlurile ţin mai mult de epic decât de dramatic: Actul
unu – un nebun trage cu tunul, Actul doi – cine‑a tras
în noi, Actul trei – avem poftă de mujdei, Actul patru
– eu când vreau să latru, latru!, Actul cinci – variaţiuni
cu opinci, Actul șase – genocid în mase, bucurie‑n
case, Actul șapte – doar miere și lapte (variantă: ne‑
răsplată după fapte). Peste tot, presărate ingredien‐
tele prozei urmuziene: absurdul în forma aparentă
a normalului anormalităţii, ironie, cât cuprinde, ceva
praf de satiră, maliţie, persiflare. A se vedea Gong
final, unde ludicul e dus în extrema extremelor:
„Desi gur, ar putea urma și: Actul opt – Iulius te vrea
copt sau doct (primum vivere deinde philosophari);
Actul nouă – bade pălărie nouă, între două nu te
plouă; Actul zece – ce e clan, ca clanul trece (fie‐mi
iertată cacofonia, după modelul cunoscut)”.

Absenţa coerenţei îndepărtează această proză de
construcţia disciplinată, obișnuită în proza clasic‐
realistă și o apropie de experimentul epic. Însuși Iu‐
lius Tescovin, un fel de Iulius Cezar al... tescovinei!,
personajul eponim, a venit pe lume să experimen‐
teze; la fel, Luminiţa Zaharia, creatoarea lui, care are
permanent o predispoziţie către burlesc, către ludic,
transformând epicul într‐o ficţiune a nonficţiunii.

Registrul referenţial și autoreferenţial se inter‐
sectează mereu. Naratorul se joacă mereu ca un de‐
miurg jucăuș. Nu lasă personajul să evolueze singur
pe marea scenă a lumii, nu poate fi absolutamente

impersonal, ci intervine într‐o ecuaţie complexă care‐
l cuprinde, în aceeași formulă, și pe receptor, și pe
erou: „Aveam de gând să trec brusc la actul șapte,
dar cum nu doriţi în ruptul capului să vă dezbăraţi
de obiceiul ăsta prost al curiozităţii și logicii‐n toate
și bateţi din picior (of, Doamne) să vă justific titlul,
iată: după nemaipomenitele vizite ale lui Iulius Tes‐
covin, clanurile, ajunse la apogeul cunoașterii și, mai
ales, la plictiseală extremă, au început să se războ‐

iască, inventând varii motive, desigur  stupide
și nefundamentate știinţific. (...) Nu voiam să
vă stric tot cheful, dar m‐aţi obligat”... Adre‐
sările directe către cititor, interogaţiile reto‐
rice fac parte din regia acestui joc în care gra‐
tuitatea este singura miză.

Nu lipsește din strategia acestei proze nici
suspansul, unul livresc, cu săgeţi îndreptate
spre criticul care caută mereu clarificări ale
simbolurilor: „Dacă vă așteptaţi ca la final să
vă dezvălui semnificaţia numelui eroului nos‐
tru, ei bine, veţi fi probabil decepţionaţi. Am

lăsat amănuntul ăsta la latitudinea scenaristului, că
și‐așa ia banii degeaba – Q.E.D.!”, ultima mănușă per‐
siflantă, înainte de lovitura finală, din Partea a III‑a:
„Cuuum, am promis să dezvălui etimologia numelui
Tescovin?! Am spus eu «promit»?! E un substantiv
comun, ce naiba! A intrat și în folclor. Nu fiţi ipocriţi,
ce, n‐aţi băut niciodată ţuică?!” Așadar, à bon enten‑
deur, salut! 

Comentariile asupra piesei propuse au savoarea
dată de amestecul ingredientelor într‐o scriitură
care vrea să aibă de toate din estetica postmoder‐
nismului: referenţial, autorefernţial, metaliteratură,
absurd existenţial, parodic, perifrastic, ironic, ludic,
fiinţa de hârtie a autorului. Naratorul se introduce
printre personaje, pe ideea că cititorul vrea, ca în‐
vingător, să ia totul: „...cititorul vrea să știe! Cum
arată autorul, ce vârstă are, studii, înclinaţii politice,
sexuale, family, album etc., etc... (...) Să aibă clar în
minte portretul celui care scrie. Acesta nu poate fi
un anonim. O umbră. Un instrument”. Consecinţa
este totala suprapunere a ficţiunii cu nonficţiunea.
Este modul Luminiţei Zaharia de a se scrie pe sine
odată cu povestea, odată cu plăsmuirea lumii vir‐
tuale care o conţine.

Este, în această poveste, artă pentru artă sau artă
cu tendinţă? Luminiţa Zaharia nu exclude cu totul
un scop pragmatic al scriiturii literare, fapt evident
în îndemnul adresat umanităţii: „Salvaţi lumea,
salvaţi‐vă pe voi!” Totuși, ludicul prevalează asupra
acestui pragmatism, opţiunea autoarei sugerând
preferinţa pentru ideea gratuităţii artei, noble inuti‑
lité. O noble inutilité necesară spiritului pentru a‐i
ridica privirea, pentru a‐l orienta ascensional.

ANA DOBRE

CRONICI AMICALE
Ludic, ironie și iar ludic...

Luminiţa Zaharia, Iulius Tescovin, Editura AM Press, București, 2021.
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Nicolae Mihai

Septembrie

Septembrie umblă pe străzi

cu sufletul la gură

neliniștea trează  îndoiala

par nonsensuri în care se ascund

strigăte lăsate singure

absenţe neânţelese de toate vârstele

umbra 

nici urâtă nici frumoasă  

se aude cum își aruncă năvoadele 

presărând peste tot foșnete 

călătoare într‐o cernere sumbră

se poate întâmpla orice

fiecare clipă ameninţată să tacă

devine gânditoare

Întunericul de nicăieri
Poetului Sterian Vicol

Nu știam cât o să doară

căderea nopţii necuprinsă

când peste tot se face pace

pentru învinși și‐nvingători

pe stradă sună a întuneric

precum bătaia unui clopot

și‐un câine latră lângă mine

nicăierul lumii plictisite

sub tăișul cuvântului întreb

eu păcătosul cel din turmă

cât să mai pășesc,o, Doamne,

fără‐a mai privi  în urmă?

Priveghi

Cum stătea așa cu inima
zăbrelită
uitată între scânduri părea
o pasăre speriată de gânduri

știa că durerea aparţine
crucilor mute că are  pe ea
toate hainele rupte
că lumânarea aprinsă
e prizoniera unui plâns
nemilos ce scrie 
poeme cu lacrimi ofilite 
uitate pe obraz

în ochii închiși puteai citi
despre o lume
de luat aminte înnoptată
în trecutul unui vers
de Garcia Lorca
iar plânsul năpustit asupră‐i
împovorat pe dinlăuntru
nu mai avea putere
nici cuvinte

Drumurile toamnei

Cernite drumurile toamnei
sunt caravane‐ale tăcerii 
cu umbre 
rezemate‐n garduri
cerând azil la poarta serii

și glas de gânduri se aude
ne însoţește‐n necuprins
stârnind imperii nevăzute
și‐amurg rebel cu ochii stins

în reședinţe de răcoare
soarele cafeaua‐și bea
când peste tot cad 
negre semne 
de parc‐ar plânge‐n nori 
o stea



Motto:
„Lumea văzută nu mai e o realitate/
cealaltă nu mai este un vis.”

William Butler Yeats

Cu o, evident incitantă, construcţie romanescă,
vitriolanta foiletonistă Magda Ursache reintră în
atenţia publicului cititor cu noua ei apariţie edito‐
rială intitulată Ars expectandi – Mic manual de teh‑
nica așteptării (ed.Eikon, București, 2021). Chiar din
primele pagini suntem avertizaţi că este vorba de
un „love affair” ceea ce, pre limba autoarei, ar vrea
să fie o Dragoste cu gust de dragoste a unui personaj
dintr‐o carte elaborată în urmă cu două decenii pe
care, din pricini oarecum nostalgice, s‐a ho‐
tărât să‐o regăsească la vârsta de 51 de ani
și să o re‐utilizeze literar. Doar că în desfă‐
șurarea idilei autoarea anunţă și desfășurări
ancorate „în timpul acesta imediat, profan,
cu oameni profani, în istoria imediată/…/așa‑
dar un instant book; dragoste la vremea co‑
vidului și a ciumei roșii, galbene, negre…Tot
spectrul”. Și cum încă de la început vrea să
ne ghidoneze lectura, ceva mai la vale mai
spune și că: „Politicheza nu‑mi dă pace. Eroul
principal în romanele mele este România
tranziţiei, cu relele și cu bunele ei/…/când
raportul memorie‑istorie‑ficţiune e bulversat”.  Și cum
scrierile dumisale ne sunt cunoscute de ceva vreme,
asemenea promisiuni adaugă un anume grad de sus‐
pans. Să mai adăugăm și faptul că pe coperta 4, cel
care i‐a fost de‑ne‑preţuit prieten și  recenzent, ne‐
asemuitul (inorog) Luca Piţu,  ne ispitește să desco‐
perim „…ce stratageme folosește autricea pentru
a se mărturisi” pre sine vis‐a‐vis de toate cele și
încă despre multe altele. Că doar și titlul cărţii – Ars
expectandi – Mic manual de tehnica așteptării – nu
pare a te lăsa indiferent. Cu atât mai mult cu cât – a
propos de stratageme – chiar de la început este citat
Javier Cercas cel ce decreta: „Ca să scrii romane nu
trebuie să ai imaginaţie. Doar ţinere de minte. Ro‑
manele se scriu combinând amintiri.”  După care vo‐
cea auctorială încheie discuţia cu concluzia că în
„spatele personajelor mele „totul e ficţiune, inven‑
ţie.” Cunoscându‐i foiletoanele am putea înţelege
de unde vine și până unde merge ficţiunea, de vreme
ce însăși ficţionăreasa spune: „pe mine mă mar‑
chează mai‑mult‑ca‑prezentul, departe de a fi mai‑
mult‑ca perfect.” Rostirea ne asigură, indirect, că
Magda Ursache nu se va situa în siajul unor modele,

continuându‐și de fapt – pe coordonate informale –
foiletonistica asupra timpului pe care‑l traversează.
Dincolo de toate, luciditatea ei analitică nu se dez‐
minte, mărturisind că „Epicul n‑a fost mon fort” și
de aceea chiar și în cazul unui „love affair” scrisul
său a „culisat între roman și eseu.” Crede, mărturi‐
sind‐o, în „discursul ficţional impur”, peste care sur‐
vin fie și „aluviuni de biografeme ale nu știu cui”. Dar
ceea ce se face simţit încă din primele pagini este
meditaţia asupra a tot ceea ce se petrece și asupra a
tot ceea ce nu se mai (poate?) petrece. Și atunci fic‐
ţiunea se amână, alunecă în proximitatea conside‐
raţiilor eseistice. Așa se face că își amintește de Lot‐
man cel care spune că„viaţa e un text de interpretat

pentru a produce o operă”; dar și de Boris
Vian: „În această carte totul este adevărat
pentru că eu am creat totul!” 

De aceea, pe parcursul cărţii, istorioara
amoroasă se dizolvă, în aceeași măsură în
care povestașa, cu multiplele ei voci, inocu‐
lează textului un tot mai exasperant senti‐
ment de așteptare ce capătă un contur nu
din dramoleta personajului Caterina Savu
cea supusă unei resuscitări literare, cât din
starea de tensiune resimţită și retransmisă
cumva subliminal din mai‑mult‑ca‑prezentul
ce se insinuează ca timp al unui viitor în‐

gheţat. Timpul fără speranţă, timpul opac asemănă‐
tor personajului masculin, Onur (Harap Alb) cel ve‐
nit dintr‐un nici‑unde, cel fără trecut, cel fără
memorie, fără amintiri și fără viaţă anterioară! Iar
vocile auctorial‐fictive (!?)  survin dintr‐un off vor‐
bind despre: un timp mafioritic (de la universitatea
ieșeană); timp al personajelor toxice numite Chichi‐
rău, Chirică, Pușcalău; timp al tocșoistelor, al indivi‐
zilor fără studii puși în rang de miniștri, al patronilor
de pompe funebre aduși să îndrume spitalele; timp
al culturii eșuate în programe gen rabla, al școlilor
închise, al covizilor care ies noaptea la drumu’mare.
Și astfel „mai‑mult‑ca‑prezentul” ce se dovedește „de‑
parte de a fi mai‑mult‑ca perfect” face transferul din
Pandemie în Pan‑dem(on)ie pe fondul tot mai in‐
cendiarelor valuri de ură cultivate și întreţinute de
la nivelul cel mai înalt. Sub nesfârșita iarnă a vrajbei
noastre violenţa, grobianismul și crimele întunecă
sensul fiecărei zile. Poate de aceea într‐o inserţie
numită Jurnal de bord, personajul Magda U., spune
că scrie o carte erată. Dar imposibila corijare a rea‐
lităţii greșite aduce și gândul că: „…n‑ar trebui să
scriu cartea asta”. Așa se face că haina romanului –
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Magda Ursache și ficţiunile ei 

cu gust de „pan‑dem(on)ie”
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pe care o consideră haină civilă – este schimbată,
nu de puţine ori, cu aceea militară a publicisticii. De
aceea ficţionăreasa recomandă: „…nu mă citiţi ad
litteram!..” Și tot de aceea a simţit nevoia unei ficţiuni
sentimentale. Când coroziva foiletonistă se apucă să
scrie despre dragoste cu gust de dragoste ea spune
că ceea ce s‐a pierdut, s‐a uitat ori nu mai există
este chiar dragostea și gustul dragostei! Ars expec‑
tandi sugerează, indirect, o altfel de așteptare: nu
aceea a unui personaj absent, cât o revenire a sufle‐
tului la propria normalitate care – prin natura lui –
implică iubirea. Să ne reamintim vechiul adagiu:
„Unde dragoste nu e…” Pandemia și pandem(on)ia
au provocat un autism generalizat prin izolare și in‐
comunicabilitate. Comunicarea a fost ocultată. Lim‐
bajul în care ne mai vorbim fiind lipsit de acea si‑
tuare‑afectivă (Befindlichkeit) despre care vorbise
cândva Hans‐Georg Gadamer aparţine neantului.
Prezentul a devenit deficient la comunicare, comu‑
niune (pandemic interzisă) și cuminecare. Și cu atât
mai refractar la poezie. Cuvintele în actualitatea
noastră și‐au pierdut vocaţia de ecou al sufletului.
Fără să explice, dar este evident că a simţit lucrurile
ca atare, Magda Ursache spune scurt că a introdus
în textul cărţii flashuri poetice. Este modul prin care,
pe deasupra consideraţiilor și ficţiunilor, cea care
debuta în presa literară a dulcelui târg cu a patra
dimensiune, pune astfel, tocmai în această vreme a
pandem(on)iei întrebarea fundamentală despre
Fiinţă (Seinsfrage). 

Una dintre rostirile grave ale lui Vintilă Horia,
publicată în Acta Philologica (1959, Vol.II Roma),
avertiza că poezia a devenit o „expresie a omului
aflat în criză” și constata regresul poziţionărilor ei

în contemporaneitate: „...elle se situe de plus en plus
au delà de l’homme, elle évite les questions/.../«l’homo
poeticus», éffrayé et trop sensible, n’a plus le courage
d’affronter le mal qui pèse sur les enfants du siècle.
Ce qui nous frappe, en tout cas, c’est l’absence du
poète, ou, ce qui est plus grave, son silence/.../la des‑
cente du poète dans l’anonymat, dans les ténebres du
non‑être/.../incapable, d’avoir compris et exprimé la
vie et la vérité.” Înţelegem prin urmare de ce amin‐
titele flashuri poetice injectate în micul ei roman
nu puteau să lipsească de acolo unde, fără discuţie,
criza cuprinde și se reverberează în tot și în toate.
Dar surprinzătoare va fi și o altă premoniţie a veșnic
exilatului Vintilă Horia când spune: „Ceux qui sauvent
la poésie, dans notre temps, /…/ sont les romanciers.”
Prin forţa lucrurilor romanul ar deveni instantaneu
altceva, o formă „la plus intelligible et, parfois, la
seule acceptable, de l’art poétique.” Nu cumva aici se
insinuează, se încearcă o pulverizare a frontierelor
care îngrădesc poezia? În asemenea circumstanţe –
potrivit lui V. Horia – „la poésie ne serait plus un
genre littéraire, une forme fixe, mais une essence en
traine d’echapper aux instruments du poète et de re‑
naître sous les aspects les plus inattendus.” Ceea ce
ar impune ca destinul poeziei să fie regândit printr‐
o „recherche formelle, capable d’actualiser la poésie
comme telle, je veux dire comme langage poétique
en soi.”

De aici încolo romanul, potrivit lui Vintilă Horia,
va trebui înţeles cu sensul de: „l’acte de connaître et
de nommer”, devenind el însuși un mod de revalori‐
zare a poeziei în sine. Ceea ce nu este departe de
aspiraţiile cărţii semnate de Magda Ursache. 

Dan ANGHELESCU
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POEțI DIN EXIL

Alexandru Ciorănescu
(1911‑1999)

HELIADE

Bătrânul ce ne‐a pus condeiu‐n mână

ne‐a spovedit să scriem cât mai mult

am râs de cutezanţa lui bătrână

și mâine‐or râde alţii că‐l ascult...

așa crescuseră‐n nobila greșeală

iluziile care azi ne dor

noi ne rugăm când forţele ne‐nșeală

să aibă cine râde‐n viitor

ÎNCETARE

Nici spaimă nici durere noaptea crește

un lac de pace argintat de ploi

parfumul lui e fraged printre noi

ca rodul ce‐n hambare pârguiește

nici jarul vechi nici flăcările noi 

dar orb prin întuneric mai sticlește

acest luceafăr dorul ca un clește

și scut și armă lungului război

atâta‐i tot al vieţii chihlimbar

legat în fir de albă veșnicie

l‐nșir pe deget fără să tresar

Ca‐n capătul metaniei îmbie 

închipuirea ultimului har

pe‐a morţii stemă aur o fâșie.

Ion Caraion 
(Stelian Diaconescu) 

(1923‑1985)

EXIL

Ceaţa‐i o linie. Spaţiul se termină într‐un copac

Tren de noapte. Pasăre undeva.

Din timp în timp, gări calcinate.

Atunci marea a întrerupt brusc 

timpul.

Nimic nu s‐a mai deosebit de nimic.

Limbajul era o închisoare.

AM FURAT, SĂ MĂ JOC

Am furat, să mă joc.

N‐am ajuns la fructul neîntâmplat.

Am trecut prin flăcări ș n‐am învăţat 

să mănânc foc. Focul în schimb 

din mine mănâncă. Și mâncă...Trează 

trecere‐n mister .Două clonţuri 

de vulturi desenează

cu măruntaiele mele stele pe cer.
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CONVERSAțII LA FESTIVAL

Poetul din ţara Basarabiei de sud venit în ţara mamă, România
„Când vin aici, trec prin multe vămi”

Silviu Vasilache: Ce sentiment îl încearcă pe
un român din România rătăcită/răpită pe/de alte
neamuri venit să regăsească România esenţială?

Ion Bâcu: Am să‐l citez pe un prieten de‐al meu
de la ţară, care are niște vorbe frumoase, și spune
că se mândrește că e crescut pe rogojină. Mă uit în
ochii lui zglobii, adânci, și văd Eternitatea, cea ade‐
vărată, de la sat. Eu mă mândresc că sunt opincar
de ţară. În grădina mea uit de tot, nu am telefon, in‐
ternet, este doar natura dată de Dumnezeu. Și praf
de stele. 

Acolo, în praful de stele, sub un butuc de poamă,
moldoveanul s‐a născut! Sunt praf de eternitate…
Sunt moldoveanul care vorbește cu o frunză, frunza‐
poezie, poezia cochetă, cu farmec, care m‐a fermecat
și o invoc  mereu…

S.V.: Te trage spre câmpurile liniștii inte‑
rioare?

I.B.: Negreșit! E o esenţă a vieţii, a creaţiei… Tul‐
burările, valurile agitate ale vieţii te îneacă, te sufocă.
Doar prietenia rămâne o valoare a lumii, la care te
întorci mereu, e o axă a eternităţii din noi. 

De aceea mă și aflu aici, în vreme de pandemie,

la Festivalul de artă a poeziei
„Grigore Hagiu”. Prietenul meu și
prieten al artei poetice, Sterian Vicol, este și părin‐
tele meu spiritual, m‐a ademenit aici, mi‐a explicat
că și la Tg Bujor crește iarbă, crește viţă iar versul
are rădăcini adânci… Trec pe sub Dunăre și ajung
până la Basarabia mea și a voastră. 

Am înţeles încă odată că rădăcinile poeziei lui
Grigore Hagiu mă trag către altă lume. Când vin aici,
trec prin multe vămi… Pentru cultură însă, frontie‐
rele nu există! Poezia este aer, este lumină, nu poate
fi oprită. 

Că e în Basarabia sau oriunde în lume, un român
care scrie versuri  e copilul care calcă prin ţărână,
prin iarbă și își urmează destinul  pe care Creatorul
i l‐a dat.

S.V.: Ce mesaj trimite poetul Ion Bâcu tânăru‑
lui cu inima curată și mintea deschisă?

I.B.: Să iubești aceea ce ţi‐a dat Dumnezeu. Dacă
faci asta, vei fi răsplătit prin strălucirea minţii, prin
răspunsul universului faţă de tine, prin felul cum
toate se vor ordona în jurul tău. Oferă și vei primi! 

cu Ion Bâcu



Umbra gândului

Se‐ntâmplă uneori să nu te mai găsesc
Scormonesc cuvintele până la nori
Se‐ntâmplă uneori...
Eu te găsesc în zbor
Umbrindu‐mă cu aripile tale...
Atunci cuibăresc cuvintele
Sub un dor ca o pană de păun
Până se fac curcubeu...
Vii pe o adiere de vânt
și iarăși întind cuvintele pe zare
ca o corabie în naufragiu
așteptându‐te să vii 
de peste tot
ca un albatros rătăcitor
cutreierând până dincolo de zări
cu umbra gândului meu
până la nori...

Dincolo de tăcere e uitarea

Așteptarea e un punct de plecare spre nicăieri
Totul se stinge‐n uitare...
Dacă aș fi asemenea copacului
m‐aș pregăti pentru o nouă înflorire,
mi‐aș măsura bucuriile și tristeţile
prin numărul de inele...
Așteptarea ar bate în geam cu o 

ramură de măslin,
La marginea mării valurile ar face 

o plecăciune,
Ar trece prin mine răscolind amintirile,
aș sta în bătaia lunii
ca să nu mă întunec...
E atâta tăcere în jur încât vântul nu mă aude...
Nici păsările nu‐și mai găsesc culcuș
În ramurile mele,
Luna trece străvezie

Fără să mă atingă...
Doar ploaia mă prăvălește în abis, 
Curăţind locul de întâmplarea de a fi...
Mă inventez și iarăși te aștept...
Am fost copac și pădurea m‐a uitat,
Am fost pasăre și marea m‐a înghiţit,
Am fost fluture și‐am ars nesăbuit,
Am fost fărâmă de timp
și m‐a înghiţit tăcerea și uitarea...
dar cel mai greu îmi e să fiu femeie,
să am din toate astea câte puţin,
păstrându‐le în mine ca o povară...

Recviem

Mamă, m‐ai chemat aseară
Mă făcusem mică iară
Cu păpușa mea de sârmă
Din cuvânt rupeam fărâmă,
O silabă șchipătând,
Restul vorba ta în cânt...
Maică, slova mi‐e fierbinte,
Mult mi‐e frică de cuvinte
Le‐ascund pe toate în tăcere
Cum se naște în stup miere
Maică, urc pe trepte nod cu nod
Urc abrupt, prinsă‐n năvod
În urmă negre jivine
Rând pe rând mușcă din mine...
Doar cuvântu‐mi este unsul
Ca sî/mi mântuie urcușul...
De mă/npuţinează clipa
Tot îmi scânteie aripa
Maică, la sfârșit de vară,
Tu mă nășteai prima oară,
dar mai nașate‐mă o dată,
lasă‐mă în timp uitată
ca să ard ca lumânarea
și să intre‐n mine zarea...
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Elena Netcu
ediţia a XXX‑a, Tg. Bujor



La Editura „Fadrom”, București, a apărut de cu‐
rând cartea avocatului GEORGE COCA LOB, „Gânduri
răzleţe”, cu un grupaj de texte inspirate din cariera
militară a autorului, marcată de întâmplări și
experienţe de viaţă demne de un bildungsroman,
dacă va exista cumva intenţia unui astfel de proiect.
Deocamdată, parcurgem paginile unor povestioare
cu iz moralizator și ale unor reflecţii pe teme
existenţiale diverse, scrise cu talentul scrii‐
torului autentic și cu înţelepciunea omului
matur, trecut prin viaţă, capabil de înţelegere
și de iertare faţă de greșelile semenilor. 

Nu există o ordine strict cronologică a or‐
ganizării materiei narative, întâmplările sunt
relatate în virtutea fluxului aleatoriu al me‐
moriei afective, cu alternări ale planurilor
temporale, cu reveniri și schimbări asupra
perspectivei diverselor ipostaze existenţiale. 

Amintirile din perioada formării în
instituţiile de învăţământ cu profil militar sunt mar‐
cate de consecinţele politicii regimului „de tristă
amintire”, când controlul asupra vieţii private a cu‐
noscut cele mai aberante forme de imixtiune în in‐
timitatea relaţiilor personale. Trecute prin filtrul
timpului prezent, evenimentele determinate de me‐
canica unui context social ilogic se derulează în pa‐
rametrii absurdului kafkian.  Prinși în vârtejul aces‐
tei realităţi, eroii cărţii apar schematizaţi până la
depersonalizare, fiind acţionaţi de automatismele
unei gândiri rudimentare. 

Într‐o notă de umor și fină ironie sunt relatate
păţaniile unui „netrebnic de locotenent care nu voia
să se însoare cu o fată cu care avusese relaţii se‐
xuale”. Victima, „o partidă bună”, studentă în ultimul
an la ASE, avea nevoie la repartiţie pe post, de
garanţia unui mariaj aranjat cu un titular de buletin
cu adresa în București, pentru a rămâne în capitală.
În urma sesizărilor trimise de tatăl fetei la forurile
superioare ale partidului comunist, tânărul Roca
este supus unor presiuni extraordinare pentru a
semna un contract de căsătorie cu fiica reclaman‐
tului, „un tovarăș cu grad și funcţie”. Dialogurile,
care frizează ridicolul, dezvăluie tipologii umane
aservite șablonului unei ideologii refractare oricărei
libertăţi de gândire: 

„Și începe domnul maior de la cadre să îmi ex‑
plice:

‑ Este vorba depre un tovarăși cu grad și funcţie...
care a lucrat la noi, la devizie, la consiliul politic su‑
perior al deviziei și acum este la pensie. Iar tu, pentru

că îl apucaseși pe Dumnezeu de picior, ai cunoscut‑o
pe fata lui, studentă în ultimul an la ASE. Mare lucru
pentru tine, băiete!

‑ Cum adică să mă însor, ce am vrut să mă însor,
că mie nu mi‑a plăcut niciodată de ea.

‑ Ei, lasă, că acum o să‑ţi placă. Eu sunt de mult la
cadre, mai bine te însori cu ea, pentru că este o partidă
bună, ca să nu mai ai probleme, plus că îţi dai seama

ce ajutor o să primești de la gradul și
funcţia...”

Cartea se remarcă printr‐un conţinut ete‐
roclit, făcând loc eseurilor centrate pe co‐
mentarii și observaţii pe marginea unor su‐
biecte de natură socială, politică, pe diverse
teme de viaţă, reușind să transforme într‐o
poezie dulce‐amară tina realităţii unei vieţi
minate de tare existenţiale, unde „Nimic nu
se mai bazează pe valoare. Nu mai există o
scară a valorilor autentice, din cauza

influenţelor politice.” („Ierarhia și excepţia la ro‑
mâni”)

George Coca Lob realizează o oglindă veridică a
societăţii noastre, surprinse în momentele de coti‐
tură ale istoriei, cu dramele sale existenţiale, gene‐
rate de un destin colectiv adesea capricios și ingrat.

