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MIHAI EMINESCU ÎN LIMBA FRANCEZĂ
Traducere de Constantin FROSIN

MORTUA EST
En flambeau qui veille sur les tombeaux détrempés,

En vrai son poussé par les cloches aux heures sacrées,
En véritable rêve qui mouille son aile dans l’amer,
De la sorte as‐tu franchi les terrestres frontières.

Tu arrives lorsque le ciel est un champ bien clair,
Embelli par fleuves de lait et fleurs de lumière,

Lorsque les noires nuées ressemblent à de sombres palais,
Par la reine qu’est la Lune, tour à tour visités.

Je te vois comme une ombre éclatante, argentée,
Cheminant vers les cieux, tes ailes larges déployées,
Gravissant, âme bien pâle, l’échafaudage des voiles
A travers pluies de rayons et mainte neige d’étoiles.

Un rayon t’élève, une chanson te montre la voie,
Tes bras marmoréens sur ta poitrine mis en croix,

Quand les quenouilles font entendre leur ronron si clair
L’argent fait briller l’eau, et en or est tout l’air.

Je vois ton âme candide les espaces traverser
Et considère le limon qui reste… blanc et frais,

Couché dans le cercueil, dans son long vêtement,
Je l’observe, ton sourire, qui est encore vivant –

Demande à son âme blessée par le doute qui râle :
Pourquoi es‐tu mort, ange doué d’un visage bien pâle ?

Ne fus‐tu jeune dans le temps, ne fus‐tu gracieuse ?
Es‐tu partie pour éteindre une étoile radieuse ?

Même s’il y a des châteaux, n’importe, c’est en vain,
Peu me chaut des voûtes d’or, bâties d’astres opalins,

Riches de rivières de feu et de ponts en argent
De rivages en myrrhe, de fleurs nous offrant leur chant ;

Tu ne devrais y passer, ma sacro‐sainte reine,
De tes cheveux‐rayons, de ton œillade sereine,
De ton vêtement azurin, richement mordoré

Ni de ton pâle front ceint d’une couronne de lauriers.

La mort est un chaos, étoiles formant une mer,
Alors que la vie – une mare de rêves volontaires ;

La mort est un siècle de soleils enjolivé,
Et la vie – un conte de fée, désert et mauvais. –
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Ou peut‐être… ô ! Ma tête est déserte, désolée,

Les mauvaises pensées mettent une fin aux bonnes pensées…

Quand les soleils s’éteignent et les astres tombent en vain,

Je suis enclin à croire que tout est un grand rien.

Il se peut bien qu’un jour, la voûte d’en haut se crève,

Le rien nous tombe dessus et sa longue nuit, sans trêve,

Que je voie le ciel noir qui ses lumières grabèle

Comme des proies éphémères de la mort éternelle…

Et alors, s’il en est ainsi… à tout jamais

Ton chaud souffle ne la fera pas ressusciter,

Et ta douce voix reste pour toujours muette, inhabile…

Alors, cet ange ne fut rien d’autre que de l’argile.

Et pourtant, toi, argile jolie et par trop morte

Contre ton cercueil, j’appuie ma harpe et m’en déporte

Et je ne pleure plus ta mort, encore félicite

Un rayon évadé du chaos – mondain site.

Et puis, qui saurait faire son choix et faire son tri

Entre être ou ne pas être… pourtant, sait n’importe qui

Que ce qui n’est pas, n’éprouve aucune douleur,

La souffrance règne partout, il reste peu de bonheur.

Être ? Une triste folie, fruit du néant, qui s’estompe ;

L’oreille vous ment, et l’œil vous donne le change, vous trompe ;

Ce qu’un siècle enseigne, d’autres contredisent avec dédain.

Plutôt qu’un rêve sans queue ni tête, mieux vaut rien.

Je remarque des rêves réalisés d’autres rêves chassant,

Jusqu’au point de tomber dans les tombeaux béants ;

J’ignore comment vais‐je affaiblir mes pensées :

Rire comme les fous ? Les maudire ? Les déplorer ?

A quoi bon, si tout ce qui est, n’est que folie ?

Ta mort, mon ange, fallut‐il qu’il en fût ainsi ?

Ce monde rime‐t‐il à rien ? Toi, apte au sourire

As‐tu vécu exprès afin de mourir ?

Si sens il y a, c’est athée et odieux,

Sur ton pâle front, il n’est nullement marqué Dieu.
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DIN CELE MAI FRUMOASE POEZII DE DRAGOSTE

Șt. O. Iosif (1875‑1913)

O, zboară iară...

O, zboară iar pe drum de seară,
Trist cântec, pân' la casa Liei,
La casa‐n veci iubitei zboară
Și tainic la ferești adie‐i

Adie‐i la ferești și spune‐i
Stăpânei dulci și‐n veci iubite
Povestea‐ntunecată‐a unei
Sărmane inime zdrobite.

Să‐i spui că nici să o blesteme,
Nici ura n‐ar putea să‐i poarte,
Ci plânge, sângeră și geme
Și o s‐o cheme pân' la moarte;

Și ce salbatec a iubit‐o
În patima‐i mistuitoare,
Și cum ea însăși a zdrobit‐o,
Cum a călcat‐o ea‐n picioare !

Tudor Arghezi (1880‑1967)

Mirele

Pășunea mea tu să fii
Cu păpădii.
Eu să fiu boul tău alb și nevinovat
Care te‐aș fi păscut și te‐aș fi rumegat,
Pe înserate,
Pe copitele îngenunchiate.
În jugul braţelor tale
Aș urca greul cerurilor goale
Și munţii lunii până‐n pisc.
Am rămâne în lună, pe disc.
Să arăm văile de tibișir,
Să semănăm lămâiţă și calomfir.

Culcă‐mi‐te trândavă pe coarne,
Fă‐te jugul meu de carne,
Stăpâna mea, frumoasă ca aurul.
De care tremură taurul.
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Maria Banuș (1914 ‑ 1999)

Scrisoare

Să taci. Îţi scriu fiindcă‐i o noapte limpede 

ca o frunte de ied, fiindcă mi‐e cerul gurii 

amar ca pieliţa nucilor noi,

îţi scriu fiindcă suntem atît de uituci amîndoi.

Curînd și bătaia fumurie a pleoapelor vom uita‐o, cred.

Ascultă. Mergeam. Deodată părul ciufulit îmi căzu pe faţă. 

Ţîșnise vîntul.

Crengile arse de praf se căutau între ele cu foșnet moale.

Era un sălcîm, era și mare. Ne‐am oprit să‐mi scutur nisipul 

strîns în sandale.

Atîta tot. Încheieturile tale îmi erau mai dragi decît 

cerul și decît pămîntul.

Nichita Stănescu (1933‑1983)

Îmbrăţișarea

Când ne‐am zărit, aerul dintre noi

și‐a aruncat dintr‐o dată

imaginea copacilor, indiferenţi și goi,

pe care‐o lasă să‐l străbată.

Oh, ne‐am zvârlit, strigându‐ne pe nume,

unul spre celălalt, și‐atât de iute,

că timpul se turti‐ntre piepturile noastre,

și ora, lovită, se sparse‐n minute.

Aș fi vrut să te păstrez în braţe

așa cum ţin trupul copilăriei, întrecut,

cu morţile‐i nerepetate.

Și să te‐mbrăţișez cu coastele‐aș fi vrut.
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Cezar Ivănescu (1941 ‑ 2008)

Amintirea Paradisului

Când eram mai tânar și la trup curat,
Într‐o noapte, floarea mea, eu te‐am visat.
Înfloreai fără păcat, într‐un pom adevărat
Când eram mai tânăr și la trup curat.

Nu știam că ești femeie, eu bărbat
Lângă tine cu sfială m‐am culcat
Și dormind eu am visat; tu, visând, ai lacrimat
Când eram mai tânăr și la trup curat.

E pierdută noaptea aceea de acum!
Carnea noastră, de‐i mai știi al ei parfum
Poamele ce‐n poame stau, gustul cărnii tale‐l au
Și cad mâine toate, putrede, pe drum.

Fă‐l sa fie, Doamne Sfinte, numai om
Pe acel care ne‐a ispitit sub pom
Și când pomul flori va da, fă sa‐i cada carnea grea,
Cum cădea‐va, după cântec, mâna mea !

Ioanid Romanescu (1937‑1996)

Ce faci duminică ?

Ce faci duminică? eu pot să vin
să mai vorbim cu storurile trase
‐ viaţa mea a trecut, viaţa ta a trecut ‐
să ne obișnuim să stăm în alte case

De‐acum ar trebui să vorbim pentru noi
să ne obișnuim să stăm în mormânt ‐
mi‐a dispărut și teama de moarte,
nu mă mai tem decât de cuvânt

Coapsele tale mai învaţă marea ?
de mine îţi aduci aminte ?
mai crești pe gură flori dintre acelea ?
merele tale sunt la fel de sfinte ?

mă voi întoarce iar străin ?
cu degetele mele îţi bate pagaia‐n geam ?
azi șoapta mi‐o auzi când mă închin ?
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Ideea pare hazardată. Cei doi, deși contemporani,
nu s‐au cunoscut personal ori prin opere. Nu s‐au
interferat/intermediat într‐un anume fel. Nu au avut
prieteni, colegi ori profesori comuni. Mai mult, preo‐
cupările social‐spirituale au fost total distincte și di‐
ferite ca gen, structură, tematică. (Facem abstracţie
de viaţa lor privată și de idiosincrasii.)

În cercetarea noastră, în condiţii de adevăr ne‐
am impus o neutralitate severă (germ. Wertfrei),
pentru a realiza un studiu de strictă obiectivitate
estetică cotidiană și diferend faţă de celelalte disci‐
pline/știinţe, rezumându‐ne doar la concordanţa
conceptelor: eterna reîntoarcere, Ubermensch/su‑
praomul/ omul de dincolo și voinţa de putere.

Bibliografia celor două personalităţi geniale este
bogată, dar nu a fost tratată încă o asemenea temă.

La Friedrich Nietzsche (1884, Röcken – Weimar,
1900), entităţile enunţate sunt definite, comentate
și supradimensionate. Au devenit chiar un corp de
doctrină și insuflate germanilor ca dogmă. De altfel,
bazele „crezului” germanist au fost puse de J.G. Fi‐
chte, Otto Bismarck, Henri de Trutschke, H. St. Cham‐
berlain, iar savanţi ca W. Wundt, Adolf von Harnack,
R. Fucken, W. Ostwald i‐au definit principiile, invo‐
când mitul sângelui. Pentru H. St. Chamberlain, cul‐
tura europeană este esenţa germană și nu de spirit
latin: tot ce e bun la francezi este franc, la spanioli –
vizigot, la italieni – longobard (Kriegsaufsätze, Bruc‐
kmann, München, 1915). În același sens, de curând,
se încearcă inocularea ideii cum că dacii din Româ‐
nia sunt de seminţie germană, venind – cândva, din
vestul Europei în perimetrul carpato‐dunărean dar
întorcându‐se ulterior în Olanda și Danemarca, ţi‐
nuturile lor de origine (Alexandru Bădin. Dacia din
vestul Europei în istoriografia europeană. New York,
U.S.A., 1998). Însă dincolo de acest furor teutonicus,
care nu dă, totuși, tonul vieţii, germanismul (în ceea
ce l‐a privit, deopotrivă și pe Nietzsche și pe Emi‐
nescu) este o parte a culturii europene, alături de
celelalte culturi/civilizaţii ale bătrânului continent.

La Mihai Eminescu (Ipotești, 1850 – 1889, Bucu‐
rești), valorile culturii germane au fost luate ca atare.
Făcându‐și studiile în mediu germanic, Cernăuţi‐
Viena‐Berlin, structura culturii generale/speciale
asimilate poartă amprenta stilului germanic, în com‐
pletă conștiinţă de sine întru excelenţa firii proprii
a neamului românesc. Geniul limbii și seminţiei sale
neolatine, clădită pe cercul intereselor comune moș‐
tenite instinctiv daco‐romane, i‐au deschis drumul
spre lumină creatoare ca personalitate distinctă. Mai
întâi, G. Călinescu, descriindu‐i opera și punctând
din aproape în mai aproape, înainte ca ea să fie edi‐

tată perpessiciusian, mai apoi, Zoe Dumitrescu‐Bu‐
șulenga, cu preferinţă la influenţele romantismului
german, i‐a cercetat și delimitat spaţiul cultural asi‐
milat din lumea de cultură și civilizaţie germană.
Schopenhauer, Fichte, Fd. v. Hartmann, pe de o parte,
dar și Jean Paul Richter, Hölderlin, Novalis, Schiller,
Arnim, Creuzer ș.a. pe de altă parte, dar nu și Fr.
Nietzsche…

Concordanţa/corespondenţa/potrivirea este o
rezultantă a rolului jucat de lecturile comune din
acele surse teoretice și istorice parcurse de cele
două personalităţi și viziunile proprii de geniu, in‐
dependente și paralele, dacă nu concomitente. Am
zice cu alte cuvinte: sensul epocii.

Când William Whewel  a descris, pentru prima
dată, conceptul de concordanţă în filosofia știinţei
(Philosophy of the Inductive Sciences, 1840), eviden‐
ţiind procesul prin care inducţiile leagă faptele de
formarea de idei noi, a crezut optimist că există o
singură concepţie corectă cu rol unificator.

Pe parcurs, lucrurile s‐au schimbat, ceea ce în‐
cercăm și noi să discernem în continuare.

II

Un sector al operei eminesciene mai puţin cer‐
cetat/aprofundat în sine este cel dedicat de poetul
naţional dramaturgiei/teatrului, ba, considerat ca o
neîmplinire a geniului.

Opera dramatică originală eminesciană are ur‐
mătoarea structură:

• drame istorice: Decebal, Pacea vine s‑o ceară,
Bogdan‑Dragoș, Gruie Sânger, Alexandru cel Bun, Ște‑
fan cel Tânăr, Petru Rareș, Cel din urmă Mușatin, Ale‑
xandru Lăpușneanu, Mira, Andrei Mureșanu, Poves‑
tea;

• comedii: Minte și inimă, Elvira în desperarea
amorului, Convorbiri literare: Romancero español
(scrise în versuri), Gogu tatii, Judeţul Împăratului,
Judeţul lui Vodă (în proză).

La dodecameronul dramelor istorice, consacrat
sub acest titlu generic de către G. Călinescu, au mai
fost adăugate alte trei încercări dramatice: Călugărul
și Chipul, Regina și cavalerul, Amor pierdut‑viaţă pier‑
dută.

Primele două din seria dodecameronului sunt
subiecte gemene, inspirate din perioada Războaielor
romano‐dacice (101‐106 d. Hr.), respectiv Decebal
și Pacea pământului vine s‐o ceară; le‐am contopit
într‐un text comun sub formă de poem dramatic De‐
cebal (Editura Sfera, Bârlad, 2000, 60 p.) subtitrat
Teatru patetic, propunând o lectură fluentă.

CONCORDANțE:
FRIEDRICH NIETZSCHE – MIHAI EMINESCU
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Ceea ce trebuie menţionat de la început este fap‐
tul indubitabil că opera dramatică eminesciană ori‐
ginală are subiecte unitare în fabulaţii coerente și
cu personaje ce reprezintă pasiuni și nu fiinţe, care
se înfruntă în numele unor idei, stări, situaţii. „Într‐
adevăr, Eminescu a inventat la noi drama care nu e
în fapte și întâmplări, ci în omul care gândește și
simte, prins cum este în durerea lumii, confruntat
cu sine și cu alţii într‐o pierzanie, care e a tuturor.”
(Petru Creţia. Introducere. M. Eminescu. Opere. Tea‑
trul original și tradus. VIII. Editura Academiei Ro‐
mâne, București, 1986, p. XXI).

Sistemul conceptual al rodirilor dramatice origi‐
nale este triadic: geneza neamului – „Decebal”, ge‑
neza statului – „Bogdan‐Dragoș”, iar sfârșitul unei
încrengături ereditare conducătoare – „Alexandru
Lăpușneanu”. Celelalte opuri sunt complementare
acestor lucrări dramatice, singurele închegate ca
formă literară faţă de cele rămase la limita de însăi‐
lări.

III

În fond, cum putem considera faptul că, în con‐
cepţia literară eminesciană, se pot regăsi cele trei
noţiuni invocate, (eterna reîn‑
toarcere, Ubermensch, voinţa de
putere) raportate la poemul
dramatic Decebal?

Personajele principale –
Traian și Decebal – reprezintă
totodată două principii/con‐
cepte ale autorului, două idei
distincte.

Marcus Ulpius Traianus (53‐
117 d.Hr.), originar din Hispa‐
nia, primul provincial devenit
împărat al Romei (98‐117 d.
Hr.), a condus războaiele cu da‐
cii (101‐102, 105‐106 d. Hr.) și
cu parţii (114‐117 d. Hr.).

Decebalus per Scorilo i‐a ur‐
mat la tronul Daciei regelui Du‐
ras‐Diurpaneus (87‐106 d. Hr).
Strateg talentat. Învins de Tra‐
ian, se sinucide. Capul retezat
îi este arătat lui Traian, trimis
la Roma și aruncat pe treptele
Gemoniae, locul unde se arun‐
cau stârvurile osândiţilor la moarte.

Dacia lui Decebal, Dacia din nordul Dunării, a fost
transformată în provincie romană (Moesia Inferior)
și populaţia romanizată, iar ulterior, întregul terito‐
riu carpato‐danubian a fost părăsit din ordinul îm‐
păratului Aurelian (271).

Între cei doi protagoniști ai poemului dramatic

Decebal, la care se adaugă Principele Tazig, dialogul
se poartă în jurul eternei reîntoarceri (v. 691‐703) a
supraomului (v.749‐761), a voinţei ca putere (v.
1291‐1301).

Cele trei concepte/principii au un punct nodal
comun: Genius, personificarea forţei generatoare la
romani, care sălășuiește în om. Fiecare bărbat, liber
ori sclav, are un genius al său, care îl însoţește de la
naștere până la moarte.

Acest Genius era, în cultul familiei, pater familias,
divinitate tutelară nu numai pentru individ și familie,
ci și pentru întregul popor – Genius Populi Romani
din care s‐a dezvoltat Genius Augusti (geniul împă‐
raţilor), respectiv, voinţa de putere, în triadă cu su‑
praomul și cu eterna reîntoarcere.

Ceea ce trebuie subliniat este faptul că, și în Dacia,
a fost atestat Genius ca forţă protectoare: Genius Da‑
ciarum, Genius Nautorum, Genius Liberatorum et Ser‑
vorum, Genius Loci, Genius Commerci etc.

Așadar, concordanţele nietzschiene‐eminesciene
sunt, pe cale de consecinţă, concordanţe germanice‐
latine.

Așadar, nimic nou sub soare…

IV

Scânteia comună concor‐
danţei celor doi geniali gândi‐
tori a fost consultarea operei
majore a nu mai puţin faimo‐
sului Arthur Schopenhauer
(1788‐1860).

În vreme ce Fr. Nietzsche a
declarat fără nici un fel de du‐
biu: „Ateismul a fost ceea ce m‐
a condus la Schopenhauer”, cu
precizarea anterioară „Tocmai
tragedia este dovada că grecii
nu erau pesimiști, Schopen‐
hauer s‐a înșelat aici, după
cum s‐a înșelat în toate.” (Fr.
Nietzsche. Ecce homo. Cum de‑
vii ceea ce ești. Cap. Inoportu‑
nele. (Trad. de Liliana Micescu.
Edit. Centaurus SRL, Buc.,
1991, pp. 37, 42), Mihai Emi‐
nescu l‐a considerat pe marele
filosof A.S., într‐o polemică din
ziarul „Timpul” (8 februarie

1878), drept spiritus rector: „Schopenhauer, care nu‐
mește pe Hegel șarlatan și școala sa o adunătură de
stârpituri” […] „zice: Dreptul poate fi suprimat prin
forţă, niciodată nimicit (blos unterdrückt nic aufge‑
hoben) (vezi Lumea ca voinţă și idee, vol. II, p. 680)
și fiecine are dreptul a face tot ce nu atinge pe altul
(Parerga, vol. II, p. 257)”. (Mihai Eminescu. Opere.
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Vol. X, Publicistică, Editura Academiei R. S. România,
București, 1989, p. 44).

Și, totuși, cei doi geniali gânditori au avut reacţii
asemănătoare în privinţa conceptelor eterna reîn‑
toarcere, supraomul și puterea ca voinţă:

I. ETERNA REÎNTOARCERE:
‐ Fr. Nietzsche. „Nemurirea costă scump: pentru

ea ser moare de mai multe ori în timpul vieţii. Există
ceva pe care eu îl numesc ranchiuna măreţiei; tot
ceea ce este măreţ, o operă, o faptă, odată desăvâr‐
șită, se întoarce neîntârziat celui care a înfăptuit‐o.
Tocmai fiindcă a înfăptuit‐o, el este acum slab, nu‐și
mai suportă fapta, n‐o mai privește în faţă.” (Ecce
homo, op. cit., p.57).

‐ M. Eminescu. 
„DECEBAL:

Tu ai găsit‐o… vorba ce ne‐nseamnă
Furtuna da! Oceanul! Vijelia…
Astăzi o lume‐n fundul ei visează
Și stele poartă pe oglinda‐i creaţă,
Dar mâni ea falnică cumplit turbează
Și mișcă lumea ei negru măreaţă
Pe‐ale ei mii și mii de nalte braţe 
Ducând peirea ţări înmormântează…
Azi duc diluviu… mâne, nemurire
O armonie care capăt n‐are
Astfel e‐a ei întunecată fire
Astfel e sufletu‐n antica mare
Ce‐i pasă ce simţiri o să vă‐nspire
Indiferentă… solitară… mare!
Astfel sunt dacii – luptă… ș‐apoi pieire!”

(Mihai Eminescu. Decebal, pp. 127‐150, în vol.
M. E. Opere, IV, Teatru. Ediţie critică, note și variante
de Aurelia Rusu. Studiu introductiv de George Mun‐
teanu. Editura Minerva, București, 1978, p. 140)

Textul reprodus de noi, elaborat în anii studenţiei,
cca. 1872‐1873, mss. 2254, 2286, apare independent
în mss. 2287, f. 59, sub formă de sonet titrat Adânca
mare, transcris împreună cu altele trei (I. Cum
oceanu‑ntărâtat; III. Veneţia; IV: Maria Tudor), fără
ca vreun editor/exeget să‐l menţioneze ca parte
componentă din drama Decebal;

II. UBERMENSCH/SUPRAOMUL/OMUL DE DIN‑
COLO:

‐ Fr. Nietzsche. „Cuvântul supraom pentru des‐
emnarea tipului celei mai înalte izbânzi, în contrast
cu oamenii moderni, cu oamenii buni, cu creștinii și
alţi nihiliști – cuvânt care în gura lui Zarathustra,
distrugătorul moralei, dă mult de gândit – a fost în‐
ţeles aproape peste tot cu deplină candoare în sensul
acelor valori a căror antiteză apare în figura lui Za‐
rathustra, vreau să spun că a fosst înţeles drept tipul
idealist al unui tip superior de om, jumătate sfânt și
jumătate geniu…” (Ecce homo, op. cit. p. 31)

‐ M. Eminescu.
„DECEBAL:

Acei ce domnesc lumea… sclavi ei înșii
A unuia… a celui ce‐i mai rău,
Mai crunt, mai diabolic, mai tiran!
Astfel îi vezi urmând unul la altul
Umbre sinistre și rușinea lumei
Tiberius, Caligula nebunul,
Claudiu acea jucărie de muieri –
Și Nero… Și‐n fiecare din romani
Este sâmburele acestor pasiuni,
În apăsare el e un Catilina,
Apăsător e fiecare un Nero.” (Decebal, pp.

127‐150, op. cit. p. 142).
III. VOINŢA/DORINŢA/PASIUNEA CA PUTERE/

STĂPÂNIRE/DOMINARE:
‐ Fr. Nietzsche. „Dorinţa de a stăpâni e cutremurul

de pământ ce rupe și desparte tot ce‐i șubred și gău‐
nos, e zdrobitorul mânios al tuturor mormintelor
văruite, care mugește și pedepsește; punctul de în‐
trebare ţâșnind alături de răspunsurile premature.”
(Așa grăit‑a Zarathustra. În românește George Emil
Botez. Edit. Librăriei Casa Școalelor, Antet, București,
1916, p. 160);

‐ M. Eminescu.
„DECEBAL:

Pe cai, pe cai! Războiul este gata,
Puneţi pe Dunăre un jug de lemn
Ca să mugească ca și taurii noștri
Acea bătrână și‐ndrăzneaţă mare
Ce curge între noi și‐ntre romani.” (Decebal,

pp. 127‐159, op. cit. p. 147).
...Quad erat demonstrandum.

Mircea Coloșenco
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INTERVIU

A.B.‑ Sunteţi directorul
Teatrului Naţional din Bucu‑
rești, stimate Fănuș Neagu...

– Încă...

A.B.‑ Sunt bucuroasă că
am reușit să ne întâlnim as‑
tăzi, aici, chiar în incinta Tea‑
trului, în biroul dumneavoas‑
tră. Îmi puteţi spune ce
înseamnă această funcţie
pentru dumneavoastră și cu
ce probleme vă confruntaţi?

– Probleme foarte mari
nu am avut, doar că, spun
acum cu tristeţe, mi se în‐
cheie mandatul, împlinind
trei ani și jumătate de când
sunt director de teatru.
Acum mă pregătesc să pre‐
dau mai departe ștafeta, pro‐
babil bunului și vechiului
meu prieten Ion Cojar, regi‐
zor de mare prestigiu, cu‐
noscut atât la noi în ţară, cât
și în străinătate.

A.B.‑ Cum s‑a împletit activitatea de scriitor cu
cea de director al primei instituţii teatrale din Ro‑
mânia?

– Ușor nu a fost, dar am reușit să cunosc o lume
minunată, cea a teatrului, cu bulversări, drame, tra‐
gedii și, mai ales, cu premierele ei. Este o lume, pot
spune, fabuloasă, pe care nu îmi pare rău că am tra‐
versat‐o, dimpotrivă. Însă este o lume în care intri,
dar într‐o zi trebuie să și ieși, căci dacă te scufunzi
în ea, intri în mlaștinile desfătării sau în mlaștinile
nimicului.

Este ca orice strat social, fantastic, frumos de vă‐
zut, mai ales de la distanţă, dar înlăuntrul fenome‐
nului vezi că lucrurile nu stau chiar așa. Sper că mi‐
am făcut mai mulţi prieteni adevăraţi printre actori
decât aveam înainte de a deveni director. Acum, după
trei ani și jumătate, plec cu inima curată, în sensul
că am făcut tot ce se putea face într‐o perioadă dată.
S‐ar putea, și ar fi bine așa, ca regizorul Ion Cojar să
facă mult mai mult.

A.B.‑ Aţi împlinit, de cu‑
rând, în 5 aprilie a. c., vârsta
de 65 de ani. La mulţi ani,
maestre! V‑aţi făcut un bilanţ
cu această ocazie?

– Nu. Nu‐mi fac bilanţul.
Poate, numai uneori, când
mi‐e frică de moarte; sau al‐
teori, când sunt cutremurat
de îndoieli, spaime, dar întot‐
deauna am credinţa că mâine
voi scrie mai bine și mai
mult.

A.B.‑ În perioada de direc‑
torat aţi reușit să mai scrieţi
literatură?

– Am scris destul de mult.
Am terminat un volum pe
care l‐am și predat la „Cartea
Românească”. De fapt, aș fi
vrut să‐l predau Editurii
„Porto‐Franco”, dar, după
cum știm, este prea săracă
astăzi, cum sunt și eu prea
sărac; e o carte de povestiri

numită „O corabie spre Bethleem”, de aproximativ
200 de pagini. După ce am terminat acest volum am
reluat o carte mai veche, o rescriu, iar în această
vară, pentru că vara sunt mai leneș, voi scrie o piesă
de teatru, nu voi dezvălui încă despre ce este vorba.

A.B.‑ Să ne întoarcem cu câţiva ani în urmă, în pe‑
rioada 1954‑1956, când eraţi redactor la „Scânteia
Tineretului” și colaborator la „Amfiteatru” și „Lucea‑
fărul”. Comparaţi, vă rog, munca gazetărească de
atunci cu cea de astăzi.

– Astăzi nu mai sunt gazetar, sunt director, re‐
dactor‐șef la „Literatorul”; atunci eram doar un în‐
cepător și un trepăduș. Nu este același lucru să fii
începător și director. Eram foarte tânăr, fermecat de
viitor, cu toate că erau toate ușile închise pentru
mine și toate uliţele ferecate, dar credeam în viitor,
știam că voi face lucruri bune și frumoase și trebuia
să muncesc mult pentru aceasta.

Astăzi știu cum se face o revistă, cum se face un
ziar și cât de greu este să scrii. Întâmplător, lucrez

Cu Fănuș Neagu, pe când era directorul Teatrului Naţional 
• Am muncit din răsputeri să scap de mizeriile proletcultismului.
• Am fost strâns legat de Nicolae Labiș, Nichita Stănescu, Băeșu, Raicu, Cosașu, 
Grigore Hagiu ș.a.
• Nu‑mi fac bilanţul. Poate, numai uneori, când mi‑e frică de moarte.
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și cu generaţia tânără, sunt niște tineri entuziaști și
culţi, poate mai culţi decât pe vremea noastră, pen‐
tru că epoca s‐a deschis către întreaga lume, s‐a di‐
versificat. În timpurile mele, trebuia să fii mereu
aplecat, nu subjugat, literaturii ruse – cea mare și
celebră, clasică și dominatoare, pe care o voi iubi
întotdeauna și toţi, cred, o vor iubi; pentru că m‐a
ajutat enorm. Îi amintesc pe Pasternak, Șolohov, Ev‐
tușenko, Rasputin.

Târziu, am pătruns și în literatura occidentală,
îndrăgostit fiind mereu de anglo‐saxoni, apoi am pă‐
truns în literatura franceză și italiană, dar toate aces‐
tea cu mari sacrificii, cu întortocheri și zăpăceli, mai
ales pentru faptul că am fost mereu un tip zănatec,
împrăștiat, neordonat, cu o cultură eclectică. A tre‐
buit să mă ordonez toată viaţa în tot ce am făcut.
Nu știu dacă este bine sau rău, dar cred că uneori
este bine să fi și sărit într‐o copcă, dintr‐o copcă
într‐un fluviu, dintr‐un fluviu într‐un bloc‐turn etc.
Dar, în mod cert, ca un tânăr să poată răzbi astăzi,
trebuie să aibă o cultură temeinică.

A.B.‑ Să ne aducem aminte de debutul Dumnea‑
voastră din 1954, produs în revista „Tânărul scriitor”,
cu povestirea Dușman cu lumea.

– În realitate, am debutat mai întâi, și sunt foarte
mândru de acest lucru, la Galaţi, în ziarul local „Viaţa
nouă”, eram tare fascinat de plumb, de litera scrisă,
de miracolul foii de ziar. Pot spune că am întâlnit
acolo niște oameni drăguţi, binevoitori. Tot în acea
vreme era și un cenaclu literar vestit în Galaţi, o
adevărată școală de literatură, pe str. Gamulea, numit
„13 iunie 1916”, pe care îl frecventam cu Tia Chiper,
cu un mare prieten, doctorul Viorel Dumitriu, care
a murit, cu Ștefan Negrea, care a murit în închisoare,
eu fiind, mă gândesc acum, unul din puţinii supra‐
vieţuitori. Eram niște tineri frumoși, entuziaști, plini
de bucuria poeziei, a literaturii, de mirosul teilor de
pe strada Domnească, de frumoasa Dunăre... Păcat
că la vârsta aceasta nu mai putem să ne adunăm cu
toţii, să stăm la un pahar de vin bun, ca odinioară,
călătorind pe Dunăre, între Brăila și Galaţi...

A.B.‑ Primul volum v‑a apărut în 1959, Ningea în
Bărăgan, retipărit, cu unele adaosuri, în 1964, sub
titlul Cantonul părăsit, volum premiat de Uniunea
Scriitorilor. Au urmat Somnul de la amiază (1960) și
Dincolo de nisipuri (1962). Se publica greu o carte?

– Era foarte greu să publici. În primul rând, pen‐
tru că trebuia să fii, într‐o oarecare măsură, prolet‐
cultist. În volumul meu de debut sunt doar două po‐
vestiri bune, restul sunt niște chestii ratate, dar
simţeam că zestrea primită de la părinţi, de la stră‐
moși, trebuia dezvoltată.

Am muncit din răsputeri să scap de toate mize‐

riile proletcultismului.

A.B.‑ Ce prietenii v‑au marcat în viaţă?
– Foarte multe. Nu pot să amintesc decât puţine

nume, nu am avea spaţiu pentru toate, am fost strâns
legat de Nicolae Labiș, Nichita Stănescu, Băieșu, Ra‐
icu, Cosașu, Grigore Hagiu ș.a., a fost o generaţie su‐
perbă, care nu se va mai repeta. Generaţie de mari
poeţi care, iată, dispare. De curând au murit marele
prieten Gheorghe Tomozei, Marin Sorescu, Cezar
Baltag – prieteni de inimă...

A.B.‑ Ce înseamnă să primești de atâtea ori Premiul
Uniunii Scriitorilor?

– Demult, să primești acest premiu însemna niște
bani în plus.

Prima dată ești fermecat, te crezi chiar vrăjitor,
consideri că ai primit totul, ești îndrăgostit de iele
și ele de tine. Dar celelalte premii devin rutină. Pre‐
miile nu fac un scriitor, ci îl ajută să scrie alte cărţi.
Ca scriitor, pot spune, nu o duc prea bine, dar nici
foarte greu, dar mă gândesc la bieţii tineri care abia
încep să scrie, cum se vor descurca ei?

Astăzi, un prozator, ca să trăiască decent, trebuie
să aibă un tată moșier sau fabricant, pentru că proza
este o osândă, nu o desfătare. Ca să scrii 6‐7 ore pe
zi, să citești apoi 2‐3 ore, trebuie să fii rupt de reali‐
tate, de mizeriile cotidiene, să nu‐ţi pese de nimic,
doar să scrii.

Cred că, la ora actuală, literatura noastră este în
pragul nenorocirii. Neajutată de stat, nu se mai poate
descurca. Într‐o ţară mică, așa cum este România,
într‐o ţară hărţuită de toate neamurile închipuite
din jur, literatura trebuie să beneficieze de sprijinul
statului. El neexistând, literatura nu mai rezistă.

A.B.‑ Dar revistele literare?
– Nu sunt profet, sunt doar redactor‐șef. Deza‐

struos viitor! Sigur, soluţia la îndemână este cea a
sponsorizărilor. Dar banii se pare că nu sunt daţi în
această direcţie. Toată stima mea pentru echipa de
fotbal din Galaţi care mi‐e dragă și felicitări celor ce
o sprijină, dar are nevoie de ajutor în primul rând
literatura.

Există în Galaţi o editură și o revistă „Porto‐
Franco” serioase, foarte puternice, care ar trebui
sprijinite cu toate puterile, căci altfel se pot pierde.