VIRGINIA CHIRIAC DIMOFTE 
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GEORGE COCA LOB și „Gândurile sale răzleţe” 
despre lumea în care trăim
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CUVÂNT LA O CARTE DE DEBUT

Arca Poeziei
Am în faţa mea cartea de debut editorial, „Sufletul,

vioara care tace plângând”, a poetei Lorica Mihăilă
care ne bucură sufletește prin demersul său liric
manifest, deja cu o rostire proprie și care re‐
liefează, totodată, o luptătoare pe câmpul
poetic de sorginte feminină, așternând gân‐
duri de iubire ivite din inima poetei, dovadă
a deprinderii regulilor jocului graţiei, dar nu
și pe cel al gratuităţii.

Toată cartea este, așadar, o mărturie a
trăirilor sufletești de către autoare, resimţite
ca un dar divin: /Iubesc ideea de iubire
pură/când inima ades îmi tresălta/și mă te‑
meam să mă săruţi pe gură/și doar visam
cum e să fiu a ta!

Devine, cu alte cuvinte, evident, că textele cu‐
prinse în volumul de debut al doamnei Lorica Mi‐
hăilă o recomandă ca fiind o poetesă însă nu se poate
previziona cât de mult va pluti pe oceanul poetic de

astăzi, aspect care depinde direct de căutările exis‐
tenţiale și dobândirea maturizării sale artistice ne‐
cesare, alături de sensibilitatea lirică modernă pen‐

tru accesarea statutului de POET!
Lecturând această carte, stimaţi cititori,

veţi constata, cu siguranţă, că poeta dispune
și mânuiește cu o anumită dexteritate și de
un bagaj de metafore, memorabile și inci‐
tante, pe alocuri chiar seducătoare.

Reliefăm, totodată, că pe lângă inegala‐
bilul sentiment al iubirii trebuie remarcată
și dihotomia dintre corpul fizic și suflet care
augmentează farmecul scrisului poetei Lo‐
rica Mihăilă, și cum ea are curajul îmbarcării
sale în arca Poeziei. Drept încurajare, să‐i

urăm autoarei, marinărește și ca paznicii de far vânt
bun din pupă!

Jenică Drăgan
Scriitor și editor
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SALON LIRIC DE TOAMNĂ
Lorica Mihăilă

Măști

Trăim o viaţă pe fugă
totul este azi parcă fals
purtăm mască pe suflet
obligaţi s‐o purtăm pe obraz.
Ţi‐e frică să‐ţi declari sentimente
ţi‐e frică să spui ce gândești
te ferești să pui etichete
fugi și te refugiezi unde vezi.
Ne despărţim de oamenii dragi
și sufletul rămâne pustiu
se preling în șiroaie lacrimi 
nu‐i iubim decât prea târziu.
Ne este frică de tot și de toate
ne refugiem în nescrise povești
peste tot nu vedem decât noapte
și‐ai ajuns să nu te mai recunoști.

Poem cu poeţi

Singurătate ascunsă pe după uși,
neliniște ce crează neliniști,
o lume întreagă ce se sfârșește acuși,
rătăciri printre oameni doar triști.
A iubi poezia nu e ușor,
cuvintele sunt răni ce încă mai dor,
macină și rup din cei ce le scriu,
o dată cu ele se petrec și chiar mor.
Iubești versul, iubești poezie
te iubești pe tine ce încă mai scrii
o altă iubire ce încă nu vine
pui capul în palme și plângi.
Iubești, suferi și scrii  

Rondel trist

E timpul când florile mor
se ofilesc și plâng în sine
si‐un suflet măcinat de dor
visează la timpuri mai bune.
Sunt clipe care‐ţi dau fiori
se întristează orșicine
e timpul când florile mor
se ofilesc și plâng în sine.
Grădini de flori, cândva voioase
și păsări ce cântau în cor
sunt doar amintiri frumoase
și lacrimi încă ce mai dor.
E timpul când florile mor.

Iartă‑mă

Iartă‐mă omule,
iartă‐mă suflete,
cine sunt eu
un zâmbet să‐ţi fur,
lumea ta‐i alta,
nu voi escalada munte,
cine m‐a blestemat
toate astea să‐ndur.

Iartă‐mă, 
că‐n noaptea asta 
nu‐i lună,
e ceaţă 
și plouă mereu,
dimineată 
nu va mai fi rouă
ci doar picuri de apă
din sufletul meu.

Iartă‐mă omule,
acum
vreau să plâng.
Am să plâng
și într‐o altă 
lume‐o să fug,
Iartă‐mă că nu sunt
omul de rând,
nu am fost 
și nici nu voi fi curând.

Iartă‐mă acum,
cât încă mai sunt.

În noapte târziu

O noapte târzie, cu nori negri de plumb
ce‐acoperă lumea cu potop de dureri
o noapte ce‐ţi transformă visele‐n scrum
nimic nu mai este ca ziua de ieri.
Afară e noapte udă și grea,
e foarte târziu și somnul nu vine,
în casă e cald, dar lumina nu vrea
să treacă de obloane, să lumineze ruine.
E toamnă, vântul spulberă frunzele verzi
le conduce în stoluri
spre locuri mai bune
pustiu pe alei și‐n desfrunzite livezi
pustiu este și‐n suflet la mine.
E toamnă, e noapte, lumina nu vine
să mai lumineze ruine.
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ION BÂCU, poet din cealaltă parte a României, o
parte înstrăinată teritorial, prin interesele obscure
ale stăpânilor lumii, de matca originară a mult prea
încercatului nostru popor, aduce prin ultimul său
volum, „Strigătul tăcerii” (Editura „Pim”, Iași, 2021),
un autentic suflu de trăire revelatoare a unei lumi
silite să‐și asume o identitate naţională falsă. 

Despre Ion Bâcu aflăm că s‐a născut la 27 ianua‐
rie 1972, în satul Oprișeni, raionul Hliboca, regiunea
Cernăuţi‐Ucraina, fiind  implicat cu fervoare și de‐
votament  în derularea evenimentelor culturale din
România, care i‐au prilejuit valoroase prietenii și
atașamente cu lumea artistică de la noi.

Volumul se deschide cu un fel de ars
poetica, „dac‐aș fi putut să scriu...”, un poem
care ne trimite la lirica regretatului poet,
Marin Sorescu, unde se face concesie,
tradiţionalismului, în momentul de vârf al
postmodernismului. Asemenea predece‐
sorului său, poetul de peste Prut curăţă
versul de podoabe, deschizând căi de acces
către semnificaţiile simbolice ale nucleului
său poetic. Identificăm aceeași tehnică a
deghizării conţinutului grav, profund, me‐
ditativ, în forma clară și senină a limbajului comun:

„dac‑aș fi putut să scriu pe vise și pe ape/cu un
gând nostalgic despre harul celui ce‑l/numim cuvânt
sau un patinaj deschis/pentru adăpostul traiului de‑
cent/m‑ar cuprinde gingaș soarta nevăzutului/mi‑ar
apărea în calea destăinuirii numai cenușa/dinspre o
zicală oropsită/dac‑aș fi putut să curg cu Dunărea
alături/din esenţa mistuirii toate se vor nimici/în or‑
dinea ireală rezumată pe falduri de elegie/nu se știe
de locuinţa mea în psalmul respins/bunăoară nașterea
cheamă frigul în aluzii/dimineaţă se vor aprinde feli‑
nare/să pornesc din mine cu o dispoziţie/mai bună.”

Ion Bâcu materializează gândul, atribuindu‐i chip
și suflet, căci avântul spiritual în lumea abstractă a
metafizicii dezvăluie esenţa pură a marelui Univers,
într‐o formă aproape umanizată. În accepţia poetu‐
lui, arta recreează o lume inedită, „dintr‐o  metaforă”,
„pe rostirea dimineţii”, reașezând într‐o ordine nouă,
fundamentul concretului cotidian, asimilat total unei
existenţe superioare, în care „nimic nu este întâm‐
plător”. Proiecţiile abisale, nebulozitatea înţele ‐
surilor acestei lirici sunt efectele unui modernism

ponderat, plauzibil, lipsit
de ostentaţie, unde tro‐
pismele sunt aservite,
fără concesii, doar conţinutului ideatic. 

Motivul principal al acestei cărţi este libertatea
sau mai bine zis absenţa ei, care devine sursa nu‐
meroaselor dezechilibre emoţionale:

„rămân să strig/clandestin prin somnul rece/să
nu mă audă cuvintele din pântece/că eliberarea de
sine e aproape/ce potrivită ar fi o tremurare/în patul
dimineţii/multă senectute între flori/repaus/rămâne
să‑mi târâi strigătul/la abator/arată‑mi sâmburele
noduros/în care se ascunde geneza lumii” („arată‑mi

sâmburele noduros”)
Un sentiment acut de insolitare a eului

liric precede atmosfera sumbră a imaginilor
desprinse din tabloul realist al vechiului
oraș Bugeac, aruncat  periodic de vâltoarea
istoriei sub stăpânirile vremelnice ale sta‐
telor învecinate. Poemul ne surprinde prin
vocea subtil nuanţată a lamento‐ului dra‐
matic, cu inflexiuni de bocet ancestral, care
irumpe uneori în tonuri avântate, ce nasc
din speranţa unei izbăviri providenţiale:

„după atâta întuneric în sufletul Bugeacului/pe
străzile rănite se aprind felinarele trecutului/șiroaie
de vremuri se scurg printre riduri/cu zgomot
istoric/și plânsetul salciei devine o briză de dor/din
inimi pierdute din ecoul uitat/se aprind felinare poate
e și unica speranţă/a căldurii că va pătrunde în teama
târziului apropiat/ cu obloane închise cu vieţi maca‑
bre/cu eseuri erupte din dureri nemărginite/așază‑
te drumeţe pe iarba sufletului din Bugeac/apoi
plimbă‑te pe roua dimineţii dezbrăcat de amintiri/să
simţi cum adâncul apelor crește de la frunzele us‑
cate/popas dezlipit de indiferenţa plecării/zidește
măcar o secundă înarmată cu poduri de flori/pe ecoul
respins de la naștere/aici s‑au aprins felinarele/dar
încă e întuneric/și noaptea ne cheamă la nevoi.”
(„ecoul Bugeacului”)

„Strigătul tăcerii” este metafora unei condiţii
umane umilitoare ce caracterizează o lume înge‐
nuncheată în durere, un protest subtil împotriva
abuzurilor unei autorităţi supreme iraţionale,
discreţionare cu soarta omenirii.   

VIRGINIA CHIRIAC‑DIMOFTE

PROFIL DE SCRIITOR

ION BÂCU‑un poet al românilor 
de peste Prut



TREZIE

Este o stare de spirit cuvântul,

Un ceas al învierii vii,

Un lacăt al gurilor flămânde 

Când tu erai, dar nu mai poţi să fii

Nici malul nisipului surpat,

Nici scoica pierdută pe o plajă,

Ci doar o vagă ieșire din păcat,

Care te‐a prins ușor, ca într‐o mreajă.

Este o stare de spirit iubirea,

Un ceas al învierii vii,

O prelungire din timpul meu, în care,

Ai fost demult, dar nu mai poţi să fii.

RADICAL DIN 2

Cuvinte moi, cuvinte reci,

Cu mine timpul îl petreci,

Secunde seci, secunde tari 

Și nu știi ce‐ţi dorești să pari.

Când timpul în capcana lui,

Mă‐mbie‐n zâmbet și‐n priviri,

Tu geana ţi‐o apleci oftând 

Și când clipești, și când te miri.

Mă‐ntrebi de‐i seară, sau e zi, 

Îngâni un vers în re, sau mi 

Și‐o foaie‐ntorci, cu râs domol,

De parcă joci timid un rol.

Un rol al timpului pierdut,

Cu tot ce am și n‐am avut.

Cuvinte tari, cuvinte reci,

Cu mine timpul îl petreci.

LIBER ÎN GERUNZIU

Uneori,
Vreau să evadez din cuvânt,
Ca dintr‐o temniţă întunecată,
Să nu‐i mai simt pereţii umezi și alunecoși
Asediindu‐mi tâmplele.

Deseori,
Vreau să evadez din mine,
Să înot spre ţărm lepădându‐mă de mine, 
Lăsându‐mă undeva în urmă
Pe malul unei ţări necunoscute.

Uneori,
Vreau să cos valul mării de nisip,
Să nu‐i permit să se întoarcă,
Să nu‐l mai simt îndepărtându‐se,
Prelingându‐se șiret printre scoicile sparte 

din mine,
Dar numai uneori

POEZIE

Câtă durere
trebuie să îndure hârtia
când îmi aștern rândurile.
Câtă nedumerire
trebuie să fie pe chipul semnelor de punctuaţie... 
Și cât de tare trebuie să bată vântul 
în sufletul literelor, 
când scriu.
Cât zgomot
trebuie să îndure vocalele, 
în clipa în care consoanele clipesc 

într‐o lene confuză.
Cât de greu
trebuie să‐i fie cuvântului deja rostit,
Să conștientizeze, uneori,
Că este inutil.
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Adriana ISCRU
(Onești)



În zilele covid‐ului s‐a văzut, mai bine ca oricând,
cum Îl percepe omul pe Dumnezeu, ca pe o
superstiţie ce‐și justifică existenţa (ca oricare pă‐
rinte) doar în măsura în care ne satisface nevoile,
noi neavând niciun interes pentru propria soartă. O
gândire inversă potrivit căreia Dumnezeu este făcut
după chipul și asemănarea noastră sau după cum e
pe pământ așa e și în cer. De aici și până la ciudata
idee că mâtuirea este un dat, precum o pâine, nu
mai e decât un singur pas. Ce sunt sensurile
înalte/spirituale ale cuvântului figurat din Scriptură?
Un moft. Gândirea trece prin stomac! Aici e raiul,
aici e iadul. Iată gramatica gândirii/credinţei trasă
la indigo după cea a vorbirii. Toate acestea și altele
asemenea sunt semne ale unui veac rătăcit, ale în‐
tunecării timpului.

A lua drept reper doar lucrurile imediate este
caracteristica omului suficient, în contextul în care
apostolul zice „noi ne încredem în lucrurile care nu
se văd” (cele care ţin de credinţă, de artă și cultură).

Filosofia nu‐i spirit autentic, ci unul al lumii, în
care omul este un fel de centru al universului, Dum‐
nezeu fiind doar ‐ vorba lui Bacovia ‐ „o lungă teorie”.
Apostolul Pavel avertizează: „Luaţi seama ca nimeni
să nu vă fure cu filosofia...!” (Coloseni 2:8).

Numărul mare al conspiraţioniștilor (cu felul lor
„special” de‐a se exprima) constituie un suficient
argument că trăim într‐o lume fără Dumnezeu (sau
cel mult a „Hristoșilor mincinoși”) din care EL ne
îndeamnă să ieșim grabnic.

„Numai omu‐i schimbător,/ Pe pământ rătăcitor,/
Iar noi locului ne ţinem,/ Cum am fost așa rămânem
‐/ Marea și cu râurile,/ Lumea cu pustiurile,/ Luna
și cu soarele,/ Codrul cu izvoarele” (Revedere). E o
sugestie aici pentru curăţia naturii faţă de cea a
omului, motiv pentru care natura e întotdeauna
resimţită ca un spaţiu al relaxării și chiar al purifi‐
cării. De asemenea e o sugestie a coexistenţei, pe
pământ, a timpului și a eternităţii, ceea ce ne duce
cu gândul la viaţa omului văzută în ansamblu și în
profunzimea ei. Timpul este dimensiunea naturii,
ceea ce pentru om nu‐i suficient, deoarece el este
făcut după chipul și asemănarea Tatălui. Timpul ne
este dat pentru a ne exersa fiinţa interioară în ve‐
derea participării la concursul exestenţial de dincolo
de prezenţa fizică, exersare ce constă în schimbarea
noastră cotidiană (în bine) până la asemănarea cu
pruncii. „Numai omu‐i schimbător”, doar el, din toată
Creaţia, are nevoie de o atare schimbare pentru a
ajunge la existenţa eternă.

Muzica e precum dragostea, care
n‐are nevoie de cuvinte, motiv pen‐
tru care gânditorii au socotit‐o ca
fiind drept „limbajul inimii”. De aici și panseul lui
Blaise Pascal „Inima își are raţiunile ei despre care
raţiunea propriu‐zisă nu știe mai numic”. Iar mai
târziu Mihai Eminescu spune așa despre starea
îndrăgostiţilor (muzica sferelor): „Numai ochiul e
vorbareţ, iară limba lor e mută” ‐ „Călin (file din po‐
veste”).

Povestea din Luceafărul este aproape identică cu
cea din Evanghelii. Dacă Hyperion nu izbutește s‐o
convingă pe Cătălina în a‐l urma în lumea lui nemu‐
ritoare, în Mioriţa (care pare să continuie firul emi‐
nescian) baciul moldovean (păstorul cel bun) ajunge
să nuntească cu „a lumii mireasă” în cosmos. Ca
definiţie literatura este domeniul trecerii în mit a
realităţii temporale, al transfigurării acesteia, Lu‐
ceafărul și Mioriţa fiind suficiente argumente în
acest sens.

În altă ordine de idei Eminescu a făcut din lumea
naturii un rai, având intuiţia că ea este singura ne‐
atinsă de păcat. El vorbea cu pădurea precum sfântul
Anton cu păsările, lumea lui era una atemporală în
care pădurea face o remarcă genială, de natură bi‐
blică: „‐ Anii tăi se par ca clipe,/ Clipe dulci se par
ca veacuri”.

Totul curge 
Doar în aparenţă omul și‐a depășit condiţia de

rob (al neascultării), de fiinţă alungată în timp. Is‐
toria nu generează niciun fel de evoluţie, ea este
doar o lungă și iar lungă așteptare. Asta ne‐o spune
faptul că în continuare se moare sau că la scenă des‐
chisă se vede cum aceasă fiinţă „evoluată” (cum se
crede a fi omul) poate să devină dintr‐o dată și săl‐
batică, când somnul cel mai greu îi invadează toate
mădularele. Iată viziunea lui Nichita Stănescu, des‐
pre asta, în „Hieroglifa” din vol. EPICA MAGNA: „Ce
singurătate să nu înţelegi înţelesul/ atunci când
există înţeles./ Și ce singurătate/ să fii orb pe lumina
zilei/ și surd, ce singurătate,/ în toiul cântecului./
Dar să nu‐nţelegi/ când nu există înţeles/ și să fii
orb la miezul nopţii/ și surd când liniștea‐i
desăvârșită/ o, singurătate a singurătăţii!”. Fata de
împărat din Luceafărul eminescian este un bun
exemplu în acest sens, mai ales atunci când își tră‐
dează limitele (dobândite) prin răspunsul dat lui
Hyperion la propunerea acestuia de‐a‐l urma în lu‐
mea lui nemuritoare: „Nu caut vorbe pe ales,/ Nici
știu cum aș începe,/ Deși vorbești pe înţeles/ Eu nu
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ESEU

MUZICA STELELOR 
(Fragment din viitoarea carte de eseuri)
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te pot pricepe”. Mâna întinsă Cătălinei de către Hy‐
perion (omul trimis pentru a duce normalitatea într‐
o lume nebună) este precum un pod peste cea mai
înaltă dintre căderi. Cu „ochii de văzut” remarcăm
aici gestul măreţ al Tatălui Ceresc de a trimite la noi
pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viaţă veșnică (conform IOAN
3:16).

Firile nobile se strâng în jurul adevărului, că,
vorba lui Petre Ţuţea, mintea omului nu e făcută
pentru a cunoaște adevărul, ci pentru a‐l recunoaște
și primi. Abia după recunoașterea și primirea lui în‐
cepe marea căutare, cum o spune și Blaise Pascal:
„Doamne, de nu Te‐aș fi aflat nu Te‐aș fi căutat”. Ade‐
vărul (cel absolut, bineînţeles) este mereu lângă noi,
dar pentru a‐l recunoaște ne trebuie „ochi de văzut”
și „urechi de auzit”, atâta tot.

Seva a aţipit în copaci și s‐a făcut o scorbură.

Fiecare dintre noi este o floare care fie se des‐
chide, fie se inchide, depinde de cât de aproape sun‐
tem de muzica sferelor.

Când te îndrăgostești de o femeie, mai ai ochi tot
atît de ageri și pentru alta? La fel e și cu Dumnezeu:
„Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine!”. Și gândul
îmi zboară la curentul New Age de azi.

Mi se pare nepotrivit, să nu spun halucinant, mo‐
mentul în care creștinii strigă în piaţa publică „li‐
bertate, libertate!” (cu ocazia interdicţiei impusă de
guvern creștinilor ortodocși, în perioada pandamiei,
de‐a participa la tradiţionalul pelerinaj de sărbătoa‐
rea sfintei Parascheva). Aceștia trebuiau să știe că
libertatea nu ţine de factorul politic, ci de credinţă:
„Veţi cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi”.
Dar ce este adevărul ? (întrebarea lui Pilat), la care
Iisus răspunde: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viaţa”.

Constantin Oancă
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Pe 8 aprilie 1967, la împlinirea vârstei de 56 de
ani, Emil Cioran și‐a notat în jurnal următoarele: "În
tot ce am scris, nu i‐am adus sexualităţii omagiul pe
care îl merită". Nu voi spune că am scris cartea Se‑
xualitate și societate doar ca un omagiu adus se‐
xualităţii, ci și în încercarea de a înţelege delicatele
și misterioasele ei mecanisme și modul în
care ele influenţează (și sunt la rândul lor
influenţate de) mecanismele sociale, morale
și culturale. Este vorba de sexualitatea omu‐
lui, cel mai rasat animal din punctul de ve‐
dere al Culturii și, tocmai de aceea, cel mai
ratat animal din punctul de vedere al Natu‑
rii.

În astfel de situaţii, abordarea compara‐
tivă este absolut normală, dacă nu chiar
obligatorie. Studiul este unul comparativ pe
verticala timpului (din Antichitate până în
zilele noastre) și pe orizontala spaţiului (din
vestul Europei până în estul Asiei). Și totuși, nu
cumva este abuziv să pun împreună, pe aceeași pa‐
gină, epopeea lui Ghilgameș și vreun poem licenţios
scris de Eminescu, o legendă consemnată de Hero‐
dot și un obicei nupţial din cultura tradiţională ro‐
mânească, o cutumă sexuală atestată în Antichitatea

mediteraneană și o nuvelă a lui
Vasile Voiculescu? Eu cred că nu.
Am rămas în coordonatele unui comparativism func‐
ţional, pentru că este vorba de repetarea unor ma‐
nifestări formal diferite, dar în fond asemănătoare,
rulând aceleași arhetipuri psihologice și mentalitare.

Gândeau și simţeau din punct de vedere
erotic oamenii din Sumerul antic la fel cu
cei din Europa de azi? într‐o oarecare mă‐
sură, da. Sunt modele mentale și compor‐
tamentale care au supravieţuit tenace, în
mod miraculos, rămânând ascunse undeva
în pliurile mentalităţii colective, chiar dacă
doar în forme simbolice și metaforice. "Ve‐
chile obiceiuri dispar greu" (old habits die
hard), susţine un proverb englezesc.

Compunând cartea mea Sexualitate și
societate, nu am plecat de la o teză presta‐
bilită și nici de la un plan premeditat. Ea s‐

a alcătuit cumva organic. Am scris această carte în
aceeași măsură în care ea m‐a scris pe mine. Poate
așa se explică relativa eterogenitate stilistică a vo‐
lumului, cu treceri uneori spontane de la rigoarea
academică la exprimarea eseistică, cu grad mai mare
de libertate.

CONFESIUNI

Andrei Oișteanu:
Despre Cartea mea

SEXUALITATE Șl SOCIETATE. 
ISTORIE, RELIGIE Șl LITERATURĂ



46

Nr. (306) 2021

TINERI POEțI

WRITING, I BOW TO YOU

Dear Writing, 

you are greater than me

I bow to you now

I am an instrument

you are writing me

Writing, I bow to you now

please forgive me, Writing

for my attempts at control

Blocking your free flow

so many projections

I place them in the fire now

in the fire of this passion

so many expectations

I let them all go now

down on the stream 

of my reawakened consciousness

writing, you're greater than me

I bow to you now

you are my muse, I am yours to use

you are my guide, I am your bride

you are the hand, I am your pen

Writing, I bow to you now

you are writing me

I am all yours now

MĂ ÎNCHIN SCRISULUI

Dragule Scris,

ești mai măreţ ca mine

eu ţie mă închin

eu sunt instrument

tu mă scrii pe mine

Scrisule, ţie mă închin acum 

îmi cer iertare, Scrisule

pentru încercările de control

barând curgerea liberă

atâtea proiecţii, le pun pe jar

în focul acestei pasiuni

atâtea așteptări, le dau drumul

în avalul conștiinţei reanimate

Scrisule, ești mai măreţ ca mine

eu ţie mă închin acum

tu ești muza mea, folosește‐mă

tu ești ghidul meu, eu mireasa ta

tu ești mâna, eu sunt stiloul 

Scrisule, mă închin ţie acum

tu mă scrii pe mine

îţi aparţin pe deplin

Bristena Georgiana Mantu
(masterandă, Institutul de Psihosinteză, Londra )
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TO FIND THE STRENGTH

To find the strength to carry the pain
the pain of an open, bleeding wound
the same wound you’ve tried to stitch before
so many times ‐ but those stitches didn’t 

really last
and it always broke loose again 
at the seams 

Too many attempts to cover it up
with all sorts of methods that never seemed 

to work
for they were poor, second‐hand replacements
for that which you only now begin to get 
a glimmer of

You get a glimmer of a kind of strength 
you never knew before ‐ so unfamiliar 

it almost feels
supernatural, yet only this begins to look like
the most viable solution to this 
interminable plight 

To find the strength to look your pain 
deeply in the eye

to never turn away from it, in pursuit 
of other distractions

to keep staring into its abyss and to no longer 
be afraid of it darkness

This pain of non‐being must be confronted 
by you

and you alone, and I truly hope that its 
rough edges

will slowly give way to a deeper understanding
in the light of your love

To find the strength to stay anchored 
in this deeper understanding and 

to squeeze oneself
through the eye of the needle, for what awaits 

on the other side
must be a fullness never known consciously 

before,
a fullness that is your birthright 
to mature and be ripened by

SĂ GĂSEȘTI PUTEREA

Să găsești puterea să duci în spate durerea
durerea unei răni deschise, sângerânde
aceeași rană pe care ai încercat să o coși 

înainte
de atâtea ori ‐ dar aţele nu au durat prea mult
și mereu s‐au rupt, din nou la margini

Prea multe încercări să o acoperi
prin tot felul de metode ce nu păreau 

a funcţiona
căci erau piese vechi de schimb, de mâna 

a doua
pentru aceea ce numai acum începi să prevezi
o adevărată sclipire

Prevezi o sclipire a unui soi de putere
ce n‐ai știut vreodată ‐ atât de străină
încât pare supranaturală, însă numai aceasta
pare a fi cea mai viabilă soluţie 
interminabilui necaz

Să găsești puterea să‐ţi privești durerea 
în ochi

să nu te mai întorci de la ea, în căutarea 
altor distracţii

să te holbezi în acel abis și să nu te mai temi
de al său întuneric

Această durere a nefiinţei trebuie confruntată
de tine, și doar de tine ‐ și astfel 

marginile‐i dure
vor face loc unor înţelesuri mai adânci
în lumina iubirii tale

Să găsești puterea să rămâi ancorat
în aceste noi înţelegeri și să te vâri 

prin ochiul acului
căci ce te așteaptă dincolo trebuie a fi 

o deplinătate 
neștiută conștient vreodată, drept din naștere
să te maturizezi, să fii copt prin ea! 
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LITERATURA PENTRU COPII

A fost odată ca niciodată...
Se spune că ,,a fost’’, deoarece nimic nu este re‐

petabil. Dar, cel puţin o dată, a fost, altfel n‐ar avea
povestea, nici un rost. Clipele aleargă pe colinele
ninse sau primăvăratice ale vremii, astfel încât se
pierd nevinovate și rămân din ele, doar amintirile.

Și, după cum spuneam, a fost odată ca niciodată,
a fost o fetiţă  cu ochii albaștri precum cerul de vară
și cu obrajii ca doi bujori, ale căror petale le așteptăm
noi primăvara, iar părul ei era negru‐inelat, cum nu‐
mai în poveștile despre zânele nopţii l‐am aflat.

Cât era ziua de mare, fetiţa noastră, cu numele
de Luminiţa, nu stătea o clipă locului. Să fi avut, cred,
vreo zece ani, când s‐a întâmplat tot ceea ce vă voi
povesti eu astăzi.