Și mă gândesc acum, că prima statuie a marelui
nostru poet Mihai Eminescu a apărut în Galaţi, în
acel minunat oraș de negustori...

(București, Teatrul „Nottara”)

Interviu realizat de Angela Baciu 
și (re)publicat în volumul „Despre cum nu am
ratat o literatură grozavă”, Editura „Junimea”.
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PÂNZA VINULUI TÂNĂR
Lui Fănuș Neagu

Între doua ciubere cu struguri striviţi 
de picioarele Mariei și‐ale fetelor ei, 
flutură pânza vinului tânăr ‐ coamă de leu,
de neatins, ca pânza copilului dormind.

Eu mă joc îu oglinda vinului tânăr 
și lama cuţitului e roșie ca un trandafir
strivit, lângă mine e cineva fără umbră,
umbra‐i chiar pânza vinului tânăr ‐

Ţâșnind puternic printre degetele Mariei, 
vinul cel tânăr pare un foc ce‐mi ademenește 
trupul înnoptat, mirarea mea de‐a‐i fi 
încă stăpân pe vinul cel tânăr cu pânza‐i pe ochi

Și totuși eu caut dincolo de pânza vinului 
cel tânăr, caut zumzetul cenușii care va fi 
ultimul din destrămarea focului, mai aproape 
de strigătul meu ca vinul fluturând cu mine !

MĂ UIT ȘI NU UIT

Când mă uit la tine, mamă, 
nu uit cum am supt laptele
cald din trupul tău
atât de tânăr...
Mă uit acum la tine fiindcă
și tu te uiţi, în amintire,
la copilul care‐am fost,
alergând în Zilele Paștelui
cu ouă roșii în mâinele‐amândouă.
Niciodată, mama nu uita laptele
nevăzut ce se preschimba‐n sânge,
precum apa cea limpede de fântână 
în râuri de vinuri, la nunta dintâi...
Mă uit și mama se uită cum
eu nu uit și ea nu uită 
călătoria mea de la naștere 
la muzica stelelor, când, 
în noaptea de‐nviere, eu beau vinul 
cu fiii mei, vin îndoit cu lapte !

SEMNE DE PLECARE

Am fost și poate mai sunt un simplu grădinar
pe marile coline cu pământ românesc,
n‐am teamă de nimic, poate de mine, darâ
încă tânăr, cu primăvara mea mă fălesc

Într‐o zi, înșiși pomii mei înflorind
mă vor întuneca în joacă în lumina lor,
calea lor va fi și‐a mea, totul fiind
mereu în sus, întorcându‐mă‐n izvor ‐ 

* * *

Demult, n‐am mai scris
cu pană de lebădă,
nici neagra cerneală nu‐i cum a fost 
decât într‐un vers rămas 
ca o crenguţă uscată...
Demult, prin satul meu nu mai trec
farfurii zburătoare pe lângă biserică 
capturând duhurile celor plecaţi... 
Toate vocalele clopotului din turn
leagănă poarta copilăriei unde 
fluturii se‐mperechează ! 

UN FEL DE MURITORI
‑ Părintelui‑Poet, Marcel Miron ‑

Și când beau nu beau fiindcă beau,
mai ales când muza îmi vine la noapte, 
eu când scriu nici nu scriu decât
mici scrisori visând râuri de lapte ‐ 

Scriu și mai beau cum mi‐au prezis
ursitoarele !a nașterea mea 
în zodia taurului, stelele norocoase,
și ele căzând, pe rând, în ţărna cea grea ‐

Și când beau nu beau fiindcă tot beau,
vinul nu‐i decât o undă de izvor 
preschimbată‐n ambrozie, la nunta dintâi, 
ascultând vocea de pe muntele Tabor ‐

De‐aceea, cei care beau și mai scriu, 
nu se cred în veci de veci nemuritori, 
ci mult mai mult, mai altfel sunt
decât raza ce n‐o urci de două ori !

DESPRE POET, CU DRAGOSTE ȘI URĂ

Eu bat poezia mea, vers cu vers,
la mașina de scris Olympia,
cum își bate bărbatul femeia lui
când mai bea un păhăruţ, nu ultimul ‐

Când bat poezia mea, vers cu vers, 
în gând eu bat și piatra muntelui
în căutarea celui mai rar vânat, 
ce nu‐l prinde oricine, vipera !...

Mai tac ele, poeziile bătute zi și noapte,
evadând uneori din colţii mașinii de scris?
atunci, eu aud o altă fantomă (a timpului)
care, Fiule, mă ronţăie încet, și pe mine !

SCRISORI NETRIMISE de Sterian Vicol
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REMEMBER

Rondelul corăbiei ce vine dinspre
nord

Vine o corabie din nord, 
încet, cu pânzele lăsate.
Cu feţe dure‐ntunecate,
Cu marinari bolnavi pe bord.

Începe‐un cânt în trist acord, 
Cu dor de ţări îndepărtate. 
Vine o corabie din nord, 
încet, cu pânzele lăsate.

Ea poartă trupul unui lord 
Nebun, sfârșit într‐o cetate 
Cu flamuri negre sfâșiate,
Din neguros, străfund fiord.

Vine o corabie din nord.

Ape albastre:
Inimi sihastre.

Stele pustii:
Gânduri târzii.

Numai steaua albă,
Mărgea de salbă 
Tremurătoare,
A rămas dalbă:
Nufăr în floare.
Pe ostrov de plaur.
Trece un centaur 
Cu trupul de aur,
Cu ochi de lună 
Prin noaptea bună.

Mimoza

Liniște. Pasărea Phoenix a trecut prin solitu‐
dini.
Moment mic. Moment bun. Șerpi de cer.
Arse câmpii au vibrat în latitudini:
Pasărea tremură in izvoare și‐n eter.

Filozoful blând murise topit in poiene;
Cineva i‐a fript ochii ‐ ca un mag, ca un zeu;
Filozoful blând a albit stelar in gene.
Liniștea, pasărea, azurul, zmeul ori eu?

Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, in‐
telectualitatea de creaţie, iniţiatoare și promotoare
a procesului de Renaștere Naţională din anii '90,
de democratizare, de europenitate și de eliberare a
popoarelor subjugate de către imperiul sovietic, ur‐
mărește cu îngrijorare crescândă războiul declarat
în estul Ucrainei, dar și în imediata vecinătate a Re‐
publicii Moldova!

Comunitatea scriitoricească se adresează către
întreaga societate civilă să se solidarizeze în jurul
Declaraţiei președintei Republicii Moldova, dna
Maia Sandu, de condamnare a acţiunilor cotropi‐
toare ale armatei ruse. Susţinem instituirea stării
de urgenţă și de asigurare a ajutorului umanitar
pentru refugiaţii ucraineni.

Sprijinim totodată Declaraţia președintelui Ro‐
mâniei, dl Klaus lohannis, de susţinere a integrităţii
și suveranităţii Ucrainei, exprimându‐ne încrederea
că spaţiul vulnerabilizat al Republicii Moldova va fi
luat sub tutela frăţească a statului român și a Uniunii
Europene, Republica Moldova fiind membru‐asociat
al UE.

Suntem convinși că doar acţiunile concertate
ferme și energice ale UE, ale NATO și SUA vor des‐
curaja manifestările războinice ale dictatorului de

la Kremlin și vor dezavua planurile diabolice de re‐
facere a spaţiului ex‐URSS, spaţiul în care fosta Ba‐
sarabie, actuala Republică Moldova a fost încorpo‐
rată pe timpuri în virtutea unor circumstanţe
nefaste care nu trebuie să se repete.

Bineînţeles că astăzi se simte mai bine ca oricând
necesitatea unei mari solidarităţi antirăzboinice
mondiale și, implicit, a reunirii tuturor pământurilor
românești sub o singură umbrelă protectoare.

Gândul de sprijin și încurajare se îndreaptă și
către confraţii noștri scriitori, intelectuali, profesori,
oameni de bună‐credinţă din regiunile Cernăuţi și
Odesa.

Cuvântul nostru solitar este un NU războiului
fratricid!

Dictatura tancului și a pumnului de fier nu va trece!
Trecutul imperialismului războinic se cere a fi

înmormântat definitiv la groapa istoriei!
Chemăm întreaga societate, toate instituţiile ci‐

vile, clerul și poporul, indiferent de credinţă, naţio‐
nalitate și culoare politică, să condamne agresiunea
și să se unească în jurul PĂCII ‐ singura șansă a vii‐
torului nostru!

Consiliul Uniunii Scriitorilor 
din Republica Moldova

Eugeniu Coșeriu
(1921‑2002)
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Interviu cu Acad. FĂNUȘ NEAGU pe 5 aprilie 2009

„Cred în bucuria cuvintelor, 
în roadele împerecherii lor neașteptate”

Cum caracterizaţi tendinţele culturale ale
epocii noastre?

O epocă deschisă, fără enigme, lacomă și fălcoasă;
bani, manele, șnapani, tâlhari, învârtiţi, dans din bu‐
ric, palate imitând grosolan pagode sau temple zi‐
gurate, prădăciuni, gunoaie, miliardari, cârduri de
vile, orașe fantomă, sete de aur, petreceri nesfârșite,
bani, bani, curve, staţiuni ultraluxoase, convoaie de
săraci, scormonitori prin gunoaie, elevi atinși de ge‐
niul matematicii, școli năruite, cu pereţii, ușile și
geamurile sparte, sate pustii, căpșunari, argaţi, ne‐
gustori de carne vie, iarăși bani și curve, corupţie,
jafuri, impozite grele, râuri de cărţi inutile, medio‐
critate agresivă, bombardament informaţional, o
sete nemaipomenită de petreceri, televizor, sclipici,
abuzuri inimaginabile, bogăţii amintind de Roma
antică și o sărăcie lucie pe toate drumurile. Intelec‐
tualitatea a trădat, gâlceava spiritelor e o bolboro‐
seală trecută cu vederea de potentaţii zilei, inteli‐
genţa speculativă s‐a axat pe jocul bursei, creatorii
au coborât în plan secund, insulta josnică, ura și ne‐
mernicia bat uliţele și doaga străzii, escrocii culturali
ciugulesc cireașa de pe tort. De când lumea româ‐
nească  s‐a împărţit în miliardari și disperaţi, coloa‐
nele de rezistenţă ale neamului sunt atacate violent
de pretinse elite ale culturii ticluite după porunci
din afara ţării, susţinute, de‐a lungul a 17 ani, atât
de guvernele de dreapta formate pe ideea de răzbu‐
nare istorică, precum și de cele de stânga, intimidate
de oculta internaţională. Un grup de comando, bine
conturat și plătit, susţinut de un grup de lingușitori
mituiţi cu posturi în media, universităţi, instituţii
de cultură, cu burse, bani sunători, decoraţii etc.,
duce o bătălie purtată pentru impunerea unei noi
scări a valorilor, atacând fără rușine marile spirite
ale neamului, încercând zi de zi să arunce în vag,
iluzoriu și deriziune civilizaţia românească. Ţelul
lor este acela de a coborî basmul în realitatea sor‐
didă…Eu personal am crezut multă vreme că îngerii
și sfinţii nu pot fi despuiaţi de aureolă, dar când am
văzut că numele lui Mihai Eminescu  e azvârlit în
noroaie și e preaslăvit nevinovatul întru toate Marcel
Blechter (nici pomeneală despre Ilarie Voronca, brăi‐
leanul fulgerat de nemurire!), am înţeles că revoluţia
din 1989 a fost una minoră și lipsită de vrajă hipno‐
tică. Apoi atacurile virulente la adresa lui Arghezi,
Călinescu, Vianu, Eliade, mai târziu și cele îndreptate
împotriva lui Cioran, Eugen Ionescu etc. m‐au întărit

în credinţa că noaptea părerilor de rău va avea loc
în România poate pese vreo cincizeci de ani. Și când
am văzut că și zănaticii cu har din generaţiile tinere
– puţini, prea puţini – în loc să se revolte împotriva
ticăloșilor, se trag în lături sau trăiesc desfătări în‐
chipuite mărunt, fluierând prin cârciumi ieftine, în
speranţa că se vor întrupa în flăcări de statura lui
Esenin sau Nichita Stănescu, m‐am așezat temeinic
în ideea că gluma proastă durează mult la români.
M‐am retras, firesc, în banca mea. „Un deștept la o
masă de proști pare cel  mai prost”, repeta Păstorel
o zicere pe care taică‐su, avocatul Osvald Teodo‐
reanu, o auzise de la Mihai Eminescu, la Bolta Rece
din Iași. 

După ton înţeleg că sunteţi dezamăgit de
multe și mai ales de opinia publică.

Nu l‐ai citit pe Pamfil Șeicaru. Marele gazetar
spunea: „Prostia omenească se exprimă prin opinia
publică”. 

Atunci să ne întoarcem la dvs: credinţa în ceea
ce faceţi a suferit modificări în ultimii ani?

Nu, niciodată. Încep prin a vă spune că eu cred
în bucuria cuvintelor, în roadele împerecherii lor
neașteptate și niciodată în forţa lor de convingere.
Rareori în viaţă, în afară de Dumnezeu, pe scriitor îl
mai ajută altcineva. Am iubit de cînd mă știu lectura,
literatura de ficţiune, cuvintele. Ele, cuvintele, sca‐
pără năucitor la fiecare nouă descoperire de sensuri.
În această privinţă limba română cunoaște iluminări
înfricoșător de frumoase. Uite colo, trandafirul de
sub fereastra odăii mele de lucru. Astă iarnă îmi um‐
plea clipele cu înserări de sugestie binzantină. Apoi
s‐a stins ca alcătuirile narative ale culorilor din as‐
finţit. Acum arde din nou în nuanţe imperiale. E un
destin și o patimă. Pe mine mă însufleţește necon‐
tenit patima pentru lecturi. Dar adevărul e că harul
de la Dumnezeu a  făcut din mine scriitorul care
sunt. O carte frumoasă mă face mereu la fel de fericit

GLASUL SPERANțELOR NOASTRE
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ca pe vremuri o sticlă de vin bun. Bibliotecile și mu‐
zeele mi‐au sporit necontenit puterea de a imagina
deochiuri de legendă, miresme vechi – parfumul ce‐
l simt iniţiaţii în vrăjile care au domnit într‐o lume
ce și‐a elucidat pretenţiile și închis sertarele.

La ce lucraţi?

Sunt pe cale să isprăvesc volumul II al romanului
„Asfinţit de Europă, Răsărit de Asie”. Romanul ajuns
acum a fi întregit definitiv va purta alt titlu: „Passa
l’acqua” (Trece apa). Se va chema așa, împrumutând
numele celui mai ilustru cinematograf din orașul
Brăila, construit de un italian la începutul secolului
trecut și demolat după teribilul cutremur din 1977.
„Passa l’acqua”, în sens de trecere eternă între ma‐
lurile timpului, istorie românească încărcată de alu‐
viunile morţilor violente, mereu grea de viaţă, di‐
vergenţe, suspiciuni, frumuseţi uluitoare. Dunărea
– câteodată ca acqua semplice (apa simplă din Ma‐
rele Palat al Apelor Dulci), altădată acqua alta (apă
înaltă) – tinzând spre inima uraganului din tainele
Europei și mai ales ale Orientului. Curgere niciodată
pe partea uitării, aventură, mister. Generaţia mea,
și mă refer aici numai la prozatorii ei, continuatoarea
pe aceleași creste de sacrificii și vis a generaţiei care,
imediat după război, ni i‐a dăruit pe Eugen Barbu,
Petru Dumitriu, Marin Preda, trei uriași, a marcat o
noua izbândă în literatura română, indiferent ce
spun denigratorii de profesie (și sunt destui, pentru
că mediocritatea știe să fie ticăloasă în orice clipă
dar mai vârtos când e plătită bine și mângâiată pe
burtă de cei ce urăsc visceral România).

Un critic literar și‑a expri‑
mat îngrijorarea că în pre‑
zent nu prea avem roman‑
cieri, învinuind generaţia
tânără că „abuzează de lite‑
ratură confesivă”. Sunteţi de
aceeași părere?

Întru totul. Și cred că dispa‐
riţia obiceiului de a porni cu
proză scurtă, caracteristic mai
tuturor prozatorilor români
notabili, poartă vina acestei
stări de fapt. Se adaugă, bine‐
nţeles, aroganţa eseistică îm‐
prumutată din literaturi stră‐
ine, coborârea în jurnalistica
ieftină, lăcomia de a te ames‐
teca, lipsit de vocaţie, în toate
treburile lumii, de a desfigura
istoria, de a desfiinţa tradiţia.

Cu alte cuvinte, meseria de a fi prost din naștere. O
schiţă bună – gândiţi‐vă la Cehov, Maupassant, Ca‐
ragiale, Sadoveanu, Hemingway, Fitzgerald etc. – te
suie în leagănul gloriei. La fel ca un roman reușit.
Dar, vorba lui Balzac, pe care tinerii nu știu dacă‐l
mai citesc, e aproape imposibil de greu să scrii scurt.
Uitaţi‐vă la jurnaliștii tineri: se bat tătarii la gura
lor printre clăbucii lăcomiei de bani. Am zis eu odată
și‐mi pare rău că trebuie să mă citez: Doamne, ce
iesle lungă si nici o unghie de Christos. Școala po‐
vestirii este absolut obligatorie pentru cine aspiră
la gloria de prozator.

Un cotidian central a pornit un demers care
împarte și scriitorii în două tabere: cei din „ge‑
neraţia expirată” – în care sunteţi inclus și dvs.,
alături de alte nume mari – și cei din „generaţia
așteptată”. Cum comentaţi? 

Toate generaţiile expiră prin voia lui Dumnezeu.
Eu scriu de aproape un deceniu că în lumea noastră
nu mai trebuie admis la demnităţi publice nici un
om peste 70 de ani. Prin urmare, sunt de acord, cel
puţin parţial, cu nătângul care a afirmat acest lucru.
Pe de altă parte, zic că poţi fi tâmpit sadea la orice
vârstă. Și, mai mult ca oricând, la vârsta așa‐numitei
senectuţi (am verificat‐o pe propria‐mi piele). De
aceea, insist ca oamenii trecuţi de 70 de ani să nu
mai fie puși, prin lege, în funcţii de decizie. Cu mine,
unul, nu e nici un pericol, pentru că nimeni nu trage
să mă facă mare, iar eu, la rându‐mi, n‐am știut, nu
știu și nu vreau să dau din coate. Și nici n‐am vrut
vreodată. Cea mai frumoasă pagină a lumii: liberta‐
tea. Adevărul meu inestimabil rămâne iluzia. Militez



17

PORTO - FRANCO

pentru decăderea din dreptul de a decide, după vâr‐
sta de 70 de ani, ce felie de pâine i se cuvine celui
care o taie, celui care o împarte și, mai presus de
toate, celui care, flămând, o așteaptă cu mână tre‐
murândă. Cred cu  toată fiinţa că au năvălit în câmpul
de bătaie fantomele secerișului roșu. S‐au trezit ur‐
mașii kominterniștilor și au luat loc la masa ospă‐
ţului elitiștii auto‐proclamaţi. Iar o gloată fanatizată
(vinovate – prostia moștenită din neam și plocoanele
de genul burselor în străinătate, dolarii strecuraţi
pe sub mână, cheia de la casa Frumoasei Adormite
care ni s‐a refuzat tot timpul etc.) îi urmează în ge‐
nunchi pe zeii pitici instalaţi de înaltele porţi străine
în decembrie 1989. Astăzi, oamenii de rând se îm‐
part în două categorii: cei mai mulţi duc grija zilei
de mâine, ceilalţi trag să ajungă mai bogaţi decât
sunt și să comande. Somptuoasa, gușata oligarhie
pe cale de formare. În viaţa mea am urât cumplit
boierii (de altminteri, feudalismul încă mai dăinuie
în România), dar am stimat mereu boieria care a lu‐
struit inteligenţele în salonul Capșa. Adică boierii
spiritului. „Să se inventeze un parfum de Capșa”, ce‐
rea odinioară Ion Vinea. Dar Timpul n‐a găsit nici‐
când de cuviinţă să‐i asculte pe cei ce idealizează
trecutul. Trăim o situaţie ciudată. S‐au adunat în
cete indivizi însetaţi de putere – infatuaţii fără operă,
curviștinele regalist‐fandosite, fătucile culturale și
amanţii cu predispoziţii homo, tot atât de talentaţi
ca piciorul scaunului ăstuia, dar infinit mai inculţi,
care urăsc România cu înverșunare, domesticiţi la
limba română de niște vânători de șoareci care se
cred intelectuali. Corifei de mâna a doua și a șaptea,
cu părinţi ce s‐au hrănit cu caimacul de pe kvasul
servit la halbă în hotelurile Kominternului și cu ku‐
mîs mongolo‐sovietic. Fiii kominterniștilor sosiţi pe
tancuri și care azi ne găuresc cu insulte, ca și cum
noi, nu ei, am fi pus căcat pe clanţă, își hrănesc emulii
cu spuma de șampanie porno și îi îndoapă cu brân‐
zita lor ranchiună. Toţi netalentaţii care se dau lite‐
raţi fără să fi scris o carte notabilă dau buzna cu su‐
liţa în mână împotriva celor care au creat literatura
română. Jaf cu mâna armată. Secerișul roșu continuă.
Sarcina lor intelectuală îţi dă fiori de gheaţă pe șira
spinării. Mai cu seamă pentru că sunt urmaţi de o
cohortă de proști și inculţi. 

A fost influenţat destinul literaturii de criza
pe care a traversat‑o societatea românească
după 1990? Cum?

Sigur că da. Și este încă influenţat. Marile răstur‐
nări din lume (revoluţiile din 1789 și 1917) au zgu‐
duit temeliile omenirii. Revoluţia română din ’89,
păstrând proporţiile, a cutremurat conștiinţele, a
sfărâmat tabuuri, a răsucit destine. Încă n‐avem de‐

cantarea ei deplină. Tineretul, mai ales, nu i‐a înţeles
străfulgerările și s‐a repezit doar spre venele fosfo‐
rescente ale belșugului ce strălucește în Occident.
Gunoaiele au inundat fluviul. Teribila încremenire a
societăţii instaurate de comunism a explodat și lava
nemulţumirilor s‐a schimbat în ură. Până în 1989,
uram o familie. Apoi am început să ne urâm grupat,
sfârșind prin a ne urî cu o putere ieșită din comun
unul pe altul. Ne‐am vândut și hainele de pe noi,
cum spune un străin, pentru o mână de iluzii, ajun‐
gând, citez din același autor, să nu mai știm cine pe
cine vânează, asemenea unei insecte care, pătrun‐
zând în floarea unei plante carnivore, în loc de nectar
și‐a descoperit acolo moartea.

Ce relaţii mai aveţi astăzi cu Uniunea Scriito‑
rilor?

Nici una. Cu președintele Nicolae Manolescu mă
întâlnesc, foarte rar, la câte o ședinţă a Academiei
Române. De altminteri, nici ceilalţi scriitori nu cred
că dau ochi cu domnia‐sa, întrucât dl. Manolescu,
numit ambasador al României la UNESCO, locuiește,
și trebuie să mărturisesc că pentru asta îl invidiez,
la Paris. Cu dl. vicepreședinte Varujan Vosganian nu
m‐am văzut niciodată în ultimii 10 ani. Acum știu
că e și ministru al Economiei și Finanţelor. Felicitări!
Dar nu văd cum domnia‐sa poate dirija și economia
ţării, și organizaţia Uniunii Scriitorilor. Îmi pare rău,
dar eu sunt ferm convins că nu se va mai naște în
România niciodată un președinte de Uniune care
să‐i stimeze și să‐i slujească pe scriitori așa cum a
făcut‐o Zaharia Stancu. Scriitorii trebuie să fie atenţi,
când votează, pe cine votează. Dacă vor să mai existe
ca breaslă. Mi se pare însă că statul și‐i dorește răs‐
pândiţi prin nimicnicia pustiului. 

Citiţi literatură scrisă de scriitorii tineri? Aveţi
un nume preferat?

Citesc enorm de mult dar sunt foarte selectiv. Iar
prozatori tineri români citesc rar și numai când îmi
sunt recomandaţi de colegii lor pe care‐i cunosc.
Din păcate, publicaţiile literare s‐au schimbat,
aproape fără excepţie, în tejghele ale scandalului.
Mulţumesc, m‐am lăsat de mult de fumat. M‐am
lăsat de multe: de vinurile Moldovei, de femeile fă‐
cute din miresme și flori sălbatice. Sunt plin de tă‐
cerile visului și lopătez în gând aurul grâului de odi‐
nioară. Singura mea bucurie este să mă trezesc în
ora când dorm ierburile și suspină pământul și să‐
mi amintesc scriind: a fost odată…

A consemnat Viorel Dinescu
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leonidas forever

conu leonida faţă în faţă cu poezia reacţiunii
cu armata mea de fantome luptând pentru niște iluzii
încercând să mai scrii despre adevăr
după ce ai aflat că despre adevăr mai trebuie să mai și crezi
că este deasupra adevărului

condamnat să nu te mai îndrăgostești de frumuseţe
începi să sapi la un tunel
care te va duce
la niște cuvinte
care te vor ierta sau nu

în ţara iertării unde cuvântul iertare
nu există nici în dicţionare

schimbi grodek în horodok
și georg îţi zâmbește
ca într‐un coșmar
unde 90 de oameni pe moarte
îţi dictează în același timp ultimele lor scrisori
pentru cei dragi
dar mai ales

pentru cei care nu i‐au iubit

*

cuvintele au din ce în ce mai puţină încredere în mine
devin din ce în ce mai mult un fel de joc uitat
un warcraft 2 sau o veche întoarcere la castelul wolfenstein

pierdut între viitor și trecut
într‐un prezent flexibil ca o lumină de la un far
ridicat pe vârful unui munte
de cărţi
lumină reglabilă
printr‐un dispozitiv secret
care poate chema îngerii din cărţi
în care negreala este dulce‐acrișoară
duhurile încep
să clădească un imperiu
în care oamenii vor fi
doar

Hadrian G. Sec‑Ara
POEțI DUNĂRENI

Întoarcerea anonimului gălăţean (la 50 de ani)
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sânge pentru lămpi
care vor lumina doar degetele noastre
căutându‐se în dimineţi
atârnate la uscat
între acel far alb‐roșu
și niște nori care au câștigat războiul lor
cu vânturile

nori care stau stau
frumoși pufoși
ca într‐o carte poștală
pe care Dumnezeu și‐o scrie singur
ca pe o ultimă rugăciune

**

dar nu și‑o mai trimite

poștașii erau într‐un lagăr de concentrare
unde kevin costner nu interpreta nimic
vorbea fără sens despre sensul artelor
despre cum filmele pot fi babardeală

poștașii trebuiau să înveţe
frumuseţea cuvintelor
care nu legau nimic

nici idei, nici propoziţii, nici fraze, nici poeme

doar
erau

ca niște stele 
nici create, nici cuvântate

**

la mormântul tatălui (amintire din 2020)

la căpătâi, 
înspre nord‐vest

un vișin din altă lume
rotund, coroană densă, încurcată

revărsându‐și umbra generos
ca un vis cu o fostă iubită

noi turnând niște cafea din termos
peste pământul iubind sec umbra

vișinului
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pământ uscat
ca și cuvintele despre tată
cunoscând adevărul celor nevăzute până atunci

silabisind iubirea unui copil pentru cimitire
mormântul tatălui zice mormântului lui
michel tournier
puritatea nu este vitriolul sufletului
ci înţelegerea unor destule lucruri pure

gândind poemul
după vizita la mormânt,

nu mai știu dacă eram pomul
sau tatăl
gustul vișinelor
sau tot ceea ce mai era sau este
între vișinul pierdut
în cerul de rădăcini
și omul împrăștiat
în sarea pământului

dincolo de umbra mormântului
lumina aceea de asasin
care nu crede în viaţa de apoi
căldura aceea care arde pelicula
filmelor vechi
care mai rulează doar în sufletele noastre ca niște cinematografe
dintr‐o imposibilă atlantidă

noi
posibili atlanţi
am scris pe mormânt
cuvinte din pământ uscat

am udat apoi absurd mormântul
fără să fi semănat ceva
într‐o zi de august
22

*

recapitulând momentul îndrăgostirii de tine
cu exclamaţia interioară
draci, ce frumoasă poate să fie
lângă butaforia acelor monumente, clădiri, piramide
poarta aceea a hanului turcesc sau tătărăsc
doar de carton și culoare
(aproape culoarea blugilor ei)
ca un ecou al unui oracol
care cinstea metamorfoza mea
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într‐o ruină
a unui gând exclamativ

„m‐ai atins
chiar fără
să mă atingi”

scria chiar în acea clipă rupi kaur

și mă prăbușeam în sine
cum tu n‐ai fugit de mine
și nici nu ai venit
pentru niște săpături
în arheologia unui taj majal
atât de interior

frumuseţea nu are nevoie de cuvinte
iar gândul la frumuseţea ei șterge
cuvânt după cuvânt
din acest poem care cântă
alt monument

al tuturor iubirilor care n‐au fost să fie
mai mult decât un poem 3.0

care poate corecta memoria:
blugii ei erau roșii și poate nu erau blugi
ci poate geaca ei era de blug
dar poate ochii ei erau aceeași și mă văd și acum
cum mă gândesc la ea
de parcă chiar aș avea curajul
să o îmbrăţișez
să o gust

nu ca pe un pahar de vin roze
în care aș înmuia degetele pe care aș scrie‐o
papirus
în care aș fi un armăsar (cal fără oase) care te‐ar iubi
alergând pe norii oglindiţi în apele
gândurilor pe care le‐mparţi tu cu zânele
deloc ridicole
strânse în pielea șerpilor năpârliţi
precum cuvintele care nu fac niciodată
cât toate îmbrăţișările
care n‐au fost
cât toate înghiţiturile din tine

gustul tău
ca un genunchi
sprijinit pe gura mea
până când dinţii îţi vor visa
sângele buzelor
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VRĂJITORUL DIN BĂRĂGAN
Primăveri cu parfum fănușian

Anul acesta, pe 5 aprilie, ar fi împlinit 90 de ani...
Scriitorul Fănuș Neagu, născut pe tărâm bărăgă‐

nean, în localitatea Grădiștea de Sus din judeţul
Brăila, este un nume reprezentativ al literaturii ro‐
mâne. Cu plaiul dunărean în priviri, cu văpaia lunii
peste creștet, stropit cu vin ce mi‐
rosea a Crivăţ dincolo de nisipu‐
rile imaginaţiei, venind dintr‐o
ţară a hoţilor de cai, a fost înno‐
bilat cu cele mai năstrușnice clipe
de viaţă care i‐au colindat perma‐
nent sufletul cu primăveri și taine.
Numele lui, evocat în nenumărate
rânduri de prietenii săi, dar și de
critica de specialitate, aparţine
unui timp care se dilată în vatra
vorbirii, păstrând o putere de dăi‐
nuire a cuvintelor.

Prinţul metaforei, cum a fost
numit, a știut să sculpteze pe mu‐
chia cuvintelor și să scrie excep ‐
ţional, cu o expresivitate literară
rar întâlnită. Limbajul fănușian
surprinde pe oricine, iar scrierile
sale au un farmec deosebit care
încântă cititorul și îl determină să
nu lase cartea din mână până nu descoperă în în‐
tregime povestea. Opera sa, născută sub un petec
de cer senin, trasează în imaginaţia cititorului acea

linie fără hotar cu care cucerește privirea oricui.
Din opera sa vastă amintim: Ningea în Bărăgan ‐

povestiri, Dincolo de nisipuri – nuvele, Îngerul a stri‑
gat – roman, Frumoșii nebuni ai marilor orașe – ro‐

man, Cartea cu prieteni – însem‐
nări, În văpaia lunii – nuvele,
Insomnii de mătase – însemnări,
Întâmplări aiurea și călătorii oranj
– publicistică, Scaunul singurătăţii
– roman, Amantul Marii Doamne
Dracula ‐ roman.

Ziua nașterii sale poartă o
mare însemnătate atât pentru noi,
cât și pentru toate generaţiile ce
vor urma și care nu‐ţi vor usca cli‐
pele cu dorul pentru marele scrii‐
tor. Cărţile sale rămân  simbol în
literatura română, modele de ur‐
mat pentru împătimiţii condeiu‐
lui. 

La fiecare 5 aprilie se cuvine
să îi evocăm numele, să ne împo‐
dobim gândurile cu scrierile sale
și, în semn de recunoștinţă, să în‐
genunchem cu sufletul în faţa lea‐

gănului copilăriei fănușiene.
Cornelia Vîju
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IN MEMORIAM

ZILE  TICSITE  CU  VARĂ  BUIMACĂ
Fănuș Neagu, Nea Fane pentru apropiaţi. Și chiar

am fost pot zice apropiaţi. Ne‐au apropiat cei mai
buni prieteni ai lui, Ion „Guţă” Băieșu, Cornel Dinu
și Vintilă „Bubu” Ornaru, socrul meu. Ne‐au apropiat
și Lucian Chișu, „Literatorul”, Brăila alor noștri, vorba
iute și primejdiile meselor bogate.

Limba Română va purta de‐acum înainte în cu‐
vintele ei și pecetea de dafin și de odihnă activă a
lui Fănuș Neagu, care nu s‐a fandosit deloc în fraze.
Și care a îmbrobodit limbajul de zi cu zi cu expresii
nepereche. Mereu primăverile vor fi blonde, brân‐
dușele vor ciripi senin, luna va avea bot de miel iar
bunica Tasica va ședea pe carpetă, va ronţăi smo‐
chine tescuite și va număra urși. 

Așa după cum în latină sau în germană verbul
vine întotdeauna la coadă, frazele lui Fănuș Neagu,
la sfârșitul lor de dinainte de punct, fac fluturi. Ca
nisipurile mișcătoare din zona Călmăţuiului, pe care
mi le amintea senin și zâmbăreţ ironicos nea Fane,
pe prenumele lui de botez Fănică‐Trifan, căci și ai
mei tot de‐acolo provin, dinspre Maria Filotti. De
unde provine că paradisul Ibrailei, raia de povești
și de vorbe aspre și scârţare, repezi și încâlcite,
amestec de neamuri sporovăitoare  acoperă, ca o
pelerină de fum, mai multă lume, intens măsluită
sub netezimi de ape și de praf. Căci limbajul sucit,
aparent chinuit, dar foarte amănunţit vaporos nu e
la îndemâna oricui. Fănuș Neagu e foarte atent la
straturile înmuiate în untdelemn de bujor și de bu‐
suioc, în frăgezimea vorbelor vechi, de sidef din ca‐
sele de paiantă și de chirpici ale Bărăganului cu văr‐
sare în mare. Căci două filoane de bază ale sufletului
adiacent și popular sunt descrise abrupt în text: Du‐
nărea și zăpada, care e tot o apă ad‐hoc.