Mama ei a plecat după lemne în pădure și nu s‐a
mai întors.

Despre această întâmplare voi voi povesti și, pe
cuvânt că nimic nu voi născoci.

Fetiţa, dis‐de‐dimineaţă, a colindat toată pădurea,
în lung și în lat, jeluindu‐se:

Tu, pădurea mea umbroasă,
Tu, copacule bătrân,
Unde‐i mama mea frumoasă?
Eu cu cine azi rămân?
Am început cu mijlocul acestei povești minunate,

doar pentru a cunoaște mai bine tu, drag cititor, mi‐
racolul petrecut în acea pădure, în Pădurea de Vis.

Trebuie să vă spun că fetiţa locuia cu mama ei, la
marginea acestei păduri și, pe vremea aceea, acest
lucru nu era neobișnuit. Casele erau foarte rare și
fiecare își gospodărea bucata de pământ așa cum
credea de cuviinţă. Oamenii se hrăneau cu fructele
pe care pământul le oferea cu dărnicie tuturor.

Ici‐colo, vedeai câte o floare care împrospăta și
înmiresma peisajul.

Despre oraș nu se știa încă, această poveste fiind
veche, veche, cu mult înainte să apară luminiţele lui,
cu casele oamenilor înălţate până la cer.

Pădurea din preajmă oferea crengi uscate pentru
foc, iar viaţa era atât de frumoasă pentru Luminiţa
și mama ei!

Tatăl ei s‐a stins înainte că ea să se nască, astfel
încât singura fiinţă pe care  o avea era mama, atât
de harnică, de frumoasă, dar și de tristă, uneori.

Desele plimbări prin pădure erau cele mai fru‐
moase ocazii în care fetiţa era cea mai fericită.

Fiecare copac purta un nume pe care Luminiţa îl
boteza, așa cum i se părea ei că sună mai vesel.

Unul era Floricel, altul Mlădiţă, unul Rămurel, al‐
tul Crenguţă, Stejărel, Uriașul, Piticul, Voinicul și,

credeţi‐mă că lista poate conti‐
nua.

Încă de la apariţia primelor
frunze și a florilor de pădure,
Luminiţa și mama ei făceau, zi de zi, știuta lor plim‐
bare prin pădurea, a cărei frumuseţe nu poate fi
descrisă aici în simpla mea poveste.

Crengile se aplecau la apariţia celor două fiinţe
frumoase, ca semn de salut, iar copacii erau din cale
afară de fericiţi. Uneori, și trebuie să mă credeţi, din
ramurile lor se formau braţe unduitoare cu care
îmbrăţișau acele făpturi minunate care vizitau pă‐
durea.

Ce să mai spun de veveriţele, care, în goana lor
după ghinde, se opreau și admirau acea priveliște mi‐
nunată. Totul era fascinant, ireal și, totuși, adevărat!

Veveriţele aveau și ele numele lor, dat de
Luminiţa, cum ar fi: Ronţăilă, Riţa cea Flămândă,
Codiţa pufoasă, Hărnicuţa, Roșcoviţa.

Păsările din înalt se adunau, rând pe rând, și sco‐
teau cele mai alese triluri.

Ooo! Veneau privighetoarea și sticletele! Ele erau
foarte greu de identificat, iar de a le da un nume nu
putea fi vorba, deoarece erau mereu în mișcare, în
rotire sub cerul albastru, încât Luminiţa le‐a numit
pe toate păsările Îngerașii Cerului.

Avea ea o pasăre anume pe care o vedea mai re‐
trasă și aceasta era bufniţa. Parcă nu‐i venea bine
Luminiţei când o vedea. Ceva, ceva îi spunea că nu
este o pasăre ca celelalte, mai ales că era văzută spre
seară, atunci când toată șoapta pădurii se stingea,
iar somnul venea la fiecare, ușor și lin, așa cum vine
la copii.

Timpul trecea, mama și fiica erau fericite cu traiul
lor simplu, dar liniștit.

Iarna, când fulgii de nea acopereau întinsul pă‐
durii, priveliștea era ca de basm. Fiecare crenguţă
primea atâţia fulgi de zăpadă cât putea ea să suporte.
Niciodată Alba Iarnă nu a obosit copacii cu prea
multă zăpadă. Chiar și atunci, Luminiţa cu mama ei
își făceau timp pentru o scurtă plimbare. Cu pașii
mici, adânciţi în proaspăta zăpadă, fetiţa cerea voie
iernii să‐și viziteze copacii.

Ce binevoitoare era neaua, care se bucura de atin‐
gerea pașilor, pentru că, se știe, zăpada din pădure
nu atrage oaspeţi, de teama urșilor.

Dar nici de acest aspect Luminiţa nu avea teamă,
deoarece Mor‐mor‐mor era bun prieten cu ea și, din
bârlogul lui, greu era să‐l urnești în toiul iernii.

Chiar putem spune că Luminiţa era o fiică a acelei
păduri primitoare și veselă în tot timpul anului.

Pădurea de vis
de Vera Crăciun
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Parcă i se părea Luminiţei că, toamna, pădurea
prindea o lacrimă, ici și colo, de la frunzele care că‐
deau și cu care fetiţa își umplea braţele plină de
compătimire. Dar de la mama ei a învăţat că așa tre‐
buie: fiecare frunză căzută înseamnă pentru primă‐
vară un alt rod.

Nu ar veni așa veselă primăvara, dacă totul ar
rămâne veșnic verde!

Căderea frunzelor, i‐a spus mama ei, înseamnă
sacrificiul naturii. Prin acest sacrificiu, pe care îl face
bogata toamnă, noi avem privilegiul de a aștepta
reînvierea naturii, prin tot ce aduce vioi și vesel Pri‐
măvara.

Așa este înscris în Cartea Sfântă și așa trebuie să
se întâmple, i‐a spus mama. Fiecare anotimp are
menirea lui pe pământ, fie primăvară sau  vară, când
totul este verde, proaspăt și îmbietor, fie toamnă
sau iarnă, când natura, obosită, merge la odihnă și
așteaptă alene să se revigoreze!

Fetiţa a înţeles acest lucru și de aceea, ea iubește
fiecare anotimp. Sunt convinsă că și voi, cei care
citiţi aceste rânduri, îi veţi da dreptate Luminiţei.

Ea cunoștea acest miracol pe care‐l creează divi‐
nitatea și, iată, acceptă cu sfinţenie fiecare prefacere
a pădurii, de la verde crud la verde șters, de la ară‐
miul frunzelor și până la acoperirea pădurii întregi
cu mantia zăpezii.

Chiar și păsările, care nu știu a citi ca mama
Luminiţei din Cartea Sfântă, cunosc această trans‐
formare a naturii și ele călătoresc spre ţările calde,
acolo unde o altă fetiţă, sigur, le așteaptă cu drag!
Luminiţe sunt în fiecare ţară.

Ce frumos este să admiri, an de an, acest miracol
pe care Mama Natură ni‐l oferă cu bunăvoinţă!

Totul este să iubești fiecare îndemn pe care Dum‐
nezeu ţi‐l pregătește prin glasul naturii. De aceea
trebuie ca voi, copii, să iubiţi fiecare floare, fiecare
fir de iarbă, fiecare pasăre, fiecare fulg de nea. Ele
sunt semnele și glasul divinităţii care ne fac să
înţelegem că nu suntem singuri pe acest bătrân și
bogat pământ.

O, dar m‐am pierdut prin natură și, iată, am uitat
de Luminiţa, fetiţa care o aștepta pe mama ei să vină
din pădure.

A fost, poate, singura dată când Luminiţa nu a
însoţit‐o, deoarece, lângă frumoasa lor căsuţă, era
un mic pârâu pe care ea voia să‐l cureţe de pietrele
care îi curmau curgerea lină.  

Mama ei trebuia să se întoarcă... Ce tristeţe pe
Luminiţa!  Unde, oare, o fi?

Fetiţa, dis‐de‐dimineaţă, a colindat toată pădurea,
în lung și în lat, jeluindu‐se:

Tu, pădurea mea umbroasă,
Tu, copacule bătrân,
Unde‐i mama mea frumoasă?
Eu cu cine azi rămân?

Pădurea, altădată veselă și primitoare, de astă‐
dată era tristă, mai tristă ca oricând!

Fetiţei nu‐i venea a crede.
Am uitat să vă spun că era vară și că toate frun‐

zele erau la locul lor, dar ramurile nu o mai
îmbrăţișau, așa cum o făceau altădată. Vîntul parcă
o privea cu nepăsare. Să știe el ceva, să ascundă el
ceva?

Ce să fie, ce să fie, bunule prieten, copac,
Unde‐i mama? E ascunsă, fără ea ce fac, ce fac?
A pornit într‐un pas alert prin pădure și, dispe‐

rată, a privit cerul plin de nori, care nu a răspuns la
ruga ei.

O, pădure fermecată, te‐am iubit de când mă știu,
Spune, spune tu, pe dată, unde‐i mama? Ce pu‐

stiu!
Auzind acest plânset disperat, toate ramurile co‐

pacilor au privit în stânga, au privit în dreapta, dar
de mama Luminiţei n‐au aflat nimic, ci doar au ros‐
tit:

Luminiţă, Luminiţă,
Frumoasa noastră fetiţă,
Ram cu ram vom întreba
Și de mamă vom afla!
Cu obrajii plini de lacrimi, Luminiţa își exprimă

încă o dată disperarea:
Ramur verde și umbros, azi îmi pari rece, spinos,
Pe cât ești de arătos, spune‐mi, rogu‐te frumos:
Care‐i buna  potecuţă? Unde e a mea măicuţă?
Soarele se stingea pe cer, dar Luminiţa încă mai

căuta și totul părea întunecat. Durerea era fără mar‐
gini, inima îi sălta în piept a necunoaștere, când, de‐
odată, Adierea, fiica cea mare a Vântului Blând, as‐
cunsă după o frunză, rosti:

Mâna‐ţi mică o întinde și pe ea lin va cădea,
Din al cerului albastru doar o stea, o mică stea!
De‐o fi mama ta, înseamnă că de‐acolo unde este
Ea îţi va trimite, poate, prin steluţă, chiar o veste!
Fetiţa, uluită, dar plină de speranţă, întinde o

mână, apoi pe cealaltă și, în căușul palmelor ei, a
apărut o strălucitoare steluţă.

‐ Spune, spune ce te doare, fiica mea, fiică de
soare?

‐ Eu o vreau pe mama mea, dă‐mi‐o tu, frumoasă
stea!”

Și, deodată, ca în povestea cu zâne, steluţa co‐
boară lin pe pământ și se transformă, din voaluri
albe‐argintii, în mii și mii de steluţe care străluceau.

În mijlocul lor, ghici pe cine a văzut Luminiţa?
Pe mama ei, care, cu lacrimi de fericire, își

îmbrăţișează fetiţa, spunându‐i:
‐ Am fost plecată, am fost dusă de Vântul cel Rău

în Pădurea Albă, de unde nu am reușit să ies decât
cu ajutorul Adierii.

Ea, noapte fiind, m‐a luat pe aripile ei și astfel
am revenit la tine, Luminiţa mea!
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Dacă ruga ta nu ar fi fost atât de puternică, nici
Adierea nu o auzea și eu rămâneam veșnic în Pădu‐
rea Albă; acolo  copacii strălucesc în alb și nu în ver‐
dele cu care ne‐am obișnuit noi, pământenii. Totul,
de la păsări și până la firul ierbii, este alb, curat, ce‐
i drept, dar fără urmă de viaţă. Rugile noastre, doar
ele ne‐au regăsit! Ele au fost auzite de Adierea caldă
a Vântului Blând, care m‐a luat ca pe un fulg și m‐a
transformat într‐o steluţă.

Ce bucurie a fost să fie! Înlănţuită de îmbrăţișarea
mamei ei, Luminiţa strălucea de fericire! Copacii au
trimis foșnetul lor în semn de bună regăsire.

Despre Vântul cel Aspru ce să vă spun? S‐a
rușinat atît de mult de fapta sa, încât stă și acum as‐
cuns în tufele răzleţe de la marginea pădurii. Cred
eu că, între timp, a învăţat că iubirea și ruga înving
tot răul din lume.

Pe cer luna surâdea fericită, iar stelele dansau
pe muzica numită de strămoșii noștri, muzica sfe‐
relor!  

******
Tot steluţe, dar de astă dată venite de la razele

de soare, au apărut deodată în ochii copilului atât
de fericit. Sub pleoape, Luminiţa încă păstra amin‐
tirea acestui vis de noapte trist, dar cu final atât de
fericit, pentru că trebuie să vă spun copii, că toată
această poveste a fost călătoria Luminiţei pe undele
unui vis.

Deșteptată de sărutul mamei, Luminiţa, cu la‐
crimi de fericire, își îmbrăţișează mama și rostește:

‐O, mama, ce bine că totul a fost un vis! Știam eu
că pădurea îmi este prietenă bună și că nu este cu
putinţă ca tu să mă părăsești vreodată. Haide, iute,

să dăm bineţe Pădurii Fermecate. Îi voi îmbrăţișa
ramurile și îi voi cere iertare pentru că, în visul de
astă‐noapte, m‐am îndoit de prietenia ei. 

Cine știe a dezlega misterele acestui vis? Poate
mama Luminiţei care o asculta pe fetiţă cu lacrimi
de iubire sau, poate, pădurea, cântul păsărilor, ai că‐
ror ochi ne privesc acum cu iubire.

*****
De ani de zile, de când port această poveste în

gândurile mele, dragi copii, mă tot uit prin fiecare
pădure pe unde pașii ușori mă poartă și, ce credeţi?

Am văzut‐o de fiecare dată pe Luminiţa! Știţi
unde? Printre frunzele copacilor care se înălţau spre
cer, adică acele ochiuri de lumină care au făgăduit a
face legătura între cer și pământ, ca un legământ.
Dacă stai un pic și te gândești, dragul meu cititor, si‐
gur ai văzut‐o și tu pe Luminiţa. Niciunde nu vei
găsi culori mai vesele și  mai frumoase decât în pă‐
dure, acolo unde Luminiţa și mama ei  încă mai ve‐
ghează.

Păsările cerului, fie de zi, fie de noapte, ne privesc
printre frunze sau ramuri golașe, cu tot atâta iubire
cum o privesc și azi pe Luminiţa și pe mama ei.

Asta înseamnă, copii, că niciodată nu suntem sin‐
guri în pădure.

Deci, haideţi să purcedem acolo, unde se întâmplă
atâtea miracole!

Acolo veţi găsi și un copac trecut de vreme, cu
două ramuri frumoase și patru rămurele vesele și
zglobii.

De la el am aflat această minunată poveste,
această călătorie pe aripile unui vis de copil.

Noapte bună, copii!
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Lumea e făcută din ciocolată. Toţi o mănâncă. Toţi
o beau. Toţi, dar nu la fel. Aș vrea să pot să mănânc o
ciocolată întreagă. Aș vrea să‐mi curgă ciocolată prin
vine, ca să pot dona sânge cu ciocolată. Mi‐e teamă să
nu mă îngraș. Am respins ciocolata, pentru că nu avea
aroma care‐mi plăcea. N‐am știut că, dacă încerci să
mănânci o ciocolată întreagă, nu va avea toată același
gust. N‐am știut. A trebuit să încerc. Nu știm ce gust
are o ciocolată, până nu o terminăm. Când o terminăm,
ne e rău, dar mai vrem să mâncăm. Nu reușim să
simţim gustul, pentru că o mâncăm prea repede. Atât
de repede, că uitam cu ce a fost. Papilele noastre păs‐
trează o vagă amintire a ceea ce a fost ciocolata. Ne în‐
trebăm cum a fost ea de fapt, abia după ce ne‐am să‐
turat. Sătui, dar goi. Ne e foame de ciocolată. Am vrea
s‐o avem iar și să o savurăm încet. Am vrea să încetinim
timpul, ca să nu fi terminat ciocolata. Dar am termi‐
nat‐o și nu vrem să uitam ce am terminat. Nu vrem
altă ciocolată, pentru că n‐o să mai fie la fel. Nu vrem
altă iubire, pentru că n‐o să semene cu cea dintâi. Min‐
tea mea mănâncă amintirea primei ciocolate.

1. Tableta cu ciocolată albă
Ciocolata s‐a născut albă (sic!). Pentru că era prea

dulce, i‐au pus cacao, să o schimbe. Albul ciocolatei a
îmbrăcat iubirea în puritate și a hrănit‐o cu alb, până
s‐a amestescat cu alte arome. Gustul alb pătrunde toată
fiinţa și o face dulce. Atât de dulce, că nu toţi o pot su‐
porta; o transformă în negru.

2. Tableta cu căpșuni
Căpșunile visează cu un entuziasm alb și au aroma

roz. Rozul invadează viaţa și o hranește cu căpșuni în
ciocolată. Tableta cu căpșuni te face să vezi doar roz,
pentru că lumea ta devine roz.  Ea te transformă , te
face să gândești și să trăiești prin căpșuni și pentru
căpsuni. Căpșunile din ciocolată te iluzionează că cio‐
colata nu poate fi amară.

3. Tableta cu mentă
Menta înţeapă aroma iluziilor. Le motivează să ră‐

mână cu  picioarele pe pământ. Ciocolata cu mentă îţi
dă speranţa că poţi să mănânci ciocolată și să respiri
mentă. Când mănânci mentă, ai curaj să zbori mai sus
în iubire. Menta nu lasă ciocolata să se topească, nu îi
dă voie să își piardă aroma.  Aroma ei o face mai pu‐
ternică, pentru că cel care o mănâncă devine mai pu‐
ternic.

4. Tableta cu lapte
Un om puternic bea lapte din ciocolată. Ciocolata

zâmbește cu lapte. Laptele e în toată ciocolata, dar ui‐
tăm de el. Uităm pentru că e comun. Ne amintim doar
când gustăm tableta cu lapte. Și pentru că are lapte, o
mâncăm fără să ne dăm seama. Nu ne bucurăm de ea.

Nu simţim savoarea ei, pentru că nu
știm cum să o mâncăm. Ne întrebăm
dacă ciocolata e cu lapte sau laptele
e cu ciocolată. Ne dăm seama abia după ce o terminăm.
Atunci știm că nu  mai e lapte, pentru că nu mai e cio‐
colată. Încercăm să le înlocuim, dar sufletul nostru
strigă după ciocolata cu lapte.

5. Tableta cu alune
În ciocolată sunt nuci și migdale și alune întregi.

Noi le fărâmiţăm. Le uniformizăm, mâncându‐le ne‐
glijent. Toate se pierd în ciocolată, dacă nu sunt mân‐
cate cu grijă. Sentimentele se amestecă printre bucaţele
din aceste seminţe. Seminţele uită cine au fost. Cioco‐
lata uită că a avut seminţe. Aroma lor nu se poate uita.

6. Tableta cu piper
Piperul dă sens ciocolatei. Piperul surprinde papi‐

lele gustative celui care încearcă tableta; hipnotizează
ciocolata. Ciocolata se topește, deși rămâne întreagă.
Piperul dă gust laptelui; îl face sănătos. Ciocolata strigă
după piper, până piperul îi stinge glasul în pasiune.
Pasiunea  e cea care dă naștere ciocolatei. 

7. Tableta cu cafea
Cafeaua trezește ciocolata. O face să‐și simtă aroma.

Cafeaua pune în evidenţă gustul celorlalte tablete. Doar
ea știe ce gust au. Tableta albă e mai dulce după cea
de cafea; chiar și cea amăruie e mai dulce. Cafeaua
scoate adevărul din ciocolată. Când o bei fără lapte,
simţi că iubești cu adevărat.

8. Tableta amăruie
Amăruiul ne arată că ciocolata a fost bună. Orice

ciocolată devine, mai devreme sau mai târziu, amară.
N‐am aprecia cât de dulce e ciocolata, dacă n‐am ști ce
nu e dulce. Dacă tot ce am mânca ar fi dulce, n‐am
putea rezista. Am plânge dulce, în loc să regretăm amar
că am terminat ciocolata. Tableta amăruie ne învaţă
să apreciem ce conţine ciocolata, abia la final. Ciocolata,
așa cum e ea, n‐are gust decât dacă o mănânci pe toată
și mai vrei să mănânci, deși îţi lasă un gust amărui.
Gustul asta te face să vrei dulce din nou. Te face să vi‐
sezi că ești o ciocolată cu de toate. 

Suntem o tabletă dintr‐o ciocolată uriașă, cu gust
dulce și aromă amară

Nu ne lăsăm savuraţi de oricine, pentru că ne e frică
să gustăm. Nu ne oferim toate aromele, pentru că nu
știm ce arome vom primi la schimb. Nu știm, pentru
că nu avem curaj să încercăm. Și, dacă încercăm, dacă
aflăm că orice ciocolată se termină amar, ne pierdem
speranţa că ciocolata poate fi dulce. 

Când îndrăznim să o mâncăm, uităm ce am mâncat,
pentru că ne‐am grăbit. 

Suntem ceea ce mâncăm: o ciocolată.

LITERATURA PENTRU COPII

Colţul cu ciocolată
de Alexandra Iancu
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Ionuţ Andrei Dârlea
(elev, Bacău)

Stea călăuză

Prin fulgi cristalini, stea călăuză,

Ceruri deschise, Magii se‐amuză,

Clinchet de‐argint, renii pornesc,

Moșu‐i pe cale, cu dar ceresc.

Ieslea așteaptă, uși se deschid,

Colindătorii urează vestind...

Ieslea‐n lumină, pruncu‐i magie 

Venire miracol, de Sfânta Mărie.

Miros de smirnă‐n ceru‐nstelat

Isus e pruncul făr' de păcat!

Sfânta geneză, brazii‐s gătiţi,

Pruncul născut, Crist între Sfinţi.

O, ce veste...

Zborul alb... înmărmurit,

Joc de stele din zenit

Feerie, basm, splendoare

Cerne gerul în fuioare.

Streșini plâng înţurţurate,

Zurgălăi și‐un Moș în noapte.

Pe sub cetini, renii zboară,

Daruri duc, Steaua răsare,

Ieslea sacră‐i Luminată.

Calea magilor se‐arată,

Mesia se naște‐n Pace,

Primit și de dobitoace. 

Iarnă dragă, de poveste,

Sărbătoare... O, ce veste!...

Datini în case, bucurii,

Pentru suflet de copii!

Valurile morţii
Ale valurilor spumă ne atinge malul sfânt,

Și ne udă a noastră vină, și ne scapă de acest gând,

Iar a norilor podoabe scapără acele valuri.

Și vine, chiar mai puternic, să ne atingă 

a noastre maluri!

Iar a soarelui lumină se întunecă treptat.

Și devine a noastră lume mult prea greu de con‐

trolat,

Iar în orizont, îndepărtare, începe astăzi 

acea furtună.

Ce ne îngroapă prea macabru, ne îngroapă 

ușor în umbră.

Iar acum, de peste munţi, se aude puternica 

corvoadă.

Și se știe. prea macabru, valurile morţii 

ne caută cabană.

Iar a valurilor ape se retrag încetișor.

Și revin rapid din zare, devenind uzurpator!

Meșterii de prin sate caută copaci de lemn.

Căutând și tăcând schiţe pentru un coșciug 

de lemn.

Căci valurile morţii noastre vin. pătrund 

ca printre noi.

Asta ne‐a fost viaţa noastră, ne îndreptăm 

spre un plan doi!

Valurile morţii pătrund cu o tornadă,

Un tsunami mare bate la poarta noastră,

Iar uraganul vine, vine atât de rău,

Și ne termină viaţa, uitând de tot ce‐i rău!
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PROFIL DE SCRIITOR

Dragul meu prieten,
Nu mai ești lângă mine, însă eu continui să‐ţi vor‐

besc… Îţi mai aduci aminte de versurile: Someone to
talk? The sound of Silence… ești prezent în inima mea,
ești arheul meu, noi ne înţelegem tăcând… ascultăm
glasul veșniciei... 

Știi… noi suntem rude, da, suntem rude, chiar fraţi.
Nu te mira… îţi reamintesc că suntem Fiii luminii, că
avem același Tată, că avem aceiași strămoși. Tatăl nostru
a spus cândva, atunci și acolo, în Zilele Facerii: ,,Fiat
lux!” Și s‐a făcut lumină, nu, nu s‐a făcut luxul la care
ne gândim uneori, ci a făcut lumina și frumuseţea raiu‐
lui, acea luxurianţă luminată la care tânjim. Tatăl ceresc
i‐a creat apoi pe strămoșii noștri, Adam și Eva (Adam
înseamnă Om, creat din pământ, iar Eva este Viaţă,
,,pentru că ea este mama tuturor celor vii”. (Facerea, 3,
20). Când spunem rugăciunea Tatăl nostru, ne arătăm
filiaţia cu toţi strămoșii și cu toţi strănepoţii, cu cei care
au fost, cu cei ce sunt și cu cei care vor fi, din cer și de
pe pământ, căci toţi suntem Fiii Omului și Fiii Făgă‐
duinţei care rostim ceea ce ne dorim ,,Precum în cer,
așa și pre pământ”. Tatăl nostru este mărturisirea tutu‐

ror, este o mărturisire a comunităţii, a tuturor, nu numai
a celor de aici, de pe pământ, ci și cu cei de dincolo, cu
întreg cosmosul. ,,Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi
unul pe altul. Precum Eu v‐am iubit pe voi, așa și voi să
vă iubiţi unul pe altul”, ne spune Mântuitorul în Evan‑
ghelia după Ioan. Iisus s‐a jertfit, apoi a înviat pentru
toţi, i‐a înviat și pe strămoșii noștri, a coborât și în iad,
unde a vestit bucuria învierii. Iată certitudinea. Numai
în credinţă și în rugăciune, putem deveni universali.
Globalizarea ar însemna, în acest sens, să ne lăsăm în
voia cerului și să spunem ,,Doamne, facă‐se voia Ta!”
Să aplicăm cu toţii această poruncă divină, nu voia Ce‐
zarilor, a liderilor mondiali, ci voia lui Dumnezeu. Să
ne abandonăm păcatele și patimile, amăgirea lumii și
tirania egoismului nostru care ne împietresc inima. Nu‐
mai lepădându‐ne de noi, prin smerenie, ne lăsăm ghi‐
daţi de Creatorul nostru. Ar mai putea lucra olarul lutul,
dacă lutul ar fi pietros ori vârtos? Cu siguranţă, lutul
trebuie să‐și taie voia lui, să se lase muncit de mâna
creatorului pentru a ajunge o capodoperă. Așa este și
omul… numai suferinţa și încercările suportate cu cre‐
dinţă, nădejde și răbdare îl readuc pe omul‐lut la esenţa

Anastasia Dumitru

HARUL ȘI DARUL CERULUI 
(fragmente)
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sa, îi redau suflul divin, deplinătatea duhovnicească,
veșnicia făgăduită, dar pierdută.

Noi suntem mlădiţele, El e viţa cea dătătoare de
viaţă eternă. Florile dalbe cântate în preajma Nașterii
Domnului constituie Darul Lui pentru noi toţi, iar
aceste Flori Divine așteaptă să rodească în inimile
noastre, din iubire, căci ,,Dumnezeu este iubire”, ne
spune Sfânta Scriptură (1 Ioan 4:8). Mi‐a trebuit ju‐
mătate de viaţă să înţeleg că toţi oamenii sunt fraţi și
că, unde este iubire, dispare frica. Recunosc că ideologii
dictaturii comuniste au încercat să ne înveţe la școală
să trăim în ura de clasă și de rasă, de aceea am trăit în
frică. Mă simţeam liniștită, în armonie cu macrocos‐
mosul numai printre flori și miei, numai în pădure, în
mijlocul naturii. Când eram mică, îmi spunea mama
că obișnuiam să mătur curtea și să spun ,,Pace”. Era o
acţiune instinctivă de a mă apăra de răul lumii. Mătu‐
ram și atunci când nu erau frunze uscate căzute pe
jos, în curte, probabil că mintea mea de copil simţea
răul și îl îndepărta instinctiv, desenând cu mătura un
cerc magic de apărare, iar formula repetată mereu:
,,Pace”, ,,Pace” era ca un descântec. Nu știam nimic des‐
pre aceste ritualuri ancestrale de apărare, însă proba‐
bil, inconștientul ori supraconștientul îmi spuneau ce
trebuie să fac. 