Prima ședinţă de dinaintea apariţiei Literatorului
a avut loc în casa lui Fănuș Neagu, așezată strategic

vizavi de restaurantul Doina. Erau de faţă găzdoaia
propriu‐zisă, profesorul Eugen Simion, Lucian Chișu,
„Nea Stela” ‐ cum îi spunea Băieșu doamnei Stela
Neagu și subsemnatul. Se spune că Nea Fane era
slobod la gură. Era, dar fără ranchiună, fără prihană,
și dacă ţi se adresa cu „dumneata, domnule”, în‐
semna că era supărat foc pe tine. În ciuda apa ren ‐
ţelor, era un boier. L‐am întrebat de unde deprinsese
dunga asta, că doar nu din Șuţești‐Gradiștea‐Movila
Miresii, și știţi ce mi‐a spus? „De la Neica Zaharia,
care o învăţase la rîndu‐i „de la boierii adevăraţi, nu
de la ciocoi, băi, Balzac”. 

Fănuș Neagu scria pentru Limba Română, nici‐
decum  pentru vreun Nobel de cartier sau pentru a
fi turnat în socluri de nemurire. Pentru Nea Fane
viaţa era un basm, iar literatura o bucurie la fel de
dumnezeiască. De la el am învăţat o mulţime de rec‐
tificări ale existenţei, pe care din lecturi nu le înghiţi,
de la el am învăţat umilinţa în faţa foii albe de hârtie
și în faţa antemergătorilor. 

În primul rând, Nea Fane era, adică este unic,
precum orice scriitor autentic. Nu știu dacă neapărat
mare și tare, dar autentic. Când citești o frază, o pu‐
nere la punct, o silabă gâjâită, o cronică sportivă, o
vorbă despre iarnă sau despre o vară buimacă re‐
cunoști îndată gheara leului. Nea Fane era un îndru‐
mător înhămat la viaţă, care îmi mărturisea mereu
„Nicule, eu trebuie să mă‐mbăt ca să redevin copil
și să tămăduiesc lumea mea cu ochiul de‐atunci”.
Nea Fane era de fapt un om de secol nouăsprezece,
un soi de Dumas și Balzac trecuţi prin sita unui Ni‐
colae Filimon, că avea umor cu ghiotura și era, în
ciuda vrăbiilor și lăstunilor din fraze, extrem de
atent la tot ceea ce‐l înconjura. Îi plăcea meseria de
martor. Într‐o bună zi a luat personalul de Brăila ca
să‐și aducă aminte toate gările și haltele de pe traseu,
în altă zi m‐a cărat dis‐de‐dimineaţă fiindcă a vrut
să vadă unde venea uliţa Arionoaiei de prin zona
Sabinelor‐Puișor. Avea în permanenţă asupra lui un
carneţel unde trecea cuvintele, bancurile, poveștile
întâlnite în cale. Mi‐a arătat că ţinea unul chiar pe
noptieră, la capătul patului, în dormitor și nota acolo,
în capul oaselor, ce visa peste noapte. 

În urma unui scriitor rămân o pereche de oche‐
lari, un baston, o pălărie, niște pagini îngălbenite și
rășchirate pe care cam nimeni nu se înghesuie să le
pună cap la cap. Dacă ai neghiobia să‐ţi placă să ci‐
tești, descoperi acolo coșuri, saci și butoaie  pline
cu povești nemuritoare, hrana spiridușilor din o mie
și una de nopţi albe. Din proza, teatrul, publicistica
lui Fănuș Neagu răbufnesc la nesfârșit salcâmi
tărăgănaţi, cădelniţe, turbăciune, prietenie la cata‐
ramă și fragede frumuseţi sălbatice. 

Nicolae  ILIESCU
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Treptele

Poate a fost un râu cu valuri sparte
care a căzut în peșteră mugind,
și treptele n‐au fost săpate
de cel pe care îl credeam gândind.

Cobor mult în adânc de‐ntunecime
de dragul scării care duce‐n jos,
de dragul drumului alunec
săpat în piatră, Doamne, către cine?

Rând

Rând aștept la moarte, parcă
tot aud cum se‐nvechesc,
ochiul, glasul meu lumesc,
vâsla, cârma de la barcă.

Și nu‐mi vine rândul, viaţa
hărăzită‐i în ascuns ‐,
de un miel cu botul uns
de‐ntuneric, dimineaţa.

Intru în mare palid și încet

Intru în mare palid și încet,
aș putea muri de frica mării
dar mă înviază recele concret
de pe crucea caldă a spinării

Și mă înviază veșnicul balans
și mă înnoiește cu răcoare,
aș muri cu marea în extaz,
aș muri de‐a pururea în mare...

POEMUL DIN RAMĂ
Nicolae Oancea*

(1 martie 1937, Galaţi ‑ 27 dec. 2007, București)

* Generos, săritor la necazurile altora, bucuros, ca editor, de succesele pe care alţii le do‑
bândeau, NICOLAE OANCEA s‑a preocupat prea puţin de sine. Poate nici nu a crezut cine știe
ce, în steaua lui literară. A fost nedrept cu el însuși ca scriitor. O injustiţie și o eroare care se
cer îndreptate.

(Gabriel Dimiseanu)
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Domnișoara Csilla Ionescu a fost logodită cu în‐
cântătorul inginer Marius Schmit, dar nunta n‐a mai
avut loc. Pentru a înţelege de ce, trebuie să mergem
în Orientul Extrem, unde Lao Xua a tăiat un curcan
de ziua verișorului său, Xiu Xiu. Acesta, din păcate,
a trebuit tocmai atunci să plece în Europa, după ce
a primit telegrama că a fost admis la prestigioasa
universitate Oxford. Așa că a luat cu el în bagajul de
mână două sandviciuri cu piept de curcan. Ghinionul
a fost că într‐unul dintre sandviciuri s‐a strecurat și
un os ascuţit. Xiu Xiu s‐a înecat cu acel os și a murit
înainte ca avionul să facă escala în Dubai.

Venind din direcţie opusă și aflat de asemenea
într‐o escală în Dubai, s‐a nimerit ca tocmai atunci
să se afle pe același aeroport și încântătorul inginer
Marius Schmit. Avionul lui n‐a reușit să decoleze
decât cu șase ore întârziere din cauza vremii nefa‐
vorabile. Acest fapt a reprezentat și un lucru bun: s‐
a decis ca aceași cursă să ducă și trupul lui Xiu Xiu
pe pământul natal. Din păcate, lucrurile s‐au dovedit
mai complicate, pentru transportul unui cadavru fi‐
ind necesare numeroase formalităţi, iar orele de în‐
târziere ale aeronavei au fost și așa prea multe. Cum
Xiu Xiu a fost un tânăr socotit de geniu, înalte
oficialităţi au insistat pe cale diplomatică repatrierea
imediată a cadavrului și a întregului său bagaj. (Nu
se știe de ce a fost atât de important acel bagaj, doar
se bănuiește…) Până să se ia o hotărâre definitivă,
încântătorului inginer Marius Schmit i s‐a oferit va‐
rianta de a‐și continua drumul pe ruta Dubai – Cairo
– Beijing. În felul acesta – și la preţul iniţial! – i s‐a
promis că avea să ajungă mai devreme cu patru ore

la destinaţie. Numai că la Cairo,
aeroportul a intrat într‐o grevă
spontană a turnului de control.
Nimeni nu știa cât va dura neprevăzutul episod.
Totuși, încântătorul inginer Marius Schmit, fire
descurcăreaţă, profitând de șarmul său personal, a
izbutit să plece într‐un avion particular al unui șef
de stat din centrul Africii. Doar că acolo chiar când
a aterizat aeronava prezidenţială, o lovitură de palat
a dus la arestarea tuturor celor ce au sosit cu de
acum fostul președinte. Degeaba a protestat încân‐
tătorul inginer Marius Schmit! A rămas în captivitate
patru luni și din nou doar indiscutabilul său șarm
personal l‐a ajutat să fie printre primii eliberaţi
odată cu noul puci. Condus (în secret) până la aero‐
port, Schmit a fost îmbarcat în prima cursă care a
părăsit ţara. În avion, Marius a întâlnit‐o pe Marie
Lou și între ei s‐a înfiripat o iubire cum nu se în‐
tâmplă decât în cele mai celebre producţii de cinema.
La Melbourne cei doi au hotărât să‐și unească des‐
tinele până ce moartea îi va despărţi.

Rezumând: domnișoara Csilla Ionescu fosta lo‐
godnică a încântătorului inginer Marius Schmit, a
rămas fată bătrână din pricina unui os de curcan
sacrificat la aproape o mie de kilometri depărtare. 

De obicei, nu se investighează atât de profund ‐
iată! ‐ nici măcar evenimentele decisive din viaţa
unor oameni. Însă cine știe câte decese – sau chiar
crime? – nu‐și au originea în asemenea întâmplări
risipite pe micul nostru glob? 

*Gheorghe SCHWARTZ este deţinătorul Premiului
Naţional de Proză „Ion Creangă”, Tg. Neamţ, 2022.

O PROZĂ DE GHEORGHE SCHWARTZ*
De ce a rămas fată bătrână 
domnișoara Csilla Ionescu
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Demnitatea ploii

ochii albaștri ai bătrânului
care nu‐și mai știe adresa
distanţa în care toţi pierdem ceva
care ne seamănă

pânza mototolită
în care somnului i‐a fost frig
o după‐amiază reţinută
cu mâna de porţelan crispat
și oglinda fierbinte
lăcrimând parfum de izmă

aburul unei păsări
închinându‐se către seară
în clopote urcă sărbătoarea
ţinându‐se de funie

Loc de pus capul

cu pași mici prin orașul
care a făcut niște flori
de sarcasm
de altfel se simte bine
îl zgârie o gheară de praf
orășencele poartă
ciorapi de nisip
la fiecare sută de metri
un copac muncește
ca să avem noi
aerul acesta de păpădii
plutitoare nacele cu spori
locul unde să punem capul

Petreceri postume

în nopţile reci fără lună
poeţii morţi dau petreceri
cu brumă și careu de valeţi
o singură dată a fost lună
și brumă și poezie
dar niciunul nu s‐a trezit
din crunta beţie
am avut și noi ce citi
la ora de eclipsă
de soare și singurătate
poeţii ăștia știau toate formele
de a nu fi viu

POEțI DUNĂRENI

Luminiţa Potârniche



Nu cred că există un mai  mare povestitor în lite‐
ratura română decât Fănuș Neagu. Literatura ro‐
mână are îndeajuns de mulţi creatori de povestiri
încât o asemenea afirmaţie să fie privită cu suspi‐
ciune. De ce, mă rog, să fie Fănuș Neagu atât de mare
și de important? Fănuș a scris și roman! ” Frumoșii
nebuni ai marilor orașe” ori Îngerul a strigat” ( ex‐
celente titluri, mai puţin reușite romane) Romanele
acestea nu sânt decât înșiruiri de sclipitoare poves‐
tiri, noduri epice, sunt chiar adevărate coliere  dar
nu sunt romane. În tot ce a scris Fănuș Neagu nu a
fost decât un splendid povestitor. Până și cronicile
sportive erau anecdote, generatoare de legende și
istorii. Când scria despre UTA  Arad scria despre
Baba UTA. Iar Baba UTA căpăta, prin farmecul cro‐
nicarului o viaţă paralelă și chiar dacă destinul său
ca  echipă de campionat nu a fost unul fericit, ca
personaj a fost și este unul memorabil. Fănuș Neagu
avea toate cuvintele la el și le știa cu mare precizie
care le era locul. Zarzării înfloriţi, Bărăganul nesfârșit
și bălţile Dunării erau proprietatea sa privată, tre‐
cute în Cartea Funciară a Stilului. A creat o lume in‐
confundabilă și asemenea regelui Midas orice des‐
cria se poleia cu aur sentimental și multicolor. Venea
din Ionel Teodoreanu dar și din Panait Istrati, avea
rădăcini într‐un Caragiale întunecat  dar în același
timp descindea  fără ocolișuri din lumea Vitoriei Li‐

pan și a lui Chesarion Breb. . Este
uimitor cum știa să facă o litera‐
tură la îndemâna oricui păstrând
neatinse secretele marilor valori estetice. În fapt, li‐
teratura sa era chiar viaţa sa.  Sau, poate, invers. I se
potrivește. Avea nenumăraţi admiratori și puţini ci‐
titori care să priceapă totul. Avea mulţi amici, de tot
felul, de la unii de pahar la alţii de poker, dar prietenii
săi se numărau pe degetele unei mâini. Spunea ade‐
văruri ca un Nastratin Hogea și  fabula ca baronul
Munchhausen,. Nimeni nu putea  spune că el știe
cine este Fănuș Neagu. Eu bănuiesc n lucru – Fănuș
era adevăratul autor al istoriilor din O mie și una de
nopţi. Era Șahul care îndrăgostit fiind de Șeherezada
și voind în același timp să respecte regula anunţată
a uciderii povestitorului care își termină ce are de
spus, inventa singur poveștile, atribuindu‐le iubitei
sale. Fugise de la Serai și se ascundea la Brăila.. Pen‐
tru a vă dovedi acest lucru trebuie să vă rog să citiţi
sau să recitiţi ”Doi saci de poștă”. Este cea mai reușită
short – story din literatura română. Putea fi scrisă
doar de Șahul, adică Împăratul ceţii.  Pe numele său
comun – Fănuș Neagu.  Ne‐a făcut cu ochiul și ne‐a
căftănit, nea Fănuș!  P.S. Ca să fie ca la Brăila, trebuie
să spun că Fănuș Neagu făcuse Liceul Militar. Ca și
mine.

Eugen Uricaru 
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DE AMICITIO

Împăratul ceţei
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Stimată doamnă Mihaela Albu, de ani buni v‑aţi
adâncit într‑o activitate extrem de utilă pentru istoria
culturii noastre, din care au rezultat studii, cărţi și re‑
viste, prin care întreţineţi vie memoria exilului românesc
post‑belic. Ce resorturi intime au declanșat această preo‑
cuare atât de temeinică? 

Pentru a răspunde la o întrebare atât de … perso‐
nală …, referitoare adică la „resorturi intime”, încerc
acum să mă întorc cu gândul la un timp trecut, la pri‐
mele mele cunoștinţe mai temeinice în ceea ce privește
activitatea și opera celor care trăiseră în exil … Când,
exact, și cum s‐au manifestat aceste „resorturi” nu aș
putea să spun. Ca un pârâu firav care, încetul cu încetul,
primește afluenţi  și apoi crește și tot crește, tot așa
unele vagi informaţii au devenit „fluviul” de cunoștinţe
în ceea ce privește literatura și jurnalistica exilului pe
care, îndrăznesc să spun, le deţin acum.

Așadar, când am luat cunoștinţă cu un nume sau
altul, când am citit o carte sau alta … nu aș putea să
spun exact. Unii autori erau în ţară când eram elevă și
chiar studentă. De un Petru Dumitriu (când încă nu „fu‐
gise” – vedeţi, pun în ghilimele acest verb utilizat de
presa comunistă), așadar de numele lui, ca și de Bijuterii
de familie auzisem … în familie. Tatăl meu, profesor de
limba română și pătimaș cititor, o avea în bibliotecă și
mi‐a indicat să o citesc. Apoi au venit anii 70‐80, au ple‐
cat mai mulţi (unii cvasilegal, nu mai intru în detalii câci
se cunosc de acum modalităţile). Printre ei era și Paul
Goma, cu care fusesm în primii ani colegă de facultate,
chiar de grupă la spaniolă (distribuţia pentru limbile
străine era diferită de cea obișnuită și aveam astfel po‐
sibilitatea să fim alături la seminarii și de alţi colegi).

Imediat după 1989 am reușit să citesc Dumnezeu
s‑a născut în exil (într‐adevăr într‐o ediţie nu tocmai
onorantă, dar totuși … apărea în românește faimosul
roman câșigător al premiului Goncourt!) 

Dacă ar fi să mă întorc însă la acele „resorturi in‐
time”, acum îmi dau seama că tot ceea ce am făcut (și,
sper, voi mai face) pentru promovarea exilului româ‐
nesc anticomunist vine dintr‐un spirit de răzvrătire.
Să explic! Privind în urmă, cred că am fost totdeauna
în căutarea noului, a lucrului nebătătorit; am încercat
să deschid mereu noi „porţi”, să fac ceva în viaţă care
nu a mai fost făcut sau, oricum, nu este „la ordinea
zilei”. Așa am înfiinţat la Universitatea din Craiova „Cur‐
surile de vară”, iar la New York „Școala de duminică”
(Sunday School) pentru comunitatea românească
(poate singura de acolo care nu avea o astfel de „școală”
pentru copii). Așa am înfiinţat revistele Carmina Bal‑
canica și Antilethe, ambele unice în câmpul jurnalisticii.
Așa am avut ideea și am adunat (cât de mult am putut)
studiile și articolele despre opera eminesciană scrise
de cei din exil. Carte unică, de peste 600 de pagini, for‐
mat mare, ce stă să apară la editura Muzeului Litera‐

turii.
Am răspuns cam prea mult pen‐

tru întrebarea pe care mi‐aţi pus‐o, dar … m‐a furat
condeiul (pardon, tastele!)

Unele dintre volumele despre personalităţile exilului
le semnaţi împreună cu scriitorul Dan Anghelescu. V‑aș
ruga să descrieţi această colaborare.

Este o colaborare care durează de cca 15 ani. Când
m‐am întors din Statele Unite, se pare că am adus cu
mine și acest „microb”, adică dorinţa puternică de a
afla cât mai multe despre ceea ce ne fusese interzis atâ‐
tea zeci de ani. Colaborarea noastră este una fructuoasă
dacă am judeca fie și numai după cărţile scrise îm‐
preună (Necunoscutul scriitor Virgil Ierunca, ed. Aius,
2020; L.M. Arcade – un scriitor român în exilul parizian,
ed. Aius, 2020; Mircea Popescu – o conștiinţă a exilului
românesc, ed. Vremea, 2019; Eseistica unui fost Săgetă‑
tor. Vintilă Horia, Ed. Aius, 2016; Eseistica lui Vintilă
Horia – deschideri către transdisciplinaritate, Ed. Aius,
2015; Mircea Popescu, un scriitor, un ziarist, o conștiinţă.
Ediţie critică, Ed. Muzeul Literaturii Române, 2014; Les
revues littèraires de l’exil roumaine. Luceafarul. Paris.
1948‑1949 – une restitution –,  Ed. I.C.R., 2013; Revistele
literare ale exilului românesc. Luceafărul. Paris – o res‑
tituire, Ed. Ideea Europeană, 2009 sau chiar și prefeţele
ori postfeţele pe care el le‐a scris la cărţile mele (la
Presa literară din exil. Recuperare și valorificare critică,
Ed. Timpul sau la Memoria exilului românesc: ziarul Lu‑
mea liberă din New York, Ed. Speteanu, 2008). 

Ne completăm foarte bine (el este „filozoful”, eu
sunt „profesoara”, ca să glumesc puţin) și reușim, cred,
împreună, să conturăm personalitatea unui scriitor
din exil (L.M. Arcade, Vintilă Horia, Virgil Ierunca) sau
activitatea jurnalistică a celor din exil (revista Lucea‐
fărul, de exemplu).

Din 2017, aţi dat viaţă revistei Antilethe. Din paginile
acesteia orice român poate afla date importante, lucruri
neștiute, mărturii despre românii de valoare din exil.
De asemenea, publicaţi în paginile acesteia și texte ale
lor preluate din revistele exilului, familiarizând astfel
publicul cu expresia literară și social‑politică a gândirii
lor. Cum s‑a născut Antilethe, cine sunt colaboratorii?
Cum a fost primită în mediul cultural românesc?

Întrebarea/ întrebările se referă la una dintre rea‐
lizările cele mai dragi și voi încerca să răspund pe rând.
Așadar „Cum s‑a născut Antilethe?” În primul rând –
tot din dorinţa de a face cunoscute personalităţile exi‐
lului, altele decât binecunoscuta triadă Eliade, Cioran,
Ionescu. Bineînţeles că și această dorinţă a venit tot
dintr‐un preaplin cultural și sufletesc: cu cât citeam
mai mult, cu atât înţelegeam că acest „domeniu” este

INTERVIUL PORTO-FRANCO

Mihaela Albu răspunde prezent 
la întrebările Danielei Șontica
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extrem de vast, dar mai ales valoros. Și atunci … cum
să‐l împărtășești celorlalţi? Mai întâi am ţinut
conferinţe, sub genericul „Mari necunoscuţi ai culturii
române” – la Biblioteca „Aman” din Craiova, la
Universităţile din Chișinău și Cernăuţi, la „Casa Baciu”
din Brașov… Apoi mi‐am dat seama că o revistă are
(poate avea acum, dar și în timp) o mai largă audienţă
și ne‐am gândit la o publicaţie dedicată exclusiv exilului.
Subliniez acest cuvânt, fiindcă Antilethe vine după Jur‑
nalul literar al regretatului, eminentului om de cultură
Nicolae Florescu, dar de data aceasta nu public decât
ceea ce a fost scris în exil. Nici măcar diaspora nu apare
în Antilethe, din simplul motiv că scriitorii români care
trăiesc în alte ţări se promovează singuri, le apar cărţi
în ţară, tipăresc cărţi aici. 

Cine sunt colaboratorii? Aș pune în ghilimele acest
cuvânt, dacă ar fi să ne referim la cei care semnează în
revistă. Cine mă ajută? Foarte rar și … din când în când,
ca să mă exprim pleonastic pentru a întări ideea, unii
colegi din redacţie. În general reușesc singură să gân‐
desc conţinutul să caut materialul adecvat temei și ru‐
bricilor, să finanţez tipărirea și expediţia.

Cum a fost primită în mediul cultural românesc?
Cititori sunt, nu foarte mulţi, dar care o citesc cu

interes. Între confraţi … nu cu prea mare interes, iar
motivele nu le voi spune eu acum, căci se deduc ușor.
Oricum, scrisul rămâne și, cum spune o vorbă veche,
„urma alege!” Eu sunt mulţumită că măcar așa (sau și
așa) „se întorc acasă” cei ce au pribegit prin lume, dar
cu ţara în suflet și în gând, continuând să scrie
românește și să‐și păstreze identitatea.

Aţi publicat volumul „Revistele literare ale exilului
românesc. Luceafărul” (în română și în franceză), o
carte în colaborare cu Dan Anghelescu, lucrare care în‑
tregește și mai mult perspectiva generală asupra mo‑
dului în care elita românească din exil a gândit, a ac‑
ţionat și s‑a adunat în jurul unor idei. După ce aţi
încheiat documentarea la ce concluzie aţi ajuns: românii
intelectuali din exil au fost uniţi sau i‑a caracterizat
acea dezbinare devenită legendară?

Nu numai din documentarea pentru Luceafărul, dar
și pentru volumele Presa românească din exil. Recupe‑
rare și valorificare critică (apărute la editura Timpul
din Iași) ori Jurnalism cultural în exilul românesc (care
a apărut recent la editura Academiei) am înţeles că
„acea dezbinare devenită legendară” nu este un adevăr
sau … nu este un adevăr deplin. Cercetătoarea germană
Eva Behring, studiind exilul românesc, sesizase
existenţa unei „reţele” culturale care se crease dincolo
de graniţele ţării, dar și dincolo de opinii, orientări po‐
litice ori religioase, de distanţe și vârstă. „Nu facem
nicio deosebire între cei vechi și cei noi. Și unii, și  alţii
ne sunt la fel de fraţi”, se afirma în „Cuvântul de înce‐
put” al revistei Vers. Iar mai departe, sintetizând scopul
revistei (noi putând astăzi înţelege ca fiind exprimat,
direct ori indirect, drept crezul major al tuturor
publicaţiilor românești din exil), se subliniază conti‐
nuitatea prin păstrarea valorilor identitare: „Paginile
acestei modeste publicaţii nu sunt destinate luptei par‐

tizane, ci luptei de conservare a bunurilor noastre.”
Frazele citate din revista Vers se constituie într‐o

abordare surprinzătoare, poate, pentru cei care conti‐
nuă să vorbească despre „dezbinarea” exilului, abor‐
dare pe care, cu siguranţă, și‐ar putea‐o revizui, în pri‐
mul rând în urma cel puţin a parcurgerii cuprinsului
revistelor, a semnăturilor. Ar contribui, însă, în și mai
mare măsură la înţelegerea fenomenului de cooperare
culturală, de o impresionantă anvergură, toate „sem‐
nalările” ori cuvintele de apreciere ale unei publicaţii
faţă de celelalte, „promovări” pe care le întâlnim adesea
în rubrica de final. Astfel, dintr‐un singur număr de
revistă, „inventarul” informativ asupra  producţiei de
carte și de publicaţii românești ale anului respectiv
(de oriunde de pe glob) va infirma – scepticilor sau
negaţioniștilor – prejudecata dezbinării „legendare”.

Desigur, nu putem spune că toţi au fost prieteni, că
toţi scriitorii și jurnaliștii care au trăit în exil s‐au apre‐
ciat reciproc, căci nici nu ar fi omenește posibil. Și
totuși … pentru cine vede fenomenul publicistic pe an‐
samblu va fi evidentă „reţeaua” culturală creată, de
vreme ce într‐o revistă de la Paris întâlnim semnături
de la Roma, Madrid, Lisabona, München etc., într‐una
de la Toronto semnături de la Paris ori New York sau
într‐una apărută în Mexic autori ce trăiau în Franţa, în
Italia ori în Germania. etc.

Între cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai exilului, ne‑
obosiţi promotori ai culturii române, ei înșiși scriitori,
au fost Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. V‑aș ruga să
faceţi un portret de cuplu acestor intelectuali redutabili
care primeau în casa lor de la Paris pe aproape orice
intelectual proaspăt fugit din ţară.

Și nu numai… În casa lor au intrat și scriitori care
au putut pleca în Occident pentru o scurtă perioadă –
de la Gabriel Liiceanu la, să spunem, Marin Sorescu.
Despre cei „proaspăt fugiţi din ţară”, aș da exemplul
Aurorei Cornu, Monica Lovinescu povestind în jurna‐
lele sale despre ea, Aurora, la rândul său, vorbind ade‐
sea despre felul în care au ajutat‐o cei doi să rămână
și să trăiască în Paris.

„Un portret de cuplu” al celor doi eu nu pot face
decât tot pe baza lecturilor. Nu i‐am cunoscut, dar, din
ceea ce scriu și unul și celălalt în jurnalele lor înţelegem
clar, dincolo de informaţiile culturale, dragostea care
i‐a unit, concordanţa în opinii și sprijinul reciproc. Aș
da exemplu numai un interviu cu Nicolae Florescu, pu‐
blicat în Jurnalul literar, când cei doi își completau re‐
ciproc afirmaţiile, se contraziceau uneori, dar în cea
mai elegantă și constructivă manieră.

Cei doi au format așadar un cuplu, dincolo de viaţa
de familie, cu mare implicare în viaţa culturală a Ro‐
mâniei (îmi amintesc că Monica scria undeva că ea n‐
a plecat niciodată din ţară, metaforic vorbind, evident!),
amândoi, prin emisiunile de la radio Europa Liberă
constituindu‐se în instanţe etice și estetice pentru li‐
teratura contemporană.

După cum se cunoaște, în perioada comunistă nu s‑
a permis – oficial – să se vorbească despre exil sau să se
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scrie despre cărţile ori activitatea scriitorilor plecaţi
din ţară. Chiar și numele lor erau interzise. Cât de mult
știaţi dvs despre asemenea autori, din ce surse? 

Într‐adevăr, nu ni se permitea să știm, la școală nu
ne spunea nimeni (profesorii se temeau, firesc), dar
erau emisiunile radio pe care, cu tot bruiajul, le puteai
asculta. Prea multe însă, desigur, nu știam. Nu știam
multe nume și mai cu seamă realizările (nu de puţine
ori cu totul deosebite) ale celor care trăiau în afara
ţării, așa cum nu știam – nu ni se permitea! – despre
scriitorii și artiștii ori oameni de știinţă din Basarabia
ori Bucovina. Mai răzbătea câte o informaţie într‐un
fel sau altul, dar abia după 1990 au început „să vină
acasă” cei de departe. Unii la propriu, care mai trăiau,
alţii la figurat, prin cărţile lor.

Cât de greu v‑a fost/ vă este să vă documentaţi în
acest domeniu în care informaţiile, cărţile, scrisorile,
revistele și urmele biografice în mare parte ale exilaţilor
sunt în ţările în care au trăit? În România ce instituţii
deţin astfel de arhive? 

Foarte greu, aș răspunde direct. Dar la un moment
dat, din aproape în aproape, dacă te interesează un
subiect, ajungi să descoperi noi și noi informaţii, noi
și noi faţete. În România au început să se găsească –
parţial – reviste și cărţi apărute în exil, donaţii ale celor
care mai trăiau sau ale urmașilor. Eu însămi am facilitat
la INMER aducerea de la New York a colecţiei ziarului
Lumea liberă, la care am lucrat ca redactor un timp,
colecţie pe care iniţial am dus‐o (la propriu), împreună
cu Timi Ursu, la ICR New York. Desigur, la INMER se
găsesc mai multe colecţii; la fel la Biblioteca Academiei,
la BCU, la Biblioteca Institutului „G. Călinescu”, la Bi‐
blioteca Universităţii din Oradea, a Universităţii din
Cluj, la viitoarea Bibliotecă a exilului de la Craiova și,
nu în ultimul rând, în fonduri particulare.

Ce ne puteţi spune despre perioada în care aţi predat
la Universitatea Columbia din Statele Unite ale Amercii?

Au fost ani plini de împliniri profesionale, au fost
ani în care am cunoscut un alt sistem de învăţământ,
dar și comunitatea românească din NY, în care m‐am
implicat cu tot sufletul (mă refer în mod special la re‐
vista Lumină lină, fondată și condusă de Theodor Da‐
mian), ca și de Cenaclul „Mihai Eminescu”, fondat de
Th. Damian, de asemenea, cenaclu la care i‐am avut
oaspeţi pe mulţi scriitori din ţară sau din alte zone de
pe glob.

Întorcându‐mă la întrebarea despre Universitatea
Columbia, va pot spune că, pe lângă activitatea de pre‐
dare, am realizat ceva – fără falsă modestie – unic:
prima Conferinţă a studenţilor și profesorilor români
de pe coasta de NE, cu peste 150 de participanţi,
conferinţă care a continuat apoi câtva timp după ple‐
carea mea, dar … de mai mică amploare. 

Eu am plecat, după cum știţi, la Columbia, prin con‐
curs, de la Universitatea din Craiova, iar ceea ce mi‐a
scris un student pe o felicitare de sfârșit de an, cred că
însumează activitatea mea de acolo: „Aţi pus Craiova

și România pe hartă pentru mine!” La aceste cuvinte
nu se mai poate adăuga nimic, cred.

Care este pentru dvs calitatea principală a operei li‑
terare a Monicăi Lovinescu?

Mulţi au declarat că Monica Lovinescu nu ar avea o
operă, nu ar fi fost scriitoare în adevăratul sens al cu‐
vântului, nu are, adică, operă de ficţiune. Dar cine îi
citește memoriile, cine îi citește cronicile literare și
eseurile nu‐i poate nega talentul, stilul său elaborat,
dar și, nu de puţine ori, plin de metafore și cuvinte cu
grijă alese.

În vremea fostului regim, când o ascultaţi pe Monica
Lovinescu la radio, v‑aţi fi gândit că o să vină o vreme
în care o să porniţi pe urmele exilaţilor români în în‑
cercarea de a așeza la locul cuvenit în conștiinţa gene‑
raţiilor de azi și a celor de mâine, sperăm, activitatea și
opera lor?

La această întrebare voi răspunde tranșant – nu!
Nu credeam în primul rând că va veni o astfel de vreme,
nu mai speram aproape și, în plus, nici nu aveam atunci
resursele necesare pentru a mă gândi că voi citi sau
voi scrie despre opera scriitorilor români din exil.

Din experienţa dvs cu studenţii, cum aţi observat că
receptează ei fenomenul exilului?

Am o experienţă veche în predarea literaturii ori
presei exilului. Cu peste 15 ani în urmă (ori mai mult)
am dat la licenţă romanul lui Vintilă Horia, dar apoi și
la o lucrare de gradul I. La Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de Jurnalism, am ţinut singurul curs din
ţară despre presa românească din afara graniţelor,
dând drept subiect pentru lucrări de master reviste
ale exilului. Răspunsul direct la întrebare: da, studenţii
sunt foarte interesaţi de nou, de ceea ce nu știu și des‐
coperă o „lume” fascinantă, interzisă, dar cu multe va‐
lori. Din păcate, foarte puţini profesori au studiat lite‐
ratura și presa exilului, foarte puţini știu așadar și
atunci … ce să predea și ce să știe studenţii (și chiar
elevii) despre aceasta.

Sunt conștientă că recuperarea exilului cultural ro‐
mânesc ar fi trebuit să devină (și nu a devenit, încă
instituţionalizat!) o necesitate de absolută urgenţă.
Dacă cei în măsură să o facă vor înţelege aceasta, cei
care în viitor vor fi profesori vor afla ceea ce scrisese
cândva scriitorul C. Amăriuţei (de la Paris) despre „cul‑
tura românească în exil” care „luptând cu atâtea
greutăţi, are o mare misiune: să salveze valorile trecu‑
tului, să menţină legătura cu Occidentul și să elaboreze
o orientare potrivită cu timpul și cu structura spirituală
a românităţii.”

Acestea au fost dezideratele, în mare parte și
reușitele scriitorilor și jurnaliștilor români din exil!

Și, în plus, viitorii profesori vor putea demonstra
elevilor/ studenţilor de mâine un adevăr absolut, așa
cum îl afirmase cândva tot unul dintre exilaţi, teologul
și scriitorul George Alexe (de la Detroit)  „graniţele
noastre literare, ca și cele etnice sunt altele decât cele
statale.”
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ANIVERSĂRI
La mulţi ani, Mihaela Albu!

Calendar
„Timpul rămâne‑n strecurătoare” (Ion Caraion)

Un ceas, o zi, încă un pas
Un minut cu regretul unui bun‐rămas

O carte, un om, o frântură din cerul aprins
O creangă pierdută în neantul prescris

Un loc pe pământul neutru mereu
O mână de frate întinsă la greu

O fereastră deschisă‐închisă 
Un drum cu lecţia promisă

*
O stradă, o cale fără întors
O lumină întoarsă pe dos

Înghite hulpav nemestecat
Timp nemilos cu gură de lup
Calendarul neterminat
Își mânâncă singur din trup...

Timpul nostru nestrecurat!

Nu scriu...

Vreau să scriu acum
cât mai am lumină
cât nu se‐ntunecară ferestrele
deschise spre începuturi.

Vreau să scriu
despre tot ce strălucise cândva.
Chiar în întunericul amintirii
raza lucește neînchipuit de vie!

Cine eram eu? Cine erai tu?
Două necunoscute rotindu‐și destinul 
în univers

Vreau să scriu acum!
Vreau să scriu acum!

Vreau să scriu acum
cât marginile lumii nu s‐au 

zdrenţuit cu totul
cât întunecatul apus 
n‐a înghiţit hulpav 
începutul 

Realitatea ruptă în două
neputincioasă
nu‐și mai poate coase jumătăţile

Vreau să scriu acum
cât creionul mai ascultă de mână
cât hârtia mai are spaţiu alb

Și totuși...
Nu voi scrie nimic
nici acum, nici mâine ...

Spaţiul rămas – 
prea puţin generos
pentru cât mi‐ar trebui 
să scriu
Tot!