Mi‐au trebuit mulţi ani să conștientizez și să înţeleg
că, dacă Dumnezeu este exclus din societate, că dacă

oamenii nu sunt robii Creatorului suprem, atunci ei
ajung sclavii tuturor cezarilor efemeri și duc o viaţă
de calvar. Iubirea desăvârșită alungă frica. Noi Îl iubim
pe Dumnezeu, fiindcă El ne‐a iubit cel dintâi, de aceea,
la picioarele lui Hristos, nu mai este ură, nu mai există
clase sociale sau diferenţe rasiale. Noi suntem Fiii Lui.
Ce sentiment măreţ să știm că avem un Părinte în cer
care are grijă de noi, că avem un regat divin, că nu sun‐
tem plămădiţi numai din lutul efemer, ci că avem un
suflu divin, etern, că trăim în Duhul Adevărului, al celui
care a spus ,,Eu sunt calea, adevărul și viaţa.” (Ioan
14). În timpurile incertitudinii contemporane, ale hao‐
sului și ale fricii pandemice, avem o singură certitudine
– Iisus Hristos, singurul care ne mântuie. Ce binecu‐
vântare să avem credinţa că Lumina lină și Sfântul Duh
coboară din cer peste capetele noastre… Numai cine
nu vrea nu vede semnele. Amintesc numai trei semne
vizibile care ne vorbesc despre sacru: întoarcerea râu‐
lui Iordan de Bobotează, arătarea norului pe muntele
Tabor, de Schimbarea la Faţă, dar cel mai evident semn
este Lumina Învierii care apare la Sfântul Mormânt de
Înviere, lumină care umple întunericul lumii și ne
aduce nădejdea și bucuria veșniciei, a iertării și a mân‐
tuirii noastre. Important este să avem ochi lăuntrici,
să simţim harul și darul cerului pentru noi, pământenii,
și să primim în chilia inimii iubirea eternă, iubirea di‐
vină… 

DEALUL VIILOR
Dragul meu prieten,
Aceste frânturi de gânduri le‐am cules din manus‐

crisul care aștepta vremurile rodului, ale pârgului. Mai
am câteva rafturi cu astfel de notiţe… am scris mult
pentru că am vorbit puţin… cu semenii sau, mai bine
zis, am vorbit cu Dumnezeu și cu foaia albă. Florilor
dalbe și foilor albe m‐am spovedit. Citește aceste file
ca pe niște mărturii ale conștiinţei mele scrise în Du‐
hul Adevărului. Știu că rostitorii adevărului sunt neîn‐
ţeleși, huliţi, loviţi, puși pe cruce… însă acest drum
anevoios, al suferinţei și al smereniei este singurul
care duce spre Fericirea eternă. Mai știi ce spunea Iisus
pe Muntele Fericirii…?

Nu știu dacă aceste rânduri te‐au impresionat, nu
știu dacă ai înţeles că ruga, lectura și scrisul (era să
scriu Cristul, dar nu cred că greșeam) fac parte din
viaţa mea, viaţă pe care vreau să o trăim împreună.
Singurul meu regret este că timpul zboară, că voi zbura
și eu cât de curând spre Casa din cer… Am aripile des‐
făcute asemenea unei cărţi deschise… privesc cărţile
scrise… câte clipe, ore, zile, ani adunaţi între paginile
acestea… crâmpeie se cer… în efemerul hârtiei… Am
lacrimi pe chip… de aceea… nu pot descifra… să fie
Dealul Morilor sau Dealul Morţilor…!? Poate e Ta‐
borul, muntele Schimbării la Faţă… Nu știu dacă văd
în zare braţele morii sau ale crucii… sau poate că sufe‐
rinţa mea, pietrele de moară, ele sunt răstignirea… și

braţele mele sunt braţele morii, ale morţii pe cruce…
lume, lumină, lumânare, lumina lină care ne are. În
această beznă externă, în acest labirint mlăștinos, caut
lumina interioară care să mă înalţe… Poate că și omul
are soarta unei lumânări care are menirea să facă lu‐
mină în lume. Încercările suportate în răbdare, sme‐
renie, credinţa și nădejdea învierii ne ajută să trecem
dincolo de cercul și valea morţilor, dincolo, vom primi
sigiliul eternităţii. Lumânarea, spunea Serafim de Sarov,
dacă nu se încălzește și nu se înmoaie, nu poate să pri‐
mească sigiliul, la fel și sufletul, dacă nu este încercat
cu osteneli și jertfe, nu poate să primească deasupra
lui pecetea virtuţii... Ce antiteză dintre pecetea falsei
libertăţi a green pass‐ului și Libertatea Căii Domnu‐
lui… a Drumului mântuitor al Crucii… 

Dragul meu prieten, ţi‑am zis cândva de Arca Desti‑
nului, ţi‑am spus că sfinţii și duhovnicii cunosc tainele,
că scriitorii, cei care sunt slujitorii Cuvântului, au simţul
sacrului, ei știu să evadeze din contingentul griului în
chilia inimii lor și să‑și desfacă aripile rugăciunii spre
infinit. Scriitorii știu să‑și desfacă aripile inimii și să se
avânte spre inima universului, acolo este izvorul iubirii
și al lumii, și al luminii…

Nu mai am timp să‐ţi vorbesc, nu mai aud, nu mai
văd nimic… dar simt că zbor în lumină, deasupra De‑
alului Viilor… spre Tabor… ce dor îmi e de Tabor…

* * *
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UN POET

Întâlnire

O fată de vis
și o femeie de aur

se întâlnesc
la răscruce de drumuri

în spate fata
în faţă o blândă lumină.

Spre ziuă
la capăt de drum

o floare
încununată cu mărgăritare.

Și câte broboane de rouă!

Cotidiană

Fetele
dimineţi somnoroase

și înserări blânde
bărbaţii

niște trecători îngânduraţi
sub soarele amiezii.

Între aceste orizonturi
apar furtuni electrice

și sonore până la maxim de decibeli
iar apele se revarsă în valuri
peste câmpia crăpată de sete

și lipsă de iubire.

După diluviu
totdeauna este pace

și vreme de renaștere.

Griji

Ai grijă de poet!
numără‐i zilele și anii.

Nemuritorul te poate întreba
în ce an suntem

și când se deschid
ferestrele galaxiei de iubire.

Caută în bagaje!
Trebuie să aibă harfa

pentru somnul străjilor
vămilor văzduhului

și iarba fiarelor
impregnată în amprentele lui.

Când va vorbi în limba păsărilor
fiarele i se vor gudura la picioare.

Darul poeţilor ‐
să‐și deschidă singuri raiul.

Din cununa lumii

Scriitorii
se încing cu văi de lumină

și umblă desculţi
pe cărările criticii

pavate cu așchii de cristal.

Poeţii
copacii vieţii

cu fiecare lacrimă
înfloresc primăvara

și‐n zâmbet
covor de stele spre rai.

Parfumul lor
ozon și culoare

dincolo de grădina timpului.

Preoţii
nori de tămâie

spre tronul etern
oricât ar călători

nu vor ajunge niciodată.

Biserica
hotel în care

îngerii vin
să se odihnească.

Marcel Miron
(Huși)



Și, când a fost să‐și sară timpul peste umbra sa,
Poetul harului aspru, cu numire‐ntre sfinţi, și‐a stâm‐
părat pana „în aerul buimac de toamnă” cu care l‐a
însemnat Pronia și s‐a ivit printre noi ca o boare de
duh clătinat/ căinat de‐ndelungi privegheri la
obârșia slovei: „Aș lăsa naibii poemul acesta/pentru
care sufăr atâta,/ dar deznădejdea stârnită/ e gheară
amară și flacără/ ce nu mă mai încape.”/  ... Așadar,
de vei vroi, Doamne, ca noi să nu părem chiar alţii
în ochii ăstei lumi atât de mincinos prefigurate, cu
erezia fricilor adânc aghesmuite în distihii astmati‐
forme, atunci te minună și Tu, asemenea nouă și
uite cum, buiac de‐atâtea pale de lumină, tot crește
și târcolește un timp străin și greu, ca de rănire,
chiar și‐n poemele semnate Nicolae Mihai, prietenul
meu de‐o eternitate numai de noi știută, robită sus‐
pinului, vădit arătat ca fiind mielul (ne)vinovat întru
cele de prozodie, mereu de serviciu, popăsuit dean‐
dreapta Ta cea dătătoare de dulci suferinţi:                                                                                                                                                  

„…vrabia  își scutură în praf bucuria         
Dumnezeu o privește și își dă
cu părerea: nimeni nu poate
renunţa la copilărie!”
Și eu, mai de prin Văi de mine, mai de prin Pisc

de Tine, Tată Ceresc, mă răscolesc alături, miez
dulce‐amărui de zări  furate/furtunate, din ce în ce
mai bătrâne și  mai purtătoare de vii disperări pe
tot ce‐ncape în multe „despre alte cele”, și‐încep a
neguţa cu Doamne‐Doamne căderea zilelor pe spate
și‐i spun Maestrului, cât ne‐o mai ţine Vrerea, tot
într‐un „Plâns uitat lângă cruce” că sinuciderea
unei petale de crin din aripa versului tău, frăţine,
poposită la marginea lacrimii mele, probează dosa‐
rul de cadre gelos ca o pâine murindă,  zicând pe de
rost Tatăl nostru, cel hăituit și  furat de rânjetul in‐
somniilor fruste: „Se mai poate/ aprinde/ o claie de
fân/ cu cântecul/ unui greier”…?  ...Pentru că tu, Dra‐
gule, n‐ai vrut (?!?)/ n‐ai putut (?!?) să fii scriitorul
pripășit la curtea sictirului din năpârlirea cu nesaţ
a „unui ev aprins”, care‐ţi punea blacheu la limbă,
trăind din plecăciuni pupin/lingu șitoare, pe vremea
când jalnica noastră făptură era un biet/chinuit  film
alb‐negru, proscris și damnat... Și tu mereu mi‐ai
răspuns, aproape șoptit, din „Chipul oglinzilor
încărunţite” și din „Întâmplări de atins cu mâna”,
ce te‐au ţinut departe de (m)iasmele lumii, aplecat
cu mult peste poate pe cele „Zvonuri  într‑o ceașcă
de cafea”, și‐aceea adânc cercetată cu lacrima clar‐
văzătorului cetluit „Între două duminici”, ca o ine‐
vitabilă și „Scurtă radiografie a sufletului”, ades,
de‐mprumut: „Plouă în sufletele noastre/ amarnic

mai plouă cu destrămări/ de felinare aprinse  și
singurătăţi/ înmulţite cu nouă./” Te‐ai smerit anto‐
logic, de când te  știu, în arginturi bolnave de tânguiri
bacoviene, luceferind, în taină, „capcane pentru
ploi”. Te‐ai închinat cu gravitate printre „poveștile
singurătăţii” (precum ne‐arăţi că ești!), te‐ai mi‐
nunat și tu de cât ţi‐a pus ursita‐n traistă, te‐ai re‐
semnat cu risipire pe margini de tristeţe, „bătând în
cuie/ sicriul unei bucurii”, ai dăruit negărilor otravă:  

„… suntem martorii poemului    
fără zăbranic
după care nu vom purta doliu
și spre care nu vom migra
cu sufletul niciodată.”
Și  eu, Nebunul din semne, ‐ lampadofor în turnul

de veghe cel zilnic tocmit să‐mi hâșâie zorba din
sânge, zic ţie, cel modest fără seamăn între onești și
onest până la sinucidere printre modești, prieten
noptat: închidă‑lă‑i pe el, pe‑acest poem de vârsta
nopţii! Și‐l zăvorăște strâns, tot „Dincolo de lucru‑
rile simple” și‐l pune în resteie ca pe un „Hoţ de la‑
crimi”, pripășit cu rușine, la picioare de secol mi‐
grant, sub fuște de rusalcă haihuie, în duminica
mirărilor noastre, cât o mumă a ploii! Și‐l miluiește,
totuși, cu  amnezii din nesperate/ disperate „Oglinzi
căzute pe gânduri”, înalte și ele și fudule în pulpe,
asemenea „(Un)ui poem cu un sărut deasupra”. Și
tu, devenit, estimp, în ochii mei, „Portret  bătut
prietenește, pe umăr” și, mai apoi, „Ploaie în do
major pentru fereastră și două roze fugare”, să‐
mi  spui, cu vecernii  în glas, că Luna, Văzduhul și
Umbra lui Gâde sunt toate o lume‐a furtunii  în care
până și florile‐și fac semne ciudat, se nasc și mor ca
să trăiască mereu, stupid și fără noimă,  om‐zodie
preacâșă, cu burtă peste burtă și gușă peste gușă,
om ‐ „Noapte căzută spre inima mea”, om‐tragic
ca o „Greșeală tivită cu aur”. După care, zace‐mă,
prietene, de Poezie, o viaţă: „Pune‑mi, Doamne ,
palma grea/ peste gândul cel hoinar/ și‑l descântă
și‑l dezmiardă/ drumul  lung aprins de umbre/ și de
păsări înflorit”! ...  Și mă voi sumeţi, atuncea, eu,
după adet, și îţi voi zice, frate, a treia zi, după scrip‐
turi, că bea‐oi și cucuta opritelor poveri  tot de prin
cele „Vorbe scoase mai puţin la vedere”, c‐un (vai!)
„Vis adormit în braţe” și‐nfăţoșat cuvintelor bă‐
trâne, din vechi purtând hinteu de la Ion, luând la
ochi guarzii disperării, tot unul câte unul, de când
s‐a fapt că‐și dùmică năduful, că‐și plimbă mitra‐
liera‐n noi: „Muţenia dvs., domnule, întărâtă câinii/
trezește mila trandafirului călugărit/ și a celui ce re‑
fuză cu indignare/ albul murdar fără de pretenţii/
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Cântec de prieten
‑ Lui Nicolae Mihai ‑
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răsfoit pagină cu pagină după o noapte/ petrecută
la bursa Poeziei.”... Ca mai apoi, „Desfrunzit pasul
ploii” să‐și cânte robirea  prin moina din sângele
nostru, prieten conviv, pentru că tot mai adâncă e
spaima din beteșugul luminii și nu mă recunosc în
păcatele mele, nu mă revolt  în păcatele tale, pentru
c‐ai devenit, pentru mulţi, toiagul cu care Domnul
sprijină cerul cu stele, adică, „Nici laur înfrunzit...”,
nici „Clopot în exil”, mai mereu „Duh agresat de
fluturi”,  pus paznic de far la fruntariile unui „Poem
așezat pe un scaun cu rotile”: „Plouă fără fisuri un
câine/bate vremelnic la ușă cu ordin/ de la primărie
să‑mi pună/ singurul vis în  cătușă”...  Și, zilnic, încerc
să măsor adâncul din inima mea șuie, umblândă  „în
straie de călugăriţă”, setea de spovadă  amarnic
cuprinsă în imaginarul artistic al bardului de la
Cosmești. Sonuri nearătate la chip deslușim prin
inima slovei atent măiestrite, elegiacă mireasmă de
cuvinte nespuse, încă și încă, mai mult bănuite, mai
mult intuite, și ele sugerând un „Dialog cu gura în‑
chisă”,  făcând vorbire, implicit, „de existenţa epis‑
tolei întâi/ a lui  Pavel către Timotei/ mai lungă decât
murmurul văzului”. Așadar, mai mult decât împotri‐
virea întrebărilor vane și ruga‐n voce albă de sfânt
anahoret, până ce totul se face blând și insignifiant,
ca un „Freamăt fără de păcate”, în care „Poezia

cea de toate zilele” e „condamnată să suporte/ dinţii
încleștaţi tâmpla amară/ luată la palme de nu știu
ce tristeţe/ îmbătată cu vorbe chivernisite/ de pur‑
tătorii de stele...”.  Mai dă‐mi trăire, Sfinte, de trăit,
mai dă‐mi furtuna deznădejdii din sufletul  preabu‐
nului Culai, „făuritorul de ciudese”, nu‐mi coldășì
fragilii trandafiri ai vieţii, închiși în frici închipuite,
chiar și atunci când mărunţești cadenţa timpului
din ornicul cetăţii de Bacău, mai mereu pândind sau
ocrotind  hoţirea lui Cronos, ca pe‐o „Iscoadă cu pi‑
cioare de lemn”. Fiindcă el, Timpul Prieteniei, este
atent fărbăluit în tulburatele chindii ale Trecerii,
când ploaia parcă nu mai ploaie, când toamna nu
înfrunde în mândra codrie a lui Maître Mihai, ăl cu
sufletul ăl mare, de tot donquijotesc! Și te mai miri
că asculţi cum inimi se‐nfiripează, albastru, din  zi‐
ceri de‐alean și potolită zaveră: 

„... se aude amiaza zilei pe ducă
stă scrisă pe flori cu miresme divine
și glasul tăcutelor umbre de ceară
mai bate la porţi și ferestre străine”.
Pentru că Nicolae Mihai este scrìptorul/ Sisif‐ul

din Scripturi, trimis pe pământ să probeze, cu “darul
lacrimilor” sale, desfrunzirea din noi.  

Dan Sandu
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Caliopia Tocală
(Iași)

RÂUL ROȘU 

Trece din când în când, fără grabă,

o flacără înaltă ( nu se știe de unde vine

și cărui timp  i se supune),

se lasă o tăcere adâncă, de catedrală,

și‐n spate șerpuiește un râu roșu,

râul vieţii fără de moarte, se spune, de sânge pur.

E o sărbătoare când trece flacăra înaltă.                                                        

Liniștiţi, oamenii se apropie de râu

și se înșiră de‐a lungul lui, 

de o parte femeile, de cealaltă bărbaţii,

și așteaptă un semn. Semnul se dă

și cele două râuri de pe margine

se aruncă deodată în cel din mijloc.

Nu mai iese nici o femeie, nu mai iese nici un bărbat

din acest râu roșu. După un timp, dispare și el.      

VIBRAțIE              

Totul devine vibraţie,

șir de inimi ţintind

desfiinţarea creierului,

vibraţie caldă, liniștitoare,

mare de sticlă galbenă.
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ELEGIE  

Desigur, ca niște vreascuri ar arde privirile,

vârsta mea nu este egală cu vârsta ta,

trupul meu nu este asemenea trupului tău,

iar inima pietrei este mai adevărată decât,                                    

deși un cosmos invizibil își tremură

în orice clipă imaginile, amintirile,

după cum câinele așteaptă să treacă prin stadiul de om,

evit noaptea și însingurarea,

dar mai ales sângele și vorbirea,

după care un acrobat celebru                      

își înlocui picioarele cu niște roţi,

îndatorată peste măsură măslinului                      

și culorii albastre absorb orice zgomot

de orice mărime și de orice formă,

într‐un dans liber care nu este încă

galben, vid, ideea de ochi,                                

înainte ca tu să vii și să taci,

vârsta mea nu este egală cu vârsta ta,

trupul meu nu este asemenea trupului tău.

PASTEL                                                          

Soarele‐i un cap însângerat de câine,

în curând, lumina va începe să latre,

în timp ce noi, cu câte o ramură 

de măslin în mână, așteptăm

o oră pe măsura trupurilor noastre

care să  ne‐ncape și cu dinţi.
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ESEU

Conceptele de bază ale familiei tradiţionale a rro‐
milor sunt acelea de pur și impur: „ujo” și „mahrime”.

În spiritul opoziţiei pur – impur și al conservării
regulilor rușinii („te na avel tuke lajipe” – „să nu‐ţi
fie rușine”; „te na anes amenqe lajimos” – „să nu ne
aduci rușine” sau „să nu ne faci de râs”), corpul și
aproape tot ceea ce îl caracterizează (atingere, ges‐
turi sau nevoi intime, tipuri de îmbrăcăminte, tipuri
de încălţăminte, modalităţi de curăţare, venirea în
lumea fizică, plecarea din lumea fizică) sunt tabu.

Partea de jos a corpului, de la brâu în jos, este
considerată impură, deci nu se atinge, nu se spală
laolaltă cu restul corpului, așadar nu se face baie în
cadă, ci numai duș. La fel, îmbrăcămintea care aco‐
peră partea de jos a corpului și încălţămintea sunt
văzute ca impure, deci nu se ating și se spală separat
de îmbrăcămintea care acoperă partea de sus a cor‐
pului. Fusta nu se scoate pe cap pentru că îl spurcă,
așadar conduce la durere de cap. Dacă o fustă atinge,
printr‐o gravă greșeală, pălăria unui bărbat, aceasta
din urmă se aruncă, fiind considerată impurificată.
Încălţările reprezintă maximul de impuritate, așadar,
aruncate în direcţia cuiva, îl spurcă. Mătura, din
cauza aceluiași contact cu pământul atins de pi‐
cioare, este și ea spurcată și, aruncată peste capul
cuiva, îl impurifică.

Tocmai pentru că partea de jos a corpului este
considerată impură, așadar atingerea sa exprimă o
mare umilinţă, dar și smerenia faţă de cineva supe‐
rior sau care îţi este foarte drag, invocarea părţilor
intime ale corpului, văzute ca fiind cele mai spurcate
ale acestuia, reflectă fie o maximă duioșie adresată
unui copil sau unui tânăr („hau tio bul”, „hau ti mingi”,
„hau tio car”), fie o rugăminte fierbinte, adresată cu‐
iva superior, inclusiv o rugăciune către Dumnezeu
(„Devla, hau te pele!”). Aceste expresii nu au niciun
fel de conotaţie obscenă în limba rromani și semni‐
ficaţia lor s‐ar traduce cultural astfel: te iubesc atât
de mult sau te rog atât de tare, încât aș fi în stare să
mă umilesc într‐atât, încât să fac și acest gest refe‐
ritor la ceea ce ai tu mai spurcat în corpul tău.

Moașa, precum și instrumentele utilizate la naș‐
tere, inclusiv cuţitul folosit la tăierea cordonului om‐
bilical și acest cordon însuși sunt impure. 

Impure sunt și lucrurile și trupul mortului, cele
dintâi arzându‐se sau dându‐se de pomană la gajei
sau, cel puţin, în afara neamului, iar cel de‐al doilea
fiind vegheat în afara spaţiului de locuit (curte, bi‐
serică), pentru a nu transfera impuritatea sa asupra

casei și a nu‐i purta acesteia ghinion (rr. bibaht).
Vasele din care se mănâncă sau se bea nu se pun

niciodată pe jos, iar dacă, accidental, s‐a întâmplat
acest lucru, respectivele vase se sparg sau se aruncă,
așadar, orice‐ar fi, din ele nu se mai mănâncă și nu
se mai bea.

În direcţia aceleiași viziuni, care interzice și orice
referire, oricât de subtilă, la relaţiile intime dintre
soţi chiar și prin simpla numire a ideii de soţi, există
numeroase tabu‐uri lingvistice în cultura rromani
tradiţională, între care interdicţia de a verbaliza re‐
ferirea la soţ sau la soţie (nu poţi spune public „băr‐
batul meu” / „mo rrom” sau „nevasta mea” / „mirri
rromni” fără a‐ţi cere, mai întâi, iertare – „te iertis
(man)!” – „iarta‐mă!”), interdicţia de a adresa între‐
barea sau de a face afirmaţia referitoare la baie, ex‐
presia folosită, în acest ultim caz, fiind un eufemism
lingvistic de tipul „jeau anda mande” (merg pentru
mine), „jeau te dikhau le grasten” (merg sa văd caii),
„jeau avri” (merg afară).

În concluzie, în cultura tradiţională rromani,
avem de‐a face cu o puternică tabuizare a corpului
uman, fundamental nu din raţiuni morale, ci mai
ales de teama stării de impur, care atrage după sine
oprobriul intracomunitar sau rușinea.

RROMANIPEN – pur și impur în cultura 
tradiţională rromani

IV. Corpul ca tabu și rușinea impurităţii
Dr. Delia Grigore



Uvertură

Mi‐e drumul lat, dar inundat de ape

Și‐aștept să vină înc‐o viitură

îmi dau, mereu, cu palma peste gură,

De tine n‐am să pot să fiu aproape.

Cum viaţa mea a fost, mereu, prea dură, 

Am vrut un duh de rele să mă scape, 

Făcând ca ghinionul rău să crape,

Atunci când te‐am văzut ca zână pură.

Și‐un vis durut, începe să mă sape,

Ce‐i încărcat de ciudă și de ură,

Că sufletul deloc nu‐l mai încape.

Sonetul meu, o ia pe scurtătură,

Parcă se joacă la pian pe clape 

Și‐ncearcă să mai cânte‐o uvertură. 

Ce mi se cuvine

Mă‐ascund în dosul celor ne‐nţelese, 

Celor ce sunt, dar nu le vezi din fire 

Sau celor ce‐au fugit în amintire,

Când vremurile‐au devenit perverse.

Am smuls trecutul din nemărginire 

Și‐o întrebare‐n jurul lui se ţese,

De unde soarta blestemată iese, 

Care‐mi transformă tot în amăgire.

Oare‐am primit eu ce mi se cuvine? 

Gromovnicul îmi scrie texte adese,

Să merg pe dungă, între rău și bine.

Eu știu precis că nu am vreme bună, 

În suflet mai ascund comori diverse, 

Și‐mi suflă un uragan, parcă‐i furtună!

Delir
‑ lui Emilian Marcu ‑

Destinul meu se‐ascunde‐ntre cuvinte, 

Căci uneori îl simt în câte‐o frază,

Cum mă transformă într‐un fel de rază, 

Ce‐mi fulgeră prostiile din minte,

Mai am și‐un Pegas, care mai nechează 

Și‐așteaptă ca să urc în șa cuminte,

Să plec unde mă cheamă doruri sfinte,

Pe unde mintea zilnic delirează.

Am soarta, să nu‐i trec pe dinainte, 

Privindu‐mă, o simt cum mai oftează,

Cu treizeci de arginţi, ca preţ, mă vinde.

Mă străduiesc să am gândirea trează, 

Căci vine‐o vreme, ce‐n vârtej mă prinde 

Și s‐ar putea ca să devin o loază!

Vise 

Ce credeţi voi, c‐a mai rămas din mine? 

În drumul vieţii le‐am pierdut pe toate, 

Nici nu mai pot, deloc, să dau din coate 

Și‐aștept nenorocirea care vine!

Ce credeţi, voi, la vârsta mea se poate, 

Te‐ndrăgostești, lulea, chiar de regine, 

Trecutului îi ceri numai virgine, 

În amintiri prin vise să înoate!

Când mă‐odihnesc, iubirile‐s vecine,

Din umbra vremii, somnul blând le scoate, 

Dar nu se‐ntâmplă, aceasta, cu oricine.

Și scot din fraze vorbe poluate,

Le‐arunc la naiba, sub un mărăcine,

Să știe‐o lume că sunt anulate?
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PATRU SONETE

de Vasile Mandric
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PE TĂRÂMUL SPIRITULUI

"Lupta spirituală este la fel de dură, 
ca și lupta dintre oameni" 
(Rimbaud)

ai crezut poate că scrisul este un act gratuit  
drama aceasta este foarte veche...de‐aici de la marginea lumii ce limpede se văd toate nu te poţi‐nșela pe

tine însuţi e prea crud adevărul ca să‐l ignori de ce vrei să te menajezi să ceri cruţare nu ai cum nu există nicio
instanţă singur nu poţi nu vrei să te cruţi ești prea mândru știi bine  culmile înalte aspre colţuroase neumblate
acolo vei afla calea nu ai unde să scormonești doar în tine însuţi  încetează să mai speri să te lamentezi nu va
înţelege nimeni vreodată această persistenţă în absolut o nebuloasă care nu rezolvă problema din afară nu vei
surprinde esenţa timp mort lipsit de sevă nu‐mi vorbiţi de revelaţie prea multe cuvinte mari drama aceasta în‐
trece puterile unui om în multele peregrinări pe mine nu mă‐ntâlnesc nicicând a căuta sensul a da o nouă
vibraţie cuvintelor tensiunea este uriașă insuportabilă pe tărâmul spiritului aici se decide drumul căutat calea
regală drumul e prea crunt prea dur aici unde nimic nu are contur ideea are trup de aer o perfectă himeră pe
tărâmul acesta pustiu dezolant unde bat vânturi potrivnice se decide nemaiîntâlnitul aici au loc mari cataclisme
din care erup idei esenţe forme încă neaglutinate spiritul în toată goliciunea sa înfruntări gigantice la pragul
dintre real și ireal necunoscutul nu are chip nici nume el poetul (aedul) cu harul său oracular îi dă o formă el o
face perceptibilă muritorilor a da conţinut a imprima substanţă  nevăzutului necuprinsului necunoscutului
virtutea visătorului inspirat a vizionarului care arde în fiinţa sa esenţele tari pentru a ajunge la inefabil la
magnum opus  marea operă a alchimiștilor cei care deţin arta de a topi combina elementele zeci de ani o viaţă
o doamne fără a renunţa acești căutători la hotarele infinitului sunt adevăraţii sihaștri ai spiritului ei cei care
jertfesc totul propria fiinţă ei care își riscă sufletul în eternitate pentru a accede la necunoscut ei sunt cavalerii
neînvinși eroii necunoscuţi care nu figurează în nicio istorie despre ei nu se știe nimic nu li se dedică opere nu
li se‐nalţă statui  acești eroi anonimi fac spiritul să existe în mod real să aibă chip și nume asprimea căii lor
suferinţa inimaginabilă neînţeleasă și necunoscută despre ei îţi vorbesc acum cititorule neștiut...