O zi

Ziarul acela răsturnat 
Litere rânduite cu migală
La întrecere cu gândul! 

Cerneala aceea mirosind 
a vechi 
amestecat cu viitor!

Ziaristul acela neștiut
dintr‐o zi oarecare!

El spune mereu o altă poveste
în mereu altă zi.
Noaptea se nasc poveștile
La lumina zilei își schimbă faţa
Se fardează, se parfumează
sunt gata de ieșit în târg

Ziaristul nu le cunoaște drumul.

Ziua începe mereu la fel:
Plictisită de ea însăși.
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Cântecul celui fără de ţară

E‐un loc atât de negru
și‐atâta de departe
că a uitat cu totul
durerea ce‐o împarte.

E‐un loc atât de palid
și‐atâta de albastru
că nu‐și mai poate cerul
permite nici un astru.

E‐un loc atât de singur
și‐atâta de stingher
că i‐au pierit din vise
și stelele din cer.

E locul fără ţară
și fără de hotar
unde‐și împart pribegii
paharul cu amar.

Paralele

Un cal în galop 
O idee ce aleargă pe marginea câmpului;
Un nechezat de izbândă
Un strigăt: Evrica!
O coamă albă fluturând în vânt
O mână desenând prin aer carnea cuvintelor…

Nări adulmecând cu nesaţ văzduhul  
Ochi scânteind la vederea Ideii!

E frig!

Era o insulă…

De gheaţă insula era …

Pe ușa‐ntredeschisă
frigul intra 
intra pe fereastră
pe unde nimerea!

Închideam ușa
zăvoram fereastra
căutam amnarul focul să‐l aprind
așteptam zadarnic soarele
îl așteptam cu jind.

Soarele nu venea…
Pe ușă, pe fereastră
întunericul intra
sufletu‐mi
în gheaţă‐l transforma.

Insula pustie rămânea …

Început

Între o tăcere și altă tăcere
un zgomot de sabie tăind pământul
iarba aceasta seamănă cu toate celelalte
și‐și cere dreptul la viaţă
chiar dacă la capătul drumului o așteaptă gal‐
benul rece

Între o tăcere și altă tăcere
Plesnește asurzitor mugurele
Frunza taie aerul și‐l soarbe cu sete
Se bucură ca o fecioară la primul sărut
Chiar dacă la capătul drumului o așteaptă gal‐
benul rece

Între o tăcere și altă tăcere
Strigătul pruncului asurzește universul
Viaţa își începe drumul!

Începutul, îţi spui, nu seamănă cu nimic …
Un strigăt – 
De trimf? De dezamăgire? De durere?
Bucuria începutului – mereu egală.

Viaţă
„Noi murim la mijlocul unui cuvânt”

Horia Stamatu
Renaștem la începutul altuia
deschidem ochii mari
ascultăm cu inima răsăritul.
Începem urcușul
Minunea vine cu fiecare sunet, 
fiecare silabă rotunjește 
împlinește cerul înstelat;
în noi – o lege nescrisă
un univers se cere descoperit…
Pocnește sămânţa îndoielii
cuvântul îi dă nou înveliș
noi seminţe roditoare plantate în solul 
facerii
Des‐facerea dă târcoale
aduce vocabule fără iubire
ne duce către Valea uitării
către tărâmul fără nume, fără istorie.
Solitudinea cere tovarăș
de luptă/ de cucerire/ de înţelegere.

Cu începutul fiecărui cuvânt
noi TRĂIM!
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CARTEA DE DEBUT

Sub semnul iubirii: Bristena Georgiana Mantu
„Chemări lăuntrice”, volum bilingv, Ed. Timpul, Iași, 2022

Volumul de versuri Chemări Lăuntrice (jurnalul
unui pelerin) de Bristena Georgiana Mantu e bilingv
și cu unele elemente de sugestii faste în limba en‐
gleză, spre deosebire de limba română care se mul‐
ţumește cu calitatea de a fi în transmisiune directă.
Această expunere a eului („propria ardere”) o ob‐
servă și prefaţatorul, A.G. Halil‐Secară. Chiar dedi‐
caţia e sentimentală stând lângă Tăcerea primei
părţi, în Curgerea părţii a doua și, pentru a justifica
ambivalenţa, în fragmentele de jurnal cu care se în‐
cheie cartea, Călătoria, unde predo‐
mină trama narativă. Adică, naturale‐
ţea, deși autoarea invocă „intuiţia” și
„comoara sufletului” ei „pur”: „Oh, sunt
pur și simplu extenuată”, „Atingerea
destinaţiei Santiago reprezintă o me‐
taforă a sarcinii mele sacre a realizării
de sine”.

Chemările Lăuntrice e o carte în
care minimalismul textual e conjugat
cu imaginarul unui eu în căutarea sen‐
surilor existenţei. Sunt pagini de scrii‐
tură confesivă revelatoare pentru o
poetă recentă a unei lumii amestecate.
Lirismul e realizat prin repetiţii reto‐
rice, patetice și emoţionante, cu ten‐
taţii de rime rare și interioare: „Așa că
nodurile încep să se dizolve / iar grijile
în sfârșit să se rezolve / sub razele hrănitoare și line
/ ale iubirii divine contopindu‐se / în inima mea,
ah, simplă armonie (...) // o pură bucurie erupe de‐
odată acum /  lacrimi mă curăţă iarăși pe deplin //
Când îmi deschid inima, / când îmi deschid cu ade‐
vărat inima / pot în sfârșit să respir liber ‐ / râurind,
dansând, liniștind /  mă centrez, mă minunez / mă
odihnesc în duioasă pace” (Când îmi deschid inima).
Inima, lumina, graţia, poezia, iubirea sunt omnipre‐
zente. Evocarea tăcerii mai potolește avalanșa cu‐
vintelor mari și caută dimensiunea în care ne putem
retrage, mai lejeră, mai în proximitatea poeziei „cla‐
sice” în „curgere” spre cele mai noi experienţe. Acum,
versificaţia Bristenei Georgianei Mantu gravitează
în jurul sinelui, iar spaţiului umplut astfel îi cores‐
punde un înţeles mai amplu al cuvântului paterni‐
tate. Ritualurile ontologice capătă greutate în această
lirică fragilă despre fiinţa fragilă gata să renască din
sine însăși mereu, ca într‐un tablou de Edvard
Munch. Cunoașterea spre care aspiră poeta își pre‐
lungește ramurile în autocunoaștere, drum care mai
departe se prelungește în cunoașterea lumii celei

aievea.
Cele mai multe versuri relevă tema împlinirii în

creaţie și în iubire. Creaţia poetică o copleșește, dar
nu capătă însemnele unei arte poetice cât de simple,
ci mai degrabă transmite o emoţie laică: „Poezia, oh,
poezia: / singura și unica / adevărată salvare / re‐
velaţie solitară / pură consolare /  teribilă senzaţie
// Poezia, oh, poezia / singura și unica / consoartă
și muză /  unei minţi obtuze / Confuzia să i‐o difuze
// Poezia, oh, poezia / Unui suflet sensibil / e stâlp

de putere / cărbune lent arzând // mă
predau focului, / focului ostatic!” (Poe‑
zia I)... Între iubiţi e un spaţiu vast ca
oceanul: „Iubire, oare acest spaţiu din‐
tre noi / e infinitul cer de noaptea /
unde lumina mea / totdeauna te va re‐
găsi? (..)  // Oh, iubire de‐ai ști numai
/ câte forme se pot naște / ce cuvinte
nespuse pot în sfârșit / să‐și găsească
un rost în acest vers // În acest spaţiu
mă mir / mă joc și prind viaţă  / la au‐
zul purei melodii / ce‐mi mângâie
inima // Spaţiul dintre noi / îl întâm‐
pin cu uimire, / mă adâncesc în miste‐
rul / unei iubiri împlinite / prin mine,
prin tine!” (Spaţiul dintre noi). Versu‐
rile sunt sentimentale, iubita coboară
în genunchi cu fruntea pe pământul tă‐

cerii eterne și sacre: „s‐o hrănesc prin tandreţe / să
nu‐i sufoc potenţa”. Simplitatea e augmentată la ma‐
ximum, inima participă în „pure melodii” până când
senzualitatea îl închipuie pe iubit „dezgolit pe po‐
dea”, lângă ea. Empatia capătă chip de dorinţă ex‐
tensivă, repetiţiile și superlativele adumbresc liricul
și‐l transformă într‐un fel de erotism plebeu.

Poeta simte nevoia de o izbăvire. „Celor ce duc
în spinare / o rană demult uitată / durere adânc în‐
rădăcinată / ce‐și știrbește inocenţa / și‐ţi provoacă
deficienţa // Mă rog pentru iertare / și doresc ac‐
ceptare / prin această pomenire / eu cerșesc izbă‐
vire! // Vă ţin strâns la piept / bucăţile împrăștiate
/ în inima‐mi în reparaţie / vă aud glasul înăbușit /
cu propriile urechi sparte / vă simt oasele fracturate
/ într‐o îmbrăţișare ce doare” (Izbăvirea). E mân‐
tuirea de primejdii și de suferinţe. Cuvântul conţine
ideea de victorie, izbăvirea de consecinţa păcatului.
Să retragi faptele nedrepte făcute, că numai astfel e
posibil să devii o persoană nouă, care știe ce trebuie
să facă.

Constantin Trandafir
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POEțI DIN DIASPORA

Roata

Răzvrătită de‐o clipă
o bucată de pită
spulberă amintirile
asuprin rătăcirile.

Melcii, șerpii și vinul
pe o muche de ţară
răsucesc iar destinul
și mă trec peste vară.

Se subţie trecutul,
o să învie iar lutul
O să lacrime roata
la‐ntâlnire cu tata.

Ruga pentru noroc

Morţi de vată, putredă,
carne grasă, râncedă,
cruci din lemn de cumpănă.

Sate fără de suflări,
viaţă fără de cărări
peste ţări și peste mări.

Libertate, mai deloc,
lumea trece ca prin foc
rugându‐se de noroc.

În război

O dâră frontul,
o pată de noroi,
unde soldaţii‐păsări
visează la cer
îngropaţi în noroi.

Cu patul puștii
desenând în glod,
iubite de vată
în pragul ușii
și ultimul plod.

Moștenire

Lipiţi pruncii:
de muguri
de măduvă
de cruguri
de promoroacă
de sunet
de toacă.

Semăn cu un urs adormit

Nu mai înţeleg de ce pagina pleacă
stingheră și nu mai găsesc aproape nimic,
am vorbit cred cu universul, și ce dacă
nu mă mai iubești nici un pic!

Mă legăn taciturn în spânzurătoare
și mă podidesc lacrimile pe ascuns,
vai de cerul meu de altă culoare
pe care ieri am desenat un iepure tuns!

Bidiviii s‐au împotmolit în derivă,
limba cea de toate zilele se împleticește,
stau ascuns de dușmani sub o stivă
de cărţi pe care nimeni nu le citește.

Nu mai am nici diftongi, nici vocale,
cerul seamănă cu un urs adormit,
viaţa nu mai valorează nici trei parale
de când păsările au plecat la răsărit.

Din trecut, începutul

Prea rotund lutul,
vierme și putregai,
nu mai văd începutul
nesfârșitului rai

Și supus retrăiesc
prins de timp și nimic
un sfârșit nefiresc
și‐o fărâmă de mit.

Din trecut începutul
mă trezește și strigă
putregaiul râvnește
la lumină și‐i fi frig.

Florentin Palaghia
(Paris)

Motto:
O ciudată reverberaţie
răpune universul,
se vor deschide mai devreme
barurile de noapte
și va începe, desigur,
al treilea război mondial
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SPAțIU LIRIC BASARABEAN

Ion Bâcu (n. 1972)
Lui Mihai Eminescu

În iesle se năștea singurătatea teiului
prin pâlnia de ceaţă
arșiţa slobodă din copilăria versului,
cuţit de fulger taie odgonul
urzit de senin
în iesle scâncește dorul de tei
lacrimi reci transformă cuvântul
în stană de amurg,
anotimpurile se iubesc
și infinitul încălzit de Luceafăr
în iesle Doina descoase
Adormirea Maicii Domnului
visul bătătorit până la spirit
vindecat cu seu de refugiu.

Ecoul Bugeacului

după atâta întuneric în sufletul Bugeacului
pe străzile rănite se aprind felinarele
tercutului, 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 și‐i unica speranţă
a călduri că va cuprinde teama
târziului apropiat cu obloanele închise
și vieţi macabre cu eseuri erupte în dureri
nemărginite: Așează‐te drumeţule pe iarba
sufletului din Bugeac, apoi plimă‐te pe roua dimineţii
să simţi cum adâncul apelor crește
de la frunzele uscate, 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,
la izbândă!

Vadim Bacinschi (n. 1958)
Iarna în Bugeac

Ninge în Bugeac ca‐ntr‐o poveste
Călătoru‐și află locul de popas...
Înainte, zice lumea, mult mai este,
Nimenea nu știe cât a mai rămas.

Ninge în Bugeac. Ca pe la poluri,
spulberă regrete, vise, amintiri,
Vânturi răzvrătite suflă dinspre ghioluri,
Toarnă ger în cupa vechilor iubiri.

Feerie nordică, poveste ‐
În Bugeacul sudic ca într‐un impas...
Înainte, zice lumea, mult mai este,
Nimenea nu știe cât a mai rămas?

Dunărea la Ismail

Galbenă, se duce Dunărea la vale...
A plouat pe undeva, prin alte ţări,
și pornit‐au luturi solitare
să‐și înece solitudinea în mări.

Luturi, luturi, veche moștenire,
loc de a urî și a iubi,
tainic loc de sfântă nemurire
pentru cei ce nu știu a muri.

Luturi, luturi ‐ galbenă moșie,
ale cui sunteţi și care Domn,
ajungând o dată la domnie,
va trezi sicriele din somn?

Ca strămoșii să ne ceară seama
pentru tot ce‐am păcătuit...
Are omul, singură, o mamă,
dac‐o are, până la sfârșit.

Un Pământ, o Patrie le are
Unul, Una. Și nimic mai mult...
Galbenă, ne duce Dunărea la vale,
A plouat departe și demult.

Eufrosina Cojocaru (n. 1968)

Poeţii

Poeţii nu se nasc din întâmplare,
Poeţii nu se fac pentru că vor
E viaţa lor aprinsă lumânare
În mijlocul muncitului popor.
Poeţii toţi mănâncă și beau apă,
Poeţii își scot pâinea prin sudori
În fiecare vers clădesc să‐ncapă
Emoţii, fapte, zile și valori.
Poeţii văd și simt mai mult ca alţii,
Poeţii rabdă mult și răbufnesc
Din dragoste cuvântul și‐l fac spadă
Și apără ce‐i sfânt și ce‐i firesc.
Poeţii văd o lume fără ceaţă,
Poeţii au un fir spre Dumnezeu,
Ei pot dormi cu lacrima pe faţă
Când adevărul nu‐i la locul său...
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I AM WHOLE

I am whole

I am complete

there is nothing 

anymore to seek

the searching 

has ended

I am here 

I am complete

totally incomplete 

forever unfolding

I am now 

I am stillness 

always shape‐shifting

completely still 

I am here 

I am me 

I am the doer 

and the deed

the doing 

and the undone 

I am whole 

I am complete

there is nothing 

of myself

I still need 

to seek 

I am here 

I am meek

I am naked

I am bliss

I simply am

myself

SUNT ÎNTREAGĂ

Sunt întreagă

sunt completă

nu mai e nimic

nicăieri, de căutat

căutarea a luat sfârșit

Sunt aici

sunt completă

total incompletă

mereu în desfășurare

sunt acum

sunt însăși nemișcarea

în eternă mișcare

e o liniște totală

Sunt aici

sunt eu însămi

sunt făptașa

și faptul în sine

facerea

și desfacerea

sunt completă

nu mai e nimic

din mine 

ce trebuie

să fie găsit

Sunt aici

sunt blajină

sunt golașă

sunt beatitudine

sunt doar

eu însămi

TINERI POEțI

Bristena Georgiana Mantu
(masterandă, Institutul de Psihosinteză, Londra)
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Autorii Daniela și Constantin Gumann dedică
această carte tuturor oamenilor cu dorinţa aprigă
de responsabilitate și voinţa de a munci serios, care
ne motivează pe mulţi să ne suflecăm mânecile și
să facem tot ceea ce este necesar. Iar pentru pro‐
prietarii de afaceri care, prin actul nobil de
a‐și expune capitalul personal riscului și de
a crea locuri de muncă, ridicând calitatea
vieţii pentru noi toţi, tot respectul și admi‐
raţia!

10 ani Cu și pentru oameni – este o
carte aniversară, care marchează împlinirea
unui deceniu de activitate în domeniul so‐
cial și este publicată la Editura Detectiv Li‐
terar.

Prin firma D&C Gumann, noi contribuim
zilnic la schimbarea din România. Noi ofe‐
rim locuri de muncă românilor care vor să
lucreze în străinătate. Prin locurile de muncă oferite
de noi, românii câștigă banii necesari să‐și ţină copii
la studii în facultăţi, reușesc să‐și îmbunătăţească
nivelul de trai în familia rămasă acasă, își schimbă
mentalitatea obișnuită „las´că merge și așa”, învaţă
o limbă străină,.. Unele românce reușesc chiar să‐și
deschidă mici afaceri acasă în România. 

Sistemul, creat în 50 de ani de comunism și 32
de ani de democraţie haotică, e prea mare si puternic
sa fie schimbat dintr‐o dată. Cu ajutorul românilor
plecaţi în străinătate, lucrurile se vor schimba ușor
și în România. Schimbarea este un proces foarte
lung și nu se va întâmpla niciodată de la o zi la alta.
Suntem un popor normal, format din oameni care
după decenii de jaf politic au mare nevoie de bani.
Am observat de multe ori o atitudine negativă a ro‐
mânilor din ţară faţă de cei ce lucrează în străinătate.
E trist. Inacceptabil, deoarece românii plecaţi în stră‐
inătate au contribuit la scăderea șomajului și
creșterea puterii de cumpărare. Românii plecaţi
peste hotare, nu au plecat pentru că nu iubesc Ro‐
mânia, ci pentru că au obosit să mai aștepte schim‐
barea pentru care au strigat în decembrie 1989, cu
toată convingerea și plini de speranţe și vise: „LI‐
BERTATE TE IUBIM, ORI ÎNVINGEM, ORI MURIM”.
Aceștia sunt românii care au plecat. Sunt sigură că
se vor întoarce acasă, dacă se va schimba ceva în
bine, dacă va începe să se miște treaba, pentru că ei
iubesc România. Suntem cu sufletul alături de voi
toţi cei din România. Nici nu știţi cât de mult ne iu‐
bim ţara, cât de românește simţim. Ţara din care cu

greu a trebuit să plecăm din cauza politicienilor
corupţi și a ipocriziei ridicate la rang de virtute.

Noi, românii înstrăinaţi de patria mamă, suntem
autentice simboluri de românism care sărbătorim
ŢARA Și POPORUL din care ne tragem, pe oriunde

ne‐au dus cărările vieţii, alături și conco‐
mitent cu ROMÂNIA din inimi și doruri. Ro‐
mânia este pentru mine ţara mea de ori‐
gine. Noi povestim străinilor despre ţara
noastră nu prin reclame cu frunze, noi aju‐
tăm România și românii cu locuri de muncă.

Apariţia asistenţei sociale ca profesie s‐
a produs relativ recent, la începutul seco‐
lului XX, deși îngrijirea celor aflaţi în situaţii
dificile s‐a numărat printre preocupările
comunităţilor încă din antichitate. Multă
vreme după apariţia creștinismului, ocro‐
tirea persoanelor și grupurilor defavorizate

a fost o sarcină asumată de biserică, iar asistenţa
socială era practicată de instituţiile și ordinele  reli‐
gioase.  Statul a început să se implice activ în acest
proces de‐abia după a doua jumătate a secolului al
XIX‐lea, după ce în perioada anterioară fuseseră
emise legi și prevederi care sprijineau săracii și per‐
soanele vulnerabile social. Sistemele naţionale de
asistenţă socială care au dus la nașterea profesiei s‐
au conturat în primele decenii ale secolului XX, când
s‐au introdus forme de sprijin economic bazate pe
sistemul cotizării și retribuirii, specific asigurărilor
sociale. Primele legi destinate conturării unui sistem
de asigurări sociale au apărut în Germania, începând
cu 1883, în timp ce în Anglia, asigurările sociale de
sănătate și șomaj au fost reglementate legal din anul
1911. În România, legislaţia asigurărilor de boală,
bătrâneţe, accidente, invaliditate etc a fost introdusă
în 1912, iar profesia de asistent social a prins contur
începând cu anii 1920. 

Prima instituţie de învăţământ de profil a fost
Școala Superioară de Asistenţă Socială “Principesa
Elena”, înfiinţată în 1929, beneficiind de susţinerea
Ministerului Sănătăţii și a Institutului Social Român.
Meritele pentru dezvoltarea meseriei de asistent so‐
cial le aparţin lui Dimitrie Gusti, Henri Stahl și cola‐
boratorilor acestora, care au utilizat datele rezultate
din cercetările întreprinse în satele romanești. În
perioada comunistă, profesia a fost aproape uitată,
însă după schimbările din anul 1989 nevoia unui
sistem de asistenţă socială bine pus la punct s‐a ma‐
nifestat tot mai acut.”1

O CARTE TRĂITĂ
10 ani

Cu și pentru oameni

1fabricadecariere.ro/asistentul‐social‐o‐profesie‐in‐care‐ii‐ajuti‐pe‐ceilalti
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Bogăţia este în primul rând o stare de spirit!
Bogăţia este mai întâi capacitatea de a crea

bogăţie. Cineva care câștigă bani la loterie sau la jo‐
curi de noroc, chiar și 100 de milioane, nu este un
om bogat, este un om sărac cu mulţi bani. De aceea,
90% dintre milionarii de la loterie sunt din nou să‐
raci după 5 ani.

Sunt însă și oameni bogaţi care nu au bani, spre
exemplu majoritatea antreprenorilor. Sunt deja pe
calea bogăţiei, chiar dacă nu au bani, pentru că își
dezvoltă inteligenţa financiară și asta este bogăţia.

Cum se deosebesc bogaţii și săracii? Când vezi
un tânăr care se hotărăște să absolve, să înveţe lu‐
cruri noi, încercând continuu să se perfecţioneze,
să știi că este un om bogat. Dacă vezi un tânăr care
crede că problema este statul și crede că bogaţii
sunt toţi hoţi și critică constant, să știi că este un
om sărac.

Bogaţii sunt convinși că au nevoie doar de
informaţii și de pregătire pentru a demara,  cei săraci
cred că alţii ar trebui să le dea bani pentru a demara. 

Am înţeles că succesul este de fapt o călătorie, și
nu o destinaţie. Dacă vrei să ai cu adevărat succes,
trebuie să știi când să te oprești. Altminteri cursa
nu se termină niciodată, și efectele sunt frustrarea
și dezamăgirea. Ni se părea că vom pierde trofeul
dacă luăm piciorul de pe acceleraţie, dar asta nu e
decât o teamă autoindusă, care ne împiedică să fim
credincioși nouă înșine. 

Primul secret este să ne implicăm cu toată fiinţa
în dezvoltarea creativităţii. Goethe spunea:

„Dacă nu te implici cu toată fiinţa, există ezitare,
șansa de a te retrage, întotdeauna ineficienţa. În

ceea ce privește toate actele de iniţiativă (și creaţie),
există doar un adevăr elementar, a cărui ignorare
omoară nenumărate idei și planuri splendide: în
clipa când cineva se implică hotărât, se mișcă
providenţa. Îţi vin în ajutor tot felul de lucruri care
altfel nu s‐ar fi întâmplat niciodată. Din această de‐
cizie pornesc un șuvoi de evenimente favorabile, tot
felul de incidente neprevăzute, întâlniri și ajutor ma‐
terial, pe care nimeni nu le‐ar fi visat că vor veni în
întimpinare. Indiferent ce facem sau la ce visăm, să
începem acum. Îndrăzneala are geniu, putere și ma‐
gie.”

„O AFACERE CARE PRODUCE DOAR BANI, ESTE
O AFACERE SLABĂ.”  – Henri Ford

Trecem prin viată ca soldaţii la atac și adesea e
necesară o criză serioasă pentru a ne descoperi ade‐
văratele priorităţi. 

Am învăţat că nu succesul este cheia fericirii, ci
fericirea este cheia succesului, cum de altfel o mare
parte din valorile pe care noi oamenii, credem că le
vom dobândi odată cu reușita supremă sunt de fapt
valori pe care ar trebui să le deţinem cu mult timp
înainte de aceasta.

Preţul succesului trebuie plătit în avans. Succesul
nu este ca mersul la restaurant, unde putem plăti
după ce am luat masa. Pentru succesul dorit trebuie
plătit, absolut de fiecare dată, în avans. Dacă am se‐
mănat, culegem; cauză și efect, acţiune și reacţiune.
Viaţa de care vă bucuraţi azi este o reflectare a
preţului pe care l‐aţi plătit până acum. 

Daniela Gumann, Salzburg
aprilie 2022

Piaţa Unirii, Iași
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Simion Bogdănescu
(Bârlad)

„Trezorier de plăsmuiri, avar și
risipitor, altruist și însingurat, ge‑
neros și risipitor, creatorul bârlă‑
dean, Simion Bogdănescu este un
Midias modern și enigmatic, iar aurul pe care‑l
obţine din cuvinte atinse de harul său, se numește
POEZIE.” (Valeriu Stancu)

Cu cheile bibliotecii
Iubiri târzii, pretimpurii,
atârnă‐n cifre liliecii.

Din moarte nu mai știi să vii
mai nainte de toţi vecii.

E‐un vifor calm de păpădii
pe toată‐ntinderea potecii.

Ce să ghicim din mii de ani
atârnă vremea liliecii.

Din moarte nu mai poţi să vii
cu cheile bibliotecii...

Convoi de cult
Pesemne te‐am urmat atât de mult,
Încât icoană caldă‐mi ești și cult.

Cum să‐ţi strecor în suflet peștișori
De‐ţi pipăie din solzi că tre' să mori?

Sau cum să targ un sfânt ca un zugrav
Fie miop, fie surzit și grav?

Trec prin icoane ca prin ape reci
În care te botez să nu mai pleci.

Dar mergi și murmuri la altar cuvânt,
Un pește‐atinge‐a gură de mormânt.

La fel și eu voi fi uitat demult
Cu ochii surzi într‐un convoi de cult..

Amantă iar
Dacă te uiţi în pieptul meu,
Zărești copilul unui zeu
Strâns ca un pumn de minereu
De aur în deșert, și greu.
Sau dacă‐n goana mea te uiţi,
Vezi faraoni de fildeș, muţi,
Pe care n‐ai cum să‐i săruţi,
Că‐s capete‐n nisip, de struţi.
Struţi‐mi‐ai inima, și eu
S‐aștept să te struţesc mereu
Amantă iar, copil de zeu
În pieptul meu, cavoul meu!...

Mioara Baciu

Izvor de lumină

Un univers întreg mi‐a înflorit
La fereastra târzie a inimii mele,
Un dar divin în suflet am primit
Dumnezeu ne‐a ocrotit, în toate cele!

De zâmbetul tău mă bucur din nou
Și vocea ta calmă mă cheamă
Să‐mi sprijin al neputinţei ecou
În poala ta, dulce, sfântă mamă!

Izvor nesecat de lumină ești
Iubire, speranţă, cântec și dor
Și cât pe pământ ne trăiești
Ne‐alungi norii căci ești un izvor!

Prin anotimpuri de iubire

Desculţă‐n anotimpuri de iubire
Mi‐am oblojit secunda‐ntr‐un castel
Să o feresc de‐a arcului pieire
S‐o mângâi cu al timpului penel...

Mi‐am răstignit plăcerea‐ntr‐un ungher
În care clipa‐și ţipă libertatea,
Să‐mi liniștească sufletul stingher
Ce‐și plânge‐n nemurire castitatea ‐

Desculţă‐n vis, orbecăind prin gânduri,
Mi‐am înmuiat condeiu‐n amintiri,
Îmi alin slova tristă, printre rânduri,
Dau liber frâu, trecutelor iubiri...

Nu e loc de doi...

Norii‐și ard cenușa nespuselor patimi
Peste doruri stinse, ce‐au încărunţit
De năpasta zilei, scursă printre lacrimi
Fulg de noapte albă piere‐n asfinţit...
Ninge peste mine, viscolit și laic,
Prin ocara vremii ce s‐a stins în noi
Peste triluri triste, cu sfârșit prozaic
Printre umbre‐n care nu e loc de doi;
Nu e loc de mine, nu e loc de doi
Se încheie piesa scrisă de‐amândoi...

INVITAțII REVISTEI
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• Așadar, indiscutabil, eu m‑am născut poet. 
• Părinţii mei au fost, într‑adevăr, artiști. Am

crescut înconjurată de mister, poate de frică, de
locuri neobișnuite. 

• Am vizitat orașe ciudate, într‑o Germanie
veche cu catedrale și castele medievale. 

• Da, așa cum ţi‑am povestit, am învăţat la
maici.

• Am visat mereu să locuiesc în hoteluri. Ulti‑
mii zece ani de lecturi în ţările lumii mi‑au dat
și această șansă.

• Tot ce iese din carnea și din gândul nostru
poartă amprenta unei alte vârste. Dar asta nu
înseamnă că tinereţea e frumoasă și bătrâneţea
e urâtă. Frumuseţea ca și morala, sunt convenţii
ale raţiunii noastre. În realitate, totul e frumos,
poate de aceea la unele popoare doliul e alb, ve‑
sel, cum sunt chefurile care însoţesc parasta‑
sele.

• Îndrăgostirea e o soră mai tânără care o să‑
mi șteargă fruntea de sudoare când o să agoni‑
zez

A.B.‑ Doamna Nora Iuga, ne aflăm la Satu Mare,
tocmai s‑au încheiat „Zilele Culturale Poesis” – în
acest an revista a împlinit 25 de ani, cum vi se pare
revista, evoluţia ei?

– Îmi ceri să‐ţi vorbesc despre Revista „Poesis”
și iată, în capul meu, se face imediat conexiunea cu…
Eminescu. Mărturisesc că în anii aceia, când fetiţă
din mine se primenea în faţă și, în loc să asculte po‐
veștile bunicii, citea „Geniu pustiu” și „La aniversară”,
într‐o carte veche de prin anii ‘43, se substituia firesc
acelei fete, care iubea un „geniu”.

Pe vremea aceea nu știam exact ce e un… geniu.
Nu știu nici acum. În cuvântul ăsta vedeam ceva
sumbru și imprevizibil. Ceva de care trebuia să te
aperi, iar Poesis , un vis… cel mai frumos. Cred că
am citit “Geniu pustiu” de vreo zece ori. Îl purtam
tot timpul cu mine. Poeziile lui Eminescu, în schimb,
le citeam așa cum îmi făceam temele pentru școală.

Nu‐mi plăceau decât “Luceafărul” (râde), „Călin”
și „Strigoii”. Mai ales „Strigoii”! Poate de asta am
vrut să îmi botez băiatul Arald.

Și acum, iată vorbim de „Poesis” care aniver‐
sează… 25 de ani, așadar „La aniversară”! Îţi spu‐
neam de o vârstă când am întâlnit poezia și de atunci
nu cred să fi existat o singură zi în care să nu fi citit,
sau să fi citat un vers…

Ani în șir am visat o revista de poezie și visul
meu s‐a materializat, exact acum 25 de ani, prin
apariţia revistei „Poesis” ‐ al cărei titlu este el însuși

cel mai frumos poem. Și
acest dar pe care orice
poet și l‐a dorit îl dato‐
răm poetului George Vul‐
turescu.

Revista crește de la an la an, e o revista deschisă
tuturor generaţiilor, o revista care aduce poeţi din
toate colţurile ţării și de pe alte meleaguri, o revista
care unește visătorii acestor lumi prea grăbite, spu‐
nându‐le parcă “Opriţi‐vă pentru o clipă, priviţi
această biserica de lemn, această ie, acest câmp cu
flori, ascultaţi acest pârâu”…

O revista care leagă un ţărm îndepărtat de unul
care abia începe să se arate…și nu pot să nu amintesc
aici de impetuozitatea cu care vine valul acesta mare,
puternic, de o tinereţe care devansează totul cu o
rapiditate de TGV – o tinereţe prădalnică scotocind
prin sertarele tuturor poeţilor lumii…

Ne contaminează. Mă refer la “Poesis Internaţio‐
nal” jună revista pe care i‐o datorăm poetului Clau‐
diu Komartin. Azi, „la aniversare”, se cuvine însă, să‐
i urăm ctitorului George Vulturescu și minunatei
sale lucrări „citius, altius, fortius”.

A.B.‑ Au fost zile pline de evenimente culturale:
premii, distincţii, podium poetic, lansări de carte, con‑
ferinţe, momente când ne‑am revăzut cu alţi colegi,
i‑am ascultat citind, povestind…

– Întâlnirea sărbătorească de aici de la Satu Mare
a fost emoţionantă, pentru că poeţii au venit de de‐
parte mânaţi de dragoste pentru Poezie. Din păcate,
în afară de poeţii Ion Mureșan și Adam Puslojic, nu‐
mele “mari” au …cam lipsit. Personalităţile sunt
foarte solicitate, chiar și atunci când “Poesis” împli‐
nește 25 de ani și, că orice femeie, odată cu trecerea
timpului, nu mai e o…trufanda, fiindcă priorităţile
se mai schimbă “după modă, după port…”

A.B.‑ Mulţi au observat că la eveniment au parti‑
cipat puţine…poete, ce părere aveţi?

– Da, am observat și eu. Se pare că n‐am fost
decât cinci – una și una! (râde!) Poate că femeile se
deplasează mai greu ca bărbaţii, sau sunt mai mof‐
turoase, dar când îţi cunoști valoarea de poet nu se
poate să nu te simţi minimalizată, că să mă exprim
eufemistic, dacă distinșii moderatori în prezentarea
pe care ţi‐o fac – mă refer la recitalul poetic de la
Castelul Karolyi din Carei ‐ nu găsesc alte calificative
(decât o „poetă foarte frumoasă”, „veșnic tânăra” sau
„specialistă în vinuri” etc.), de parcă am fi „vedete”
de revistă, sau, în cel mai bun caz, clientele tabloi‐
delor.

INTERVIU CU NORA IUGA

„Mai vorbim și mâine...”



41

PORTO - FRANCO

A.B.‑ În multe dintre interviurile mele, discut cu
interlocutorii despre începuturile literare…De unde
a venit „gustul” pentru scris?

– Am răspuns în multe interviuri la întrebarea
asta. Arta, spre deosebire de orice altă disciplină,
nu e ceva ce se poate învăţa. De aceea, mi se face
greaţă, sau, mai bine zis, frică, atunci când aud vor‐
bindu‐se în Europa actuală cu atâta entuziasm de
„creative writing”. Unui poet „făcut” după metodă, îi
prefer ca robot.