CE ADÂNCĂ NOAPTE ESTE ÎN NOI

"Doar moartea 
gândurile‑mi dezmiardă 
și plânge numai 
ce va fi să piardă" 
(Shakespeare, Sonet) 

te‐ai întrebat cât de mult ne gândim la ţinutul aflat dincolo de Acheron și totuși moartea nu este niciodată
un oaspete binevenit... ce se‐ntâmplă cu noi fiinţe atât de elegiace sufletul nostru muiat în lacrimi și emoţii
nimic nu ne poate aduce liniștea trăim mereu neconsolaţi  creaturi fragile aflate la frontiera subţire dintre
viaţă și moarte existenţa aceasta suspendată într‐un fir de păr  având deasupra sabia lui Damocles poate are
dreptate psalmistul...ce este omul viaţa lui ca floarea câmpului făcutu‐l‐ai puţin mai prejos decât îngerii...ce
greu ne este  să străpungem necunoscutul să vorbim despre ceea ce se află mai presus de noi fondul nostru
iraţional ce continent nou nedescoperit ce știm la urma urmei despre noi  cunoaștem atât de puţin despre
abisul în care este scufundat sufletul avem o imagine liniară superficială despre psyche ce este raţiunea o
pojghiţă subţire ce acoperă ceva tainic incandescent tenebrele de‐aici ţâșnește lumina din adâncimi de‐
ntuneric... supremul paradox al fiinţei așa suntem clădiţi misterios și uimitor 

un construct de foc și gheaţă îngemănate un amestec straniu fiinţă noptatecă este omul ce adâncă noapte
este în noi trăim adânciţi în tăceri în întunecime insondabilă  aceasta este taina dincolo de raţiune această
crustă firavă  se află un imens continent necălcat de muritori lumea subconștientului  o adevărată lume a
numelor temelia nevăzută a fiinţei de‐aici izbucnesc ca dintr‐o fântână adâncă vrăjită splendori de lumină și
întuneric care provoacă extazul și groaza suntem cu adevărat ca oameni ceea ce ne poruncește subconștientul
el este stăpânul nostru nevăzut fiinţa noastră este modelată fără greș de energii puternice nevăzute despre
ceea ce întrevăd dincolo de Acheron am vrut să‐ţi vorbesc în această seară prietene... 



Ucronia, sau ficţiunea politică, poate fi cel mai bine
definită de una din cugetările lui Pascal. Filosoful face
observaţia că daca nasul Cleopatrei ar fi fost mai scurt,
Cezar și Antoniu nu s‐ar mai fi îndrăgostit de ea, și istoria
Imperiului roman ar fi fost alta („Si le nez de Cléopatra
eut été plus court, toute la face de la terre aurait changé“,
Pensées VI, 18). La această idee seducătoare, care vrea
să spună că orice istorie s‐ar fi putut desfășura și altfel,
se reduce întregul mecanism al ucroniei.

Termenul a fost întrebuinţat pentru prima dată de
filosoful francez Charles Renouvier (1815 ‐ 1903), într‐
o operă de ficţiune istorică, apărută în anul 1857 și
republicată în 1876 sub titlul „Uchronie (Utopie dans
l’Histoire), Esquisse apocryphe du développement de la
civilisation européene tel qu'il n’a pas été, tel qu'il aurait
pu être”.

Tentaţia ucroniei fusese simţită și de Jules Verne în
romanul său din 1886, „Robur Cuceritorul”, în momen‐
tul în care Albatrosul lui Robur trece pe deasupra in‐
sulei Sfânta Elena, Jules Verne face această observaţie,
care echivalează cu schiţa unei ucronii: „Dacă pe vre‑
mea când Napoleon se afla în puterea englezilor ar fi
existat un aparat asemănător celui construit de ingine‑
rul Robur, fără îndoială că Hudson Lowe, în pofida jig‑
nitoarelor măsuri de precauţie pe care le luase, s‑ar fi
pomenit cu ilustrul său prizonier scăpându‑i din mână
pe calea văzduhului!“.

Brian W. Aldiss folosește pentru tipul acesta de li‐
teratură S.F. denumirea de „alternate univers novels“.
Într‐adevăr, ucronia descrie o alternativă imaginară a
istoriei, introducând în mecanismele determinismului
istoric factorul subiectiv al dorinţei sau al angoasei. În
„Napoléon apocryphe” (1841), de Louis Geoffroy, îm‐
păratul Franţei termină învingător campania din Rusia
și instaurează monarhia universală; mai recent, la
Ward Moore, în „Bring the Jubilee” (1953), războiul de
secesiune este câștigat de sudiști, iar în romanul lui
Philip K. Dick, „Omul din castelul înalt” (1962), cel de‐
Al Doilea Război Mondial este câștigat de puterile Axei.
Încă și mai aproape de zilele noastre, în 1978, Len De‐
ighton imaginează, în „SS‑GB”, o Mare Britanie care a
capitulat în faţa germanilor și care estre condusă de o
ramură locală a SS. 

Renouvier înţelegea prin ucronie utopia sau ficţiu‐
nea istorică a unei epoci trecute. În cazul acesta, ele‐
mentul optativ, dorinţa introdusă în schema istoriei
schimbă într‐atât faţa evenimentelor, încât ceea ce re‐
zultă ţine de specificul universului paralel.

Ficţiunea politică are în vedere o realitate apropiată,
faţă de care se comportă ca un scenariu viitorologic
imaginar. Ea încearcă să explice (sau să anticipeze)

evenimente politice care au marcat
(sau ar putea să marcheze) conștiinţa omenirii, și care
prin caracterul lor spectacular se înconjoară cu un aer
de mitologie sau legendă. Astfel, campania dezas ‐
truoasă a lui Napoleon în Rusia este explicată de René
Jeanne, în „Napoleon bis” (1932), prin înlocuirea ge‐
neralului, căzut prizonier în mâna cazacilor, cu o du‐
blură, iar celebrul atentat de la Berlin, împotriva lui
Hitler, este pus de Philip K. Dick, în „The Simulacra”
(1964), pe seama unor călători temporali.

•
S.F.‑ul poliţist. Între literatura poliţistă și literatura

S.F. există o asemănare de principiu, care ţine de pro‐
cedeul detecţiei și de mecanica regiei de suspans.
Foarte multe povestiri știinţifico‐fantastice au de ex‐
plicat o enigmă, o situaţie neașteptată, un „mister“.
Ceea ce diferă în cazul acesta este mobilul enigmei și
tipul anchetei. În locul crimei avem de a face cu o cu‐
riozitate sau cu o noutate de natură tehnică, în locul
anchetei poliţienești urmează să se desfășoare o an‐
chetă știinţifică.

Schema este de obicei aceasta: într‐un univers par‐
ticular (un alt corp ceresc, un loc ascuns sau inaccesibil
de pe propria noastră planetă), aproape tot ceea ce se
întâmplă este altfel. Organizarea acestui univers este
coerentă în fond și incomprehensibilă în aparenţă. Ceea
ce își propune scriitorul este să descopere principiul,
legea, cauza care determină acest tip nou de coerenţă.

Pe o planetă trăiește o singură specie de animale și
un singur fel de plante. De ce? (Clifford D. Simak, „Drop
dead”). Într‐o rezervaţie din Africa se nasc animale‐
mutanţi, monștri cu două capete și șase picioare. Care
este originea lor, cine sau ce le produce? (L. Sprague
de Camp, „The blue Giraffe”). Pe o planetă cu doi sori,
unul albastru, altul portocaliu, toate fiinţele vii par a fi
cuprinse de dorinţa de a se autodistruge. Membrii unei
expediţii cosmice sar în prăpăstii cuprinși de panică
sau încearcă să se arunce afară din navă, în vid. Cum
se explică acest comportament neobișnuit, care anu‐
lează instinctul de conservare al rasei și, mai ales, cine
îl provoacă? (Neil R. Jones, „The Planet of the Double
Sun”). Trena aceasta enigmistică este evidentă mai ales
în textele care ţin de faza de început a literaturii S.F.

„20.000 de leghe sub mări” (1870) începe cu o
„enigmă” care declanșează o „anchetă știinţifică”.
Ceea ce pare a fi o stâncă sau un monstru marin necu‐
noscut începe să atragă atenţia opiniei publice și să
provoace dezbateri și polemici aprinse în ziare și în
sânul comunităţii știinţifice. După cum se știe, pentru
ca misterul să fie elucidat, este organizată o expediţie
din care va face parte și profesorul de istorie naturală
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de la Muzeul din Paris, Pierre Aronnax.
În romanele S.F. de acest tip, locul detectivului este

luat de savant. Dar se poate întâmpla ca în elucidarea
unui „caz” de natură știinţifică sau tehnică să fie im‐
plicată chiar poliţia. Este cazul romanului „Stăpânul
lumii” (1904), de Jules Verne. Aici, un șir de enigme
inexplicabile provoacă curiozitatea întregii omeniri.
Pe rând, este vorba de „misterul de pe Great‑Eyry“,
un munte din Statele Unite, din care încep sa iasă flă‐
cări, deși se știe că nu este vorba de un vulcan; de mis‑
terul automobilului care parcurge șoselele America
cu o viteză de 240 km/h, fără ca pilotul sau construc‐
torul lui să poată fi identificat, și care câștigă în joacă
un concurs al Automobil Clubului; de „misterul din
Golful Boston“, în care își face apariţia un aparat de
navigaţie extrem de rapid; în sfârșit, de misterul din
lacul Kirdall, în Kansas, unde se pare că se ascunde
un submarin. Când autorităţile își dau seama că și‐ar
putea însuși un mijloc revoluţionar de locomoţie, ca‐
pabil să manevreze în egală măsură în aer, pe uscat și
în mediul acvatic, ele îl însărcinează pe inspectorul
principal John Strock, de la poliţia din Washington, cu
elucidarea cazului.

După aproximativ același tipic se desfășoară și ce‐
lebra povestire a Iui I. A. Efremov, „Corăbii astrale”
(1945). Tânărul paleontolog chinez Tao‐Li, mort în
anul 1940, descoperă în provincia Sikan, din Asia Cen‐
trală, mai multe cranii de dinozaur, vechi de 70 de mi‐
lioane de ani, cu o perforaţie care pare să fi fost pro‐
dusă de un glonte. Cazul acesta „inexplicabil“ este
studiat de alţi doi paleontologi, sovieticii Aleksei Pe‐
trovici Șatrov și Ilia Andreevici Davidov. Din deducţie
în deducţie, cei doi ajung la concluzia că dinozaurii nu
au putut fi uciși de fiinţe născute pe Pământ, întrucât
omul nu exista în perioada aceea. Autorul împușcăturii,
căci de o împușcătură este vorba, trebuie să fie un ex‐
traterestru. A doua dificultate (distanţa mare dintre
diferitele sisteme solare de pe care ar fi putut proveni
extratereștrii) este rezolvată cu ajutorul unei teorii
originale despre mișcarea în spaţiu a sistemului nostru
solar, care în urmă cu 70 de milioane de ani s‐ar fi aflat
într‐o regiune mai densă a galaxiei noastre. După re‐
zolvarea pe cale deductivă a enigmei, paleontologii or‐
ganizează o nouă expediţie în urma căreia, sub sche‐
letul unui dinozaur, este descoperit craniul unei fiinţe
extraterestre.

Teoretic, pornind de la enigmă și de la anchetă, li‐
teratura S.F. poate deveni cu relativă ușurinţă roman
poliţist. În fond orice roman poliţist se reduce la cinci
elemente esenţiale: mediul, victima, ucigașul, sus‑
pecţii și detectivul. Este suficient ca unul dintre aceste
elemente sa fie înlocuit cu un corespondent din S.F.
pentru ca rezultatul să fie un roman poliţist știinţifico‐
fantastic. 

Cu toate acestea, romanul poliţist S.F. nu se reduce
la atât; autorul lui nu schimbă, pur și simplu, decorul
realist al romanelor Agathei Christie cu un plan înde‐
părtat de orașe cosmice și de rachete, și nici nu se mul‐

ţumește să înlocuiască detectivul, criminalul și martorii
cu unul sau mai mulţi roboţi. Esenţial într‐un roman
poliţist știinţifico‐fantastic este faptul că aceste sub‐
stituiri pot așeza un număr de elemente tradiţionale
într‐un sistem de relaţii noi.

Condiţia aceasta este îndeplinită de romanele poli‐
ţiste ale lui Isaac Asimov. În „Caverne de oţel” (1954),
populaţia planetei noastre a atins cifra de opt miliarde
de locuitori, împărţiţi în aproximativ 800 de mari orașe
(city). Un city este un complex socio‐arhitectonic sub‐
teran, alcătuit din sute de mii de locuinţe. În centrul
lui se afla birourile și administraţia, iar la periferie fa‐
bricile și plantaţiile hidroponice care asigură hrana
orașului. Circulaţia se realizează cu ajutorul unei vaste
reţele de trotuare rulante, care se mișcă în mai multe
regimuri de viteză. Unul dintre cele mai palpitante epi‐
soade ale romanului este o urmărire de‐a lungul acestei
reţele de benzi. În opoziţie cu aceste gigantice refugii
subterane s‐au dezvoltat astro‑lumile, un număr de
colonii pământene ajunse la un înalt grad de civilizaţie.
Care este intriga romanului?

Un astronid (doctorul Sarton, cetăţean al planetei
Aurora, sociolog și specialist în robotică) este ucis cu
o armă electronică, în împrejurări neclare. Cazul este
fără precedent și riscă să ducă la deteriorarea relaţiilor,
și așa încordate, dintre pământeni și astronizi. În con‐
secinţă, comisarul Julius Enderby îl însărcinează pe
detectivul de rangul V, Elijah (Lije) Baley, din poliţia
orașului New York, să rezolve cazul, în colaborare cu
un anchetator desemnat de pe Aurora, R. Daneel Oli‑
waw, R. însemnând robot. Daneel este într‐adevăr un
robot cu creier pozitronic și colaborarea dintre om și
un aparat umanoid devine la Isaac Asimov un motiv
fascinant de speculaţie. După câteva supoziţii care se
dovedesc eronate, Lije Baley îl descoperă pe criminal.
El face parte dintr‐o vastă organizaţie clandestină, a
medievaliștilor, îndreptată împotriva roboţilor, și a
ucis din greșeală, confundând un om cu un robot. 

În „Soarele gol” (1957), personajul principal este
același Elijah Baley, promovat în categoria VI. La câteva
luni după ancheta din „Caverne de oţel”, el este detașat
pe planeta Solaria, unde a fost asasinat fetologul Ri‑
kaine Delmarre. Și de data aceasta Baley colaborează
cu robotul umanoid R. Daneel Oliwaw, pradă aceluiași
amestec sâcâitor de stări de spirit, între repulsie și
simpatie.

Se știe, Asimov inventează reguli de la care apoi
derogă prin cazuri particulare. Un rol important în
desfășurarea intrigii poliţiste din „Soarele gol” îl joacă
cele trei reguli ale roboticii, formulate în ciclul „Eu, ro‑
botul” (1950). Deși prima lege stabilește că roboţii nu
pot săvârși acţiuni care să dăuneze omului, se pot totuși
comite crime cu ajutorul lor, căci doi roboţi pot efectua
două operaţiuni inofensive, dacă le interpretăm sepa‐
rat, dar care luate îm‐preună au ca rezultat o crimă.

Mai mult, ca efect al încadrării în S.F. a unei fabule
de tip poliţist, toată motivaţia anchetei din romanele
lui Asimov este nouă. În definitiv, de ce este nevoie ca
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un pământean să rezolve cazurile penale ale unei civi‐
lizaţii superioare? Atât astronizii cât și solarienii tră‐
iesc într‐o izolare absolută, evitând contactul fizic și
comunicând numai cu ajutorul videofoanelor. Solarienii
suferă de aceea de agorafobie, de frustraţii sexuale sau
de tactilofobie, și nici unul dintre ei nu s‐ar putea ocupa
de interogarea martorilor sau de toate celelalte ope‐
raţiuni pe care le presupune anchetarea unei crime.

În felul acesta, într‐un roman poliţist știinţifico‐fan‐
tastic, toate elementele vechi ale romanului poliţist,
mobilul crimei, tehnica anchetei și chiar unele scheme
tradiţionale (la Asimov, motivul camerei închise, în „The
Dust of Death”, motivul crimei perfecte, în „Orbituary”
sau în „The Billiard Ball”) pot căpăta o rezolvare nouă. 

Un bun roman poliţist știinţifico‐fantastic nu ur‐
mărește să schimbe regulile vechi ale genului, cu atât
mai mult cu cât este greu de precizat dacă S.F.‐ul și‐a
anexat romanul poliţist sau acesta din urmă utilizează
S.F.‐ul. În schimb, el determină o creștere a numărului
variantelor de joc. 

•
O menţiune specială trebuie făcută ge‐

nului heroic fantasy (fantezia eroică). Deși
la prima vedere pare să nu aibă nicio tan‐
genţă cu literatura science‐fiction, anumite
elemente prezente în scrierile heroic fantasy
îi fac pe unii critici să afirme că fantezia
eroică poate fi considerată o variantă a ope‐
rei spaţiale. Aflată la graniţa dintre fantastic
și S.F., ea recuperează motivaţia magică, ele‐
mentele de acţiune și de decor din literatura
de tip „Apuleius” („Măgarul de aur”) sau din
ciclul celor „O mie și una de nopţi”, manifes‐
tând în același timp o pronunţată afinitate
de spirit cu basmele din literatura orală.

Varianta „veche“ a fanteziei eroice pune accentul
pe ceea ce este terifiant și enigmatic în aparenţă, pe
inspiraţia medievală și esoterică, fiind mai mult o suită
de ritualuri stranii și de panouri arhitectonice, con‐
struite prin contribuţia unei imaginaţii de orientalist
și de arheolog.

Varianta mai nouă a fanteziei eroice (uneori denu‐
mită „swords and sorcery”) practicată de Philip José Far‐
mer, J. G. Ballard, Roger Zelazny sau Michael Moorcock,
introduce magia în locul elementelor de justificare ști‐
inţifică, reactualizând vechile tipare ale romanţurilor
sau cântecelor de gestă (chanson de geste).

O tratare spectaculoasă a motivelor din fantezia
eroică apare în romanul lui Poul Anderson, „Operaţiunea
Haos” (1971), în care, pe o planetă dintr‐un univers pa‐
ralel, în locul legilor pe care le cunoaștem, funcţionează
legile magiei. Cu excepţia acestei singure deosebiri, pla‐
neta Midgard este o copie fidelă a Pământului, cu aceiași
oameni, aceleași personalităţi, aceeași istorie.

În momentul în care America este invadată de sara‐
zini, Steven Matuschek, un personaj care se poate
transforma în vârcolac, și Virginia Graylock, vrăjitoare
licenţiată, primesc însărcinarea de a scoate din luptă

un afrit (un demon) pe care sarazinii îl ţin închis într‐o
sticlă solomonică. După îndeplinirea misiunii, cei doi
își petrec luna de miere în Mexic, unde intră în conflict
cu un demon erotic, un incubus, Amaris‑Cybelita Ma‑
ledicto. Apoi, fiica lor, Valeria, este răpită și transportată
în iad, de unde totuși părinţii reușesc s‐o salveze. 

Pe Midgard sunt întrebuinţate glugile fermecate,
care te fac invizibil, oamenii se deplasează pe cozi de
mătură și pe covoare fermecate, iar în război sunt uti‐
lizaţi dragonii care scuipă flăcări și basiliscul care îi
împietrește pe dușmani. Metamorfozele magice se rea‐
lizează în chip tradiţional, la lumina Lunii pline, până
în clipa în care Norbert Wiener descoperă un procedeu
nou, brevetat de societatea Polaroid, în care rolul prin‐
cipal îl joacă lumina polarizată și efectul acesteia asu‐
pra glandei pineale. Pentru a fi făcuţi inofensivi, de‐
monii sunt psihanalizaţi după metoda lui Freud, li se
stabilesc complexele și punctele vulnerabile. O depla‐
sare în iad, care este de fapt un univers neeuclidian,

poate fi efectuată numai în compania lui Ni‐
colai Ivanovici Lobacevski și a lui Janos Bo‐
lyai. În fine, la Universitatea Trismegistus
se studiază demonologia și șamanistica, iar
Institutul Faustus se ocupă cu cercetarea
iadului.

Aceleași lucruri se petrec și în „Magic
Inc.” (1940), de Robert A. Heinlein. Un de‐
mon din lumea subterană, Nebiros, se in‐
stalează pe Pământ și organizează un con‐
cern, Magic Inc., care urmează să controleze
întreaga activitate a comercianţilor, fixându‐
le tarifele și acordând licenţe magicienilor
indispensabili în procesul de fabricare a di‐
feritelor mărfuri. Un mic vânzător de mate‐
riale de construcţie, Archibald Fraser, se

împotrivește însă concernului și după ce trece prin tot
felul de peripeţii provocate de vrăjile adversarilor, se
aliază cu câţiva prieteni și coboară prin deschizătura
sobei în infern, în căutarea demonului care până Ia
urmă este făcut inofensiv. Din grupul lui Archie fac
parte bătrâna vrăjitoare Armada Todd Jennings, care
într‐un moment de enervare bate cu pantoful un gnom,
tânărul magician licenţiat Jack Bodie și un negru spe‐
cializat în depistarea demonilor, dr. Royce Worthin‑
gton, care nu se desparte niciodată de capul mumificat
al bunicului său.

Fenomene magice și fantastice în aparenţă, sau
chiar o întreagă „recuzită” de ondine, gnomi, demoni,
pisici negre, amulete, formule magice și cercuri din
care cei închiși nu mai pot ieși, aceasta este figuraţia
fanteziei eroice care, cum era de așteptat, nu exclude
ideea de joc și de glumă, tipică pentru orice combinaţie
literară în care convenţia și regia tind să acapareze în‐
tregul conţinut al speciei. De aceea, fantezia eroică re‐
prezintă un loc privilegiat de întâlnire al umorului cu
S.F.‐ul și, nu mai puţin, o literatură a stiliștilor și a celor
care scriu frumos.

(va urma)
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Restaurantul nepotrivit
31 martie 2002

De regulă, locul de întâlnire al muncitorilor stră‐
ini din Haifa era la o terasă, pe o stradă plină de ase‐
menea localuri. Acolo se întâlneau de regulă și ro‐
mânii atât bărbaţii ce lucrau pe șantier în construcţii
cât și femeile care lucrau ca îngrijitoare. Patronul
localului, un arab, începuse să simtă ce naţionalităţi
vin în anumite zile din săptămână și se pregătise să
ne ofere câte ceva din bucătăria ţării noastre (sar‐
male, mititei, gogoși…), la difuzor răsunau cântece
populare, manele, după preferinţa consumatorilor,
care de fapt tot ei aduceau casetele cu muzică. În
alte zile din săptămână veneau turcii, în alta veneau
bulgarii, în altă zi veneau unguroaicele. Dacă doreai
să afli vești din ţară, sau despre un loc de muncă,
sau să legi prietenii cu alţi confraţi, acolo era locul
perfect. Am mers și eu de câteva ori acolo, când
eram proaspăt venită în Israel, condusă fiind de prie‐
tenul meu. Odată cu trecerea anilor, am început să
pun mai mult preţ pe timpul meu și îmi alegeam cu
grijă persoanele cu care să mi‐l petrec. Este dificil
să supravieţuiești în jungla, numită „munca în
străinătateˮ, dar pentru a‐ţi face viaţa mai ușoară,
și, având în vedere că ai plecat cu un scop la drum,
trebuie să faci toate eforturile pentru a‐ţi face
șederea și desfășura activitatea în condiţii cât mai
normale. În acest sens, aveam deja o prietenă cu
idei și preocupări de viitor mai apropiate de ale
mele și împreună am decis, să ne găsim un alt loc
unde să putem savura o cafea sau o îngheţată în
liniște povestind despre lucruri normale, fără bârfă,
răutăţi și sfidări gratuite bazate pe orgolii nejustifi‐
cate. Era ziua mea liberă când fixasem să mă întâl‐
nesc la acel restaurant cu prietena mea, dar pentru
că îngrijitoarea care trebuia să vină să mă înlocu‐
iască m‐a sunat să‐mi spună că nu poate veni și că
va recupera cumva, altfel am fost nevoită să nu mai
ies în acea zi, când aveam planuri și era ziua mea
normală liberă. Să fi fost o întâmplare? Când i‐am
spus prietenei mele că nu pot să ies în oraș, ea mi‐a
spus că oricum nu se simţea bine și prefera să ră‐
mână acasă.

În acea zi de 31 martie 2002 – 15 persoane
și‑au pierdut viaţa și aproape 40 au fost rănite
într‑un atentat sinucigaș cu bombă comis în
Haifa, în acel restaurant. Îmi amintesc și acum că

eram cu bătrânica mea pe care o
îngrijeam, eram în salon și ne ui‐
tam la televizor, când deodată, se
întrerupe emisiunea ce se derula, pentru o știre spe‐
cială cu acest atentat. Am fost șocată. O vedeam pe
schimbătoarea mea, ca pe un înger trimis de Dum‐
nezeu să mă apere de această nenorocire. Până seara
târziu, șocată fiind, am repetat cred că de o sută de
ori „Doamne, ce bun ești cu mine și cât mă iubești!
Doamne ce putea să mi se întâmple!“ Am sunat cât
a putut de repede la mama, care știa că eu trebuia
să fiu liberă prin oraș în acea zi, și am asigurat‐o că
sunt bine, că am scăpat și de data aceasta.

Daniela Gumann
Israel, am scăpat și de data aceasta!
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Liana NICOLAE – MISTERELE TOAMNEI 
Liana Nicolae, poetă, eseistă, scriitoare, este o pre ‐

zenţă aparte, inconfundabilă, în literatura contem‐
porană, binecunoscută și consacrată, prin opera sa
vastă și substanţială (poeta a ajuns la al 30‐lea volum
și nu intenţionează să se oprească…). În ultimii ani,
poeta a avut o activitate editorială intensă, reușind
să publice în fiecare an o carte, ba chiar două volume
într‐un an, într‐un interval foarte scurt de timp, ea a
reușit performanţa de a publica două volume de
eseuri ce însumează peste o mie de pagini!

Scrisul ei este expresia unui univers spiritual bine
definit, complex și profund, oglinda unei creativităţi
remarcabile, impresionante, în care cultura, rafina‐
mentul, inspiraţia, luciditatea alcătuiesc un tot in‐
separabil. 

Poeta cultivă o lirică originală, axată pe temele
fundamentale ale existenţei, de la poezia calofilă a
anilor 80 (,,Ritual…”, ,,Orele nopţii”) până la
poezia reflexivă, interiorizată, lucidă, din ul‐
timii ani, culminând cu ,,Magia umbrelor”
(2020). 

Scriitoarea are propriul său univers crea‐
tor, elevat, de sorginte metafizică, în labo‐
ratorul său literar, creativ, realitatea lumii
acestea, propriile trăiri și viziuni existenţiale
sunt supuse unei alchimii subiective, pro‐
funde, laborioase, textul fiind îndelung ci‐
zelat și decantat înainte de a fi așternut în
pagină.

Volumele Lianei Nicolae, versurile și tex‐
tele sale de proză sunt cuceritoare, captivante, prin
tonusul pronunţat, atât de personal, prin frumuseţea
imaginilor poetice și a metaforelor exuberante, de
un cromatism pictural. Titlurile înseși sunt de o rară
expresivitate, ne spun multe despre semnificaţia bo‐
gată, profundă a versurilor și textelor respective:
,,Ritual pe apele timpului”, ,,Harfe de lumină”,
,,Renaștere și zbor”, ,,Sărutul aerului”, ,,Odihna cu‐
vântului”, ,,Departe…tăcere…”, ,,Botezul singurătăţii”,
,,Destin renăscut”, ,,De vorbă cu viaţa mea”, ,,Viaţa
paralelă”, ,,Magia umbrelor”. 