Așadar, indiscutabil, eu m‐am născut poet. Pă‐
rinţii mei au fost, întradevăr, artiști. Am crescut în‐
conjurată de mister, poate de frică, de locuri neobiș‐
nuite. Am vizitat orașe ciudate, într‐o Germanie
veche cu catedrale și castele medievale. Da, așa cum
ţi‐am povestit, am învăţat la maici. M‐au atras, la
vârsta de șase ani, muzeele inchiziţiei! Cred că e su‐
ficient ca să îţi dai seama că eu cred că numai acela
e cu adevărat poet care reușește să treacă în spaţii
străine lumii de toate zilele, cu ușurinţa cu care treci
dintr‐o cameră în alta.

A.B.‑ Vi s‑a îndeplinit
tot ce v‑aţi dorit în viaţă?

– Da, mi s‐au îndeplinit
toate dorinţele, absolut
toate! (zâmbește) De la
vârsta de cinci ani am în‐
ceput călătoriile cu trenul
prin marile orașe ale lu‐
mii. Și acum fac 33 de ore
până la Berlin, dar îmi lip‐
sește mirosul locomotive‐
lor cu aburi…

Am visat mereu să lo‐
cuiesc în hoteluri. Ultimii
zece ani de lecturi în ţările
lumii mi‐au dat și această
șansă. Și tu mi‐ai povestit, Angela, că‐ţi dorești acest
lucru! Așa să fie!

Am apărut pe o scenă întâi la 20 de ani, când mi‐
am înterupt facultatea pentru un an, devenind tele‐
fonistă și pe urmă stenodactilografă la un birou de
copiat acte. Nu mai puteam suporta cursurile de
Marxism și de Economie Politică. Atunci, m‐am de‐
dicat teatrului de amatori. Am jucat pe scenele unor
licee: la Șincai, la Cantemir, pe scena de la Cărămi‐
dari, sub egida Așezămintelor Culturale.

Acum, la această vârstă, am devenit și… actriţă
de cinema.

Uncristian, acest pluritalent, veșnic neobosit, mi‐
a făcut un film documentar de autor: „Aici Nora
Iuga”.

A.B.‑ Ce fel de film este?

– Unii spun că ar fi, de fapt, film artistic. E ca un
puzzle. O viaţă făcută din bucăţi. Eu zic că este o
reușită. Dar marile reușite au fost: căsătoria mea cu
poetul George Almosnino și băiatul nostru Tiberiu
Almosnino care a devenit prim balerin la Opera Ro‐
mână. Nimeni nu mă poate convinge că sunt o „poetă
mediocră” și o „impostoare”, nici măcar „marele”
poet Dan Sociu…Cred în ereditate. El e prea tânăr,
ar trebui să mai citească. Arta adevărată nu e doar
cea care ne seamănă!

A.B.‑ Ce nu vi s‑a împlinit? Ce mai aveţi de făcut?
– Vreau să trăiesc, să termin romanul la care lu‐

crez acum și …să văd o minimă reacţie din partea
criticii.

Și octogenarii au ceva de spus despre viaţă asta.
Câtă vreme mai vieţuiesc, sunt contemporanii noștri.
Poate n‐ar strica din când în când să vedem ce mai
zic, chiar dacă… se retrag ca melcii în cochiliile lor.

A.B.‑ V‑am auzit deseori afirmând că nu v‑aţi în‑
drăgostit în viaţă decât de… poeţi.

– Da, de fapt, tot
ce am spus până
acum, explică, într‐
un fel, singura mea
„formă de încreme‐
nire în proiect”. Pen‐
tru că, în rest, îmi
place să văd tot ce
mișcă în lumea asta,
râul, ramul, și... să mă
las dusă înainte de
val. Doar, ai văzut.
Probabil că familia
mea a purtat arta ca
pe un stigmat…

Mi‐a plăcut întot‐
deauna să vorbesc

altă limbă, pe care numai poeţii o cunosc. Lucrurile
astea nu se explică…

A.B.‑ Ce este îndrăgostirea pentru Dumneavoastră,
în toate cărţile descrieţi această stare…

– Vai, am vorbit de atâtea ori despre nebunia asta
sublimă, aș numi‐o „boală divină”, cum i se spunea
pe vremuri epilepsiei, o boală de care nu mai știi de
tine ! E o soră mai tânără care o să‐mi șteargă fruntea
de sudoare când o să agonizez…(zâmbește).

A.B.‑ Puteţi să îmi spuneţi despre ce este vorba în
romanul la care lucraţi acum? Pare cartea… unei alte
vârste!

– Asta nu se spune (râde). Cum să‐ţi mărturisești
crima, înainte de a o fi comis? Tot ce iese din carnea
și din gândul nostru poartă amprenta unei alte vâr‐
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ste. Dar asta nu înseamnă că tinereţea e frumoasă
și bătrâneţea e urâtă. Frumuseţea ca și morala, sunt
convenţii ale raţiunii noastre. În realitate, totul e
frumos, poate de aceea la unele popoare, doliul e
alb, vesel, cum sunt chefurile care însoţesc parasta‐
sele.

A.B.‑ Am citit într‑un interviu cu câtă ușurinţă dis‑
cutaţi despre viaţă, moarte… Vă e teamă de ceva?

– Dacă mă gândesc bine, frică devine un senti‐
ment din ce în ce mai vag. Nu știu dacă mi‐e frică de
moarte propriu‐zis, fiindcă ea nici nu există. Nu
există decât clipa premergătoare.

A.B.‑ Și atunci ce este?
– Atunci e trupul cu… spaima lui animalică de

durere. În orice caz, de veșnicia morţii te asigur, An‐
gela, că nu m‐am gândit să mă cutremur vreodată!

A.B.‑ Suntem la finalul interviului nostru, cât de
repede a trecut timpul și mai aveam atâtea de spus.
Aveţi să transmiteţi ceva anume cititorilor Dumnea‑
voastră?

– Cei mai dragi îmi sunt cititorii așa‐ziși obișnuiţi.
Cititorii fără ifose de scriitori. Nu suport lumea cri‐
tică, aia ultra intelectuală care strâmbă din nas la
orice și… bârfește din inerţie. Scriitorii au multe tră‐

sături comune cu jurnaliștii care vânează în folosul
trustului căruia îi aparţin. Nu pentru că nu ar putea
fi obiectivi, dar aleargă cu limba scoasă după…lumea
bună.

Dragii mei cititori, care mă opriţi pe stradă, în
supermarketuri, în autobuze, la chioșcul de ziare,
voi care veniţi la lecturile mele și mă citiţi cu puterea
voastră simplă, cinstită, de înţelegere, în voi cred cu
adevărat. Și vouă vă mulţumesc mai presus de orice.

A.B.‑ E trecut de miezul nopţii, mai avem ceva să
spunem? Sau continuăm mâine? Am impresia că acest
dialog între noi nu se va sfârși niciodată…

– Cândva, poate o să‐l continui tu singură la 1
noaptea, în altă cușetă de patru paturi, în alt tren,
care o să te ducă spre București. Mai vorbim și
mâine…(zâmbește discret).

Când stingem lumina și închid ochii, sunt iar sin‐
gură cu mine. Singură. Singurătatea cred, e un lucru
foarte frumos, ca moartea, fiindcă nu e materială
și… n‐o simţi.

(Mai 2014, în tren, Satu Mare / București)

Interviu realizat de Angela Baciu si publicat
în volumul „Despre cum nu am ratat o litera‑

tură grozavă”, Editura „Junimea”, Iași, 2015



43

PORTO - FRANCO

SALON LIRIC DE VARĂ

REGĂSIRE

timp pierdut
timp rămas
timp cerșit
timp 
ca o jumătate de moarte

Încăpere cu un singur perete
de care 
ciocnești paharul cu pâine

Dintre cărămizi 
curge vin

ÎNTR‑O CAFENEA

într‐o cafenea 
stă un domn și bea
dar nu bea cafea,
bea din viaţa sa 
Soarbe din licoare 
tinereţea care 
‐ delicată floare
l‐a durut prea tare 
Ceașca‐i de iacint
pare‐un labirint
decorat cu‐argint:
"Lebede murind" 
Dezghioacă‐apoi
galeșul mierloi,
ochii triști și goi,
inima ‐ noroi
Nicio umbră‐n doi...

NU

Nu purta pălăria cea veche, 
doar pentru că cea nouă nu‐ţi șade bine
Nu vorbi despre vieţi, cum ai vorbi despre
viruși
Nu ispiti
Nu minţi
Nu aștepta mulţumiri, mulţumește
Nu iubi decât atunci când ești orb de iubire
Nu urî, mai ales întunericul

Nu îţi aminti nicio greșeală 
dintre cele pe care nu le‐ai făcut 
Nu hrăni boema cu bârfe
Nu miza pe asul din mânecă,
pentru că nu 
întotdeauna e vorba despre minuni
Nu intra cu bormașina‐n perete
dacă auzi plânset de bebeluș la vecini
Nu primi înainte de‐a da
Nu‐ţi dezveli chiar de tot inima 
Nu privi în gol
Nu atinge
Nu asculta povești de război
Nu călători până dincolo
Nu

HIPNOZĂ 

după o ploaie rapidă pe asfaltul încins
de lângă zidul pe care
nu‐l atinge nimic
chemăm pe nume o femeie nesigură
o fiinţă oarecare 
ce are 
vrăbii sub gene și
câţiva nasturi descheiaţi sus
la bust 
Deodată cu dimineaţa zilei de mâine
ea, înaltă, se strecoară pe poartă
O strigăm 
și vedem cum se face palidă,
tot mai palidă 
O urmărim așadar până când
podeaua pe care calcă se despică 
și picioarele i se topesc 
în pământ 
Dacă deșertul e veșnic
paloarea ei 
va semăna din ce în ce mai mult
cu o lumină slabă, 
mai slabă
Vom observa apoi 
cum la rându‐i ne vede 
și începe îndată să scuture 
genele lungi
ca niște aripi de fluture

Diana Trandafir
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CRONICĂ LITERARĂ
O evanghelie (quasi)mioritică pentru fiecare 

(om, mahala, favelă, cartier ‑ non‑rezidenţial?)
Eugen Uricaru, Locuri părăsite, Ed. Junimea, Iași, 2021

Ca și în cazul lui D.R.Popescu, despre a cărei lirică
am scris tot în paginile revistei „Porto‐Franco”, des‐
coperim un poet remarcabil „într‐un” prozator con‐
sacrat. Eugen Uricaru este la al doilea volum de ver‐
suri, care este, de fapt, un poem în două părţi,
intitulate „Privit de aproape” și „Locuri părăsite”,
denumirea celei de‐a doua părţi extinzându‐se asu‐
pra întregului.

Este, dacă vreţi, o încercare de mistică aproape
anti‐mistică, un modernism viguros și instrumente
suprarealiste moderate demonstrând că tema reli‐
gioasă poate fi mereu „apropiată” non‐conformist.
Spaţiul și Timpul sunt puse în paranteze,
„Locul părăsit” căpătând o valoare este‐
tic‐ontologică deosebită. Este un fel de
punere în abis imaginar cam cum face și
George Cornilă în recenta sa „Rezervaţie”,
unde își imaginează că Adam și Eva sunt
descoperiţi prin Munţii Vrancei, în urma
surpării provocate de un cutremur. Ce ar
fi dacă un Mântuitor s‐ar naște din nou?
Este un subiect incitant pentru Eugen Uri‐
caru, pe care l‐a mai atins și în romanul
„Grădina Paradisului” (Iași, Polirom,
2020), Ioan Holban, autorul „Cuvântului
însoţitor” numit „Noul Ierusalim”, subli‐
niind:  „Locuri părăsite este o biografie lirică a Prun‐
cului, a vieţii pământene a lui Iisus, mahalaua este
spaţiul fiinţial din Noul Testament, în care se petrec
toate cele știute din Evanghelii, noul Ierusalim, la
fel cum Cezar din Supunerea și copilul abia născut
din Grădina Paradisului, jertfiţi la instalarea regi‐
mului comunist în România și, respectiv, la o răscoală
legionară în Piatra Neamţ, sunt ipostaze ale Fiului,
în ceea ce Unamuno numește  «sentimentul tragic
al vieţii»”... (p.6)

Scriitorul este atent și la absurdul relaţiei om‐
divinitate, fiind fin ironic în ceea ce privește româno‐
centrismul unora (ca să nu ne referim la filetism!),
adaugând la celebre vorbe românești via Noica și
sintagma „nu prea”, într‐un text care ne aduce aminte
și de „mutismul” lui Lucian Blaga (posibilă explicaţie:
pruncul din burta mamei este martor la moartea
prin accident a surorii!): „Până la șapte ani nu a scos
un cuvânt./ Asta nu însemna că nu asculta tot/ ce
foșnește, ce zumzăie, ce murmură, ce face/ din ceea
ce nuse vede/ ceea ce se aude.// Nimeni nu credea
că va vorbi vreodată./ Nici nu avea mare nevoie.

Avea mâini și privea/ într‐un fel care spunea tot.
Pentru el vorbeau/ ceilalţi. Nu rosteau ce voiau, gura
vorbea fără ei. Apoi se mirau de ceea ce spuseseră./
Știa să scrie și să citească în mai multe limbi./ Dar
nu scotea o vorbă. Citea și scria/ în elină, aramaică
și slavonă, turcă,/ persană și armeană. Nici nu se
găseau cărţi/ pentru limbile pe care le cunoștea.
Dar nu scotea/ un cuvânt.// Asta până când, într‐o
zi, s‐a trezit ca dintr‐un somn/ agitat. Poate visase.
A privit în jur și a rostit/ primele sale cuvinte./ Cu
toate că știa engleză, franceză, germană și finlan‐
deză,/ primele sale cuvinte au fost românești.«Cum

vine asta ‐ nu prea?»/ Era singura limbă
cunoscută în care, se pare,/ cuvintele as‐
tea aveau sens.” (pp.21‐22)

Desigur, sunt câteva texte în care
limba română este absolut „necesară”
pentru înţelegerea întregului, dar se
poate spune că este o creaţie de valoare
universal valabilă, cartea în întregime pu‐
tând fi tradusă, adaptată pentru orice
limbă, orice neam. Cum sugeram mai sus,
deseori poţi crede că ești în vremurile lui
Iisus Nazarineanul, doar uneori apar ele‐
mente care te trimit la contemporanei‐
tate ori la evenimente din secolul abia

trecut.
Într‐un fel, după cum observa poetul Sterian Vicol

într‐o conversaţie, prozatorul schiţează în această
carte o posibilă viitoare nuvelă sau poate un nou
roman, în care Libertatea, Adevărul, Destinul vor fi
de o importanţă inevitabilă.

În „Eu le vorbesc…” (p.42): „«Eu le vorbesc doar
celor liberi. Săraci, urmăriţi,/ bătuţi de soartă, bol‐
navi și disperaţi,/ însă, toţi, oameni liberi.»/ Cei bol‐
navi îl priveau rugător să‐i elibereze de boală./ Cei
săraci nu așteptau decât un coltuc de pâine./
Urmăriţii credeau că în umbra lui vor putea dormi/
cu ochii închiși și poate chiar să viseze, spre
dimineaţă./ Necazul fiecăruia atârna greu, atât de
greu încât/ libertatea sa se târa prin noroi și își bles‐
tema zilele ‐ liber faţă de ce, libertatea și ce?/ Nicio
cârtiţă nu‐și va dori să zboare și nici/ să vadă lumina.
Nu poţi să‐ţi dorești ceea ce nu cunoști.«Eu le vor‐
besc doar celor liberi, doar lor». Acesta era adevărul.
pentru a‐i ajuta să‐l înţeleagă/ a trebuit să‐i mo‐
mească, să‐i înșele,/ cu firimituri, minuni, și aduceri
la viaţă.”
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La final, „naratorul” este parcă Carl Sagan, David
Attenborough sau Morgan Freeman (ultimul în re‐
centul film documentar despre… Dumnezeu, „The
Story of God”), comentând din off. În „Nu se poate
mai bine!”, p.71‐72, critica și satira vizează „apucă‐
turi” ale societăţii de consum, aingându‐se în final
iarăși problema libertăţii: „…Mai avem de vânzare
nevestele,/ copiii și praful de pe tobă./ După aceea
vom fi liberi. Orice proprietate/ e o închisoare pen‐
tru spiritele libere. Vom fi/ liberi, iar atunci vom
avea de vândut/ chiar libertatea noastră. Poate/
atunci ne vom pune în mișcare. E un lucru/ Impor‐
tant să te miști, să‐ţi recapeţi libertatea./ Până
atunci/ să ne bucurăm de afaceri.”

Pentru scriitor/narator, o „Dies Irae” (p.43) ar
putea suna cam așa: „«Se pare că lumea ce v‐am ară‐
tat‐o nu vă ajunge./ Nu vă ajunge. Asta înseamnă că
aveţi sufletul gol și/ sunteţi lacomi, nu flămânzi!»/
Așa le‐a spus pe când erau adunaţi grămadă și/ îl
vorbeau de rău pentru că/ nu le făcea îndeajuns de
mult bine./ «Dacă tot te‐a scăpat de boală/ măcar
să te facă sprinten și vânjos, ca la tinereţe./ Ori fără
de moarte, dacă are asemenea puteri!/ De ce nu
dezleagă băierile sacului, de ce/ ne dă cu ţârâita, că
nu dă de la el?!/ Până la urmă, cine e el, cine se
crede?/ O fi rege, o fi împărat și nouă nu ne spune?/
Nouă nu ne trebuie nici rege, nici împărat,/ niciun
fel de trimis. poate să vină/ din ceruri, dar să se
poarte omenește cu noi!»”...

Hermeneutica Divinului (creștinesc) este dură,
de o luciditate cutremurătoare (cu un ecou din Marin
Preda): „Sunt zile când te simţi neputincios ca o
pradă. Chiar ești o pradă./ Sunt zilele în care toţi cei

pe care îi întâlnești,/ toţi cei care vin zâmbind ori
cu ochii în lacrimi,/ toţi îţi cer câte ceva. Tu nu mai
ești decât prada./ orice bucată,/ orice fărâmă e de
folos./ Nevoile lor sunt mari. Uneori, incredibile,/
iar tu trebuie să le crezi/ și să le stingi așa cum stingi
flacăra lumânării,/ cu degetele,/ fără să simţi dure‐
rea, fără să simţi arsura./ Așa sunt ei, cu sufletul
scrum, tu nu/ exiști. Altcineva, altceva îi atrage./
Gustul sărat al sângelui tău. Gustul/ dulceag al cărnii
tale. Cauţi disperat din ochi o privire./ Doar uitături.
Îţi cer și/ te mint. În curând te vor scuipa gros în
obraz și/ vor trece mai departe, ocolind trupul tău/
care nu mai poate oferi nimic./ Nu poţi face altfel,
când la ușă se află/ o armată de suferinzi./ Despre
săraci, nici nu mai poate fi vorba./ Lor nu le poate
cere nimeni să iubească.” (pp.35‐36)

Bref, „priviri literare”, filosofice chiar, iar nu „ui‐
tături”, Eugen Uricaru dovedind încă o dată că este
una dintre conștiinţele lucide ale epocii noastre (dar
și ale istoriei universale), dintr‐„un Ierusalim”, „de
margine” (dacă nu toată lumea este un Ierusalim!):
„Drumul e presărat cu semne ascunse./ Atunci când
începi să le vezi, întâi ca prin ceaţă, apoi din ce în ce
limpede, asta/ vine cu vârsta, semnele devin al‐
tceva./(...)/ Acolo unde începe/ drumul drept sau
greșit, totul e un zâmbet larg,/ un îndemn, o promi‐
siune generoasă./ Apoi, semnele, din ce în ce mai
vizibile, schimbă/ totul în altceva. Nici nu contează
în ce. E altceva.// la noi, în partea asta de lume, dru‐
murile sunt/ obligatorii, chiar dacă faci alegeri
proaste./ Așa apare un destin tragic. De fapt, e doar
greșit.” (pp.97‐98)

A.G.Secară
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NICOLAE BUSUIOC ocupă un loc distinct în lite‐
ratura română actuală, ca important  eseist și critic
literar, cunoscută fiind efervescenta și permanenta
sa implicare culturală, în calitate de scriitor și gaze‐
tar. De‐a lungul bogatei sale activităţi creatoare, a
publicat cărţi, articole, recenzii, interviuri, eseuri și
note de călătorie, care s‐au impus prin originalitatea
stilului său de‐o eleganţă aparte și prin fineţea și
acuitatea observaţiei critice.

Volumul APERTO LIBRO (III), apărut la Editura
„Vasiliana”, Iași, 2021 cuprinde cronici de carte de‐
dicate unor autori contemporani și eseuri cu o
pronunţată tentă filosofică. Apariţia acestei cărţi se
înscrie pe o linie de  continuă ascendenţă spirituală
a procesului de  cunoaștere a fenomenului literar
contemporan, susţinută de intensa pasiune a auto‐
rului pentru informare și cercetare. 

Autorii selectaţi în această lucrare sunt abordaţi
dintr‐o perspectivă analitică deosebit de complexă,
urmărindu‐se cu acribie și profundă erudiţie
evidenţierea specificităţii fiecărui demers creator,
cu generozitate și consideraţie, într‐o orchestraţie
de înaltă virtuozitate a actului critic. Observăm că
intenţia lui Nicolae Busuioc este deliberat construc‐
tivă, căci parcursul său analitic livrează informaţia
cu maximă delicateţe, dintr‐un sentiment de soli‐
daritate aproape  fraternă cu autorul vizat.  

Oprindu‐se asupra volumului de proză semnat
de Catinca Agache, „Akassia”, criticul remarcă faptul
că „autoarea posedă tainele construcţiei unui roman
și evoluţia graduală a narativului, care urmează o li‑
nie bine gândită, oferind diferenţiate perspective asu‑
pra evenimentelor descrise.  În romanul „Akassia”, (...)
realizează o clară imagine a realităţilor unui timp,
într‑un melanj de o mare diversitate a ipostazelor,
când ideale și dorite, când triste și dureroase, prin
dimensiunile interioare ale personajelor. ”

Despre Nicolae Busuioc aflăm că este „un scriitor
împătimit de Basarabia” (Constantin Mănuţă),  care,
„La începutul anilor 1990, în calitate de director al
Bibliotecii „Gh. Asachi” din Iași, a iniţiat și coordonat
un Salon de carte românească la Iași și la Chișinău,
în fiecare toamnă, transformând Podul de flori într‑
un pod de carte etern”. Prin urmare, evocarea aca‐
demicianului Nicolae Dabija, scriitor și important

om politic din Basarabia, considerat „lider de
generaţie” este evident omagială, pe un ton de o sin‐
ceritate emoţională copleșitoare: „De‑a lungul tim‑
pului, cu prilejul atâtor întâlniri de la Iași și Chișinău,
mi‑am dat seama de vitalitatea, dinamismul și sim‑
bolismul exprimării sale în tot ce scrie. Actul său ar‑
tistic nu poate face abstracţie (...) de idealurile
naţionale, de sufletul înstrăinat într‑o istorie terori‑
zată până la mutilare, de sentimentul ardent al
continuităţii limbii, tradiţiei și spiritului românesc”.

Nicolae Busuioc transmite informaţiile într‐o ma‐
nieră personală, cu incursiuni și conexiuni intelec‐
tuale în cultura universală, considerând că „bucuria
lecturii este însoţită și de bucuria intelectuală”.  Astfel,
referindu‐se la volumul de proză scurtă „Eu și celă‐
lalt”, publicat de Ana Dobre, pune în evidenţă „con‑
tinua invocare a unor figuri ilustre din filosofie, artă,
istorie, literatură, mitologie”.

Interesante și demne de reţinut sunt și propriile
reflecţii pe marginea realităţii cotidiene, care repre‐
zintă sursa de inspiraţie pentru scriitori.  El însuși
o fiinţă de esenţă solară, autorul pare îngrijorat de
soarta omenirii ameninţate de iminenţa prăbușirii
în neant, „mai ales când împărăţia întunericului aca‑
parează până și sensul cuvintelor”, de aceea este cap‐
tivat de poemele lui Sterian Vicol, poetul trăirilor
plenare, „aflat într‑o continuă căutare de lumină”.
Incursiunea  în universul operei vicoliene ne con‐
ectează cu dimensiunea intrinsecă a universului său
poetic, centrat pe „relaţiile dintre om și sufletul lui”.
Rânduri încărcate de o profundă vibraţie sufletească
evocă fascinanta lume a poemelor din volumul „Ca‐
trinele și catrenele lui Terian”, volumul care închide
(temporar?) seria ”Memoriilor lui Femios”: „Struc‑
tura  poemelor lui Sterian Vicol ne amintește de cer‑
curile care apar în jurul pietrei aruncate în apă, nu‑
mai că apa lui animă starea lirică, într‑o perspectivă
psihologică dătătoare când de tristeţe, când de
speranţă”.

În lumea aceasta acaparată de un pragmatism
feroce, lectura cărţii lui Nicolae Busuioc înalţă o
punte către orizonturi existenţiale spre care
năzuiește sufletul nostru însetat de frumos.

VIRGINIA DIMOFTE‑CHIRIAC

CRONICI AMICALE

NICOLAE BUSUIOC și lecturile sale 



47

PORTO - FRANCO

SIMONA TRIFU este medic primar psihiatru, conferenţiar universitar la Facultatea de
Psihologie și Știinţele Educaţiei, Universitatea București (unde predă cursuri de Psihopato‐
logie și Psihiatrie la studenţi și masteranzi), doctor în psihologie, doctor în medicină,
membru direct IPA (International Psychoanalytical Association), psiholog clinician principal
(supervizor acreditat CoPsi) și psihoterapeut principal în psihoterapie psihanalitică de
copii și adolescenţi (supervizor acreditat CoPsi).

A scris mai multe volume între care:
‐Viaţa în clepsidra cu uraniu, poezie, ed. Anconeum & Analepsie, București, 2021;
‐Analepsie, poezie, ed. Dinasty books proeditură și tipografie, 2020;
‐Pledoarie pentru copacii fără pădure, poezie, ed. Dinasty books proeditură și tipografie, 2012;
‐Atenţie nu călcaţi pe flori!, poezie, ed. Business Advicer, București, 2018;

INVITATUL PORTO-FRANCO

Vânătoare de iluzii calde
în șoapte înăsprite sub roţile de tren ruginite.
Cap de linie în inima mea întru destin.
Pianină uitată‐n gară, sub ploaia de asteroizi
și ropote de aplauze aburinde a dor de Dunăre.
Alei umbrite și castani mustind a toamnă.
Statui pecetluite sub tăceri, secrete ascunse în răvașe de dor.
Îţi amintești cum te chemam din adâncuri,
când pilonii de pod îmi zăgăzuiau lacrimi de așteptare
în prag de război?
Nopţi depănate sub cosiţe în căpiţe de fân proaspăt.
Fânar de amintiri mi‐e lada de zester a minţii,
acolo unde te ţin ascuns ca pe un smarald ilicit.
Peniţa mustind a cerneală veche sărută un pergament de demult, 
muiat în negura unei filiaţii obscure.
Diletantism ieftin prin târgul de păpuși,
Anemone ghemuite de frig pribegite‐n sălbatice urzici
Născătoare de vicleșug.
Voi rămâne un dagherotip pe retina ta amuţită în așteptare.
(Înger cu buze de sonatina)

Vâslele bărcilor mele le caut pe luciul lacului narcisic
și‐mi spun că fiecare picătură de ploaie are propria viaţă.
Străvezie existenţă, frustrant semnal de alarmă
pentru pereţii peșterii dezgolite de istorie.
La orizont ne scrijelim interese,
la Piatra Arsă ţi‐am cerut cununia,
pe post de eșarfă la gâtul golaș, speriat eșafod.
Cutuma adulterului îmi străfulgeră mantra efigie,
căci „nimeni nu poate fi ucis în absenţă”.
Scenariu fără control, zugravi de biserică adu‐mi, 

Simona Trifu
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spre a‐mi stopa obsesionalitatea.
Intruziv cântec de mandolin îmi susură printre pleoape, 
`ncercând mereu și mereu
să‐mi redea funcţionalitatea unui rol trecător.
La Notre‐Dame în poartă, cuvântul de ordine „încrederea” este
și rânduri de oameni tiptil pândesc un drum către cer.
Să stăm cuminţi în pragul echilibrului divin
și să recuperăm candoarea juraţilor cer!
Și‐aș striga realitatea să mă bântuie cu tărie
și să mă scalde în lacrimile înaintașilor mei mai de vază.
În lojă la Opera stau răstignită și gândul mi se prăvale în poale.
Să șterg neghina din negura vremii,
oglinda mea și Dumnezeul trecător în secrete ascuns.
Endogenie de temut în artă zidită,
în șevaletul tău încălţată‐n coduri locuiesc.
Locomotiva noastră curând va pleca dintr‐o gară, 
iar luna aburcă a iz de amor.
Angoasa lumii ecumenice, 
protecţii absente și mood de suspans. 
Sânii mei mici nu au acces în citadela inimii mele. 
Lacrimile ardente sunt desuete la catedrală, 
iar cocoșatul clopote deplânge
în genealogia unui destin construit.
Trupul meu fragil de neremarcat în Montmartre,
e abuzat de creioane ce‐mi conturează o năzuită ipostază.
Valea plângerii și‐un dram de cocaină,
o versiune vie a unui abis de cocaină.
Când diavoli junghieni în piele‐și fac cuib
o conjucţie de stele se naște. 
(Călimara cu pescăruși)

Poate suntem bolnavi de avânt.
Poate adierea ne îndeamnă‐nainte
cu zbateri de aripi diafane de flutere tânăr.

O statuetă masivă din bronz îmi va zidi durerea, 
și îndoiala, și bănuielile, și ravagiile centralelor nucleare
răvășite de vânt condimentat cu uraniu...

Buzele mele‐ţi vor amprenta
Fiecare zecime din drumul tău către astre...
Mersul și marșul mereu înainte, frica și groaza, 
șerpii de vom uita să‐i hrănim.
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Să‐i domolim cu surâsuri viclene, 
Să‐i împletim în cosiţele mele de vară
Cusute a cer și a foame de tine...

Poate vei înţelege de ce mă ascund înăuntrul fricilor mele, 
acolo unde durerea și jalea mi‐a măcinat fiecare mitocon‐
drie
și mi‐a ucis fiecare adevăr. 
Îmblânzitori de viaţă nu‐mi oferiţi, domnul meu?
O vulpe, două, acolo, scăpate din ţarcul lui Esenin ,
nu v‐au ieșit în cale, să vă îmbie cu povestea domniilor
lor?
Ca să vorbim aceeași limbă, 
frigul Siberiei merită gustat ca nostalgia unui „și de‐o fi să
mor”.
Despre pianina deportată‐n Siberia ţi‐am amintit?
Și telegrama mea îţi anunţă somnul păpușilor?!
Ai fost atent la tufele de liliac, să nu le perturbi cu opiu?

O lume la schimb pentru macii furaţi
și pentru balerinul al cărui nume
aștept să‐l cunosc în Sonata Kreutzer.

În podul copilăriei mele tu nu erai!
Greșești! Ne‐am jucat de‐a v‐aţi ascunselea
și m‐ai uitat închisă‐n ladă!
Pardon, podul tău era mai sus
și acolo slujitorii nu aveau voie să urce...

Glasul roţilor de tren...
Misterul pădurii și al lupilor singuratici...
Cerul din emisfera de sud...
Minciuni și minciuni și minciuni...
O viaţă de Münchhausen pseudotristă…
Mereu te‐ai născut de ziua ta.
Mereu ești singur în lume. 
Mereu ești cu tine pe lume. 
Mereu suntem într‐un colt de lume, 
Într‐un zar de cer, într‐un vid de candoare.
Dă‐mi ploile ploile și Arca lui Noe, dă‐mi mărul symbolic, 
Edenul și un petic de Nadir,
un sfânt și un dram de aur pur,
un dioptru care să mă reflecte visceral în zeu androgin. 
(Glasul roţilor de tren… și‑un Esenin…)
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O să o revedem la întoarcere dar pe alt traseu.
Iată câteva date din istoria ţării.

În anul 965 deoarece aici pământul era foarte
fertil apar negustorii evrei.

Triburile de sciţi și celţi au pus bazele orașului
Cracovia.

Creștinarea Poloniei are loc în anul 996 iar Bole‐
slau I primul rege al Poloniei a continuat procesul
de creștinare a poporului polonez.

Au fost atacaţi de vecinii de la vest, adică de ger‐
mani.

Cracovia devine capitala Poloniei în secolul 11.
În secolul 13 Polonia este invadată de cavalerii

teutoni iar timp de două secole aceștia au adus nu‐
mai distrugeri și nenorociri.

Dinastia Pios nu a combătut ordinul cavalerilor
teutoni. Lucrul acesta nu se mai întâmplă în timpul
dinastiei lui Iagelo Vladisalv, care pune capăt
dominaţiei cavalerilor teutoni în bătălia de la Grun‐
wald la 1410.

A fost bătălia decisivă a războiului polonezo‐li‐
tuanian‐teutonic și una dintre cele mai mari bătălii
ale evului mediu european. Învinși, cavalerii teutoni
nu și‐au mai revenit niciodată. Ca noutate este faptul
că împreună cu steagurile poloneze, lituanienii și
hărtașii tătari istoricii consemnează și prezenţa unui
detașament moldovenesc. Deși victorioasă Polonia
a anexat ţinutul Dobrzyn iar Lituania a recuperat
Samagiţia, totuși prin tratatul de pace de la Torun
polonezii nu au reușit să desfiinţeze Ordinul Cava‐
lerilor Teutoni. 

Polonia este o ţară tolerantă din punct de vedere
religios iar începând cu secolul 16 atrage atenţia ca‐
selor regale europene.

Personalităţi
Frederik Chopin, Sienkiewicz, Marie Curie, Nico‐

las Copernic.
Pildulski a condus forţele poloneze în 1920 în

bătălia Vistulei împotriva rușilor. Iosef Kilamens Pil‐
sudski a fost primul mareșal al Poloniei și ministru
al apărării, persoana cu cele mai mari merite în crea‐
rea celei de a Doua Republici Polone în anul 1918.
În anul 1920 când Varșovia era încercuită de ruși
mareșalul Pilsudski cu o armată de numai 20.000
de oameni a încercuit armata sovietică și ducându‐
l în eroare prin planul său pe cunoscutul mareșal al
sovieticilor Mihail Tuhacevski i‐a bătut pe ruși măr…
așa apărând în istorie miracolul de pe Vistula.

Căderea comunismului –Walesa și sindicatul So‐

lidaritatea. Lech Walesa este om
politic, lider sindical și activist
pentru drepturile omului în Po‐
lonia. Electrician fără studii superioare, caporal în
armată, a fost cofondator al primului sindicat inde‐
pendent din Europa „Solidaritatea”și a primit pre‐
miul Nobel pentru Pace fiind personalitate a Polo‐
niei.

Polonia se învecinează la vest cu Germania și la
est cu Rusia, doi dușmani seculari.

Germanii cred despre polonezi că duc o viaţă
haotică și trebuiesc călcaţi în picioare. Bismark
afirma că polonezii trebuie bătuţi până dispar.

După Primul Război Mondial clasa intelectuală
poloneză a fost unică în Europa și a contribuit la
reconstrucţia ţării.