Poeta are profilul ei ales, distinct, perfect contu‐
rat, iar cărţile sale denotă o remarcabilă  profunzime,
substanţă ideatică, originalitate și frumuseţe poe‐
matică. 

Ultimul său volum de poeme, ,,Misterele toamnei”
(București, R.C.R. Editorial, 2021), se înscrie pe linia
liricii (poeziei) sale, cunoscută și preţuită de cititorii
ei, dar are propriile sale particularităţi, fiind vorba
de versuri noi, inedite, pe care poeta s‐a decis să le
includă aici. 

Harta liricii sale este incomensurabilă, include

realitatea însăși, cu necuprinsul ei, cu nuanţele și
meandrele ei, filtrate prin trăirile profunde, fine,
elevate ale poetei. 

Poemul definitoriu, cu un mesaj precis, incisiv,
reprezintă o veritabilă ars poetica: 

,,nu mă știu un om important
de aceea rămân de‑o parte 
viaţa mea ascundea adesea 
în colţul din stânga un paradis 
…….
și uite așa încet murisem 
cu tot pământescul din mine
……
nu dorim să devenim genii
……
sufletul nostru a rămas 
punct de sprijin lui Arhimede” (,,Sunt lumină și

infinit”).
Poezia Lianei Nicolae ascunde, ca o tră‐

sătură definitorie, o notă de mister, neliniștea
metafizică este inepuizabilă, iar versurile o
exprimă din plin: 

,,mi‑am îngropat inima cu mine
nu mă joc cu închipuirea 
……
viaţa cu scena ei pierdută
împărţită în acte absolute” (,,Să ne lumi‐

năm”). 
Poeta are patria ei frumoasă, inefabilă,

alcătuită din miresme și esenţe fine, o ,,Cas‐
talia” ideală, transfiguratoare: 

,,cuvintele voastre se ascund neclare barbare 
numai pământul îmi va înţelege vorbirea
nu știu cine mă privește dincolo de mine
ceva din mine începuse să moară în drum
din toate colţurile eram alungată de‑ntrebări ...”

(,,Ochii zidurilor”). 
Aspiraţia spre înalt, spre zările metafizice, spiri‐

tuale, supra‐mundane, ca dimensiune a creaţiei poe‐
tei, este definitorie, dominantă și în acest volum: 

,,câtă lume apare dimineaţa dar câtă alege lu‑
mina...” (,,Linia infinitului”). 

În ,,Misterele toamnei”, ultimul volum apărut al
poetei Liana Nicolae, sunt prezente mai multe teme
sau motive poetice, existenţa (multe texte sunt
poeme existenţiale), timpul cu scurgerea lui irever‐
sibilă, dragostea, sensul vieţii noastre, condiţia
umană etc.

Tema existenţială, cu tragismul ei ireductibil, este
una privilegiată de poetă, fiind abordată într‐o to‐
nalitate impresionantă, copleșitoare, și o întâlnim
în multe poeme din acest volum, menţionăm doar o
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parte din ele.
,,cineva la această oră târzie suferă
pierde o fiinţă dragă dar rezistă
pentru că omul este bun învingător...” (,,Ca un lea‐

găn”). 
Uneori, dilemele existenţiale iau aspecte drama‐

tice, ,,sinistre”, în versurile poetei, care scrie cuprinsă
de o neliniște teribilă: 

,,îmi vine să scriu când unora 
le vine să‑și tragă un glonţ în cap 
de aceea scrierile sunt sinistre ...” (,,Să‐nţelegem”). 
Poeta formulează întrebări esenţiale pe care

omul și le pune statornic de la începutul lumii, fără
să poată răspunde, pentru ce trăim, de ce murim,
versuri care exprimă singurătatea copleșitoare într‐
un univers străin, ostil: 

,,cine‑mi explică pentru ce trăim
cine mă lămurește de ce iubim
mai repede poate‑mi explicaţi 
de ce este imposibil să nu urâm 
eu știu că totul a fost programat 
și trufia felină și minciuna severă ...” (,,Trăiesc sim‐

plu”). 
Timpul, cu multiplele sale conotaţii, o temă frec‐

ventă de la romantici încoace (de la antici chiar…),
este o prezenţă nedorită sau difuză în ,,Misterele
toamnei”, motiv de nesfârșite regrete și irepresibile
melancolii, poeta are însă propriile ,,soluţii” lirice la
provocarea timpului: 

,,răvășită de umbra tinereţii pe șuviţele clipei 
în ce râpă urâtă ne zbatem fără urmă de ură
ce mi s‑a întâmplat cu adevărat mai sunt vie ...”

(,,Mânia timpului”). 
Dragostea, motivul liric al iubirii, este o prezenţă

impresionantă, considerabilă, în ,,Misterele toamnei”,
mai mult decât în celelalte volume ale poetei, unde
era mai curând episodică, am putea cita multe
poeme coagulate în jurul acestui motiv poetic: 

,,am început să înţeleg câte ceva 
din omul tăcut din fiinţa ta 
…….
te simt atât de abstract 
în existenţa mea discretă 
…….
te hrănesc cu poemul meu 
și nu te lăsam să dormi 
simt că te doare sufletul ...” (,,Ce mare lucru”). 
Poeziile de dragoste din acest volum sunt fru‐

moase, cuceritoare, pline de graţie și farmec, impre‐
sionează în mod deosebit sinceritatea expresiei, poeta
nu‐și tăinuiește sentimentele, nu‐și alege cuvintele,
scriind cu naturaleţe despre iubire, așa cum e: 

,,îmi așezam tâmpla de tine 
simţeam că puteam să iubesc 
mi‑e destul și îmi ești zâmbet 

……..
dacă ne‑am lipi cerul de noi 
am deveni lumină și infinit ...” (,,Sunt lumină și in‐

finit). 
Versurile sunt grăitoare, semnificative, exprimă

pregnant viziunea poetei asupra dragostei, perce‐
pută ca trăire ardentă, fuziune a două inimi, dăruire
totală faţă de fiinţa iubită. 

Volumul ,,Misterele toamnei”, aparţinând poetei
Liana Nicolae, este remarcabil sub mai multe as‐
pecte. Prin mijlocirea versurilor sale, percepem vo‐
cea interioară a poetei, universul său sufletesc, am‐
ploarea și profunzimea mesajului său spiritual. Spirit
ales, creativ și fecund în plan literar, cu valenţe și
disponibilităţi nelimitate, adâncită în neliniști in‐
sondabile și trăiri speciale, unice, inaccesibile omului
comun, poeta își păstrează luciditatea și distincţia,
într‐o lume dezaxată, lipsită de coerenţă, într‐un
univers ostil spiritului și fiinţei umane. Poeta trăiește
întreg tragicul existenţial, poemele ei sunt expresia
unor frământări dramatice, în ciuda împrejurărilor
nefericite, ea ne transmite un mesaj profund uman,
plin de speranţă și nobleţe, în versuri de m

are frumuseţe poematică, rămânând fidelă ei
însăși, adevărului ei spiritual și estetic. 

Ioan POPOIU



La 10 seara a venit paznicul meu să mă verifice
și l‐am rugat să mă avertizeze la miezul nopţii, de‐
oarece am o tabletă de luat (nu aveam ceas). Am
adormit puţin și am bătut la ușă era miezul nopţii.
El a confirmat, de asemenea, că este OK. M‐am uitat
îngrijorat pe fereastră. Mai jos era un cuplu care fă‐
cea terapie sexuală. Am deschis fereastra și gratiile,
am așteptat zece minute, m‐am înfășurat bine în ha‐
latul de spital, când tipul de la parter a spus cu voce
joasă: „Hai să mergem, este ora unu”… tensiunea era
la maxim. Acum sau niciodată, nu trebuie să greșesc
să scap de programul de eutanasiere a lui Sârbu și
Șerbănescu. După ce au plecat, m‐am lăsat încet
agăţat sub pervaz cât mai mult posibil, căzând cu o
mișcare de legănare exact pe zona halatelor de pe
boscheţi. Desigur, m‐am zgâriat și mi‐am lovit cotul,
dar eram în stare să merg. Gardul de zid din spatele
spitalului nu era o problemă, am avut grijă să mă
uit împrejur căci existau patrule de noapte.

Poate nu știţi că în acea perioadă, 1983, se aplicau
reguli drastice de pază. Patrulele nocturne care în‐
cepeau la ora 21, formate din un poliţist și un soldat,
înarmaţi ca de război, cu mitralieră Kalashnikov, pis‐
tol de rachete, emiţător‐receptor, lanternă, lopată,
uneori un câine lup. Când vedeau o persoană mai
suspectă, întrebarea era „Buletinul dvs. și legitimaţia
de la locul de muncă”. Dacă nu aveai unul dintre
aceste documente, erai dus la secţia de poliţie, Legea
25/1980, care se aplica în mod constant: munca
forţată. Bune sau rele acele legi, dar pe atunci nu
mai existau cerșetori, vagabonzi sau violatori. Cu
toate acestea, legea a fost folosită în principal îm‐
potriva disidenţilor politici.

Am observat mașina albă Dacia chiar când mo‐
torul se oprise. Prietenul meu, Dumitriu, speriat și
fericit în același timp, m‐a îmbrăţișat, „hai, am crezut
că nu mai vii”, apoi încântat către mine, „să mă de‐
conectez pentru a putea conduce relaxat, turcul meu
ne așteaptă". După un început pripit, am auzit o
mulţime de informaţii utile de la prietenul meu.

„Mai întâi vei primi permisul de conducere și cei
3.000 de dolari pe care mi i‐ai lăsat, înainte de
acţiunea de protest”. Numărul de telefon și adresa
mătușii Elvira din Austria erau în geantă. "Ar trebui
să porţi aceste haine calde, va fi relativ rece, te
așteaptă un drum de circa 2 zile închis într‐un loc
îngust și rece. Mergem la Cluj, lângă dealul Feleacu‐
lui. Turcul meu ne așteaptă, el este șoferul camio‐
nului turcesc, care te va duce la destinaţie. Evită să
dai nume sau date personale, suntem în zona de
război”. În timpul dictaturii comuniste era o regulă
să folosim cât mai puţine date concrete. Apelurile
telefonice erau efectuate numai în termeni criptaţi,
fie cu un fundal sonor, fie în aer liber știind că pot fi
urmărite de posibile microfoane cu amplificatoare

direcţionale. „Cu el poţi ajunge în
Austria, prin Ungaria, Cehoslova‐
cia, unde trebuie să lase mărfurile
transportate și va fi apoi rândul meu la cursa urmă‐
toare”, a spus prietenul meu.

Știam mai de mult povestea turcului, un șofer cu
un camion de 20 de tone, era proprietatea lui, el
transporta de la est la vest, mărfuri de aproximativ
8 ani, traversând România aproape în fiecare săp‐
tămână. Turcul și Anca verișoara lui Dumitriu s‐au
cunoscut de 8 ani și trăiau o relaţie opulentă. Am
aflat că transportă cositor furat din România, care
nu este producătoare, ci importatoare de cositor.
Deci un metal scump. Cutia pe care turcul a montat‐
o sub vagonul camionului era relativ mare, unele
cantităţi depășeau 0,5 tone. Peste podeaua unde era
ascuns cositorul se așezau mărfurile oficiale conform
facturilor atașate. La începutul anului 1975 a existat
o altă discuţie cu Dumitriu despre evadarea noastră,
dar turcul nu a vrut să riște confiscarea camionului
său și să mai petreacă și 5 ani în închisoare, dar
acum, după 8 ani, părerea șoferului s‐a înmuiat că
vrea să se căsătorească cu Anca, și astfel evadarea
mea peste graniţă și apoi Dumitriu, au devenit o afa‐
cere de familie.

Teama lui era foarte justificată, Dumitriu și cu
mine am explorat posibilităţile de a scăpa din marea
Românie comunistă‐închisoare. Acţiunea am por‐
nit‐o de la Porţile de Fier pe malul Dunării, până în
nord la Baia Mare. Cu această ocazie, ghidul local
ne‐a explicat că vizavi pe coasta sârbească în Kla‐
dovo există un cimitir unde sunt îngropaţi doar ro‐
mâni, care au fost uciși de grăniceri. Cimitirul rușinii,
cimitirul criminal, dovada nedreptăţii unui regim
criminal – Kladovo – este o mărturie și astăzi să do‐
vedim că comunismul a fost criminal încă de la în‐
ceput. O puteţi vedea cu binoclu de pe malul cen‐
tralei Porţile de Fier, crimele comunismului nu pot
fi ascunse. Eram cu ghidul și el un anticomunist, pe
malul de la Turnu Severin, platforma industrială
Sud‐vest, am examinat și noaptea bușteni izolaţi ce
curgeau la vale, dar era o acţiune prea nesigură, de
aceea am așteptat ocazia cu turcul.

Acum turcul nu era atât de convins de dolari, cât
de situaţia mea de a fi condamnat, ucis psihic. Era
loc doar pentru o persoană, în locașul din podeaua
camionului, așa că voi pleca eu mai întâi, apoi Dumi‐
triu cu Mihai, fiul de 7 ani. Am fost impresionat de
acest copil născut dintr‐o dragoste târzie, născut cu
diabet, cu o inteligenţă și stoicitate adultă. Își făcea
singur insulina și avea curajul unei educaţii spartane.
Lungă dimineaţă de toamnă, 25 noiembrie 1983,
gustare luată din mers, orașe transilvănene văzute
din goană, imagini cu puţină libertate în vederea unei
mari eliberări… M‐am simţit din nou, OM LIBER.
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Constantin Gumann
Quo vadis, Constantine?
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Ina Arhip
Acolo

Să ierţi, să ai putere‐acu'
O clip‐am sa lipsesc,
Sunt dus la Dumnezeu
Dar știi demult, doar te iubesc!

O clip‐aicea sus, acolo
Un veac la voi s‐adună 
Și pare așteptarea 
Că nu se mai termină.

Când renunţăm la flori, 
La muzică, la Soare 
E schimbul de Lumină 
Ce naște‐n fiecare!

Ani de vis

Asemeni frunzelor ce cad 
M‐apropii de tine 
Mă‐nchid în sufletu‐ţi cald 
LA MULŢI ANI de la mine!

Și anii mulţi, mai mulţi să vină
Și fi‐vor ei și minunaţi
Ca mângâierea mamei tale 
Când te ţinea mereu de braţ.

Și de‐ar zbura acum ca fulgii 
Cu tine‐n gând aș adormi
Și‐alunecând adânc în vise
Mai mult mă rog ca tu să vii !

Nu știi c‐ai fost ales ca înger 
Să fii cu mine ceas de ceas,
Și versul rugăciunii sfinte 
Împlinea visul pas cu pas.

Dar, orice vis se întrerupe 
Și ce curat tu l‐ai dorit 
În realitate se preface 
Și eu te văd mereu zâmbind!

Nu plâng

Ce drept am eu ca să plâng 
Când mult‐nainte‐n veacuri,
O Mamă‐a plâns pe Fiul ei 
De o aud și astăzi !

Și astăzi și de‐a pururi 
Da', am uitat în grabă 
Cum ridica pe cruce 
Durerea tuturora!

La icoana Ta și‐a Lui 
Ajung acuma lacrimi 
Cu‐ale Lui cuvinte de atunci 
Vom fi uniţi în veacuri !

Prin lacrimi trec a Lui cuvinte 
Și‐nalţă iară' totul
Că de‐i sfârșit la noi acum 
La El e începutul !
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Mihail Sadoveanu ‑ 141 de ani de la naștere
‑ portret de scriitor ‑

La 5 noiembrie 1880, în târgul Pașcani, se naște
Mihail Ursache, ca fiu al avocatului Alexandru Sa‐
doveanu și al Profirei Ursache, ţărancă din Verșeni,
uniţi într‐o convieţuire domestică, neoficializată, ac‐
ceptată cu rezerve de familia paternă, ca pe un fel
de mezalianţă stânjenitoare (o realitate dureroasă,
care transpare adesea în evocările duioase ale adul‐
tului, dedicate mamei). Așa se explică de ce pater‐
nitatea scriitorului va fi recunoascută unspre‐
zece ani mai târziu, când apare în actele
oficiale cu numele de Mihail Sadoveanu
și, iată, fără să știe, avocatul semnase
pentru fiul său un pașaport pentru
posteritate.

Scriitor prolific (povestitor, nuve‐
list, romancier), Sadoveanu rămâne
unul dintre cei mai importanţi pro‐
zatori români din prima jumătate a
secolului al XX‐lea, un adevăr incon‐
testabil, ce depășește controversele
generate în actualitate  de instabilitatea
opţiunilor sale politice, și, mai ales, de
păcatul colaborării sale cu regimul comu‐
nist. Nu negăm valabilitatea unor obiecţiuni,
în măsura în care se păstrează un echilibru decent
în analiza operei sadoveniene, care să excludă mi‐
nimalizarea intenţionată a aspectelor pozitive, afi‐
liindu‐ne conceptului de critică obiectivă („nepărti‐
nitoare”), formulat de Mihail Kogălniceanu, în anul
1840, în programul revistei literare „Dacia literară”
: „Vom critica cartea, iar nu persoana.”     

Opera sadoveniană evoluează de‐a lungul tim‐
pului, în trei  direcţii diferite, sub influenţa curente‐
lor literare dominante într‐o anumită perioadă din
evoluţia literaturii noastre: prima etapă  a încercă‐
rilor, marcată de apariţia unor volume de nuvele și
povestiri, este determinată de orientarea sămănă‐
toristă a autorului, a doua, din perioada interbelică,
s‐ar putea defini drept mitico‐simbolică, (reflectată
în romanele „Creanga de aur” sau „Divanul persian”),
iar ultima fază corespunde realismului socialist, la
care Sadoveanu va adera ideologic.

Încă de timpuriu, de pe băncile gimnaziului
„Alecu Alecsandru Donici" din Fălticeni (1892‐
1897), se manifestă înclinaţia sa către literatură,
când aflăm că intenţionează să alcătuiască, împreună
cu un coleg, o monografie asupra lui Ștefan cel Mare,

renunţînd, însă, din lipsă de izvoare istorice. Ur‐
mează apoi cursurile Liceului Naţional din Iași, iar
în 1900 se înscrie la Facultatea de Drept, fără a‐și
finaliza studiile. 

Debutează în revista bucureșteană „Dracu”, în
1897, iar 1898 începe să colaboreze la foaia „Viaţa
nouă”, alături de Gala Galaction, N.D. Cocea, Tudor
Arghezi ș.a., semnând cu numele său, dar și cu pseu‐

donimul M.S. Cobuz.
În 1904, are loc debutul editorial cu patru

volume deodată ‐ „Povestiri”, „Dureri
înăbușite”, „Crâșma lui Moș Precu”,

„Șoimii” axate pe tematică socială și is‐
torică. Nicolae Iorga va numi anul 1904
„anul Sadoveanu”. În această etapă a
vieţii sale, colaborează la revista „Să‐
mănătorul”, dar se va simţi mai apro‐
piat spiritual de revista care apărea la
Iași, „Viaţa Românească”. În anul 1919

editează, împreună cu Tudor Arghezi,
la Iași, revista „Însemnări literare”, pe

durata câtorva luni, căci în decembrie, re‐
vista își anunţă încetarea apariţiei.        
Fără a intra în amănunte, reţinem că a pu‐

blicat aproape o sută de volume, iar operele sale
de referinţă sunt considerate:„Hanu‐Ancuţei”(1928),
„Fraţii Jderi” (1935‐1942)„Baltagul”(1930), „Zodia
Cancerului”(1929), „Creanga de aur”(1933), „Ostro‐
vul lupilor” (1941). 

După 1945, scriitorul „non‐comunist” (Vladimir
Tismăneanu), cu convingeri politice de dreapta, este
atras de partidul comunist, într‐un soi de colabo ‐
raţionism regretabil.  Nu vom insista asupra benefi‐
ciilor însumate acestui pact, amintim doar că a fost
numit președinte al Prezidiului Marii Adunări Na ‐
ţionale, fiind scriitorul român cu cea mai mare
funcţie politică. 

Mihail Sadoveanu se stinge din viaţă la data de
19 octombrie 1961, fiind înmormântat alături de
Eminescu și Caragiale.

Peste vreme, când timpul va așterne uitarea pe
gâlceava lumii prezente,  lucrând în favoarea ade‐
vărului și a dreptei judecăţi, aurul de preţ din opera
lui Mihail Sadoveanu va străluci în eternitatea cul‐
turii noastre.

VIRGINIA CHIRIAC
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UN IMN FRANCEZ DEDICAT LUI MIHAI EMINESCU
(Lucien Bazin. Á Mihail Eminescu – poète national roumain)

Către sfârșitul anului 1905, în celebra revistă „Se‐
mănătorul”, condusă atunci de nu mai puţin ilustrul
Nicolae Iorga, a apărut, în traducerea poetului Șt. O.
Iosif (București, IV, 41, 1905, pp.744‐746), creaţia
poetului parizian Lucien Bazin, titrată Un imn fran‑
cez lui Eminescu, după originalul ei din volumul aces‐
tuia, L’Aube interieure. Poésies (Paris. Ed. A. Lemerce,
1905, 120 pag.), traducere reluată în același an de
publicaţiile: „Epoca”. București, „Drapelul”. Lugoj,
„Moldova”. Botoșani, „Tribuna poporului”. Arad, iar,
mai târziu, în „Junimea literară”. Cernăuţi, „Gazeta
de Transilvania”. Brașov și „Minerva”. București, în
1909, ș.a.

Lucien Bazin își ia Doctoratul în Drept la Univer‐
sitatea din Paris, cu teza Le risque professionnel dans
le service militaire, susţinută la 1‐6 dec. 1907, editată
în același an.

Peste ani, după experienţa tristă personală trăită
în timpul Primului Război Mondial, va edita un al
doilea volum de poezii: Le sang des gloires: poémes
de guerre et de captivité. 1915‑1918 (Ed. Tequi, Pa‐
riss, 1919), ca locotenent în armata franceză.

O parte dintre poeziile sale s‐au bucurat de aten‐
ţia unor compozitori, care le‐au însoţit cu melodii
adecvate:

• Le Désir! Mélodie pour piano et chant de Francis
Sauvage;

• Balade. Choeur à 4 voix d’hommes de Raymond
Pech;

• Parlez‑lui de moi! Romance de Joë Durrinach;
• Quand je dormirai! Romance de Joë Durrinach.
Toate aceste cântece au fost realizate între anii

1906‐1909.

UN IMN FRANCEZ DEDICAT LUI
MIHAI EMINESCU

Lucien Bazin
(Traducere Șt. O. Iosif)

Cunosc povestea tristă și scurt‑a vieţii tale,
Și scârba ta născută din vanele plăceri,
Și lumea ta de visuri, dorinţe și dureri…
Năluca urmărită de tine‑n veci pe cale.

Și am citit o parte din opera‑ţi măiastră,
Sub biciul suferinţei umane te zăresc,
Trist implorând în graiul tău dulce românesc
Pe Amor, pe tiranul divin din lumea noastră.

Dar mai presus citit‑am poemul tău romantic,
Bogat în idealuri și falnice avânturi
Ce‑o să‑ţi rodească neamul, vrăjit de‑acele cânturi,
În care se trezește al Romei geniu antic.

Și mi‑am adus aminte atunci că‑n voi renaște
Același sânge nobil al rasei vechi latine,
Și‑n ciuda depărtării, m‑apropie de tine…
Și m‑a cuprins mândria că te‑am putut cunoaște!

De‑atunci și munca‑ţi sfântă cu dragoste‑o aleg.
Ci, de n‑am fi vlăstare aceleiași tulpine,
Te‑aș fi‑nţeles eu totuși, citindu‑te pe tine:
Poeţii mari sunt domnii pământului întreg!

Așa toţi cei ce‑odată simţit‑au cu putere
Delirul deznădejdii, cel plin de‑amar și jale.
Vor plânge la accentul sublim al lirei tale.
Imens răsunătoare când geme de durere...

Durerea e obștească: ucide‑al ei sărut...
Tu însuţi, Eminescu, o cunoșteai din fașe:
Înlănţuindu‑ţi gâtul cu braţe‑ucigașe
Te‑a strâns așa de tare, că lira ţi‑a tăcut...

S‑a stins a ta gândire în noaptea blestemată,
Pân’ce să treci în raiul etern scăldat în rază…
Dar opera‑ţi rămâne, și duhul tău veghează
Asupra ţării tale în doliu‑nveșmântată.

În negrele amurguri, când se‑nfioar‑un vaer
Ca dintr‑o altă lume, al pasărei nocturne,
Când strop cu strop, în taină, din nevăzute urme,
Necunoscute lacrimi alunecă prin aer,

În tristele amurguri ce‑mbrac‑a noastre frunţi
Cu negură de visuri, când singur îţi arăţi
Al lunei disc de aur vrăjind singurătăţi,
Când raza ei coboară peste câmpii și munţi,

În ceasurile‑acele de teamă ne‑nţeleasă,
Când mările respiră o dulce adiere,
Atunci plutești, poete, scăpat de‑orice durere.
Și ţara ta ţi‑o legeni cu drag, ca pe‑o mireasă...

Poete, stai de strajă! Spre culmile măririi
Insuflă‑i, ca să lupte, a geniului scânteie,
Copil al României, o, bard menit să steie
Alături de stăpânii slăviţi ai Nemuririi!
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PARIS – STATUIA LUI MIHAI EMINESCU de ION VLAD
În luna iunie 1989, cu prilejul Centenarului

morţii lui Mihai Eminescu, la Paris, în scuarul
din Rue des Écoles, situat vis‐á‐vis de
Collège de France, în apropierea Bisericii
Ortodoxe Române „Arhanghelii Mihail
și Gavril”, a fost inaugurată Statuia re‐
prezentându‐l pe Poet, monument con‐
fecţionat din bronz (2,5 m înălţime),
realizat de sculptorul român Ion Vlad
(Fetești, jud. Ialomiţa, 24 mai 1920‐
28 ian. 1992, Paris), membru de
onoare al Academiei Române și a Ligii
Culturale România‐Franţa.

Poetul este încadrat între doi copaci
sub formă de liră, având sub braţul stâng
câteva cărţi. În varianta finală turnată în
bronz, pe una dintre ele poate fi citită prima
strofă din ODĂ (în metru antic) în transpunere
franceză, respectiv: „Nu credeam să‐nvăţ a muri vro‐
dată;/Pururi  tânăr, înfășurat în manta‐mi,/Ochii
mei nălţam visători la steaua/Singurătăţii.”

Reproducem modulul Statuii executat în
ghips, fotografiat în curtea Atelierului scul‐

ptorului de la Nisa, orașul de pe coasta
Mării Mediterane, din sud‐estul Franţei,

unde a locuit și creat Ion Vlad, în primii
ani ai emigraţiei (1965‐1975), devenit
ulterior  profesor suplinitor de scul‐
ptură și desen la Universitatea Sor‐
bona, după ce i s‐a acordat cetăţenia
franceză (1972).

Fotografia i‐a fost oferită de Ion
Vlad lui Ion Larian Postolache (Adjud,

jud. Vrancea, 18 nov. 1916‐7 dec.
1997, București), poet (vol. debut,

1937), reporter de război (1942‐1945)
și traducător, în colaborare cu Viorica Vi‐

zanti, Charlotte Filitti și Ion Acsan (imnuri
vedice, lirică sanscrită, poezie egipteană), de‐

corat de Universitatea Punjab din Lahore (Pakistan)
cu ordinul Iqbal.

Mircea Coloșenco
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PREMIUL NOBEL PENTRU LITERATURĂ 2021

ONOR PE VAPOR

Născut în anul 1948 în Zanzibar, scriitorul Abdulrazak Gurnah este fericitul câș‐
tigător al Nobelului pentru literatură, motivaţia Academiei Suedeze fiind: „pentru
înţelegerea sa lipsită de compromisuri și plină de compasiune a efectelor colonia‐
lismului și a destinului refugiaţilor prinși la intersecţia dintre culturi și continente”.

Cel mai cunoscut roman al lui Gurnah, scris în 1994, este „Paradisul”, roman care
a câștigat la vremea respectivă Premiul Booker.