Matematicienii polonezi au spart codul german
Enigma. Într‐adevăr, Wehrmacht Enigma, mașina de
transmis mesaje secrete de armata germană, a fost
decriptată de criptografii polonezi Marian Rejewski,
Jerzi Rozyski și Henrik Zygalski de la Biroul de Ci‐
fruri încă din 1939, fapt ce a constituit un ajutor
nepreţuit pentru efortul de război al Aliaţilor,
sfârșitul războiului în Europa venind cu doi ani mai
devreme.

În perioada 1939‐1945 peste 2 milioane de po‐
lonezi au fost deportaţi în URSS iar mai târziu totuși
Stalin a permis polonezilor să aibă armată.

S‐a pus întrebarea după 1990 cui aparţine Polo‐
nia? Occidentului cultural sau Rusiei? Polonia are
relaţii dușmănoase cu Germania, Lituania și Rusia.

Spuneam că foștii comuniști integraţi au lăsat
ciubotele pline de comunism la ușa sufrageriei eu‐
ropene. Ne‐am descălţat crezând că ne vor da papuci
și vom sta împreună la televizor în sufragerie depă‐
nând amintiri de după Cortina de Fier.

De unde, pe unii ne‐au trimis la bucătărie, pe alţii
ne‐au cazat prin debarale sau pe unde au putut.

Am început să circulăm unii pe la alţii. Noi ne‐
am dus la ei să muncim ei au venit la noi să facă afa‐
ceri, că noi cu economia noastră centralizată nu
știam.

Când să facem și noi niște afaceri la noi în ţară
nu mai puturăm că nu mai erau afaceri le acapara‐
seră ei.

Au început să ne trimită resturile lor de mâna a
doua împachetate frumos în poleială.

Din când în când ne mai ridicăm și noi pe câte
un bolovan european și ne uităm pe fereastră în su‐

CĂLĂTORIA CA O LECțIE

POLONIA DIN NOU
de George Coca‑Lob
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fragerie.
Frumos mai este, au fracuri și papioane și beau

vinurile din pocaluri de aur iar mâncarea o servesc
din tipsii aurite.

Când din întâmplare ne vede unul la geam, bate
cu degetul arătător și noi ţuști sărim de pe bolovan
și trecem în bucătărie.

Le‐am dat 4 bani și ne‐au dat unul de al lor, euro.
Și tot vin peste noi ca popoarele migratoare cu

Directivele Consiliului Europei pe care musai trebuie
să le implementăm în legislaţie.

Se spune că ne bucurăm de suveranitate limitată.
Canci! Suveranitatea este sau nu este. La noi nu mai
este.

Ascultăm în mașină Chopin și ne îndreptăm spre
Gdansk unde s‐a născut electricianul Walesa. Noi
am avut la Scornicești născut un cizmar. Nu au nici
polonezii autostrăzi, lucrează la ele și ne deplasăm
pe niște drumuri naţionale înguste și prăfuite.

Noi am crezut că am venit la voi ca să ne ajutaţi
să fim ca voi, nu să ne luaţi merindele din traistă și
să ne puneţi să vă spălăm bătrânii la fund.

Am trecut de Augustov și traversăm Polonia de
la vest către est prin nord.

În această zonă trăiesc bieloruși și ucrainieni.
În perioada interbelică Polonia avea 35 de mi‐

lioane de polonezi, 11 milioane de ucrainieni și 3,3
milioane de evrei.

După cel de‐al doilea război mondial au existat
ostilităţi puternice între naţionalităţile din Polonia
ucrainieni, bieloruși, polonezi.

Naţionalitatea cea mai bine integratăeste cea a
bielorușilor care prin Uniunea Democrată Bielorusă
participă la guvernare și încearcă să elimine feno‐
menul de dispariţie a naţionalităţilor.

După conferinţa de la Potsdam din 1945 aproape
5 milioane de germani au rămas în Polonia.

La 13.11.1945 se înfiinţează Ministerul Terito‐

riilor Recuperate și germanii sunt trimiși în lagăre.
După anul 1970 relaţiile germano‐poloneze se

normalizează. Contracost au revenit în Germania un
număr de 125.000 de germani. În 1989 au loc ma‐
nifestări naţionaliste. Tadeus Mazokievski a abrogat
legea discriminării. Sloganul a fost Polonia este ţara
noastră dar trăim împreună cu alte naţionalităţi.

Să ne îmbogăţim cultura cu cultura lor. Astăzi mi‐
noritatea germană are doi deputaţi în Parlament.

Trecem prin orașul Nikolaiki unde se află un lac
mare pe care navighează ambarcaţiuni. Orașul se
mai numește și Veneţia Nordului.

Ne omoară fraţii noștri mai înstăriţi găinile, cu
gripa aviară, porcii cu pesta porcină, urmează oile,
vacile, raţele, gâștele, și ne aduc vagoane de carne
congelată pe care o răspândesc prin toate magazi‐
nele firmelor europene.

Haideţi să facem o revoluţie alimentară și să nu
cumpărăm nimic din magazinele lor. Să cumpărăm
numai produse românești chiar și pe cartelă.

Ce o să ne facă? Or să ne oblige să mâncăm hoi‐
turile lor? Să și le ducă înapoi! Plecaţi de aici cu hoi‐
turile voastre!

A început să plouă. Până acum s‐a cântat în au‐
tobuz și s‐au spus bancuri.

La Jocurile Olimpice din 1980 Brejnev a ţinut o
cuvântare de deschidere.

Brejnev: O !...
Mulţimea: Ura! Ura! Ura!
Brejnev: O !...
Mulţimea: Ura! Ura! Ura!
Brejnev: O !...
Mulţimea: Ura! Ura! Ura!
Kosâghin, primul ministru al URSS din acea

vreme spune:
‐ Tovarășe Brejnev, cuvântarea începe mai jos,

acelea sunt cercurile olimpice.
Un arab ajunge cu părinţii în Australia. La școală

i se spune că el de acum nu mai este arab, nu îl mai
cheamă Mohamed ci John.

Se duce copilul acasă și îl întreabă mama ce a fă‐
cut la școală. El îi spune că nu îl mai cheamă Moha‐
med ci John. Primește o mamă de bătaie de la ambii
părinţi.

A doua zi cu ochii umflaţi și faţa tumefiată se
duce la școală.

‐ Ce ai păţit John? întreabă profesoara
‐ M‐au bătut doi nenorociţi de arabi !..
Nu mai plouă.
Doi nebuni se joacă de‐a demonstraţia. Cel din

spate îi dă un șut în fund celui din faţă.
‐ Ce faci mă, dai în mine?
‐ Păi în aglomeraţia asta!
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Casa părintească 

Mireasă cu trenă, 

Pământ cu holde, 

Grădină cu flori, 

Livadă cu rod, 

An cu anotimpuri, 

Cuib cu rândunele, 

Cer cu mii de stele, 

Copac cu ecou, 

Pădure în culori, 

Troiţă cu lumină, 

Dimineaţă în ferești, 

Paște cu arhangheli 

Tu ești, o, casă părintească, 

Ce‐alini al nostru dor… 

De mama.

Lecţie de zbor

Un avion cu reacţie făcea curţi lunii,

Ca un cavaler prea îndrăzneţ,

Și desena printre roiuri de stele,

Figuri geometrice în lumea copiilor,

Cu puţin timp înainte de a sosi la linia întâi,

Lângă peronul casei părintești, moș Ene…

Apoi, păsăroiul zburător înscrisese o Cruce 

într‐un pătrat,

Ca să fie eliberat văzduhul de întunecimi,

Ce l‐ar fi putut cuceri într‐o secundă, 

cu pământ cu tot…

Dar nu i se îngădui o asemenea obrăznicie 

luciferică,

Tocmai în noaptea aceea, deasupra satului meu,

Născut din Ștefan cel Mare și Sfânt,

Se tipărise la cald o celebră carte de zboruri …

Plouă

Plouă cu flori, cu sori, cu fiori,

Cu buchete de rugi,

Întruna plouă…

Plouă cu fluturi, cu îngeri, cu ierburi,

Cu sfinţi,

Întruna plouă…

Plouă cu frunze, cu grâne, cu stâne,

Cu case,

Întruna plouă…

Plouă cu albine, cu galbeni, cu cuvinte,

Cu povești,

Întruna plouă…

Plouă cu vânturi, cu boabe de rouă,

Plouă cu oameni buni,

Plouă…

Din când în când,

Plouă…

Din loc în loc,

Plouă…

Da,

Mai plouă…

Alergare

Alerg

să prind în zbor apusul soarelui neaţipit,

și dau în urma umbrei cu fiori de gheaţă,

Alerg după ziua de mâine.

Despre care nu știu cum va fi,

Alerg după ziua de ieri, pe care n‐am știut 

s‐o preţuiesc,

Alerg după fantomaticele gânduri din minte,

Până întâlnesc un nesuferit labirint,

Alerg după Tine, Doamne,

Care îmi scoţi oiștea din ceţuri,

Până ajung în satul meu,

LITERATURA PENTRU COPII

Ionel Rusu
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CUVÂNT

La o lansare de carte
la Librăria Cartea Românească Educaţional Iași

Tot vicolind, tot vicolind prin poezia Domnului
profesor Vicol Sterian am încercat să aflu câte zbo‐
ruri sunt în mierea de albine, tot unduind și unduind
ca șarpele cu sânge de om am încercat să aflu de ce
șarpele are mai multe guri și mai multe inele și tot
zig‐zagând am aflat că profesorul Sterian Vicol este
poetul care aleargă pe vârfuri de plopi, pentru care
cucuta este o domnișoară iar din colierul femeii iu‐
bite rana nu cade niciodată cum nici cântecul înge‐
rilor nu cade din corul bisericii.

Ne aflăm posibil în preajma unui confict armat,
sodaţi americani, francezi sunt dislocaţi în România,
o ţară în care totul este externalizat inclusiv apărarea
ţării. Soldaţii poetului elogiat astăzi aici nu trag cu
cartușe, ci ei trag cu flori dar nu în plan orizontal ca
să ucidă (și cu flori un bărbat poate ucide o femeie!)
ci în plan vertical, trag cu flori în cerul înalt, unde
nu pot răni pe nimeni.

Poetul nostru scrie până noaptea îl dă afară.
Râpa Zbancului, este mama râpelor, chiar dacă

tatăl său aduce din râpă o piatră uriașă de moară,
iar pentru a scrie un poem genial, mai genial decât
Râpa Zbancului trebuie săpată o altă râpă subţire
în Râpa Zbancului.

Fără această râpă, satul Ţuţcani, unde s‐a născut
poetul poate fi orice altceva, numai sat nu!

Când persoana iubită nu mai vine (probabil a
păţit și dânsul ca poetul nepereche care trecea pe
lângă plopii fără soţ...) poetul se crede vândut chiar
versului pe care îl scria, vers în care iubita va rămâne
fie că vrea sau nu.

Se otrăvește singur cu poezia sa, pe care o
pregătește și de care rămâne dependent ca de un
drog. Poetul se droghează cu poezie. Din fericire
chiar dacă este un drog de mare risc el nu este in‐
terzis.

Poetul este recunoscător marilor scriitori români
cărora le dedică o parte din poezii. Este vorba despre
Eugen Simion, coordonatorul lucrării sale de licenţă,
Nicolae Dabija, Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu, Dan
Laurenţiu, Nicolae Manolescu (Discurs despre măr),
Nicolae Breban (Înger de codru), Ioanid Romanescu
și mulţi alţii.

Pentru poet stejarul este o statuie vie care leagă
cerul cu pământul, vine din cer, nu leagă pământul
cu cerul.

Există pentru poet și un neam vicolesc căruia îi
dedică poezia Numele meu în acrostih.

În poezia sa sunt vehiculate teme cum ar fi steja‐
rul, cucuta, vinul, dansatoarea, corabia, privighetoa‐
rea.

Când se așează la masa de scris poezii se teme
de hârtia din faţa sa pentru că ea poate să trădeze
ca femeia.

Există o simbioză între poet și vin. Când este în
preajma poetului, vinul nu rămâne niciodată nebăut.
Este vorba despre visul vinului.

Și dumneavoastră, scriitorilor din filiala Iași a
Uniunii Scriitorilor din România vă dedică Poemul
meu ultim dar pare puţin cam egoist deoarece îl de‐
dică și sie însuși.

Roua din iarba Ţuţcanilor ce îi uda picioarele
goale dimineaţa nu este altceva  decât sudoarea pri‐
vighetorilor ce se străduiau și se osteneau să cânte
toată noaptea.

Și dacă în poezia „Sentinţa” poetul așteaptă o
sentinţă încerc să o dau și să o motivez așa ca pe o
hotărâre judecătorească definitivă. Poezia profeso‐
rului Sterian Vicol este definitivă și pentru alte
generaţii.

George Coca‑Lob
februarie 2022, Iași
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CUVINTE LA UN DEBUT

De la Galaţi la Londra, via Compostella, 
Poezia măiastră e aceeași ca întotdeauna...

Bristena Georgiana Mantu, Chemări Lăuntrice. Jurnalul unui pelerin/ 
Inner calling. A pilgrim’s diary, Ed. Timpul, Iași, 2022

Propunem astăzi un debut remarcabil, euro‐

peano‐britanic (în ciuda Brexit‐ului!), o carte

apărută la Iași, la prestigioasa Editură Timpul,

volumul de poezie, bilingv, dar și cu o parte de

jurnal de călătorie, aparţinând însă unei

gălăţence (care, iată, mai îndulcește amarul unor

absenţe, a noilor nume și generaţii, în spaţiul

gălăţean: cu doar două‐trei flori, nu se anunţă

deloc o primăvară a literaturii de la noi, de la

Dunărea de Jos!), Bristena Georgiana Mantu

(născută în septembrie 1994), care își dedică

volumul bunicilor Elena și Sterian Vicol, în mod

special, dar și celor care, ca și ea, „năzuiesc la o

împlinire a trupului și sufletului uman, în vre‐

muri de cumpănă în lume…”, după cum scrie

într‐o mărturisire de pe clapeta copertei II.

Cunoșteam versurile Bristenei Georgiana

Mantu din diverse publicaţii culturale presti‐

gioase; apreciasem sensibilitatea, substanţa,

emoţia transmisă; mă așteptam să îndrăznească

la un moment dat să provoace apariţia „spiritu‐

lui” unei cărţi!

Aceasta s‐a născut, poeta provocând spaţiile

și timpurile, ca un adevărat cetăţean al întregii

planete, fiind o împătimită și a călătoriilor; oa‐

recum în răspăr cu aroganţa, uneori haioasă,

sau prea mare încredere în sine, a noilor

generaţii, primele zboruri (nu pași!) le face cu

smerenie și încredere de pasăre măiastră, pa‐

săre de apă vie, care știe una să se facă cu ele‐

mentele primordiale, se închină Scrierii și Sa‐

crului, neuitând însă omenescul, dându‐i

acestuia, estetic, pelerinajul spiritual. Și nu unul

oarecare: ci acela numit Drumul Sfântului Iacob,

pelerinajul la Compostella, sursă aparte de

inspiraţie: „Închid ochii/ ziua‐și sărută noaptea/

devenind una cu totul,/ eu revin la rugăciune…” 

Adică la Splendoarea neprihănită a Cuvân‐

tului!

Tehnic, cartea are trei părţi: una, ultima, cum

spuneam, chiar de jurnal de călătorie sau de pe‐

lerinaj (între 6 august și 19 august, anul 2019),

primele două fiind de poezie, o poezie aparte,

de o autenticitate fără doar și poate (unde Ro‐

berto Assagioli poate avea o influenţă mai greu

sesizabilă pentru necunoscători, Bristena G.

Mantu fiind o pionieră sui generis în domeniul

psihosintezei!), chiar dacă devoratorul de poezie

se poate gândi la o înrudire spirituală inevitabilă

cu mari maeștri spirituali ai Orientului, cu Rumi,

Adyashanti, cu Walt Whitman (din unele puncte

de vedere, motivaţionale, subiective sau nu!

„America” Bristenei fiind Viaţa însăși!), cu Wil‐

liam Blake, Nichita Stănescu ( din ultimii doi

sunt selectate versuri pentru moto‐urile celor

două părţi de poezie, din Blake fiind selectată

și pictura „Oh! Flames of Furious Desire” de pe

coperta I, lucrare de găsit la Tate Britain Mu‐

seum din Londra; pe coperta IV avem „Pasărea

în văzduh” a lui Brâncuși!)...

Așadar, ca dintr‐o școală magică a Cuvântului

(alt Hogwarts, al unei anumite poezii, Bristena

Georgiana Mantu ridicându‐și rădăcinile‐aripi

și din școala lirică românească, dar și din cea

de limbă engleză, contemporană, dar nu numai,

una dintre specializările sale, psihosinteza, cum

spuneam, lăsându‐și amprenta; ca și spiritul

cosmopolit, new‐new age al eternului‐eternei

London), „înfruntă” Tăcerea (așa se numește

prima parte!), începându‐și, mai corect spus, de
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fapt, continuându‐și o Călătorie care are ca

destinaţie (vorba vine: adevăratul călător nu

are nicio destinaţie propriu‐zisă!) Renașterea!

Scrie poeta: „Ah, da, am să renasc/ Din apele

sufletului meu/ O nouă versiune, cu putere și

graţie/ mai receptivă, mai ascultătoare/ fluxu‐

rilor și refluxurilor/ care curg liber prin mine…

”, „Curgerea/ Flow” fiind a doua parte!

Dacă vreţi, sunt trei pelerinaje sau unul sin‐

gur pe trei drumuri, călăuză fiind însă Lumina

(și Poezia, care poate fi ea însăși „Cale spre casă”

‐ titlu de poem, p.88), un fragment din jurnalul

propriu‐zis putând fi moto al întregii cărţi:

„Mi‐au dat lacrimile mai devreme când am

realizat că cea mai preţioasă comoară îmi este

sufletul ‐ și întotdeauna va fi. Sufletu‐mi pur. Nu

cărţile, nu averile, nu reușitele. Cea mai mare

valoare a mea este conștiinţa de a fi în viaţă,

dintr‐o clipă într‐alta, precum și libera alegere

de a mă exprima în cine sunt, ce spun, cum mă

comport. Această realizare îmi va fi punctul de

referinţă primar în aceste două săptămâni de

pelerinaj. Mă autoinvit să îmi ascult și urmez

intuiţia, care mă va ghida în orice moment. E

atât de simplu, însă la fel de ușor este să uit de

ea atunci când înconștient mă asociez cu alte

lucruri complicate ale vieţii de zi cu zi. Cum să

mă dezvălui pe mine, mie însămi? Cum să mă

susţin în totalitate, fiind susţinută în totalitate

de viaţă? Până la urmă, doar de asta îmi pasă,

la sfârșitul zilei ‐ să mă încălzesc la lumina su‐

fletului…” (pp.176‐177)

„Lumina sufletului” ‐ părticică din Lumina

spirituală supremă!

Din restul jurnalului aflăm că drumul nu a

fost ușor pe „varianta de coastă a drumului por‐

tughez” către Compostella (El Camino Portu‐

gués por la Costa), oceanul chemând‐o să îi fie

„tovarăș de drum”: extenuare, durere (pentru

fiecare există un… călcâi al lui Ahile, p.187), dis‐

perare, rătăciri, furtuni la propriu și la figurat.

Dar se va ajunge la a privi iar „prin ochii

inocenţei și purităţii”! „O parte din mine se bu‐

cură de finalitate, altă parte refuză să abando‐

neze această stare sacră creată din vise și su‐

doare în afara «vieţii profane» (...) mi‐am amintit

că sunt pe acest pământ ca să împart bucurie,

frumuseţe, înţelepciune și să contribui cu un

strop de magie…” (p.191)

Poezia, atât în română cât și în engleză, ocupă

mai bine de trei sferturi din cartea de 194 de

pagini. Cităm din „Calea spre casă, Poezia” (care

ne aduce un pic aminte de „șamanismul” și „li‐

rica” lui Jim Morrison): „Câteodată poezia vine/

ca un porumbel alb cu un mesaj de pace/ după

bătălii mult prea îndelungate// Alte dăţi poezia

vine/ ca un indiciu subtil, intuitiv/ o piesă în

jocul meu de puzzle// (...)/ ca un remediu să

îmi ostoiască/ inima‐mi însângerată//(...)/ ca

o declaraţie de intenţie/ ca să trec de un alt

hop//(...)/ ca un nou giuvaier în coroana/

conștiinţei în expansiune…” (p.89) Și ne oprim

la un poem‐dans dintr‐o antologie a… ielelor:

„Iubire, ţie îţi aparţin/ eu sunt mielul, sacrifică‐

mă/ pe altarul pasiunii pătimașe/ eu sunt căr‐

bunele, arde‐mă/ și prefă‐mă în diamante/ pen‐

tru a ta coroană…”

Trubadură‐pelegrină, dar și prinţesă a

Libertăţii (quasi?)absolute, Bristena Georgiana

Bratu încântă, provoacă, liniștește, cucerește,

iubește: arc și săgeată pentru paradisurile pier‐

dute, de nedefinit, dar de redescoperit! 

Prospeţime, candoare, (auto)dăruire de

veșnică mireasă Păsării‐Phoenix, pasăre‐Scriere

către propria ardere! Cântec de ciocârlie româ‐

nească peste întreaga lume!

Cartea va fi lansată la Londra, în ziua de 20

iunie, la Jackson’s Lane Arts Centre. ( 269a Ar‐

chway Road/ London N6 5AA).

Adrian Secară‑bey
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Afinităţi
Inima lumii, atunci și astăzi, constă în familie. Și, fi‐

indcă locuiau în aceeași gospodărie cam trei generaţii
(bunicii, părinţii și nepoţii), familiile erau numeroase.
Fiecăruia dintre noi familia ne‐a dăruit un nume, un
prenume și un mugure ori o așchie din trunchiul ne‐
amului; familia ne‐a așezat în istoria și geografia unui
sat / oraș / ţară.

Unitatea familiei conta enorm în statornicirea nor‐
melor morale iar sărbătorile religioase sfinţeau casa.
Sătenii – rude, vecini, cumetri – indiferent de vârstă,
deveneau darnici și amabili, revărsând pace și bucurie
către ceilalţi. Truditorii pământului care lucrau îndârjiţi
cei treizeci de ari la cât aveau dreptul după colectivi‐
zare, care‐și abrutizau vitele, care erau în vrajbă cu
vecinii ori strigau aspru la copiii din ogradă, deodată
uitau răul și, vibrând de duhul sărbătorilor, se schim‐
bau atinși de aripa concilierii faptelor reprobabile și a
primarei iertări creștine. Febra pregătirilor din
preajma Crăciunului ori a Paștilor, a Sfintei Mării ori a
altor sărbători, foarte echilibrat și ritmic rânduite de
sfinţii părinţi creștini, topea vrajba și invidia, sporea
pofta de a sta de vorbă, de a cere și oferi sfaturi gospo‐
dărești, de a zăbovi mai mult și mai des pe la cei apro‐
piaţi. 

După marile posturi creștine, se dădea dezlegare
la nunţi, botezuri și petreceri. Nașii pretindeau ca finii
lor să poarte numele pe care ei le meneau, de cele mai
multe ori, nume tradiţionale, încât să aibă zi patronală:
Gheorghe, Maria, Ion, Gavrilă, Constantin. Părinţii pu‐
teau să‐i strige cum doreau – Cica, Mitică, Lenuţa ori
Gabi – însă, după acte, copiii aveau nume în calendarul
ortodox. Așa se stabileau relaţiile de bună vecinătate,
se întăreau prieteniile ori se păstra unit grupul familial.
Nu e de mirare, că pe fratele meu Gheorghe l‐a botezat
fratele lui tata, „Nanu” Gheorghe (și tanti Tanţa), cum
i‐am zis după aceea noi, toţi nepoţii. Apoi, familia Safta
și Vasile, fratele tatei, i‐au luat din păr (din moţ) lui
frate‐meu Titi iar părinţii noștri, Panaite și Constanţa,
au botezat‐o pe fata unchiului Vasile, Tănţica, după nu‐
mele mamei. La rândul lui, fratele meu Gheorghe (și
Maria) l‐a cununat pe vărul său George (Gică) de la
București, fiul unchiului Gheorghe; mie mi‐a „luat din
păr” sora mamei – măicuţa Catrina de la Smulţi; părinţii
Panaite și Constanţa l‐au cununat pe fratele mamei
Mihalache (cu Tincuţa) și le‐au botezat primul copil,
pe Lenuţa; pe noi ne‐a cununat fratele mamei, Ilie (și
Rădiţa) de la Brăila; Gheorghe (și Maria) i‐a „luat din
păr” Danielei, fata fratelui Titi; noi am cununat‐o pe
verișoara Maria (și Petru) din București; primul nostru
copil, Teolin a fost botezat de fratele meu Titi (și Maria)
de la Galaţi ș.a.m.d. Ce frumoasă încrengătură familială! 

În modul acesta gradele de rudenie se dublau prin
legături motivate prin obiceiurile creștine. Nu e de mi‐
rare că multora dintre rude, urmașii li se adresau cu
„Nanu”, chiar dacă nu erau încreștinaţi în mod direct.
Avea frecvenţă în adresările dintre rudele noastre acest
termen: nanu Vasile, nanu Gheorghe profesorul, nanu
Titi, nanu Apostu... , însă pentru unchiul Gheorghe

învăţătorul, s‐a încetăţenit ca un
supranume: Nanu Gheorghe. El era
„nanul” tuturor nepoţilor.

Mai mult de un deceniu, între
1938 și 1948, asupra familiei lui
Panaite T. Ionică s‐a abătut nesiguranţa, iscată de con‐
junctura generală a Ţării în condiţiile izbucnirii celui
de‐Al Doilea Război Mondial, instabilitate care l‐a pur‐
tat pe tata în frecvente concentrări, pe front, în prizo‐
nierat. Casa a rămas „în lut verde” iar mama singură
cu trei copii, cu vite și păsări, cu munca la câmp... 

În această situaţie, o familie înstărită din neam (el
fusese primarul satului), Dumitru Boca și Catinca, sora
răposatei Amalia – bunica paternă, i‐au sărit în ajutor.
L‐au luat sub oblăduire pe fratele Gheorghe, care li s‐
a adresat toată viaţa cu Mămăica ori Mam'lavale și Tă‐
tăica. Tot așa le‐au spus și fraţii Apostu și Titi. 

Raporturile de rudenie familială, spiritual‐creștine
și de alianţă nu s‐au schimbat niciodată. Acalmia in‐
terbelică a fost sfâșiată de vremurile tulburi și crâncene
generate de război, de sovietizare, colectivizare, apoi,
de dictatură. Mândreștenii împreună cu puţănarii /
vălmărenii, cudălbenii, corodenii, smulţenii, mătcășenii
și alţi ţărani din zona sudică a Moldovei a trebuit să
înfrunte vitregiile vremurilor și, după întâmplări, să
supravieţuiască. Ceea ce s‐a întâmplat cu întreg neamul
românesc, de altfel. Istoria încă își așteaptă cercetătorii.

Mama
Eroii aventurii mele prin viaţă rămân Tata și Mama. 
Mică de statură, mama nu avea astâmpăr toată ziua.

Și nici n‐ar fi putut. În familie, creșteau trei feciori, o
fată și bărbatul ei care trebuia așezaţi de trei ori pe zi
la masă. Pe sine nu se mai punea în calcul: mânca „din
picioare”, pe apucate, mai gusta mâncarea, mai aducea
câte ceva celorlalţi… Nu că n‐ar fi fost bucate, dar pen‐
tru sine n‐avea timp zăbavă să stea la masă, ca tot
omul. După ce mâncau, nu totdeauna în mod organizat,
bărbatul și feciorii plecau, fiecare, la treburile lor. Așa
că pentru curăţenia majoră a anotimpului (de toamnă,
de primăvară) trebuia să‐i convingă pe cei voinici să o
ajute să deplaseze șifonierul, dulapurile și patul, mobile
masive și grele.

Prin „curăţenie” nu se înţelegea „dat cu mătura”, ci
văruiala din primăvară pentru zilele de Paști, apoi târ‐
ziu, după stinsul verii, pentru întâmpinarea sărbători‐
lor (Crăciunul, Anul Nou) ori pentru evenimente spe‐
ciale (nunţi, aniversări, petreceri…). Și acum parcă‐l
aud pe tata lăudându‐se, „am o mobilă bună, grea, de
nuc!”, adică rezistentă. Eu nu prea înţelegeam ce‐i asta,
dar știam că tata are dreptate, mă sumeţeam și îmi
plăcea să spun altora ce mobilă grozavă avem. Sărmana
mamă! Ea așeza piesele de mobilier cu mare greutate
într‐o parte sau în alta, le ștergea, le dădea lustru, le
împodobea. Noi doar vedeam că „odaia de la deal” nu‐
mită și „de curat” sau „cea bună” arată frumos, are aer
împrospătat, mirosind a busuioc ori a gutui din cele
strecurate pe lângă drugii protectori de la ferestre,
însă nu știam câtă muncă investea biata mamă acolo.

PROZA LA ZI

FAMILIA
de Lina CODREANU
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Curăţenia din interiorul casei intra în responsabi‐
litatea mamei. De două ori pe an, primăvara, înainte
de Paști și toamna, înainte de culesul viilor mama făcea
curat în toată casa, de la primul prag până în bagdadia
camerei din aripa estică. 

Tata era un om voinic, înalt și a proiectat casa după
dimensiunile lui, ceea ce‐i dădea distincţie între
dependinţe și între alte case din cartierul nostru. Mama
era scundă de statură („m‐a măritat tata de copilă, m‐
au luat greutăţile și n‐am mai crescut” – mărturisea),
dar foarte ageră și scrupuloasă la treburile casnice.
Avea părul negru ondulat și ochii de un verde pătrun‐
zător, garnisiţi artistic cu gene lungi. Ajungea până la
subsuoara bărbatului, alături de el părea și mai mică
de statură și o auzeam reproșând nu știu cui că‐i casa
prea înaltă și că îi venea greu să mute masa, scara ca
să agaţe perdelele, să văruiască pereţii și să oloiască
tavanul camerelor. 

Atunci, la curăţenie, aproape când se crăpa de ziuă,
câte două‐trei dimineţi la rând mama scotea ţesăturile
și pânzeturile de prin locurile de depozitare, ca să se
aerisească, să le prindă roua sau gerul, după anotimp,
așezându‐le ca pe niște rândunele pe sârma dintre
stâlpii casei sau pe cealaltă sârmă, de rezervă, întinsă
de la colţul grajdului până la vreun pom din bătătură.
Pentru mama – o muncă istovitoare, dar trebuie să re‐
cunosc faptul că, la sfârșitul treburilor planificate,
deslușeam pe chipul ei și o neștirbită satisfacţie de
gospodină care trudea până când ei înseși îi plăcea
cum a ieșit. 

Ca să termine mai degrabă, își mai tocmea ca aju‐
toare pe blânda și tăcuta tușă Tinca a lui moș Gheorghe
Puiu sau pe sprintena Sanda lui Tănase Bobei, femeie
subţire la trup și bună la sfat. Dregea atunci crăpăturile
pereţilor cu lut galben amestecat cu balegă de cal dată
prin ciur, aștepta să se usuce, apoi astupa bălţătura de
pe pereţi cu var alb‐albăstrui și nu se mai cunoștea ni‐
mic. Văruia pereţii a două camere, mai rar pe cei din
sală și din „camera cea bună”, dar musai, uneori chiar
la trei luni în bucătărie, unde se amestecau mirosurile,
se abureau pereţii și bagdadia se afuma. Împingea pa‐
tul, dulapul, văruia și aștepta câte o noapte să se usuce
pereţii. După aceea, atârna la locul lor, în cuiele albite
de var, icoana, covorașele, cuverturile, levicerele, pe
care le netezea cu palma admirând ţesătura migăloasă,
mirosul împrospătat de lână și culorile înviorate de
răcoarea nopţii și de rouă. Spăla dușumeaua din ca‐
mera înaltă și lipea pe jos în chiler, unde ne plăcea să
stăm grămăjoară. Pe‐afară, spăla prispa cu scări și dă‐
dea cu lutișor grena ori cenușiu brâul de la bucătărie.
Abia după ce punea perdelele se apropia de „Gata!
Mulţumesc Domnului că am terminat curăţenia” și‐și
făcea cruce.

Acum, după ce tot repet experienţa ei, îmi sună în
urechi sfatul mamei: „Să nu te lăcomești la treabă! –
semn că era conștientă de epuizarea puterilor prin
„treabă” în toate. Mai vezi‐ţi și de viaţă!”

În zilele acelea de austeritate, un fel de război do‐
mestic, la noi, în ceaunul de tuci, se fierbea fasolea,
care ţinea de saţ (gătită cu carne sau costiţă la borcan)
și nu cerea prea multă osteneală pentru gătit. Poate că
la fasole fierte nu ne prea îndemnam noi, dar de costiţă
și mai ales de varză eram amatori de tot. Tata sau
Apostu, fratele mijlociu, scotea din butoiașul așezat în
gura beciului o căldare cu varză murată, un pic vișinie
de la sfecla roșie, din care tăia pentru mâncare, după

nevoie. Când o mâncam, varza scârţâia între dinţi. Pen‐
tru murat tata punea varză într‐un butoi odihnind în
gura beciului, la baza scării din lemne groase. Așeza
printre verzele îndesate jumătăţi de gutui și mere, de
sfeclă roșie, ţelină, boabe dintr‐un știulete roșiatic, ră‐
dăcini de hrean… O îndesa bine, punea peste ea foi de
ţelină și hrean, apoi presa căpăţânile alb‐gălbui cu
două scândurele în cruce, legate prin nit de lemn iar
peste ele așeza o piatră de râu, lată și cenușie, de se‐
măna cu drobul de sare lins de animale, care trebuia
să ţină sub apa sărată încărcătura toată. Varza căpăta
un miros ușor parfumat de la gutuile rătăcite de tata
sub scândurile adâncite iar zeama de varză ne‐o dădea
rece, într‐o cană...

– Luaţi și beţi, că vă apără de dureri de burtă și
vă întărește. 

Nu mai era nevoie de motivări, fiindcă noi o beam
cu poftă, ciocnind cănile și urându‐ne noroc, ca și cum
ar fi fost vin din cel strașnic, făcut de tata din via de la
Mândra, unde avea soiuri alese de nohan, condiră ori
gaiardă, și păstrat special în butoiul mic. Totuși, vinul
cel mai hrănitor, nu‐l pot uita nicicum, era din via cu
soiul tirează de pe malul râpei mari a bunicului Tănase.
Poama se cocea repede, grăbită și de căldura pe care
râpa o strângea ziua și o revărsa noaptea. Boabele în‐
chise la culoare nu erau mari, dar nespus de dulci,
încât vinul din via de la râpă, deși nu avea grade înalte
de alcool, delecta prin ambrozie și gust formidabil.