Din 1901, când Premiul Nobel a fost decernat scriitorului francez Sully Prudhomme, și până în
2021, fericitul câștigător fiind Abdulrazak Gurnah, cel mai celebru premiu literar din întreaga lume,
Nobelul, a fost „distribuit” unui număr de 116 scriitori din lumea întreagă. Pe primul loc, cu 15 No‐
beluri, se situează Franţa, pe locul doi, cu 10 premii, se află Anglia... (și anii trec, și trec, iar scriitorii
români așteaptă „minunea”) (St. Vic.)

Abdulrazak Gurnah

La Floarea de Salcâm

vin ca albinele,

ca la un sfânt tărâm

drumeţii cu... binele

Că la răscruci de drum

în ochiul de pădure,

și ieri, și azi, și‐acum,

popasu‐o să ne fure...

Oh, acolo‐ntre salcâmi,

în liniștea deplină,

pot să mă visez, pot să îmi

aștept iubirea ce‐o să vină!

Și‐năuntru și afară,

lumea‐i ca la nuntă,

că mesele ne cheamă

cu veselie multă ‐

Aici, e Poarta spre Liești

iar gospodaru‐i Domn Marcel

ce‐așteaptă, ori de unde ești,

drumeţi și oameni, fel de fel.

Din zori și până‐n seară

ca notele pe portativ,

vin mașini iar și iară,

căci cei ce vin au un motiv

La Floarea de Salcâm

vin ca albinele,

ca la un sfânt tărâm

drumeţii cu... binele

Aici, e Poarta spre Liești

gospodarul e Domn Marcel

cel cu suflet mare. Cel

iubitor de inimi omenești!

Sterian Vicol

„Uitându‑mă în istorie, descopăr că, pe măsură
ce ești lăudat când trăiești, cu atât ești mai

uitat după moarte”
Neagu Djuvara

La floarea de salcâm
‑ Domnului MARCEL SCARLAT, de ziua lui de naștere, 

cu Prietenie și Recunoștinţă ‑
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POETUL ANULUI:

Maria Mănucă

În Ostrov

Deasupra capului îmbulzeală de stele...
atât de aproape... par gata să cadă

Doar una, ademenită
a căzut între smârcuri
a luminat văzduhul
s‐a lăsat pe braţul moale,
nesigur
neștiind cât e de apă cât de pământ

Cumpăna apei se ridica în sus
în blândeţe și steaua
nu s‐a tăiat între trestii
nu s‐a rătăcit
printre umbrele călătoare...
rusalcele...

A însemnat grindul:
„Sulina cu nuferi”
și în trestii a lăsat
sămânţă de stea

Plaurul

Nici o caracudă nu s‐a oprit
în golul năvodului rupt
Abătută stau pe mal
lângă movila de noduri și ochiuri...

Soarele se apropia de apa amurgului
periculos de aproape...
A căzut
Din locul căderii, din adânc
a izbucnit înserarea
În năvoadele‐i albastre a prins
apa, nodurile... ostrovul...

Stufărișul a deschis taina seminţiei
eliberaţi, minusculii parașutiști
ningeau văzduhul cu pat de lumină...

Cutremurat de frumuseţe, plaurul
s‐a desprins de mal... pluteam
printre rădăcini și arbori subţiratici

Un vânt cu faţa verde‐argintie,
împingea plaurul...
Șiroind de lumină,
din oglinda apei se ridica luna

Cum respiră bătrânii

În sat, pe garduri, pompoși,
cocoșei
măsoară timpul în carturi
Dintr‐unul a năvălit toamna ‐ o doamnă
cu sânii amirosind a tămâioasă.

Fără cuviinţă bate toba prin un' Fără
bate în dairaua culorilor
cântă din Blaga și Goga despre veșnicie,
Vrăjește luna să cadă pe acoperiș
apoi fierbinte‐aurie
pe fundul de lemn

„Trebuie tăiată‐n felii” și‐au spus
nu aveau cuţit și au uitat unde au pus aţa

Bunica, cu laleaua în colţul gurii
repede s‐a aplecta și‐a ridicat poalele fustei
negre și lunge
și a smuls o aţă din tiv.

Viţele s‐au ridicat pe picioarele dinapoi să
vadă
aţa de tăiat luna, găsit
în tivul fustei bunicii

Apoi au ieșit cu toţii la joc
băteau pământul...
se clătinau dealuri...

Într‐un târziu, osteniţi
s‐au culcat la pământ
și respiră prin firul de iarbă

Poemele se dedică colectivului de redacţie al Revistei Porto‑Franco,
redactorului șef, poetul Sterian Vicol, cu ocazia sărbătoririi 
a 300 de numere de apariţie a revistei.
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INFO PORTO-FRANCO (octombrie, noiembrie, decembrie 2021)
• Am primit la redacţie ANTOLOGIA REVISTEI

„Condeierul Diasporei”, volum apărut la Editura UZP
din România. Antologia, coordonator, Daniela GU‐
MANN, reunește primele 10 numere ale revistei
amintite editate în Austria sub egida Asociaţiei Scrii‐
torilor Români din Austria.

Numărând 425 pagini A4, ANTOLOGIA este pre‐
faţată de Daniela Gumann care, între altele, preci‐
zează: „Condeierul Diasporei” se dorește
a fi o revistă deschisă ‐ în paginile ei vom
cultiva respectul pentru adevăr, pentru
valorile culturale și civice, cordialitatea și
prietenia. Dorim să construim în timp un
renume, o prezenţă culturală, capabilă
care să garanteze și să sporească utilitatea
ca sursă a dialogului intercultural pentru
cititorii români din ţară și din străinătate”.
În încheierea demersului său, autoarea
subliniază că marele rol al revistei este
cultivarea simţului estetic al cititorului,
făcând cunoscute cultura, literatura și ci‐
vilizaţia românească peste fruntariile ei.

Revista de cultură Porto‐Franco salută și felicită
totodată iniţiativa creatoare și stimulatoare a Aso‐
ciaţiei Scriitorilor Români din Austria, urându‐i un
drum plin de împliniri.

• Am mai primit EUROPOEZIA ‐ Antologia festi‐
valului, Brăila, 2021, Ediţia a VI‐a, lucrare
îngrijită de poetul și traducătorul Valeriu
STANCU. Antologia reunește 18 poeţi: un
francez, Guy ALLIX, un poet maghiar, An‐
dars PETÖCZ, și 16 poeţi din România și
Republica Moldova, mai exact din Iași, 11
poeţi, din R. Moldova, 3, iar din Brăila doi
poeţi. Culegerea mai cuprinde un poet din
Bistriţa, unul din Pitești și unul din Bucu‐
rești. La lansarea Antologiei care a avut
loc la Brăila, cineva ar fi întrebat: Galaţiul
n‐are poeţi valoroși, adevărate voci lirice
europene? Poate la ediţia viitoare.

• O carte de excepţie: CONSTANTIN FROSIN ‐ Pa‐
șaport către nemurire ‐ autori ‐ Pompiliu Comșa, Io‐
nel Pintilii și Cătălin Antohi, o recomandăm cu căl‐
dură atât cadrelor universitare, studenţilor, dar și
cititorilor obișnuiţi. De ce? Constantin Frosin, prof.
univ. dr., poet de limbă franceză, unul din cei mai
apreciaţi traducători ai lui Eminescu, Caragiale, Ba‐
covia, Blaga, Nichita, Sorescu și alţi scriitori români
în limba franceză. A tradus peste 200 de cărţi din
limba română în limba franceză și invers, impresio‐
nând ireversibil mediul academic de la noi și din
Franţa. Eruditul gălăţean, autor a 40 de volume de
creaţie originală, a fost apreciat de confraţii din cul‐
tura franceză, fiind încununat cu înalte distincţii, în‐

tre care „Comandor al Ordinului Laurii Academiei
2004” și „Ofiţer al Ordinului Francez al Artei și Lite‐
raturii 2009”. Felicitări autorilor acestei CĂRŢI‐DO‐
CUMENT ‐ o ultimă Medalie Post‐mortem lângă Pa‐
șaportul înscris spre nemurire. (St. Vic.)

• PREMIILE FESTIVALULUI NAțIONAL DE POE‑
ZIE GRIGORE HAGIU.

Ediţia a XXX‐a ‐ jubiliară, a Festivalului
Naţional de Poezie „Grigore Hagiu”, ce s‐a
desfășurat în orașul Tg. Bujor, unde, pe 27
septembrie 1933 s‐a născut Poetul, și‐a
desemnat Premiile pentru cele mai valo‐
roase volume de versuri și de proză (în‐
cepând cu această ediţie). Iată‐i pe pre‐
miaţi: Premiul Primăriei orașului Tg.Bujor
a revenit doamnei Caliopia TOCALĂ (Iași),
Premiul Societăţii Scriitorilor C.Negri l‐a
primit Elena NETCU (Isaccea), Premiul Re‐
prezentanţei Galati‐Tecuci a filialei Iași a
USR a fost decernat dlui ION BÂCU (rn. Is‐
mail, Ucraina), premiul Editurii Cartea Ro‐

mânească Educaţional a fost adjudecat de poeta Vio‐
leta Craiu (Brăila). Au mai primit premii Pentru
Cartea Anului scriitorii Irene Postolache (literatura
pentru copii), Jenică Dragan (pentru Cartea de afo‐
risme), George Coca‐Lob (pentru cartea de evocări

și amiintiri), și Constantin Gumann, pen‐
tru volumul „Quo Vadis, Constantine”. De
asemenea, la secţiunea Grupaje de poezii,
doi elevi din Bacău, Otilia Rojniţă și Ionuţ
Andrei Dârlea, au primit premiile oferite
de revistele gălăţene «Dunărea de Jos” și,
respectiv, Revista Porto‐Franco.

De remarcat că la manifestările din Bi‐
serica Adormirea Maicii Domnului și de
la Biblioteca orășenească „Grigore Hagiu”
au participat scriitori din Iași, București,
Tecuci, Bârlad, Huși, Brăila și Galaţi. Ediţia
din acest an a Festivalului a fost organi‐

zată de Societatea Scriitorilor „C. Negri” în colabo‐
rare cu Reprezentanţa Galaţi‐Tecuci a Filialei Iași a
USR, Filiala Sud‐Est a USR și Biblioteca orășenească
„Grigore Hagiu” din Tg. Bujor.

• CU TRISTEŢE am aflat că doi colaboratori ai
revistei Porto‐Franco, ILIE TĂNĂSACHE , membru
al USR (90 ani) și Rodica lacomi Tighici (94 ani),
membră a Societăţii Scriitorilor „C. Negri” Galaţi, ne‐
au părăsit zilele acestea de toamnă. Le dorim călă‐
torie veșnică în albăstreala cerului, în pace și liniște.
Nu‐i vom uita niciodată!

• Am primit din partea Consiliului Judeţului Galaţi
(președinte, Costel Fotea) răspunsul la adresa noas‐
tră prin care solicitam (pentru buna desfășurare a
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APARIțII EDITORIALEFestivalului Naţional de Poezie „Grigore Hagiu” ‐
ediţia a XXX‐a Jubiliară, din ziua de 27 sept. a.c.) mi‐
crobuzul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” pentru
deplasarea invitaţilor (scriitori, oameni de cultură)
pe ruta Galaţi ‐ Tg. Bujor. Finalul răspunsului în
coadă de pește... avem și alte probleme de realizat.
Fără comentarii. Mai amintim că în anul 2018 ‐ Anul
Marii Uniri, propuneam aceluiași Consiliu Judeţean
o colaborare susţinută în Revista Porto‐Franco cu
materiale și documente istorice, n‐am primit nici
atunci vreun răspuns. Ce fac oare consilierii Dvs, d‐
le Fotea? Sau sunt doar cu numele. Revizuiţi. (St.
Vic.)

• ÎNTREBĂRI PENTRU EDILII GĂLĂțENI ȘI
PENTRU PRESĂ.

‐ De ce C0MPLEXUL MUZEISTIC DE ȘTIINŢELE
NATURII (GRĂDlNA BOTANICĂ) din Galaţi se nu‐
mește „Răzvan Angheluţă”?! Care‐i motivaţia?

‐ De ce Cinematograful de la Casa de Cultură a
Sindicatelor poarta numele fostului director, Prof.
Ioan Manole?!

‐ Cum ar trebui să se denumească cele două in‐
stituţii culturale gălăţene? Publicăm răspunsurile în
numărul următor al Revistei de cultură Porto‐
Franco. Așteptăm. (St. Vic.)

• Colega nostraă, poeta Angela Baciu, a primit
recent Premiul pentru volumul „Mic dejun la Frida”
‐ Ed. Tracus Arte ‐ la Festivalul Naţional de Poezie
„George Coșbuc” ‐ ediţia 2021, ce s‐a desfășurat la
Bistrţia Năsăud. O felicităm!

• Biblioteca judeţeană „V.A. Urechia” (care ar tre‐
bui să fie de rang Naţional), Muzeul de Istorie „Paul
Păltânea” și Muzeul de Artă Vizuală „Fraţii Ară‐
mescu” din Galaţi au de ani buni directori/manageri
interimari. De ce?

Când, domnilor edili, psd‐iști, importantele pos‐
turi de cultură se vor ocupa prin concurs? De ce se
tergiversează acest drept legal nepud de dvs. în prac‐
tică?

Așteptăm fiindcă în accepţiunea dvs. Cultura este
o cenușăreasă? Fără comentarii (Redacţia)



78

Nr. (306) 2021

INTERVIURILE PORTO-FRANCO

Am început discuţia cu omul de cultură Dinu Zam‑
firescu, istoric și jurnalist totodată, din dorinţa de a‑
l cunoaște mai bine, dar și pentru a afla unele lucruri
mai puţin cunoscute ori chiar inedite despre lumea
de ieri, despre oamenii aleși pe care i‑a întâlnit, despre
atmosfera și obiceiurile timpului. 

Dinu Zamfirescu a trăit o parte din viaţă în ţară,
alta în exil; o parte din viaţă în perioada comunistă –
chiar și aceea stalinistă din anii 50 – , întorcându‑se
în ţară după 1989 și cunoscând astfel și realităţile de
astăzi.

3 septembrie 2014

Mihaela Albu: În condiţiile în care, timp de mai
multe decenii, aproape întreg fenomenul cultural ro‑
mânesc din afara graniţelor a fost interzis, după o
perioadă de maximă izolare așadar, este firesc astăzi
ca numele multora dintre scriitorii, artiștii, jurnaliștii
români – și cu atât mai mult activitatea lor – să fie
încă necunoscute publicului larg. La aceasta a dus
politica restrictivă a regimului comunist, care tăiase
orice acces al cititorilor din „Republica Populară” la
activitatea intelectualilor români plecaţi din ţară
(„fugiţi” în terminologia vremii), chiar dacă mai târziu
se produsese o oarecare liberalizare (bine dozată și
controlată însă!).

De aceea, cum exilul rămâne încă, în mare parte,
o necunoscută pentru publicul de astăzi, vă propun
să începem dialogul nostru cu o discuţie asupra aces‑
tui fenomen, desigur necaracteristic pentru români,
după cum constatase cândva chiar Mircea Eliade, el
însuși un exilat. După 1944‑45 exilul a devenit însă o
realitate. Cei care au reușit să părăsească ţara, să
scape de teroarea comunistă au fost, după cum se
știe, mai ales intelectuali (scriitori, jurnaliști, oameni
de știinţă etc.). Firesc, așadar, ca primele mele între‑
bări să se refere la amintiri ale dumneavoastră asupra
unor personalităţi ale exilului și, întâmplător, … pri‑
mul nume care îmi vine în minte este cel al lui Brutus
Coste. L‑aţi cunoscut? Ce vă amintiţi despre el? 

Dinu Zamfirescu: Pe Brutus Coste l‐am cunoscut
destul de puţin. El a activat până a murit. Contextul
în care l‐am contactat eu era în momentul în care se
punea la cale o încercare de uniune a exilului – nu
neapărat o organizaţie, ci mai mult o reuniune a
persoanelor, de această dată pe alte baze decât cele
obișnuite. 

M.A.: Cum a început organizarea?
D.Z.: Împreună cu Radu Câmpeanu am luat ini‐

ţiativa să convocăm o întâlnire a energiilor româ‐
nești, nu pe baze de partide, ci de idei, de idei forţă
care să ne anime pe toţi și să fie agreate de toţi. Dar
nu voiam să creăm un organism structurat din punct

de vedere organi‐
zatoric, cu șefi, cu
președinţi, cu ierarhii. Și asta pentru că în exil ... toţi
voiau să fie șefi. Dar asta era moartea oricărei orga‐
nizaţii. Așa după cum s‐a dovedit de prea multe ori.

M.A.: Cine a mai participat la întâlnire?
D.Z.: Era, cum am spus, Radu Câmpeanu, erau

cei din Germania – Costel Mareș, Marius Roșca și al‐
ţii, din Anglia era Ion Raţiu, cei din Belgia, Nicolae
Lupan, basarabeanul nostru, mulţi din Franţa...

M.A.: Totul se întâmpla în Franţa?
D.Z.: Da, în Franţa a fost luată iniţiativa. Am în‐

ceput cu câteva discuţii. Întâi noi, cei din Franţa și
din Germania, apoi l‐am poftit și pe Raţiu, el a fost
de acord, dar a vrut mai întâi să aibă avizul priete‐
nilor săi. S‐a făcut un fel de memoriu și eu am propus
să nu ne structurăm timp de doi ani, apoi, după o
perioadă de „rodaj”, să găsim cea mai adecvată formă
de organizare. Iar până atunci să fim desemnaţi, în
diversele acte sau memorii, în ordine alfabetică.

M.A.: Dar dumneavoastră eraţi la sfârșit...
D.Z.: Da, tocmai de asta am putut propune. Și au

început discuţii. S‐au stabilit niște grupe de lucru
care să alcătuiască un plan. Din Franţa eram doi –
eu și Mihai Korné –, din Germania – cred că a fost
Marius Roșca și tot din Germania Șerban Sturza,
care era apropiat de Raţiu destul de mult. Ne‐am
întâlnit, am hotărât să facem o schiţă ...

M.A.: Un plan de acţiune...
D.Z.: Da, un plan. A mers ...
M.A.: Când se întâmplau toate astea?
D.Z.: În 1985‐86. A avut loc o întâlnire la Paris,

la Misiunea Catolică Română din Paris, de fapt sediul
Bisericii Unite Române, unde era o sală de circa o
sută de locuri. Bineînţeles că anterior se ajunsese la
o înţelegere, concretizată printr‐un text. Am convo‐
cat oameni acolo și am început să dezbatem. Noi,
iniţiatorii din Franţa, din Germania și Ion Raţiu, eram
așezaţi ca un fel de prezidiu. La un moment dat, din
sală, un domn, Lapedatu, din Germania, și altul, Vi‐
nogradski, au spus că ei nu au nevoie de planuri, de
idei, ci de ... un șef, de cineva care să conducă. Eu
eram lângă Raţiu și l‐am întrebat încet „Ce facem?”
„Vocea poporului, e democraţie”, a răspuns el. Eu
am spus apoi tare că noi conveniserăm anterior să
ne rodăm vreo doi ani, să avem niște acţiuni comune,
să vedem cum merge treaba, fără a avea vreun șef
anume și că toate acţiunile să se ia prin consens.
Mai era un domn, Caranfil, fost diplomat, care fusese
în vechiul Comitet Naţional și care era tot adeptul
organizării structurate. În cele din urmă, cum nu se
mai putea discuta, vreo 40 dintre noi am plecat din
sală și s‐a spart totul.

Mihaela Albu în dialog 
cu Dinu Zamfirescu
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M.A.: Reuniunea exilului a murit, așadar, înainte
de a începe.

D.Z.: Da, acea reuniune ... Ulterior, Raţiu a creat
Uniunea Românilor Liberi, cum s‐a numit iniţial,
care avea o serie de partizani, apoi a devenit Uniunea
Mondială. Raţiu avea, cum se știe, mijloacele finan‐
ciare cele mai importante dintre noi toţi. Noi, ceilalţi,
aveam un salariu, iar unii o pensie.

M.A.: Dar dvs. aveaţi idei; aveaţi idei și suflet.
D.Z.: Aveam idei. Asta a fost una dintre iniţiativele

eșuate. A mai fost alta, tot eșuată, mai devreme, a
Consiliului Naţional Român la iniţiativa lui Nicolae
Penescu, fostul secretar general al Partidului Naţio‐
nal Ţărănesc. El îl cunoștea pe Câmpeanu, fuseseră
colegi de pușcărie. Spunea: a existat un Comitet care
era sub autoritatea Regelui, condus de Constantin
Vișoianu. Acesta, conștientizând că au murit destul
de mulţi dintre membri, i‐au prezentat Regelui de‐
misia comitetului. În momentul acela a intervenit
Ion Raţiu, care a spus că tradiţia era de a se crea un
comitet pe bază de partide. Noi, ţărăniștii, și cu li‐
beralii, spunea el, să avem o discuţie cu Penescu. De
fapt, Penescu ne‐a convocat pe noi, liberalii (Radu
Câmpeanu și cu mine). Am mers la Penescu și, cum
nu îl cunoscusem anterior, i‐am spus „Domnule Pe‐
nescu, dvs. aveţi o presă proastă în ţară în legătură
cu procesul Maniu”. „D‐le Zamfirescu”, mi‐a răspuns,
„Maniu a spus că ia totul asupra lui și să nu avem
noi scrupule.” Apoi am întrebat eu cum e cu „Tămă‐
dăul”, cu încercarea de a părăsi ţară a unora dintre
fruntașii P.N.Ţ. „Și aici tot dl. Președinte Maniu s‐a
ocupat; el era președintele, el hotăra. Noi nu am
știut când am ajuns acolo o serie de lucruri.” De fapt,
Maniu a căzut într‐o capcană, a fost înșelat, trădat.

M.A.: Cine i‑a trădat? Se știe?
D.Z.: Da. Maniu a fost contactat de un oarecare

Gafencu (nicio legătură cu fostul ministru!) și i‐a
pus la dispoziţie două avioane ... Maniu, care din
punct de vedere tehnic nu avea nicio cunoștinţă, a
acceptat acel plan.

M.A.: Cine se mai afla în lotul care încerca să plece
din ţară?

D.Z.: Oricum, Maniu nu pleca, ci erau o serie de
persoane reprezentative ale P.N.Ţ. foarte bine cu‐
noscute: Ilie Lazăr, Mihalache, vicepreședintele par‐
tidului, Carandino, director la Dreptatea, oficiosul
partidului, Nicolae Penescu, aproape toţi cu soţiile
... erau șase‐șapte persoane... Penescu mi‐a povestit
apoi: „Când am ajuns pe acel aeroport, la Tămădău,
care era dezafectat, dar se mai putea totuși ateriza
și decola, am văzut niște mașini cu numere ale Mi‐
nisterului de Interne. Eu am fost ministru de Interne
și le‐am spus celorlalţi că ceva nu e în regulă. Ei m‐
au liniștit spunându‐mi că domnul președinte știe
mai bine. Au aterizat acolo două avioane IAR 39,
avioane de recunoaștere, fiecare cu trei locuri. Nici
vorbă să încapă toţi, plus bagajele.” În momentul în
care au aterizat, au apărut și organele Siguranţei și

i‐au surprins. Asta mi‐a spus Penescu. Apoi l‐am în‐
trebat asupra atitudinii sale la anchetă și la proces.
Și Penescu a continuat: „Dumneata ai trecut prin
pușcării. Unii rezistă mai bine, alţii mai puţin bine.
Să trecem la obiect, ce să mai discutăm... Așa s‐a fă‐
cut și vechiul comitet, pe bază de partide, dar trebuie
neapărat contactat și Regele pentru că el este forul
legal, forul constituţional suprem.”

M.A.: Se referea la partidele istorice…
D.Z.: În ceea ce privește partidele, Penescu a ex‐

plicat că noul organism trebuie să se bazeze în pri‐
mul rând pe partidele democratice existente în ţară:
P.N.Ţ., P.N.L., P.S.D.I. (Pardidul Social‐Democrat In‐
dependent). Apoi Penescu ne‐a explicat (lui Radu
Câmpeanu și mie) că este necesar să fie incluși și o
parte a legionarilor care nu îl urmaseră pe Horia
Sima și care se declaraseră „social‐creștini”, adică
democraţi. Persoana cea mai cunoscută a acestora
era Horaţiu Comăniciu. Erau legionarii anti‐simiști,
deci codreniști. În momentul acela eu nu știam o se‐
rie întreagă de lucruri, care s‐au lămurit pe parcurs.
Câmpeanu și cu mine nu îi cunoșteam pe acești le‐
gionari, Penescu obligându‐se să facă prezentările.
Și am început diverse întâlniri cu legionarii ... Erau
doctorul Apostolescu și Constantin Nagacevschi din
Germania. Aceștia erau exilaţi în Germania încă din
perioada regimului Antonescu. Păreau oameni paș‐
nici. I‐am cunoscut deci pe toţi aceștia, inclusiv pe
Comăniciu, care locuia în Franţa, și pe alţii, tot din
Franţa și Germania. Ei ne spuneau: „Dumneavoastră
nu aveţi mijloace. Noi avem, dar nu suntem ... foto‐
genici. Dvs. să ieșiţi în faţă. Noi vă sprijinim.”

M.A.: De unde aveau bani?
D.Z.: Ei erau vechi acolo. Își făcuseră o stare.

Aveau posibilităţi mult mai mari decât noi, cei veniţi
recent. Și am început discuţiile. „Să facem un statut!”
A durat doi ani elaborarea statutului. Ne întâlneam
în fiecare săptămână la Paris, la Biserica Ortodoxă.
Preotul Boldeanu, legionar, ne‐a pus la dispoziţie o
cameră, unde aveau loc discuţiile. Cu statutul – erau
discuţii până la cer. S‐au stabilit trei centre, trei or‐
ganizaţii principale. Centrul – la Paris, deci o secţie
în Franţa, o secţie în Germania și o secţie în SUA. În
Statele Unite erau două persoane la liberali ... unul
era Marinescu.

M.A.: Aurel Sergiu Marinescu?
D.Z.: Da, fuseserăm colegi și de liceu, și de facul‐

tate ... până ne‐au dat afară pe amândoi. Mai erau
un domn doctor Marin, o doamnă Manţi Radian,
propusă de Penescu, și Popescu‐Botoșani, ţărănist,
printre cei mai cunoscuţi. În Germania erau în ma‐
joritate legionari, dar erau și niște liberali și doi ţă‐
răniști. Am ajuns după lupte „seculare” ... care au
durat doi ani, cum am spus, la elaborarea unui statut.
Urma să se facă alegeri pe secţii și apoi un comitet
ales, compus din 15 persoane, dintre care Regele
urma să desemneze președintele. Dar mai înainte
s‐a spus că trebuie să‐l încunoștinţăm și pe Rege....
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M.A.: Ca autoritate supremă...
D.Z.: Da. Erau, desigur, multe veleităţi. Raţiu nu

dorea să intre în acel consiliu, nu era în relaţii bune
cu Penescu. Mai era un ţărănist, George Serdici, tot
în Anglia, care nu se împăca nici cu Raţiu, nici cu
Penescu. Deci acolo era o dihonie. În acest context,
s‐a pus problema cine merge la Rege. În Franţa, Pe‐
nescu se temea de Câmpeanu, iar eu mediam între
ei, oarecum.

M.A.: Câmpeanu avea o poziţie în exil?
D.Z.: Desigur, dar nu era foarte simpatizat deoa‐

rece părea arogant, vorbea foarte bine și din cauza
asta nu era foarte agreat de unii. Câmpeanu înfiin‐
ţase Asociaţia Foștilor Deţinuţi Politici din România,
era președinte, erau anumite iniţiative pe care le
luase de‐a lungul timpului. Eu făceam parte, cu Câm‐
peanu și alţii din Franţa, dintr‐un grup mai restrâns
– Grupul Românilor Liberi, iniţiat de Mihai Korné.
Din Grup mai făceau parte Marcel Schapira, mai ve‐
nea René Theo, cel care avea publicaţia B.I.R.E.*, mai
veneau din când în când Liviu Nicola, de două ori a
venit și Ioana Brătianu, Mihnea Berindei tot de vreo
două ori, apoi Vlad Stolojan...

M.A.: Înseamnă că eraţi destul de puţini ... Vă în‑
tâlneaţi frecvent? Ce activităţi aveaţi?