Mamei nu i‐a fost niciodată frică de moarte. Avea o
seninătate mioritică în faţa morţii, pe care o așeza între
darurile date de Domnul, căci „altfel nu se poate și
toate au un sfârșit...” După ce a murit tata Panaite,
găsea că rostul ei pe lumea asta s‐a cam terminat. Întâi
de toate, i‐a ridicat tatei toate parastasele, după
tradiţie. Ba, în timpul vieţii, au făcut o pomană în care
ei înșiși au dat de pomană pentru sufletul lor (haine,
obiecte din gospodărie, mâncare), motivând că nu se
știe dacă urmașii vor mai urma obiceiurile, așa că era
mai bine să‐și facă ei pomana, să nu aștepte la alţii.
Probabil că se întâmplase asta prin sat, nu știu, și nu
voia să păţească și ei așa ceva.

Nu era un caz singular nici atunci și nici acum nu
este. Bătrânii, în genere, își „pun deoparte” lucrușoare
necesare pentru „când o fi să fie” ultimul drum. Mama
și‐a adunat obiectele necesare, le‐a arătat tuturor celor
patru copii, „menindu”‐le, ce, cui, la ce va folosi. Mama
suferea de aritmie cardiacă și au fost nenumărate
situaţii grele în care putea să moară fără ca vreunul
dintre noi să afle la timp. Pentru că adunase multe lu‐
cruri, împreună le‐am grupat în pungi cu înscrisurile
necesare, de exemplu, „Brâu. Steag (nepot)”, „Levicer.
Fina, fata Profirei” sau „Material. Femei, la scăldat”, pe
care le‐am depozitat pe raftul pentru „de moarte”. Etc.
Simţind că nu prea știu mersul treburilor la înmor‐
mântare, m‐a pus să desenez cum anume să fie așezată
cu toate lucrurile, la scoaterea sicriului din casă. Atunci
mă înfioram puţin, însă acum, mi se par firești aceste
precauţii. Mama avea încredere deplină în mine, eram
singura fată, deși eu nu prea știam „rostul trebii”.

În septembrie '94, tocmai sosisem la casa părin‐
tească din Mândrești, cu toată familia mea, venise și
Titi de la Galaţi și Gheorghe din sat, toţi din dorinţa să
o ajutăm la culesul viei. Împreună, ne bucuram. Când
a văzut că ne‐am adunat „acasă” aproape toţi, mi‐a
mărturisit premonitiv, și‐i repet spusele, pe care le‐
am notat în altă carte: „Ce bine‐ar fi să mor acum! Iată,
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sunteţi toţi acasă, în jurul meu și n‐am să mor singură.
Altfel, Titi ‐ la Galaţi, tu – la Huși, Apostu – la Tecuci,
Gheorghe – cu școala…” A doua zi s‐a întâmplat ceea
ce‐și dorise și poate că despărţirea nu i‐a fost durere,
ci împlinirea ultimei dorinţe... 

Da, în mod sigur, mama Constanţa considerase că
își împlinise rostul pe pământ și se pregătise în tihnă
ca să se așeze veșnic lângă omul ei.

Tata
Părinţii sădesc în fiinţa copiilor lor ceea au moștenit

genetic și ceea ce au asimilat mai valoros de‐a lungul
existenţei lor. Mitul „întoarcerii în Itaca” mi‐a fost dă‐
ruit ca bun spiritual comun de care niciunul dintre
părinţi, la rândul lor, nu s‐a dezis, ba, dimpotrivă, tata
și mama trăiau sentimentul apartenenţei natale cu
aceeași acuitate. De la ei am deprins „întoarcerea” în
Mândrești, pe care o exersez de‐o viaţă ca deplasare
posibilă pe diferite coordonate: real‐geografic, memo‐
rialistic, sentimental, literar... 

De pildă, mama a purtat în mintea și sufletul său,
imaginea familiei din satul Smulţi, în care ea, ca fiind
„mai mare”, avea grijă de fraţii născuţi în urma ei. Orice
localitate aflată dincolo de hotarul Smulţilor, chiar sat
megieș fiind, însemna „departe, printre străini”.
Mândreștiul se află la vreo nouă km distanţă de Smulţi,
dar tot străinătate se numea, iar ea se considera mări‐
tată „printre străini”. Drumul se făcea per‑pedes, călare
ori cu vreo căruţă. În copilăria mea, încă nu erau „rate”
care să transporte călătorii între cele două sate, ci doar
curse către orașele apropiate: de la Mândrești la Tecuci
și de la Smulţi la Bujoru. Ce relative‐s toate! Drumul
care se parcurge azi în 10‐15 minute, pe‐atunci, până‐
n anii '60, necesita musai o planificare de‐o zi. 

La rându‐i, tatăl meu, a fost împins de soartă, sub
teroarea vremurilor, departe, foarte departe de satul
natal, până‐n Caucazii Rusiei, dar întotdeauna a fost
călăuzit de dorul de acasă, ceea ce l‐a „întărit” și a re‐
zistat eroic, chiar eroic. Concentrări peste concentrări,
mobilizări, marșuri istovitoare în coloane de soldaţi
înfricoșaţi și flămânzi, urmărind linia frontului de la
Tecuci, înspre Huși, Ţiganca, Brăila, Iași, Bălţi, Roman,
Chișinău, Stalingrad... Numai trecerea marilor râuri –
Siret, Prut, Nistru, Volga – înainte și înapoi, constituiau
reperele esenţiale ale îndepărtării / apropierii de
„acasă”. 

La 23 august 1944, tata a fost prins împreună cu
camarazii săi lângă podul peste Bistriţa, în satul Itești,
o localitate din nordul Romanului. Dezarmaţi, arestaţi
și luaţi prizonieri, au fost încolonaţi pe șosea și duși în
parcul Romanului, înconjurat cu sârmă ghimpată și
păzit de soldaţi ruși, după care au fost trimiși în convoi,
pe jos, la Bălţi, urmând a fi îmbarcaţi în vagoanele pen‐
tru vite și duși în lagărele sovietice de pe malul Volgăi.
Abia în mai 1948, tata Panaite împreună cu alţi prizo‐
nieri a fost eliberat din lagărul sovietic, a trecut graniţa
de pe Prut în ţară și a fost debarcat la Tecuci. Prăpădit
de slab, fiind și rufos îmbrăcat cu o zdreanţă de pu‐
foaică, nu putea fi recunoscut de nimeni. Plecase pe
front o mândreţe de om și s‐a întors o epavă. „Distrofic”,
era termen „prins” în vocabularul meu, auzit din con‐
fesiunile tatălui despre tulburărilor de nutriţie suferite.
Pentru mândreștenii care‐l știau surghiunit în pustie‐
tatea siberiană a Rusiei, prezenţa lui nu putea fi decât
fantomatică. S‐a îndreptat spre oborul Tecuciului cu

gândul că ar putea găsi vreun căruţaș care să‐l aducă
în Mândrești. Noroc de Neculai Munteanu, un vecin de
pe dealul Curăturilor, că l‐a recunoscut cu uimire, când
tata i‐a dat bineţe. Ce tărie a putut avea tata! Câtă cre‐
dinţă și speranţă pentru a‐și revedea nevasta cu trei
copii, neamul, satul, casa, carul cu boi, via de la râpă,
câmpul, pădurea cu salcâmi!...

Mari nedreptăţi s‐au făcut atunci, după ce ultimii
prizonieri din sat s‐au întors din lagărele sovietice. În‐
toarcerea acasă, în 1948, a prizonierului Panaite T. Io‐
nică, dar și a altor camarazi din lagărele rusești – Tache
Petcu, Mitică Bejan, Neculai Jalea, Tănase Cosma, Ale‐
xandru Cojocaru, Vergilă Moroșanu – a fost un punct
de cotitură vizibil în istoria satului. Fiecare dintre
aceștia a fost în prizonierat un an sau doi, numai tatăl
meu a fost prizonier în lagăr aproape patru ani, fiind
ultima relicvă vie după tăvălugul războiului. (Fac aici
o paranteză, precizând că memoriile tatălui din vremea
războiului și al prizonieratului le‐am dezvoltat în ro‐
manul‐document Viaţa ca o poveste, lagărul – un
coșmar, Galaţi, Editura Axis libri, 2013). Familia buni‐
cului Tănase Cojocaru, căruia i se întorseseră de pe
front toţi patru feciorii, trei dintre ei însuraţi și „daţi
la casele lor”, a luat altă întorsătură. Asupra familiei
noastre, ca peste tot, de fapt, s‐au abătut alte
nedreptăţi, generate de schimbarea regimului socio‐
politic. Tatăl meu n‐a făcut politică și ne avertiza să
stăm deoparte, adică să n‐avem de‐a face cu politica,
cu miliţia și cu judecăţile (justiţia). 

Cert e că împuţinate, familiile și‐au înmulţit numă‐
rul de prunci, continuându‐și viaţa ori refăcându‐și
cuibul cu bucuria zilei prezente. E drept, numărul băr‐
baţilor era mai puţin decât mulţimea femeilor, multe
dintre ele rămase văduve după război. De aceea se mai
ivea pe ici‐pe acolo, prin pâlcurile de case, ţiitoare fru‐
moase și neîndulcite de braţul vânjos al vreunui bărbat,
care aduceau pe lume câte un copil din flori. Interve‐
neau opiniile îngăduitoare:

– Așa a vrut Domnul…
– Ei, ce să fi făcut femeia? Era mai bine dacă‐l

lepăda? Așa crește și ea un suflet pe lângă casă.
– ...și‐apoi are și ea o nădejde la bătrâneţe, că de

măritat e greu de tot acum.
– Las’că nu‐i nici prima și nici ultima...
– Nici părintele Patrichi la biserică nu se supără

pentru asta… Pruncii sunt un dar la casa omului...
Se comenta, se glumea, se bârfea pe la radio‐șanţ,

dar întâmplările n‐au luat niciodată vreo întorsătură
tragică. Ba, din câte știu, unici la mamă sau alături de
ceilalţi fraţi, cei mai îngrijiţi și răsfăţaţi creșteau „copiii
din flori”. Pentru femeia rămasă văduvă, cădea ca un
fel de compensaţie pruncul care urma să‐i fie sprijin
pentru restul vieţii. Cert e că averea cea mai mare a
unei familii era casa plină de copii. Și nu știu cum s‐a
făcut, dar copiii din flori erau băieţi, spre vanitatea as‐
cunsă a tatălui natural. 

Sosiţi de pe front, bărbaţii simţeau nevoia să‐și în‐
tărească gospodăriile din punct de vedere economic,
să aibă urmași pe care să‐i dea la învăţătură. Prea li se
împuţinase neamul. Și uite‐așa s‐a refăcut animaţia
Mândreștiului, demografic vorbind, chiar dacă viaţa
lor de truditori ai pământului a luat o întorsătură dra‐
matică. O dovedesc statisticile cuprinse pe p. 296, în
monografia amintită mai sus – Comuna Valea Mărului.
Studiu monografic complex – Puţeni și Mândrești
(2003). 
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Traiectorii paralele

La toamnă când frumuseţea ta va fi‐n delir

Și frunze de pelin vor curge‐n seară

Mă va răpi mireasma lor amară

Spre‐un depărtat și ne‐nţeles Ophir

Voi căuta într‐un tărâm mai cald 

Urmele Marelui Drum în Spirală

Cetatea de‐orichalc și de smarald

Pierdută într‐o mare de‐ndoială

Iar tu, înfiorată‐n așteptări,

Purtând sămânţa primei mele vorbe 

Vei naviga, în gând, spre alte mări

În sunet de lăute și theorbe

Dar poate frumuseţea ta va împietri 

Sub cerul nemilos al altor stele.

Ne‐om căuta dar nu ne vom găsi

Ca două traiectorii paralele.

Cercuri grave și adânci de fum

Se‐ntorc în ochii tăi copaci de fum 

Cresc, mari, în ei, adâncuri tremurate

Pătrunși de seară și singurătate

Se‐ntorc în ochii tăi copaci de fum

Și străzi de fum abia se mai zăresc – 

O schiţă‐a unor alte avatare – 

Se prăbușesc în gol, se pierd în zare

Și străzi de fum abia se mai zăresc 

Trebuie să‐nvăţ să mă întorc din cercuri

Din cercuri grave și adânci de fum 

Dar ochii tăi nu‐mi spun pe care drum 

Trebuie să‐nvăţ să mă întorc din cercuri

Ecou  ireversibil

Stau singur între flacără și frig

În catedrala nopţii‐ntunecată;

Degeaba peste lună‐am să te strig;

Ecoul nu se‐ntoarce niciodată.

Ca o meduză peste valuri treci,

Purtând o trenă verde înspumată;

Te chem să vii plutind prin ape reci;

Ecoul nu se‐ntoarce niciodată.

Te‐ai rătăcit demult printre oglinzi

Și nu mai știu de ești adevărată;

Ecoul vieţii n‐ai să poţi să‐l prinzi;

Ecoul nu se‐ntoarce niciodată!...

Ești tu, traversând amurgul

În curând trenul va opri la peron 

Prin gări au apărut semnale ciudate

Și pe deasupra noastră îngeri de carton 

Aruncă‐n vânt niște fișe colorate

Vibrează‐n aer dâre luminoase 

Ușile‐ntrerupte în gol se deschid 

Trec trenuri lungi de umbre trase 

Se risipesc printre oglinzi ca‐n vid

O pasăre tăcută taie burgul 

Pierzându‐se în gara afumată

Ești tu, iubito, traversând amurgul

În liniștea peroanelor de vată

POEțI DUNĂRENI

Viorel Dinescu
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STÂNCA INIMII...

Pasiunea e un spiriduș diafan

cu mii de aripi,

e o otravă lentă și invizibilă, 

care plutește nesigură 

prin aer în jurul firavei

creaturi omenești;

se apropie, intră prin toţi porii,

atacă venele și nervii, 

trezește diferite neliniști, 

nimicește încetul cu încetul 

toate șovăielile, până când 

ajunge la stânca inimii

și acolo simte că e

la adăpost, 

a învins,

stăpânește în mod necontestat

și cu brutalitate 

știind că nu‐i cu putinţă 

nici revolta, nici leacul .

NEVOIA DE TANDREțE...

Am luat‐o în braţe, 

i‐ am simţit parfumul, 

aveam nevoie amândoi, 

de uitare,

două fiinţe dezorientate

mergând umăr la umăr 

în singurătatea lor,

iar viaţa așteaptă 

să treacă și asta;

tandreţea aceea disperată....

nevoia de tandreţe..

nu între noi se dădea 

lupta,

ci noi contra nefericirii.

CU DRAGOSTE...

Norii brăzdează 
universul stelar,
luna enigmatică 
în drumul său,
a aprins torţele 
cerului cu speranţe..
se simte 
respiraţia pământului când
anotimpurile 
arzând în jurul soarelui...
gravitează aducând 
începutul și sfârșitul zilei...
inima o simt 
cum crește dorind parcă
să explodeze ,
în universul 
trist lipsit de iubire
în căutarea ta 
stea a speranţei mă pierd...,
căutând mireasma 
râurilor și a poveștilor tale...
Îmi doresc 
să creăm o lume a dragostei
în care florile 
să fim noi ‐‐ oamenii,
să ne îmbrăcăm cu dragoste,
să mâncăm cu dragoste,
să privim cu dragoste, 
să visăm cu dragoste,
să ne iubim cu dragoste,
să avem copii din dragoste...
să devenim oameni din dragoste,
să adunăm în jurul nostru oameni plini de dra‐
goste...,
să trăim în dragoste ...
ce lume minunată 
s‐ ar putea crea cu dragoste...
Vrei să fii membrul 
acestei lumi de poveste ?
Norii brăzdează
universul stelar...
Inima adună
toată dragostea
dorind 
să o împartă !

POEțI DUNĂRENI

Mircea Marcel Petcu 
(Tulcea)
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UN TOT...

Peste tot crâmpei

de soare ,

peste tot iubirea

mea

gândurile, flori

nemuritoare 

se aștern în calea

ta...

Dă‐mi ca‐ n fiecare 

zi

ploaia ochilor 

iubiţi 

și‐ n îmbrăţișarea‐ ţi 

caldă 

fă‐ mă fluture 

dorit .

Să mă‐ nvârt în jurul 

tău 

dăruind mereu

Iubire...

cât te vreau, scrie

pe mine, 

cât mă vrei, spun 

ochii tăi. 

Când vom fi un tot

în braţe, 

dragostea vom 

înţelege...

Peste tot crâmpei

de soare

peste tot iubirea

mea...

Tu ,doar tu, ești peste

tot

Dragostea‐ mi iubire‐ n 

soare .

SUB VRAJA TA

Mă înnebunești...
Ochii tăi mă fac
Să‐mi pierd controlul
Îmi ard sufletul.
Mă scormonesc....
Clinchetul vocii tale
Îmi transformă trupul
Într‐o mare fierbinte,
Braţele ca niște liane
Mă cuprind dăruindu‐mi
Căldură și lumină,
Aici în această încleștare
Îmi pierd identitatea
Sunt o stea călătoare
Ce și‐a găsit locul
Si strălucirea..iar toate acestea
Pentru că exiști.....tu.
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SEMNAL

Cronici literare ale Virginiei Chiriac
După cum punctează și Nicolae Busuioc pe co‐

perta a patra a recentei cărţi de cronici literare a
scriitoarei Virginia Chiriac, aceasta „reprezintă rodul
unor rafinate cercetări critice asupra literaturii con‐
temporane, al unor discursuri care aduc în prim
plan proiecţiile, realităţile și mijloacele de exprimare
literară ale unor scriitori, ei înșiși încercând un joc
al trăirilor, ideilor și cuvintelor într‐un imagism pla‐
sat pe linie real‐fabulos!”. Poeţii recenzaţi sunt în
număr de 10, între care Sterian Vicol, Nicolae Busu‐
ioc, Ionica Bandrabur, Vasile Sevastre Ghi‐
can, Petre Manolache, Coriolan Păunescu,
Dumitru Radu Popescu, Dorel Raape. În de‐
mersul ei critic Virginia Chiriac surprinde
esenţa actului estetic al fiecăreia dintre
cărţile analizate, neocolind nici valoarea
ideatică, ce rezonează cu aspiraţiile cele
mai înalte ale spiritului acestui veac: pacea,
adevărul, binele. În cărţile de poezie stilu‐
rile se întrepătrund (prozodia și versul li‐
ber), pragmatismul este supus mai mereu
procesului de transfigurare, preponderent
în sens profetic, parcă adeverind cuvintele lui Mal‐
raux „Secolul al XXI‐lea va fi religios sau nu va fi de‐
loc”. 

Nici proza nu este ocolită, ea este prezentă prin
autorii Daniela Gumann, George Coca Lob, Ghiţă Na‐
zare, Elena Netcu, Dorel Raape. 

În treacăt mă voi opri asupra unor autori și voi
reproduce doar câteva dintre cuvintele Virginiei Chi‐
riac prin care ea reușește să surprindă trăsăturile
de bază ale scrierilor celor supuși analizei, graţie
unei unei fine observaţii și limbajului de adevărat
profesionist.

Poetul Sterian Vicol și recentul lui volum anto‐
logic „O sută și una de poezii”, apărut la Editura Aca‐
demiei Române. Iată cum îl prezintă Virginia Chiriac
pe acest poet. „Asemenea unui fluviu ce‐și adună
apele în matcă, în drumul său de la izvor, către văr‐
sare, ajuns la vârsta marilor împliniri, Sterian Vicol
realizează o antologie lirică, din cele mai reprezen‐
tative poeme, selectate valoric în virtutea propriilor
opţiuni, respectând ordinea cronologică a apariţiilor
editoriale. „O sută și una de poezii” este o carte de
colecţie, impresionantă prin dimensiune și ţinută
grafică, dar, în primul rând, prin imaginea de an‐
samblu oferită cititorului, asupra parcursului evo‐
lutiv al viziunii estetice urmărite de marele  poet,
de‐a lungul întregii sale activităţi creatoare... 

Observăm în poezia lui Sterian Vicol un intere‐
sant joc al simetriilor opozante în aranjarea simbo‐
lurilor, cu sugestii plasate progresiv, de la planul
concret, către sfera superioară a existenţei spirituale.
Într‐un poem deosebit de sugestiv, așezat la înce‐
putul volumului, sub aspectul unei mărturii de
credinţă tulburătoare, se pune în lumină raportul
dintre realitatea concretului existenţial și universul
imaginar al operei literare, izvodit din dramaticele
zbateri ale creatorului de frumos. Poetul este un

damnat ce‐și ispășește osânda în captivitatea
propriului destin singular, iar cuvântul re‐
prezintă singura cale de acces către cathar‐
sisul eliberator: Prin iarbă, numai prin
iarbă,/ își poartă poeţii rănile de dor/și vocile
lor de bătrâni și adolescenţi,/ se scutură ca
floarea de grâu/ și ca mărul, pe inima patriei
lor./ Ei vin mereu însângeraţi/ prin mijlocul
câmpiei și se duc,/ ei duc în vorba lor meta‑
fore precum/ faguri dulci de miere spre
amiază/ și trec peste râuri, ușor,către munţi/
și nimeni, aproape nimeni, nu știe/ că stelele

și Calea Lactee/ sunt imagini din poeme străvechi/
la care cu genunchii pe talger de piatră/ Părinţii se
roagă, Fiii se miră/ și vocile lor de bătrâni și
adolescenţi/ plutesc ‑ imponderabile trupuri ‑/ în
sferă și duc pânze solare/ și le‑așază pe morminte/
pe rana ochiului/ precum pietrarii piatra/ una lângă
alta, una peste alta. (Calea Lactee)

Așadar, Sterian Vicol este un poet imprevizibil,
cu multiple posibilităţi de exprimare artistică, trans‐
pusă în extraordinara flexibilitate a versului.  În
acorduri lungi, de epopee, sunt evocate imagini ale
copilăriei de‐o naturaleţe netrucată, cu impact
aproape șocant asupra percepţiei comune. Este cu‐
noscut deja faptul că Râpa Zbancului este pilonul
central al imaginarului poetic, în jurul căruia se con‐
centrează simbolistica poeziei dedicate satului natal:
În Râpa Zbancului, vai, în râpa,/ unde copilele! copi‑
landre își/ ștergeau sângele cu frunze de salcâm,/ de
alior, de brusture, uneori chiar cu floarea de
cucută(trupșorul lor,/unghiul și punctul, triunghiul,
toată/ geometria grădinii și cărarea descheind/ pă‑
durea de oţetari, vai, erau, pur și/ simplu, ca o lecţie
deschisă,/ curată ca lumânărica Domnului!)... (Râpa
Zbancului)

Uneori, timbrul melodic al frazei poetice are in‐
flexiuni cu tonalităţi elegiace, sensurile mesajului
poetic se interiorizează, capătă profunzime și am‐
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plitudine ideatică, mulându‐se pe structura prepon‐
derent metaforică a demersului liric: Mai trist  decât
stejarul cel tânăr nici râul nu‑i, învăţând câmpia/ s‑
audă marea/ când el visează corăbii/ cu pânze albe
fluturând în vânt/ și albatroși ridicaţi departe/ până‑
n ograda cea rotundă cu /cărarea subţire cât o cen‑
tură/ de castitate sfâșiată‑. (Mai trist)

„O sută și una de poeme” este cartea unei vieţi
(cu toate harurile și darurile sale) sau o viaţă într‐o
carte, la dimensiuni simbolice, dar nicio carte nu va
cuprinde cu adevărat  comoara de frumuseţe din
sufletul unui poet.

Poetul Vasile Sevastre Ghican cu volumul „La
un pas de fericirea veșnică” (Editura Papirus Media,
2020). Iată câteva referiţe aparţinând autoarei noas‐
tre: „Tematica poemelor incluse în acest volum con‐
stă într‐o permanentă confruntare a sinelui poetic
cu realitatea unei lumi ce pare a‐și fi pierdut echili‐
brul moral, vieţuind în climatul promiscuu al com‐
promisului social, în total dezacord cu aspiraţiile și
principiile caracteristice crezului etic al poetului.
Înregistrând cu atenţie tarele actualului sistem, poe‐
tul pare să aibă și soluţiile redresării acestei lumi,
formulate într‐un registru liric cu o ușoară notă di‐
dacticistă. Imprecaţiile, exclamaţiile și tonul avântat
al discursului liric ne amintesc de retorica poeziei
pașoptiste:     

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

Vasile Sevastre Ghican își asumă în liniște stările
de scufundare în subteranele disperării, fără dra‐

matizări excesive sau lamentări patetice, convins fi‐
ind că Dumnezeu este cu sine.  Drumul către calea
unei asceze totale și instalarea într‐un fel de Purga‐
toriu pământesc ne garantează, în accepţia poetului,
dobândirea „fericirii veșnice”, percepută în lumina
conceptului religios ca o eliberare totală a spiritului
de latura materială a existenţei: Dar să poţi muri
liniștit e necesar /Să fi dăruit semenilor smerenie‑
/La un pas de fericirea veșnică,/Zac eu,cel bolnav de
amar//Pentru a‑l întâlni și mâine pe Dumnezeu/tre‑
buie să arunci din suflet orice nor‑/Să nu aștepţi nimic
de la cel care vine/iar ceea ce faci să fie pe placul tu‑
turor!//Chiar și în mijlocul păcatelor, dacă vrei/Ca
Dumnezeu să te iubească mereu‑/să faci ca iubirea
inimii tale la greu/Să nu fie cât muntele,ci cât o boabă
de miei! (La un pas de fericirea veșnică)”.

Scriitoarea (poet și prozator) Elena Netcu. „Elena
Netcu are un destin singular în literatura română
contemporană și un drum pe care l‐a construit cu
migală și tenacitate de‐a lungul vieţii, cu ezitări și
tergiversări ale debutului, determinate de un pro‐
fund și acut sentiment al responsabilităţii faţă de
cuvântul scris.

Făcându‐și apariţia relativ târziu în peisajul lite‐
rar românesc, Elena Netcu demonstrează nu numai
un talent viguros și o capacitate creatoare uluitoare,
ci și o siguranţă  uimitoare a tehnicii de lucru. Într‐
un segment de timp redus la câţiva ani, a publicat
cinci romane, variate ca tematică și viziune estetică,
cinci volume de versuri și câteva cărţi pentru copii.

Romanul EXILAŢII, apărut în 2019, la Editura
Pim, Iași, abordează într‐o viziune personală, o temă
de actualitate, frecvent abordată de scriitorii anilor
nouăzeci, în legătură cu schimbările în plan uman
și social‐politic generate de mișcarea revoluţionară
din decembrie '89. Protagoniștii romanului sunt doi
tineri intelectuali, Ana Mușat și Emil Bratu, care pre‐
zintă propria versiune a evenimentelor generate de
înlăturarea regimului dictaturii comuniste, într‐o
societate total nepregătită pentru a face faţă provo‐
cărilor liberalizării economiei și deschiderii grani ‐
ţelor, două evenimente cruciale, care au constituit
premisele capitalismului românesc sălbatic și exo‐
dului masiv al populaţiei, în străinătate. Naraţiunea
se pliază în volutele unui joc al dublării unghiului
de proiecţie asupra evenimentelor, din moment ce
protagoniștii devin pe rând personaje și povestitori
ai întâmplărilor, reflectate în lumina multiplicată a
oglinzilor paralele. Alternarea vocilor narative con‐
duce către delimitarea planurilor epice și redistri‐
buirea personajelor în roluri diferite, urmărindu‐se
completarea și corectarea perspectivei auctoriale
asupra subiectului”. 

Constantin Oancă
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Apăsătoare este liniștea acestei nopţi lungi de vară,
cum apăsător este gândul bunicii. Prin ochiurile mici
de geam, lumina palidă a lunii își face simţită prezenţa
în camera mică, curată, mirosind a flori de lămâiţă.

Doarme Mura!
Doarme îngerașul bunicii! 
Cine a spus că îngerii, în sfinţenia lor, poartă cosiţele

mereu aurii?  Cu mâinile împreunate a rugă, cu picio‐
rușele ei micuţe îndoite și aduse până aproape de ab‐
domen,  ochișorii ei negri își liniștesc anevoios toate
frământările.

Somnul spală și curăţă ochii de tot ce nu place pri‐
virilor de peste zi,  într‐o  ușoară legănare a uitării și a
iertării.  Din acest motiv sunt zorile dimineţii atât de
curate. Roua, acest strop cristalin pe care îl primim în
dar,  este ca lacrima nopţii, lacrimă adunată  din ochii
celor care dorm și care‐și lasă în grija nopţii amarul
zilei. O găsim dimineaţa picurată pe muguri,  pe flori,
pe iarbă, pe frunze, pentru a  împrumuta  din puritatea
acestora, din gingășia și din iubirea lor pentru frumos. 

Zorii vestesc aceste trăiri, aceste daruri ale nopţii
și, transformate  în perlele dimineţii, acestora  le este
oferită strălucirea. Ușor,  ele  se  contopesc cu zarea și‐
n zborul lor către neștiut, către cer, șoptesc…

Astăzi  toate lacrimile se duc odată cu roua, se pierd
într‐o infinită stare de nou,  de bine, într‐o nouă zi!

O nouă zi pentru Mura…
Ea știa că, împreună cu frăţiorii ei, va pleca astăzi

la câmp. Așa micuţă cum este ea, va fi de ajutor… așa îi
spunea mătușa ei, femeia aceea zgârcită și rea,  care o
trimitea mereu să aducă apă de la fântână. Locuia lângă
casa bunicii. Era una din nurorile ei. Voia bunica uneori
să o pună la punct în felul ei înţelept, bătrânește, dar
nu avea cu cine și era obligată… De ce și cum, Mura a
înţeles mult mai târziu.

Strigă soarele de peste acoperișurile joase și în‐
deamnă la drum pe cei care erau pregătiţi pentru pră‐
șitul de‐al doilea. Răcoarea dimineţii trebuia prinsă
de pașii încă adormiţi ai copiilor.

Cine a trecut prin așa ceva, știe ce înseamnă să duci
rândurile până la capăt, să ai grijă să nu tai decât bu‐
ruieni. Trebuie să ai multă îndemânare, pricepere, răb‐
dare și… mâncare. Aici am vrut să ajung. Aici a „im‐
presionat” mătușa Murei și, poate tocmai de aceea,
acest amănunt nu a fost uitat,  chiar dacă peste el au
trecut  zeci de ani.

Unele amintiri nu se șterg,  cu atât mai mult cu cât
ele sunt atât de triste…

La apusul soarelui, mătușa, pe care, hai să o numim
Ftenia, scoate de sub frunzele  abia simţite ale unui
copăcel rătăcit prin acele locuri o strachină din aceea
de lut, frumoasă ce‐i drept, dar ce folos…. Până la ju‐
mătatea ei se zărea,  albă și triumfătoare, mâncarea,
de care  auzise toată ziua și pe care,  chiar o așteptau
fraţii Murei, ea și un tânăr de prin sat ‐ o altă victimă a
mătușii Ftenia.

‐ Haideţi, băieţi! Haideţi,  băieţii mamii, că acuma

vă dau și mâncarea! Haideţi,   că doar
nu aţi muncit degeaba! Vă  dă acuș
tușa Ftenia  de mâncare.

Și, cum spuneam, pe fundul străchinii, mâncarea.
albă, dorită de toţi: brânză de oaie!

Lângă această „minune”, așteptată întreaga zi, cât
este ea de lungă, uite că,  rotundă, mare, cu coaja  care
se formează și, având  aproape de mijlocul ei  semnul
ultimului făcăleţ strecurat – despre care se spune că
pe acolo iese aburul din interior sau… și mai mult, su‐
fletul ‐ o frumoasă  mămăligă!

Tăiată cu o lamă de cuţit scos la repezeală de mă‐
tușa Ftenia din buzunarul șorţului, mămăliguţa stră‐
lucea în lumina amurgului,  ca și brânza, de altfel!

Brânză! O, ce bunătate! Și  Mura care credea că mă‐
tușa sa este o zgârcită! Uite cu ce îi ospătează ea pe
toţi! Dar, oare  va ajunge brânza, la câtă foame avea
fiecare dintre ei, după atâta prășit?

… Se auzea continuu:
‐  Haideţi,  băieţii mamii!...
Și, timid, încerca fiecare să întingă cu boţul de mă‐

măligă în minunea oferită de mătușa Ftenia. Degetele
lor micuţe și muncite, aveau un tremur aparte…sfială,
nerăbdare, teamă de a nu părea prea lacomi… Dar…,
uimire!  Întingeau și atât… Brânza  nu voia în niciun
chip să se prindă de mămăligă!  Oricum, de furculiţe
nu putea fi vorba…

‐  Haideţi,  băieţi!  Haideţi,  băieţii mamii, că doar
aţi muncit!...

Copiii, erau ei sfioși, orfani, flămânzi, dar îi ducea
mintea să vadă un lucru rușinos  făcut cu largheţe de
mătușa lor. Brânza a fost atât de tare presată în acea
strachină de mătușa Ftenia, încât copiii au terminat
toată mămăliga, dar  stratul de brânză a rămas același.
Doar gestul de a întinge în brânză s‐a rărit și, ușor‐
ușor, nu s‐a mai repetat!

Copiii au înţeles!  Au înţeles că atât a știut mătușa
Ftenia să le ofere la acea masă… Umilinţă!

‐  Haideţi,  băieţi!  Haideţi,  băieţii mamii, că doar
aţi muncit!... Haideţi,  băieţi, că doar nu aţi muncit pe
degeaba… Vă  dau de mâncare, iar voi nici brânză nu
aţi vrut să mâncaţi… Ei, poate mâine  o veţi dori!  

Și pune strachina cu brânza din ea neatinsă, cu grijă,
într‐un coș de nuiele, alături de câteva firimituri de
mămăligă…

‐ Haideţi,  băieţi!  Haideţi,  băieţii mamii,  mergeţi
acasă, la bunica voastră,  că doar aţi mâncat!

Mura aștepta somnul, care spală și curăţă ochii de
tot ce nu place privirilor de peste zi,  într‐o ușoară le‐
gănare a uitării și a iertării.

Din acest motiv,  zorile dimineţii sunt atât de cu‐
rate…

Roua, acești picuri cristalini pe care îi primim în
dar,  sunt lacrimile nopţii, lacrimi adunate  din ochii
celor care dorm și care‐și lasă în grija nopţii amarul
unei zile…

Vera Crăciun

LITERATURA PENTRU COPII

La prășit
(Fragment din cartea dedicată mamei  – ,,Mura’’)



65

PORTO - FRANCO

LITERATURA PENTRU COPII

Ina ARHIP
Lumina din lacrimi

ÎŢI  ud pașii de ieri cu lacrimi multe
Și nici nu gândesc c‐au trecut ani,
Și cânta îngeri în noapte 
Că Ziua cea mare va veni !

Atent și ușor îmi ridic pasul 
Să nu‐ŢI calc  urmă de ieri,
Și nici nu mai am putere
Să număr noianul de ani.

Pe CRUCE ai fost răstignit,
Dar apoi AI ÎNVIAT, cu sângele vărsat,
Și noi nici azi n‐am înţeles, e un păcat 
Că sacrificiul TĂU, în noi L‐avem ca dar !

Preumblu în grabă ca‐n copilărie
Să fac ce se cere azi și mă întreb,
Veni‐va Ziua‐NVIERII, oare ?
Așteptarea, în mine arde mereu !

Cu tine

Deschide‐ţi sufletu‐ntr‐un vers
Să‐mi fie mie mai ușor 
Când te alint, când te iubesc
În braţe să te‐nfășor.