D.Z.: Noi ne vedeam în fiecare săptămână. Fă‐
ceam memorii către cancelariile occidentale în care
informam despre problemele din România, dar asta
se referea la acel „Grup al Românilor Liberi”..

M‐a întrebat apoi Penescu: „Cine merge la Rege?
Trebuie să mergem câte unul din fiecare partid. De
la voi, de la liberali, cine merge? Dumneata sau Câm‐
peanu?” „Câmpeanu, zic eu. El e șeful! De la dvs.
mergeţi dvs. Dar de la legionari?” „Să vină Comăniciu
și doctorul Andrei.” Acesta din urmă avea o vocișoară
slabă, părea pașnic și foarte civilizat. Acum fac o pa‐
ranteză în legătură cu doctorul Andrei. El a făcut
parte dintr‐un grup de comando care a atentat îm‐
potriva rectorului universităţii din Cluj, Ștefăneascu‐
Goangă.

M.A.: Fratele solistului de operă ...?
D.Z.: Da. L‐au împușcat, dar el a avut zile și a scă‐

pat. Ei au fost arestaţi, Andrei a făcut pușcărie...
M.A.: Deci, acest doctor atât de pașnic și aparent

timid ...
D.Z.: Da, părea timid. Apoi au venit legionarii la

putere și el a plecat în străinătate. A făcut studii de
medicină și era foarte apreciat. A fost prin Orient,
avea merite efective în domeniu. 

Închid acum paranteza.
Eu i‐am spus lui Penescu apoi: „Mergem la Rege,

dar mergem câte unul, deci și un singur legionar.”
„Da, dar Comăniciu e independent acum.” Pe urmă
m‐a întrebat Penescu: „Câmpeanu vrea să fie preșe‐
dinte?” „Nu am discutat despre asta”, i‐am răspuns.
„Dvs. să fiţi președinte. Sunteţi cel mai mare în grad,
aţi fost ministru, secretar general al Partidului Ţă‐

rănist, cel mai mare în grad în partid, aţi luat iniţia‐
tiva, e firesc ca dvs. să fiţi președinte.”

„Dar dvs. nu vreţi o funcţie?”
„Ei, se va găsi ceva și pentru mine.” (Dinu Zamfi‐

rescu îmi spune replica aceasta râzând cu autoiro‐
nie.Și a continuat apoi să povestească):

„I‐am spus apoi lui Penescu: Noi, liberalii, am de‐
cis că dacă merg doi legionari, noi nu mergem.” A
încercat el s‐o scalde, dar noi am hotărât să așteptăm
să vedem dacă sunt doi – era un loc de întâlnire la
un hotel – și dacă erau doi, Câmpeanu să nu se pre‐
zinte. Au venit doi. După aceea, lui Câmpeanu i‐a
venit ideea să meargă mai înainte la Rege ca să spună
de ce nu va participa. Așadar a mers acolo. Secretara
Regelui era doamna Lia Constantinescu. El i‐a po‐
vestit ei și ea i‐a spus lui Câmpeanu: „Nu se poate să
nu veniţi. E ca un afront.” Între timp au venit și cei‐
lalţi și au avut loc discuţii. Apoi Regelui i s‐a inoculat
ideea că Radu Câmpeanu a venit mai înainte ca să
se pună pe el în valoare, ceea ce era fals. Dar Regele
până în ziua de azi crede asta.

M.A.: Cel care i‑a suflat la ureche a fost convingător ...
D.Z.: Da, desigur. Doamna Constantinescu era

foarte apropiată de Penescu ... Apoi Regele i‐a felici‐
tat pe toţi. Lui îi era teamă să nu degenereze totul
într‐un scandal specific balcanic.

M.A.: Cred că încerca să ţină cumpăna dreaptă.
Dar dvs nu aţi vorbit cu Regele?

D.Z.: Da, eu, la un moment dat, din proprie ini‐
ţiativă, i‐am cerut o audienţă Regelui. Regele mi‐a
răspuns, evident, tot prin secretariat. Eram singur
și i‐am expus cele întâmplate și i‐am spus că el re‐
prezintă pentru noi un element de radiere.

M.A.: Și de echilibru ...
D.Z.: Da. Deci asta a fost iniţiativa. E adevărat că

ei s‐au dus atunci ca reprezentanţii Consiliului Na‐
ţional la Rege, urmând ca în curând să aibă loc ale‐
gerile conducerii în cadrul Consiliului. Au avut loc
mai întâi în SUA, apoi în Germania (la distanţă de o
zi‐două), urmând ca apoi să aibă loc în Franţa, secţia
Franţa și cele la nivel superior, în aceeași zi.

Cu o zi înainte ne‐am întâlnit organizatorii iniţiali
ai Consiliului Naţional pentru a vedea ce candidaturi
sunt. Atunci Penescu ne‐a spus că vor candida Ioana
Brătianu și alţii. „Dar nu sunt membri, iar în statut
scrie că cei care candidează trebuie să fie membri.
Nu ne respectăm propriul statut?”,  am întrebat eu.
„Ei, ce mai contează”, a răspuns Penescu. „O să vină
acolo câteva zeci de oameni, o să semneze și gata!”

Cu o zi‐două mai înainte, în Germania, nu li se
dăduse voie unor liberali să candideze. Erau trei‐
patru: Costel Mareș, Radu Roșianu, Marius Roșca și
... încă  vreo doi. Ei au dat telefon și eu i‐am chemat
la Paris. Aici eram în număr mare. 

M.A.: Au venit și din alte ţări?
D.Z.: Da, mai veniseră din Elveţia Sanda Budiș și

alţii. Președintele de ședinţă a propus candidatura

* Buletinului de Informaţie pentru Românii din Exil.



81

PORTO - FRANCO

unora care nu erau membri. De aici au început dis‐
cuţiile. Cei din Germania au arătat că lor nu li se dă‐
duse voie să candideze chiar dacă erau mai vechi
membri. A ieșit o întreagă harababură și ... am plecat
vreo 40‐50. Cei rămași și‐au ales apoi ei un comitet
din cincisprezece, dintre care nouă legionari.

M.A.: Deci în majoritate ...
D.Z.: Da, mai mult de jumătate. Apoi mai erau

Ioana Brătianu, ca liberal, Petruc, social‐democrat
și vreo doi independenţi ... mai era un ţărănist, Ci‐
cerone Ioniţoiu ... în total cincisprezece. S‐a supus
Regelui această nou înfiinţată organizaţie și Regele
a ales‐o ca președintă pe Ioana Brătianu, spre deza‐
măgirea lui Penescu, pe care Regele nu‐l simpatiza.
Dar pe Ioana o cunoștea.

M.A.: Și ea reprezenta și un nume, prin familie...
D.Z.: Desigur, Ioana era un nume. Ea mi‐a dat

apoi telefon și mi‐a spus: „Mâna destinului a coborât
asupra mea”.

M.A.: Ce vârstă avea ea atunci?
D.Z.: Cred că 40 și ceva...
M.A.: Era în plină putere ...
D.Z.: Da, desigur. Apoi mi‐a spus la telefon: „Vin

la voi și vă aduc și pe voi înapoi.” „Dar noi cu ăștia
nu putem lucra, îi știm foarte bine”, am răspuns. Ne‐
am văzut apoi cu ea. Se considera șefa liberalilor, nu
știu de ce ... Dar în altă zi mi‐a dat telefon și mi‐a
spus: „Regele mi‐a transmis să‐mi dau demisia pen‐
tru că sesizase acea majoritate legionară. Cum să
fac?”

„Foarte simplu. Ia un pix și o hârtie.” Și i‐am dictat
demisia. Peste 2‐3 săptămâni mi‐a spus că n‐a tri‐
mis‐o. I‐am spus că nu se poate asta. Dacă Regele i‐
a cerut ... În cele din urmă și‐a trimis demisia.

Apoi în acel consiliu ... cred că l‐au numit pe Pe‐
nescu, ei între ei, apoi pe Boldeanu, apoi pe Alexan‐
dru Bidianu din Germania, cu tată legionar, dar un
om pașnic. Moștenise însă de la tatăl său ideile, dar
și o atitudine moderată. 

M.A.: De altfel, începutul legionar a fost de patrio‑
tism și ortodoxie ...

D.Z.: Sigur că da. Și a fost împotriva unui cancer
din politica românească, ca și azi, afacerismul acesta
îngrozitor. Ei au încercat un fel de curăţenie pe bază
creștină, dar pe urmă, din păcate, au evoluat rău.
De ce? Pentru că au fost influenţaţi de germani, de
Partidul Naţional Socialist, care i‐a folosit drept co‐
loana a 5‐a a germanilor la noi în ţară. Le‐au acordat
fonduri – sunt documente în sensul acesta – fonduri
serioase. Așa se explică, de exemplu, asasinarea lui
Madgearu, unul dintre asasinate. Pentru că, la un
moment dat, englezii voiau să saboteze trimiterile
de petrol românesc în Germania și i s‐au adresat lui
Maniu. Acesta le‐a spus să ia legătura cu Madgearu
pentru că el se ocupa de probleme de organizare.
Nu se știe ce măsuri s‐au luat sau nu, fapt este că
germanii au aflat și i‐au pus pe legionari să‐l asasi‐
neze. Asta am aflat‐o eu cercetând documente, nu e

însă o certitudine că este un act iniţial german. În
fine, și Iorga, care fusese ostil lor, mai ales personal
lui Codreanu. Datorită lui a fost arestat Codreanu.
În timpul perechiziţiilor la Codreanu s‐au găsit tot
felul de documente în care el cerea arme nemţilor.
A fost închis și condamnat. Totul a pornit de la o ca‐
lomnie din partea lui Iorga, a fost arestat pe această
bază, dar pe urmă s‐au descoperit lucruri mult mai
serioase, care afectau grav securitatea naţională.

M.A.: M‑am gândit de multe ori la puterea,
fascinaţia pe care o avea Codreanu asupra oamenilor,
în afară de puterea banului... 

D.Z.: Codreanu era un om care avea un anumit
farmec, o aură. Era fascinant uneori, dar făcea și
mult teatru. Codreanu a fost însă, după părerea mea,
un asasin cu premeditare. El însuși descrie cum l‐a
asasinat pe un prefect de Iași, pe Manciu. Povestește
clar cum s‐a ascuns, cum l‐a pândit când ieșea de la
Tribunal, cum a tras un foc de revolver și apoi cum
a căzut Manciu. Pe urmă a apărut comisarul Kloss,
a tras și în acesta, dar el a avut zile, nu a murit; po‐
vestește apoi că a apărut și un al treilea poliţist și a
tras și în acesta, scriind mai departe: „Și atunci, cu
pistolul fumegând, am trecut printre toţi jidanii care
erau acolo și care s‐au dat de‐o parte.”

M.A.: Teatru, dar teatru ieftin ...
D.Z.: E scris de el...
M.A.: Unde sunt scrise toate acestea?
D.Z.: În cartea lui, Pentru legionari, și în alte cărţi,

publicate în România după revoluţie, în editura Ama‐
cord, referitoare la procesele lui Codreanu.

Eu am publicat mai multe lucrări într‐o cronolo‐
gie – Despre mișcarea legionară. Am aici un exem‐
plar, în care sunt consemnate date, fără niciun co‐
mentariu. Mă întorc la Codreanu. Despre el știam
foarte multe pentru că soţia lui ... mi‐a devenit mă‐
tușă. S‐a recăsătorit cu un frate al mamei mele. S‐au
cunoscut în domiciliu obligatoriu, în Bărăgan.

M.A.: Lumea e mică.
D.Z.: Da, într‐adevăr. Ea ne‐a povestit multe lu‐

cruri.
M.A.: Cât timp a fost căsătorită cu Codreanu?
D.Z.: Până l‐au asasinat. Ne povestea că ea mer‐

gea des să‐l viziteze când era închis. Ne‐a spus că
transmitea prin ea ca „băieţii să stea liniștiţi”, să nu
facă nimic, pentru că sunt în pericol dacă se întâmplă
ceva. El era închis împreună cu cei care‐l asasinaseră
pe Duca, cu „nicadorii”, și cu „decemvirii, care‐l asa‐
sinaseră pe unul dintre ei, pe Stelescu. (Acesta făcuse
o dizidenţă, o altă organizaţie, care‐l ataca pe Co‐
dreanu în presă). Elena Codreanu a transmis, dar
Horia Sima a dat totuși ordin să se meargă mai de‐
parte cu violenţele teroriste și a fost asasinat Ar‐
mand Călinescu, primul ministru. Regele a ordonat
atunci să fie executaţi Codreanu și ceilalţi „camarazi”
ai săi de asasinate.

M.A.: Urâtă perioadă, grele timpuri ...
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Patul fără saltea e ca plicul fără timbru.
Fiecare pat ca să poată fi folosit trebuie să aibă o

saltea. Saltelele sunt de nenumărate feluri și dimen‐
siuni, materiale de confecţionat.

Noi când eram elevi în liceul militar aveam un
pat din fier cu  niște lamele metalice pe care așezam
salteaua. Spre deosebire de alte paturi, cele din liceul
militar și din armată în general aveau cremaliere cu
rolul de  a se asigura stabilitatea.

În fiecare sâmbătă după masa  de prânz elevii li‐
ceului militar executau programul administrativ în
cadrul căruia toate saltelele erau scuturate de praf.

Saltelele noastre erau albastre și puteau fi verifi‐
cate  dacă le băteam cu coada de mătură pentru că
aveau inscripţionate la un capăt numărul 1 pe o
parte și numărul 2 pe cealaltă parte.

Numai că noi elevii pentru că uneori nu le mai
căram în spate de la etajul III până pe platou la ce‐
lălat capăt inscripţionsem cu vopsea albă cu numă‐
rul 1 și numărul 2 invers de cum era la primul capăt
în așa fel încât saltelele la un capăt apărea numărul
1 și la celălat capăt numărul 2.

De multe ori plictisiţi de căratul saltelelor pe scări
le aruncam de la etaj și strigam Vine!!!

Au început oamenii în disperarea pandemică să
se arunce de la etaj ca saltelele noastre albastre.

Pompierii de la SMURD nu au saltele de salvare.

Păi cum să poţi umfla o astfel
de saltea lângă bloc printre tran‐
dafiri, mici statui de femei cu ulcioare pe umăr sau
altă vegetaţie?

Multora le este frică să se arunce chiar dacă se
reușește umflarea saltelei pentru că de acolo de sus
se vede foarte mică și normal ar trebui să se arunce
odată cu salvatorul.

Salteaua poate fi gonflabilă și folosită pe post de
pătuţ pe valurile Mării Negre. Când eram mai loco‐
tenent o foloseam ca să dormim pe ea în cameră
sau pe balcon dacă eram prea mulţi în cameră.

La ţară saltelele erau umplute cu paie care aprope
în fiecare an erau împrospătate.

În școala militară când eram introduși la arest
paturile pe timpul zilei nu avea saltea pentru că
ţambalul era ridicat pe perete ca să stai numai în
picioare.

Acum sunt saltele performante, spre exemplu
Dormeo care îţi fac somnul mult mai liniștit.

La revedere saltea, se strigă dosarul!
•

18 martie 2021 ora 07.30 în faţa Tribunalului
București la un espresso lung în așteptarea accesului
de intrare pentru un dosar de stabilire a paternităţii.
Nu am șanse pentru că pârâtul meu a refuzat să facă
expertiza cu testul ADN.

PAGINI TRĂITE... LA ZI

08 martie 2020 De ziua Femeii (tot) 
la Curtea de Apel la același dosar...

Salt(‑St)eaua

Barba este păr care crește pe bărbie și obraji.
Mai poate fi în barbă, adică numai pentru sine. A se
trage de barbă înseamnă a fi foarte intim cu cineva,
a se bate pe burtă. A trage bărbi înseamnă a minţi, a
înșira verzi și uscate. 

Barba este o podoabă dar poate fi și o povară.
De regulă înainte de 1989 oamenii de rând nu

aveau voie să poarte barbă, iar militarii potrivit re‐
gulamentelor militare sub nici o formă. Rar erau oa‐
menii obișnuiţi care purtau barbă, de regulă cei cu
anumite prescripţii medicale, boli de piele etc.

Purtau barbă unii dintre artiști, adică actori,
poeţi, sculptori, pictori și unii dintre intelectuali.

Foarte mulţi dintre popi purtau barbă. Și mai
purta și Moș Gerilă care avea o barbă albă artifi‐
cială.

Barba reprezenta un semn de nobleţe, de inte‐
lectualitate.

Era deci o podoabă.
Barba a fost însă și o povară pentru că atunci

când au venit minerii în București cei care au luat
bastoane de cauciuc pe spinare și au fost urcaţi în
camioane și descărcaţi la Poliţia Capitalei erau cei
mai mulţi oamenii care aveau barbă. Bărbaţii cu
barbă erau asimiliaţi cu golanii. Să zică mersi că nu
le‐au ras bărbile! Mai bine cu barbă decât să mă dau
în stambă!

Au plecat ei acasă cu ele pline de sânge dar le‐au
spălat și au rămas intacte.

După revoluţie s‐a democratizat totul.
Democraţia a sărit gardul în cazărmi pe unde nu
erau posturi de santinelă deoarece se realiza paza
obiectivelor, cazărmilor și depozitelor de muniţie,
alimente, carburanţi, echipament cu camere de luat
video de supraveghere care nu aveau armament în
dotare.

Barba
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Au intrat și pe lângă santinele pentru că au știut
parola mil to mil.

Una dintre marile realizări ale democraţiei ar‐
matei a fost modificarea capitolului din regulament
cu portul părului și mustăţii. Mustaţă militarii aveau
voie să poarte. Păi altfel mai apăra căpitanul Duka‐
dam cele patru lovituri de la 11 metri în finala Cupei
Campionilor dacă nu avea mustaţă? Noi la artilerie
în școala militară nu aveam voie să purtăm mustaţă.
Când am terminat școala militară toţi ne lăsasem
mustaţă.

S‐a introdus posibilitatea militarilor de a purta
barbă. Primul care și‐a lăsat barbă a fost chiar capul
oștirii, șeful statului major general. Ce mișto îi stă‐
tea!

În schim la poliţie noile promoţii de cadre mili‐
tare fie în trafic, fie prin birourile de cercetări judi‐
ciare poartă barbă.

Îi vedem pe stradă sau în mașinile de poliţie vop‐
site în culorile albastru și galben cu bărbi bine în‐
grijite jucându‐se pe telefonul mobil alături de co‐
legele lor poliţiste. Ele nu au barbă.

Decebal a avut barbă. Toţi marii noștri domnitori
au avut barbă, unii dintre ei cum a fost Ștefan cel
Mare a avut și plete. Este adevărat că nu aveau lame,

aparate de bărbierit pe vremea aia și nici bicuri, dar
se puteau bărbierii cu spada. Spada are folosită mai
mult pentru bărbieritul gâturilor când adversarii
politici de atunci se răzbunau.

Regii noștrii deasemenea au purtat bărbi. Unii
dintre ei au tras și bărbi istoriei.

Se spune hai lasă bărbile astea!
Președinţii României de după regi nu au mai pur‐

tat barbă. Nici nu cred că le stătea bine. Gândiţi‐vă
cum le‐ar fi stat președinţilor noștri cu barbă!

Unul singur a avut cioc și îi ziceau cetăţenii Ţapul.
De regulă oamenilor care au chelie le stă mai

bine cu barbă.
În această perioadă când purtarea măștii este

obligatorie bărbaţii care poartă barbă nu mai au
același șarm.

Se vede puţin pe sub partea de jos a măștii, barba.
Fiecare pe barba lui piere. Multe bărbi ne‐au dat

și președinţii noștri! România nu se trage de barbă
cu mai marii Europei ci mai degrabă marii Europei
ne dau bărbi!

A dechis intrarea pentru avocaţi.
Nu este coadă.

George Coca‑Lob
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UMOR PE VAPOR FĂRĂ MOTOR

Ioan V. Maftei‑Buhăiești
(1941 ‑ 2018)

Femeia la mare
Dânsa are gânduri bune,
Sub un cer ce strălucește,
Când la soare s‐o expune 
Vrea să prindă și un ...pește.

Moda la femei
Sunt dispus acum vă zic 
rezultatul analizei...
Moda până la buric 
Este rezultatul... crizei.

Unei dive nervoase
Are tot ce‐i trebuiește,
Vilă, bani... e și frumoasă, 
Doar un fleac îi mai lipsește 
Cei vreo șapte ani de‐acasă!

Epigramistului G. Zarafu 
Formulez din nou ideea 
Ce‐i știută de la daci. 
Ca să poţi vedea femeia,
Trebuie ca s‐o dezbraci!

Unei femei casnice
O problemă nu mă lasă 
Și mă‐ntreb de multe ori,
Dacă e mereu în casă,
Cum de e cu ...capu‐n nori?

Femeia nonagenară
Face lună toată casa,
Se fardează ca de Paște,
Dacă vine cea cu coasa
Poate n‐o mai recunoaște!

Bărbatul nu‑i femeie
Un brun de Galaţi, de la Dunăre, 
Fost și politician un pic,
Cu gura‐i de muiere, tulbure, 
Aleargă singur după dric,
Fiind ce‐a fost, adică nimic!

Unei femei ușoare
N‐a fost cu dragostea în criză, 
avea trup fain, păr coafat, 
Bărbaţii‐aveau la dânsa „priză” 
Pe unii i‐a și ...„curentat”!

Ion Cuzuioc 
(Chișinău)

Dilemă

După ani de căsnicie, 
Ea‐i la fel de durdulie 
Nu‐i nimica de mirare:
El mereu e‐n deplasare!

La maternitate

Zvăpăiata soaţă 
E la grea‐ncercare, 
Soţu‐i alb la faţă 
Pruncu‐i de culoare.

Iapa politică 

Pe‐activista de mai ieri,
A făcut‐o demnitar,
Șeful, dornic de plăceri,
Fiind mare... armăsar.

Femeile moldovence.

Cum pot, frumoase, să nu placă 
Și pe bărbaţi să nu‐i împace 
Când în ţara lor săracă 
Nu mai au ce să îmbrace!

De nevoie

Iarna când e frig la bloc, 
Căci căldura‐i o poveste,
Ca să ne‐ncălzim la foc 
Îndrăznim la‐alte neveste.

Strigătură modernă

Toate mamele din sat 
În Italia‐au plecat,
Iar copiii, nu‐i secret,
Sunt cu toţii, la bufet!

Pe‑o viaţă

E mândru după‐nsurătoare 
Și admirat de‐ntregul sat 
Și nu‐i nimica de mirare,
Doar soaţa bine l‐a‐ncălţat...
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Gheorghe Enăchescu
(Galaţi)

Terapia cu ulei

De când dânsa face cură, 

Mie tare‐mi mai priește,

Că ţinând uleiu‐n gură,

Soaţa mea nu mai vorbește

Pudoare

La controlul ginecologic,

Eva comentează logic:

Vai, Adame, ce mă fac?

Mă jenez să mă dezbrac!

Madrigal prozaic 

Femeia e un condiment,

Ce vieţii noastre dă culoare,

E cel mai bun ingredient,

Cum e „Vegeta” la mâncare.

Femeia

Femeia este, după mine,

Cea mai grozavă fortăreaţă,

Ce nu cedează la oricine

Dar nu rezistă la ...bani‐gheaţă!

Părerea mea

Când Dumnezeu făcu femeia,

Mă credeţi, nu o spun cu ură,

„Construcţia”, asta‐i părerea,

A început‐o de la gură!

Noua angajată

Șeful m‐a felicitat

Că‐n trei luni am progresat, 

Ce va spune, oameni buni,

Când voi face nouă luni?

Constantin Trandafir
(Câmpina)

Inegalitate

Semenele noastre dragi
Au pretenţii cam bizarei:
Noi să le tot fim iobagi
Ele... latifundiare!

Neigienică

Dama asta, cârtitoare,
Și cam slabă ne irită,
După ce că‐i scobitoare...
A mai fost și folosita!

Unei doamne cam trecute

E frumoasă, e silfidă,
Dar e coaptă prea de tot,
Încât, dacă‐ar fi gravidă...
Ea ar naște un... nepot!

Unei profe de fizică

Între noi nu‐i aderenţă,
Deși‐mi place, n‐am ce spune!
Dânsa‐mi cere rezistenţă,
Eu am... hipertensiune!

Gheorghe Zarafu
(București)

Unei surori medicale

Dacă vrei să‐ţi afli leacul 
Fă‐ţi la un vecin transfer,
În zadar te‐nţepi cu acul 
Când seringa n‐are ser!

Uneia

Este bine‐apreciată 
Pe Centură căutată,
Că‐i o damă cu folos 
Numai de la brâu în jos!
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FESTIVALUL INTERNAțIONAL DE AFORISME, TEUCI, 2021

CURIOZITĂțI ALE LIMBII ROMÂNE

PREMIUL revistei PORTO‑FRANCO‑Galaţi: Julian RADU, București
‑ Cine fură  azi un vot,
Mâine ia sacul cu tot.

*
‑ Iubirea este eternă, dragostea este “perisabilă”.

*
‑ Eternitatea s‑a născut la ţară, dar s‑a mutat la oraș.

*
‑ Au dispărut boii‑boi și s‑au înmulţit boii‑oi.

*
‑ Femeia nu este floare, ci esenţă de culoare.

*
‑ Am ajuns eliani… de ocară, în propria ţară !

*
‑ Când își ţine copilul în baţe, mama, ea ţine și Cerul !

*
‑ Fericirea are “sare” dacă ești in bună‑stare.

*
‑ Vorba multă… Hagi Tudose.

*
‑ Nu‑ţi risipi risipirea !

*
‑ Omu’ se‑nvaţă cu „belciugul”, cum se‑nvaţă boul cu jugu’.

*
‑ Răul, ieșind din extreme, geme !

*
‑ Cine se vaccinează cu limba română  merge cu eternitatea... de mână.

Cuvinte lungi din limba română: ELECTROGLO‑
TOSPECTROGRAFIE

(25 de litere) este cel mai lung cuvânt din DEX’98.
Există însă cuvinte mult mai lungi: Unii termeni me‐
dicali sau din chimie pot ajunge chiar la peste 30 de
litere, lată câteva exemple:

DIFOSFOPIRIDINNUCLEOTIDPIROFOSFATAZĂ
(36 de litere)

ENCELAFOMIELOPOLIRADICULONEVRITĂ
(32 de litere)
GASTROPILORODUODENOJEJUNOSTOMIE
(31 de litere)
DICLORDIFENILTRICLORMETILMETAN
(30 de litere)
Cele mai lungi cuvinte alcătuite dintr‐o singură

silabă:
ȘTREANG, TRUNCHI, CHIOMPI, GHIONțI,

STRÂMțI, STRÂNGI, STRÂNȘI, STRICțI, SCONCȘI,
SFINCȘI, PROMPțI, STRÂMBI, SCHIMBI, SCHIMGI,
ȘCHIOPI, ZBENGHI (7 litere)

Cel mai lung cuvânt alcătuit doar din vocale:
UIUIU (5 litere)

Cuvântul AUTOÎNSĂMÂNțĂRILE conţine toate
cele 8 vocale din limba română (a, ă, â, e, i, î, o, u).
Pare să fie singurul cu această proprietate.

Ce I mai lung cuvânt care conţine doar două vo‐
cale: TRANSPLANT (10 litere).

“C” este litera cu care încep cele mai multe cu‐
vinte în limba română.

“Y” este litera cu care încep cele mai puţine cu‐
vinte în limba română.

Terminaţii rare (în DEX’98):
Q ‐ 0 cuvinte
W ‐ 4 cuvinte (LUDLOW, PARAFLOW, SHOW,

SLOW)
K ‐ 15 cuvinte (cel mai lung ECOFEEDBACK)
Y ‐ 27 cuvinte (cel mai lung CHARDONNAY)
Consoana cea mai frecventă în cuvintele limbii

române este “R”, urmată de “T”.
ABCES este singurul cuvânt care conţine grupul

de litere ABC
Adjective neregulate sunt în număr mic: JUNE,

RĂU, ROȘU.
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l ALBUM PORTO-FRANCO 2021 l

• La Sulina: Deltă, Dunăre, lacuri și Marea Neagră

• Primul biban • Privind spre Insula Șerpilor
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Festivalul „Grigore Hagiu”, ediţia a XXX‑a

Naţional de Poezie

Lansarea romanului „Patimile după
Gödel” de V. Vosganian

l
27

septembrie
2021
l
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FRANCO • 2021

• La Biblioteca „Grigore Hagiu” din Tg. Bujor