Deschide‐ţi sufletu‐ntr‐un vers 
Și prinde‐mă în mreaja lui ,
De‐acolo eu să nu mai ies,
Decât atunci cu voia LUI !

Să‐mi fie casa, măsa‐n vers
Și perfuzându‐l dintr‐o dată 
În el pe tine să te întâlnesc 
Să‐ţi mulţumesc încă odată !

Cu rimă lui să mă hrănesc
Și ca o mană‐adevărată
Să cânt, să strig pe unde merg,
Că povestea e adevărată !

MAMA                                              

O MAMĂ  e o floare,
O MAMĂ este Soare,
O MAMĂ e tot ce e mai scump 
E tot ce omul are !

Fă‐ţi MAMA să zâmbească,
Adu‐i o floare‐n dar,
Oferă‐i‐o cu iubire
Că să‐nflorească iar.

Și de nu poţi,de ești departe,
Roagă‐L pe EL, pe Dumnezeu
Să‐i dăruiască înzecit,
Ce MAMA tot ţi‐a oferit.

Și dacă EA‐i plecată ,
Tu du‐te, da o floare 
La orișicare MAMA 
Că‐i MAMA fiecare !

Da, MAMA este ploaie,
Da, MAMA este cânt,
Da, MAMA este Soare 
Da, MAMA‐i  PACE  în CER și pe PĂMÂNT !
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ÎNSEMNĂRI DE LA SUPRAFAțĂ

Portugal, Lisboa, altfel: o capodoperă!
După o carte de povești, Violeta Craiu se întoarce

la poezie (Inima vinului verde – jurnal portughez
imaginar, Ed. Sympoesium, Iași, 2021), la fel de sur‐
prinzătoare ca în volumul „Alidada”, tot de poezie,
unde puncta la capitole precum originalitate și au‐
tenticitate, super‐eroii unui neo‐marxism neaoș și
oarecum involuntar fiind acolo drumarii, „bănuiţi”
de un cult al muncii și al unor zei prea puţin
cunoscuţi!

Departe de... „Munţii înalţi ai Portugaliei”, de
construcţia inedită literară a lui Yann Martel, care
își plasa acţiunea romanului în Portugalia, dar cu
aceeași îndrăzneală, deoarece, atenţie, scriitoarea
româncă nu a fost încă pe meleagurile lusitane! Doar
aduce un omagiu spiritului acelor locuri, demons‐
trând că Poezia te face, te poate provoca să trăiești
liric o experienţă greu de imaginat, la acest capitol
al imaginaţiei aducând omagiu unor
consacraţi scriitori portughezi, precum Faria,
António Lobo Antunes, Fernando Pessoa,
José Luís Peixoto, Jose Saramago, Luís de
Camões, Luís Miguel Rocha, Rui Zink, Gon‐
çalo M. Tavares...

Rui Zink, cel care a scris „Instalarea fricii”,
un roman premonitoriu, apropo de pande‐
mia pe care toţi o suportăm cum putem,
după... imaginaţie și tărie sufletească ori de
caracter, poeta întrebându‐se la un moment
dat: „De ce mi‐era frică?

Un instinct de apărare se ghemuise firesc în trup
umbrindu‐mi așteptările, gândurile...”! În altă parte
este încercată de o frică rebelă! Dar, de fapt, Violeta
Craiu „instalează” o dragoste nebună după o ţară
(totuși, cel puţin pentru români) exotică, care chiar
a marcat istoria Mare a omenirii! O ţară simbolizată
de un Amant misterios, de un străin deghizat, o de‐
zamăgire târzie, după cum aflăm chiar din primul
poem, dar o dezamăgire cât o certitudine din partea
zeului Eros sau a oricărui alt zeu, zei cărora le tot
cerșim câte un semn, o minune!

Primul poem se intitulează „Se macină timpul”,
iar timpul chiar este important în acest volum („Tim‐
pul răscolește anotimpurile tăcerile, iertările și vi‐
sele/ se prind de un veșmânt colorat”), dar poeta
nu „pleacă” în căutarea sa, ci „muncește” la inventa‐
rea unui alt timp, aproape a unui alt ego, dacă nu
chiar un alt spaţiu, al unei armonii marcate chiar de
al al doilea poem: „Fugarul cu sărutul despărţirii pe
buzele încă fierbinţi/ murmura jurăminte simple de
amor, inhalând treptat otrava morţii/ Suferinţă sau
neșansă?/ Între Cer și Pământ/ trompetele îngerilor
cântă asurzitor/ partituri de Benny Goodman și

Charlie Parcher.// În armonii de cântece și culoare
Amantul privește extenuat/ cămașa albă pictată cu
flori cărămizii lasă mâinile să‐i cadă pe piept gân‐
dindu‐se la viaţă/ Ce minunat!/ Plăcerea poate fi
ostenitoare (O prazer pode ser cansativo) și uitarea
o improvizaţie de moment/ Totuși, iertarea/ rămâne
singura rugăciune pe care nu o poate rosti/ în des‐
trăbălarea sa”...

Da, este mult jazz în acest volum, jazz liric, dar și
fado, magie, existenţialism, dacă vreţi, magie
existenţialistă quasi camusiană, dacă tot este pome‐
nit Albert („Cu ochelari de cal

întrezăresc revolta ce a speriat nebunia din
minte, neliniștea din trup, tăcerea pusă pe fugă/ Ne
trăim vieţile într‐o eră a răzbunării sau în absurdul
camusian/ De ce s‐ar schimba lumea? (Por que o
mundo mudaria?)/ De ce ridicăm permanent ziduri

de sticlă...”), dorinţă, regrete, dar cam ca în
Edith Piaf („Când lumea respecta cuvântul
scris/ umbra cerului se îmbăta cu aroma
iluziilor/ sufocate de vinuri învârtite în pa‐
hare.// Câtă nobleţe!”), personaje istorice
și peisaje „de acolo”, culori, alcooluri, regi,
regine, caravele, cetăţi, cavaleri, mauri, mis‐
ticism deloc facil: „Caii alergă prefăcându‐
se‐n îngeri/ Cavalos galopam disfarçados de
anjos// cineva, cândva va desena sau va
scrie despre un ţărm al începutului...”

Într‐adevăr, dinspre apele Oceanului At‐
lantic, Portugalia este numai bună pentru o metafi‐
zică a începuturilor, intuiţia Violetei Craiu este în‐
rudită cu cea a unor poete importante, care nu au
visat o altă lume, ci chiar „au cucerit‐o” la propriu
(Nora Iuga, par exemple)!

Luciditatea îi poate fi aproape prozaică, ca într‐
un reportaj într‐o capitală europeană pustiită de
atacuri teroriste fără odihnă: „Scapă cine poate.//
Disperarea se întinde pe tot continentul/ Infernul
stă la pândă/ așteaptă să ne stingem brusc/ crucia‐
dele nu mai sunt de ajutor/ comorile lumii s‐au pier‐
dut între secole/ iar cuvintele sunt bine ascunse în
cărţi preţioase/ se zbat să iasă la lumină.”

Această „zbatere” ar fi una dintre caracteristicile
volumului, deoarece, nu‐i așa, există „Furtuni la Cabo
de Boas Esperanza/ corăbii portugheze/ strălucesc
înclinate la orizont”, dar „Crucea da Gama veghează!”,
de aici un balans, un dans continuu de idei, cuvinte,
ritm, neliniști, „îndoieli, întrebări fără răspuns, tăceri
peste castelul acoperit de umbre și peste castaniete.”,
„amărăciune” și dulceaţă, treceri de la cântece de
leagăn, cum numai o mamă poate cânta, la strigăte
de iubită rănită: „Strigătul meu disperat nu l‐ai au‐
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zit,/ 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.// În cetatea întunecată, peste lacrimi uscate,/
pe ziduri diforme, fragile,/ trupurile noastre mai
ard și mai ard...”

Este, din unele puncte de vedere, carte de pasăre
Phoenix, cu învieri de cavaleri medievali gata să
lupte pentru un viitor acum greu de descris, visat,
poate chiar de trăit, deși, chiar dacă acum asistăm
la un cult al morţii bizar, dragostea va fi mereu
aceeași: „Dragostea rostită‐n versuri/ în săptămâni
fără sfârșit, crește și crește în acorduri de lăută ‐/
sânii goi saltă șiraguri de coral alb înșirat pe aţă
roșie, de mătase...// Palmele încing mijlocul subţire,
buzele mimează un sărut pasional, limbajul trupului
se reflectă/ pe nisipul încins/ noaptea e în flăcări//
Tinereţe, tinereţe/ picurată pe o scoică striată!!!”

Deoarece Iubirea, împreună cu Tinereţea, renasc,
renasc, renasc... Dincolo de secunde, minute, ore,
zile, nopţi, epoci, eternităţi! Violeta Craiu, hotărând
că „realitatea nu mai este o poveste”, ci... Poezie,
Creaţie continuă, Agonie, nebunie (sau absurd
existenţialist, după cum spuneam mai sus), Iubire
dincolo de definiţii, folosește pentru călimara sim‐
bolică spuma valurilor ce se zdrobesc de continent,
eternitatea unui tsunami care a zdrobit cândva Lis‐
boa: „Spectacolul naturii dezlănţuite, o arenă ro‐
mană,/ masacru fără spectatori!// Dintr‐o altă Ga‐
laxie, o zeitate va străluci

după chipul și asemănarea sa/ O altă Evă și un
alt Adam/ vor prinde curcubeul pe pământ? Iluzii!”

„Ce tristă viaţă!/ Cuvintele‐mi sunt necunoscute,
se risipesc în puncte cardinale,

cerneala acoperă micul meu secret. Nu‐l mai
văd!/ Cu privirea agăţată de ziduri mă rog pentru
Regele meu!”

Între iluzii și tristeţi, din frumuseţi și efemer, cu
un dor schilodit de o Inchiziţie subiectivă întot‐

deauna, pentru care „Aurul, gloria, bogăţia și vinul
Portugaliei trezesc admiraţia...”, Violeta Craiu reali‐
zează, în ultimă instanţă, un eseu inedit, cu invitaţi
de onoare (deja menţionaţi): „E tăcere în pădurile
de lauri/ pe un pat de crengi lemnul ne‐mplinește
răbdarea lui Fernando Pessoa/ pusă la încercare//
Pe o placă de surfing îndrăgostit de fiecare val Rui
Zink/ calculează distanţa în mile marine// Corăbiile
uitate în adâncuri peste care plutesc iahturi scumpe
maiestoase/ timpul nu aude pulsaţiile inimilor nă‐
lucirile curbează orizontul/ Madeira însorită, răsu‐
flarea ta/ ne‐ncurcă pașii cu miros de sardine muzica
și dansul ne leagănă trupurile/ trupurile‐Trup// cât
ne mai ameţești cu vinul faimos?”

Mănăstirea Santa Clara, Coimbra, biserica Alco‐
baca, râul Mandego, fluviul Tejo, Porto, râul Douro
și podul Dom Luis, podul Vasco da Gama de pe râul
Tejo, biserica Sao Francisco, Librăria Lello, grota și
plaja Benagil, rua Augusta, cartierul Baixa, regiunea
Algarve, desigur, Lisboa, capitala, apoi Fatima, Mecca
Portugaliei, toate acestea și nu numai, culorile, gus‐
turile, sunetele, te înnebunesc, „traduc” ceea ce Pes‐
soa scria cândva, citat fiind de scriitoarea brăileană:

„Simtă cel ce citește!”
Și, desigur, trezesc un dor la fel de nebun de ducă,

de cunoaștere în direct a ceea ce este doar... litera‐
turizat atât de viu! Cu ajutorul unor muze cu adevă‐
rat „duse”: „Muzele nebune recită un poem nema‐
iauzit/ despre o iubire inocentă:/ o balerină își
etalează fanteziile graţioase/ pe o placă albastră de
surf/ săltând pe valuri înspumate.”

Bref, se mai poate constata cum poeta demons‐
trează înrudirea spirituală dintre români și portu‐
ghezi, prin diverse referiri și mijloace artistice. La
urma urmelor, Dorul, dorurile, saudade, ne leagă,
aproape misterios, două extremităţi latine ale unei
Europe care, după pandemia menţionată de vreo
două ori în carte, va reînvăţa să viseze frumos!

a.sec‑halil
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ESEU de Magda Ursache

Mă întreb, ca și Petru Romoșan: să fie libertatea
de opinie pusă‐n cui? Să spunem „adio diferenţei”,
pe tiparul șlagărului socialist, „gândim la fel, iubim
la fel”? Diversitatea opiniilor e controlată. Titlul lui
Ron Uz șochează: American Pravda (Covid 19 its im‑
pact and origins after one year). A fost nevoie de un
an ca să te poţi întreba „la liber” dacă virusul ucigaș
a fost creat în laborator sau nu?

În ce mă privește, am trecut și prin schizofrenia
Dej, și prin schizofrenia Ceaușescu. Recunosc o  nouă
schizofrenie. De la bicromatismul comunist (gazetele
aveau o rubrică intitulată Cu pată, fără pată), s‐a
ajuns la alt bicromatism: alb impur vs. negru pur și
simplu. Culori intermediare? Lipsă. 

Carterienii dintr‐un roman de Marius Tupan au
fost subjugaţi cu ajutorul camerei (de luat vederi)
ascunse. Localitatea Șipote devine Complexul Mar‐
conia, filmat non‐stop în direct. Șipotenii se pres‐
chimbă în  marconieni; încep să vorbească în mar‐
coneză; propria limbă se degradează, ca și literatura.

Dumitru Augustin Doman glumea pe Facebook
și nu prea: nu mai merge să spui motan negru ca un
ţigan, să reciţi „pe o stâncă neagră”, să te jelești de
„inimă neagră”. Scrii cu cerneală neagră pe hârtie
albă? Greșit. Joci șah cu negrele? Asta‐i discriminare
rasială. Și‐i  discreditezi pe cei cu ochi negri, în nu‐
mele celor cu ochi albaștri. Auzi la Anonimul ăla in‐
corect politic! „Dacă n‐ai ochi albaștri, iubești și
negri”. De asta s‐o fi scos literatura orală din școli și
din universităţi? Și‐l întreb pe Radu Ulmeanu, auto‐
rul antologiei de poezie intitulată Laptele negru:
Crezi că pot fi învinse culorile?

„Noua cultură” afirmă că, atâta vreme cât se
menţine libertatea de expresie, nu progresăm, nu
prosperăm. Un sociolog mult mediatizat, Aurora Lii‐
ceanu, susţinea într‐un dialog cu Ileana Vulpecu (re‐
transmis după moartea prozatoarei) că „ majoritatea
trebuie spartă” (pro LGBT?) Ce, numai femeile să
nască? Eu aștept să nască Barna.

Aproapele nu mai este  demult o oglindă a celui‐
lalt. Alvaro Varga Llosa, fiul lui Mario Varga Llosa,
observa: nu „progresezi” prin merit personal, ci nu‐
mai în dauna altora. Cu alt cuvânt, democratura
(Pierre Hassner) îl sancţionează pe cel care are altă
opinie decât a alterului. Prin cezură, prin alte feluri
de cenzură? Cancel Culture pedepsește: pe Shakes‐
peare că‐i rasist, pe Beethoven că‐i prea luminos,
pe Verdi că ar fi pro sclavie. Nu cred să fi văzut o
mai oribilă cenzurare decât a BLM (Black Lives Mat‐

ter), în proces continuu de can‐
celing, canceling, canceling. Cum,
să nu se audă decât vocile albilor, nu și ale negrilor,
femeilor, LGBTQ‐iștilor? Gândire înfricoșător deli‐
rantă.

Dăunători sunt și scriitorii amprentaţi naţional,
oricum „depășiţi”. Noul construct UE pare să nu mai
aibă nevoie de naţiuni diferenţiate. Ce atâtea culturi,
când poate exista doar una, cea nouă! S‐a revenit la
teza periculoasă că a‐ţi apăra stilul etnic înseamnă
a fi șovin, xenofob, stupid religios. Scrie la Apocalipsă
că vor fi chemate „popoare, neamuri, limbi” (10, 11)
și, repetat, „popoare, seminţii, limbi, neamuri”; că
Apocalipsa „va aduce în ea slava și cinstea neamuri‐
lor” (21, 21‐26)” Asta pentru popoarele mari, nu
pentru turmă. Neam o fi egal turmă numai  în cazul
românilor? Trebuie să admit că este în regula și‐n
regulamentul poporului meu capul plecat, obrazul
(celălalt) întors spre pălmuire, preferinţa pentru
„lasă‐mă să te las” și pentru „era mai bine când era
mai rău”. Dar poate că suntem un popor ușor de ucis
în revoluţii mimate, nu și ușor de prostit cu minciuni
date drept adevăruri.

Ia să‐ţi denigrezi neamul ca Lucian Boia,
susţinând că istoria noastră e falsificată, că bătăliile
câștigate sunt ficţie și că trebuie, în numele integrării
în Europa, s‐o „de‐mitizăm”? Capeţi premiul Acade‐
miei Franceze? Păi da! Emmanuel Macron zice, la
Bruxelles, că valorile ţărilor din Est „nu sunt ale
noastre”, cu referire la cele creștine și că va intra în
„bătălia culturală a civilizaţiilor”. Îi așteaptă pe
combatanţi (ca premiatul nostru) un catastrofal Wa‐
terloo? Om vedea.

În ce ne privește, eludăm, că e‐n trend, proble‐
mele acute ale culturii. Ratăm arhitectura  (case de
patrimoniu lăsate în ruine, blocuri termopanate aco‐
perind biserici), muzee ( le închidem, că‐i pande‐
mie). Turismul cultural nu se simte nici el mai bine:
staţi în case. În care timp, casa de la Văretec, unde
Eminescu a scris și a iubit, e paragină, iar pe ban‐
cnota cu chipul său un glumăreţ a aplicat o mască
bleu chirurgicală. De ce? Îndemn să i se închidă gura?
Să nu mai spună ce trebuie spus?

Am reţinut dintr‐o tabletă a lui Adrian Alui Ghe‐
orghe, publicată în „Bucovina literară” în 2016, ur‐
mătoarea întrebare: „De ce dacă‐l iubim pe Emi‐
nescu, îl urmăm, în tot ce facem, pe Caragiale?” Mai
exact pe acei mitici despre care nenea Iancu a spus
cu năduf: „Îi urăsc, mă!” Și nu sunt anti‐vaccin. Con‐

Ciurul și Dârmonul Cenzurii
„Viitorul depinde de trecutul pe care i‑l oferi”.

Monica Lovinescu
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stat doar că virusul acţiona doar prin pieţele
ţăranilor, nu și prin mall‐uri. Iar comicul de situaţie
(ca să nu‐i spun comic de caracter) abundă la tele‐
viziuni. Cascadorii râsului de la Sănătate au propus
vaccinare prin voie liberă? Ba vaccinare prin oboare
(rimă involuntară), contra doi mici (Ţal!) și adeve ‐
rinţă ad labam, în formularea doctă a colonelului
Gheorghiţă, dus pe teren să‐și vaccineze satul natal,
ca să se facă acolo nunţi cu miri și mirese, nași și
nașe, sub vaccin cu toţii. Dar de ce‐i mai vaccinaţi,
domnule colonel, când mafia retrocedărilor pros‐
pere le ia bătrânilor pământul de sub tălpi, când
morţii semnează acte de vindere? Cum s‐o stopeze
moșierul de Voineasa? Post‐moralia, cum am conchis
în dialogul cu Adrian Alui Gheorghe? Să nu fie trans
‐umanitate.

Chiar nu vi se pare ridicol să ne ducem la circ cu
bilet gratis? Circ și vaccin! La Iași, la cinema Victoria,
care nu mai e cinema, ci Mega Image. La castelul
Bran, ne vaccinează Dracula și la Suceava, Ștefan cel
Mare?

Un profesor universitar specialist în de toate  face
plângere penală contra unui preot, pentru că
linguriţa Sfintei Împărtășanii poate îmbolnăvi și tri‐
mite în izoletă. Nu numai biserica, dar și biblioteca
îmbolnăvește, de vreme ce și‐a închis ușa din cauza
virusului blestemat. Iar numărul bibliotecilor a scă‐
zut dramatic de la intrarea în UE, din 2007, mai ales
în mediul rural. Cât despre proza având ca subiect
satul, gata cu canonul ăsta patinat al lui Slavici, Duiliu
Zamfirescu, Agârbiceanu, Rebreanu, Sadoveanu, Voi‐
culescu, Preda... Ducă‐se! Parantetic spus, eu aș
merge pe ideea lui Cornel Cotuţiu. Judeţul Cluj să se
numească Rebreanu, Judeţul Neamţ ar fi adjudecat
de Creangă, Vrancea de Duiliu Zamfirescu, Iași de
Sadoveanu...

Dacă am ratat agricultura (UE n‐a aprobat pro‐
gramul de irigare; publicistul Ion Andreiţă constată

că, acum, importăm pâine congelată și ...busuioc; nu
mai avem nici busuioc, darămite floarea soarelui),
să ratăm și proza rurală, în folosul celei (r)urbane?
Ce cred eu, ca și Mircea Platon: că un semănătorism
de calitate (semnat Cornel Nistea ori Ion Andreiţă)
ar des‐părăgini vatra. Și asta pentru că la întrebările
fundamentale, „de ce” și „în ce scop”, Petre Ţuţea
afirmă că a răspuns „aporetica rurală românească”.
Dacă am respins romanul rural, de ce n‐am fi respins
și poezia despre eroi. La coșul de gunoi cu ea, ca și
eroii unui cimitir multietnic, unde crucile românești
cu cască de soldat au fost acoperite – nu ne‐a cutre‐
murat nici fapta asta?‐ de saci negri, pentru gunoi
menajer.

Dacă tot am ratat sistemul de apărare, ce ne mai
trebuie parastase pentru cei căzuţi în războaie?
Președintele Academiei Române, istoricul Ioan Aurel
Pop, într‐o emisiune despre Iorga (și‐l citez : „Pentru
Iorga a fi naţionalist înseamnă a iubi”), constata cu
tristeţe că, în prezent, în prezentul nostru  imperfect,
simţul ceremoniei este în scădere. Istoricul Alexandru
Muraru, trimis în Parlament, trimite Poliţia și Pro‐
curatura la biserica Sf. Parascheva din municipiul
Vaslui. Fratele Moraru nu vrea parastas pentru Ion
Antonescu, în biserica ridicată de el însuși, de Ion
cel  fără de  mormânt. Un parastas, la 1 iunie 2021,
‐ 75 de ani de la execuţia Mareșalului ‐, a ajuns faptă
penală? Alte fapte de arme ale fratelui Moraru
(PNL)? Denigrarea lui Goga, combaterea românis‐
mului. A impune un muzeu al Holocaustului? De
acord. Dar și un muzeu al ororilor pușcăriilor co‐
muniste. Or, românii sunt îndemnaţi mereu (cea mai
sonoră voce este a consilierei președintelui, doamna
Sanda Pralong) să‐și scoată din minte ororile
pușcăriilor comuniste; să lege strâns firul între ui‐
tare și iertare, după îndemnul unui martir, Mircea
Vulcănescu: „Nu mă răzbunaţi!” Numai că marele
om e încă sub condamnarea Tribunalului stalinist,
zis al Poporului. 

Să fugim de ceea ce se numește „exces de memo‐
rie”, cum suntem dirijaţi /dresaţi? Să intrăm în starea
de lichefiere a memoriei? Formatorii de opinie o ac‐
ceptă energic. Și dacă știu că memoria colectivă e
mai șubredă, mai scurtă  decât memoria individului,
de ce nu fac altceva decât ce fac, adică o ajută să se
deformeze? Am cunoscut un preot pușcărizat și ră‐
mas marginalizat până‐n moarte pentru că a refuzat
să ceară reabilitare de la comuniști. A preferat să
mucenicească până s‐a dus. „Cine să mă asculte și
să mă creadă?”, ne‐a răspuns mie și lui Petru, când
îl îndemnam să‐și scrie memoriile. În capela deza‐
fectată a  închisorii–spital din Târgu Ocna, erau de‐
pozitate hârdaiele și cârpele de șters pe jos: bucăţi
de acoperământ al Sfintei Mese din altar și bucăţi
de stihare. Cum să fi curăţat dușumele cu ele? Asu‐
mându‐și bătăi, torturi, cruzimi de la gardieni, preo‐
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tul a furat peticele și le‐a cusut sub palton. Cârpele
sfinte l‐au acoperit, încălzit, păzit. Răsplătirea lui
Dumnezeu pentru cine crede. Nu și pentru inenara‐
bilul domn Iulian Bulai, care are cuvinte de ocară
pentru „non‐fecioara” Maria. O s‐o scoată din calen‐
dar, iar premierul Câţu îi va continua opera, legife‐
rând, prin ordonanţă de urgenţă, interzicerea pa‐
rastaselor pentru martiri și eroi?

Istoria se scrie cu sângele celor morţi pe fronturi
ori în temniţe, cu lacrimă în schit ori în exil sau cu
labele înnodate ale monștrilor puternici?, întreabă
Petru Ursache, în Istorie, genocid, etnocid, cu trimi‐
tere la „dracul gol”, „cu pipă ori cu trabuc în gură, ca
semne de identitate”. Ușor de recunoscut pentru
generaţia mea, nu și pentru elevii care nu  știu mai
nimic din istoria românilor.Iar analistul politic Cri‐
stian Pârvulescu nu scapă teleocazia să susţină că
„românii sunt xenofobi” și câţi nu‐i cântă în toate
strunele. Când se întâmplă ceva rău (și se tot întâm‐
plă), auzi „Ţară de  c...t!”, nu și când câștigă Halep.
Ca și cum ţara ar fi vinovată.

Demistaliniștii îi apără pe comuniști ca generoși
și naivi, vituperând ceea ce numesc ei fasciști. Dar
comuniștii nu sunt cinici? Groza n‐a fost cinic? A
fost generoasă sau cinică Ana Pauker, numită
recentuţ Passionaria Balcanilor? În istoria noastră,
a existat cineva care s‐a crezut mai sus de Dumne‐
zeu: „eroina din Codăiești ‐ Vaslui, „harismatica Ana”,
„oratoarea Ana”, „mâna de fier Ana”. Și ce isprăvi a

făcut ca ministresă! Ghiţă Dej a vrut să mi ţi‐o
omoare, că a simţit‐o mai deșteaptă decât el. A lă‐
sat‐o – vai! – în stradă, i‐a luat casa de protocol.
Ceaușescu i‐a pus‐o în braţe lui Valter Roman, să
facă traduceri pentru Editura Politică și a tradus.
Nu, nimic nu‐i mai năucitor decât încercarea  de re‐
considerare a Anei Pauker, cu mii de morţi pe
conștiinţă. Dostoievski îl pune pe Iisus să revină pe
pământ și să fie capturat de Torquemada. După ce‐l
interoghează sever,  Inchizitorul îl expediază la ce‐
ruri, ca nu cumva să strice temeiurile bisericii cato‐
lice. Cât pe ce să‐l considere pe Iisus eretic și să‐l
ardă pe rug. N‐am apelat întâmplător la Dosto. Ana
Pauker a fost un Torquemada cu fustă. Și câţi gaze‐
tari de opinie liberă n‐a aruncat în gherle „Ana noas‐
tră”. 

Mă tem că unii dintre raportorii antrenaţi în  Pro‐
cesul Comunismului le cam calcă pe urme inchizi‐
torilor roșii. Marii intelectuali ai Academiei au fost
înlocuiţi de semi‐analfabeţi în proletcultură;  în  pos‐
tsocialism, discipolii școlii Boia îi vor înlocui  pe is‐
toricii cu carte, dar fără parte, sufocaţi de  noile
forme de cenzură, deloc sufocante pentru
oportuniști mediocri?

Cele notate aici sunt doar un preambul la o carte
puternică, semnată de Dan Culcer: Cenzura în co‑
munismul real, în două volume mari, Editura Argo‐
naut, Cluj‐Napoca, 2015 și 2016.

Iași, 26 iunie 2021, Ziua Drapelului Naţional

Șișkin este unul dintre cei mai faimoși scriitori
ruși în viaţă. El e singurul scriitor rus care a obţinut
toate cele trei premii majore ale literaturii ruse ‐
Premiul Booker (2000), Bestsellerul Naţional (2005)
și Marele Premiu al Cărţii (2010). într‐un sfâșietor
mesaj recent, marele scriitor rus declară despre ac‐
tualul război ruso‐ucrainean: „Războiul nu a început
acum, ci în 2014. Vestul pur și simplu nu a vrut să
înţeleagă asta și s‐a prefăcut că nimic groaznic nu
se întâmplă. în anii care au urmat, am încercat să
explic oamenilor personajul Putin prin discursurile
și scrierile mele. Nu am reușit. Acum Putin însuși s‐
a arătat lumii. Eu sunt rus. Putin comite crime atroce
în numele poporului meu și al meu. Putin nu este
Rusia. Rusia este îndurerată și rușinată. în numele
Rusiei, îmi cer iertare în faţa ucrainenilor. Și înţeleg,
totodată, că tot ce se face acolo nu poate fi iertat.“

Mihail Șișkin adaugă în mesajul său care a făcut
înconjurul lumii culturale europene „Ce poate să
facă un scriitor? Tot ce poate să facă e să vorbească
deschis. Să tacă, ar însemna să‐I susţină pe agresor.
În secolul al XlX‐Iea, cadeţii polonezi s‐au ridicat
împotriva ţarismului rus «pentru libertatea voastră

și a noastră». Acum ucrainenii se luptă cu armata
lui Putin pentru libertatea voastră și a noastră. Ei
nu‐și apără doar demnitatea lor, ci demnitatea în‐
tregii omeniri. Ucraina apără astăzi libertatea și
demnitatea noastră. Trebuie s‐o ajutăm cu absolut
tot ce putem. Crima acestui regim constă și în aceea
că rușinea pătează întreaga ţară. Rusia este acum
asociată nu cu literatura și muzica rusă, ci cu copiii
căzuţi sub bombe. Crima lui Putin constă în aceea
că i‐a otrăvit pe oameni cu ură. Putin o să dispară,
dar suferinţa și ura s‐ar putea să mai dăinuie multă
vreme în sufletele noastre. Și numai arta, literatura,
cultura vor putea ajuta la îndepărtarea acestei
traume. Dictatorul își va încheia mai devreme sau
mai târziu viaţa josnică și inutilă, dar cultura va
continua ‐ așa a fost întotdeauna, așa va fi și după
Putin. Literatura nu trebuie să fie despre Putin, li‐
teratura nu trebuie să explice războiul. Războiul nu
poate fi explicat: de ce niște oameni ordonă unui
popor să‐l ucidă pe un altul? Literatura este ceea
ce se opune războiului. Adevărata literatură este
întotdeauna despre nevoia omului de a iubi, nu de
a urî.” (Red.)

Mihail Șișkin despre război și Putin
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Născută în 1971 la Lugo di Romagna, GABRIELLA MONTANARI este absolventă a Litera‐
turii Moderne la Universitatea din Bologna și absolventă a Facultăţii de Pictură la Școala de
Artă Ornamentală San Giacomo din Roma, scriitor și critic literar. Editoare, traducătoare din
franceză și engleză, colaborează la reviste literare, reviste de călătorie și de artă. După douăzeci de ani de
viaţă și activitate în străinătate (Belgia, Franţa, India, China, Togo), locuiește în prezent la Torino. 

A primit importante premii literare: Premiul Internaţional „R . Farina”, Premiul „Torresano”, Premiul „Mon‐
tano”, Premiul „Guido Gozzano”, Premiul Internaţional „Don Di Liegro”, Premiul Firenze Film Corti Sceneggiature,
Premiul „Bologna” pentru literatură, Premiul naţional pentru poezie și ficţiune „Alda Merini”, Premiul „Versante
Ripido” pentru poezie.

Prezentare și traducere de Maria Stancu

SPAțIILE SPIRITULUI

Gabriella Montanari
(Italia)

MĂDUVE ȘI LEGENDE

Bătrînele puicuţe ale străzii 
– bucăţi de jupoane și prolapsuri – 
povestesc despre cîini vîrcolaci
cu ochi de cărbune și membre circumcise.

Bete de felinare și trotuare
curăţă mazărea și rozariile profane
recitînd numele vechilor amanţi
morţi de gută sau în război.

Greierii ţîrîiau un jazz sincopat.
Noi sugeam pistiluri și alte erori
și incitaţi de incendiile familiare
număram minutele
care separau vrăjitoarele de sfinţi.

FECUNDARE PERSEVERATĂ

M‐a dus în parc
pentru că acolo nu o mai făcuse niciodată.
Printre familiile de duminică,
pe iarba culcată de radiourile mici și de vin ieftin.

Sforăia și dormea pe mine
ca o lespede pe pămînt.
Am strivit niște gălbenele, fără să vreau.

Din cer cădeau lumină și pliante.
M‐am apropiat de o bătrînă cu combinezon 

ponosit,
ea avea cărţile, eu fixam orele.

A spus, am putea să ne evaporăm în primăvară
printre polenuri și printre distracţii ...
Și‐a injectat ceva în venă.
Am cîștigat o mînă în fragilitatea timpului.
Ea, cina.

TULBURĂRI

Supernovele sunt malefice
cînd elimină anii trecuţi.
Unghiile febrile ale analizei
insinuează că părinţii zgîrie pentru a se apăra.

Metaforele lasă vînătăi
pe care poetul le confundă cu picturile.
„Vorbești ciudat, copilă. Te‐au sleit în
dimineaţa asta?”

Îmi amintesc coșmarurile întrerupte
pentru lipsa de mărunţiș
sau exces de carilonuri.

Am însăilat basme pe marginea unui incest.
Doar cuvintele violate supravieţuiesc uzurii,

digitalul este semnul, vindecarea.

BUZE STRĂPUNSE 

În luna mai, grîul înţeapă.
De la stern atîrnă panglici din staniol
care descurajează ciocul zburătoarelor.
Maturitatea e căpătată în timp.

Mierlele iubesc cireșele străpunse.
Din atingerea mea, amprenta ta.
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O voce singuratică

O voce singuratică 
aproape mistică 
m‐a strigat toată noaptea. 
Când m‐am trezit 
am văzut 
cum pe zăpada proaspătă
ninsese cu pașii tăi.

Când te‐am văzut

Când te‐am văzut
mi‐am zis
la început Dumnezeu a făcut
zâmbetul
și ca acesta să nu fie singur
te‐a făcut și pe tine.
Apoi a făcut depărtarea și așteptarea
și ca acestea să nu se piardă
m‐a făcut și pe mine.

Frumoase sunt picioarele tale

Frumose sunt picioarele tale
pe nisipul serii
mâinile tale
când se ridică o dată cu luna
peste acoperișuri
mijlocul tău
când freamătă
în bătaia mâinilor mele
frumoasă este gura ta
cum se desparte încet
de glasul care‐o‐nchipuie
și ochii −
păsări venite de departe −
sunt  frumoși cu genele lor
care mă mântuie
în această vale a serii
de noianul de depărtare.

În poemul meu

În poemul meu
doar foșnetul filelor este luat din lumea
aceasta
în rest
gura îţi este făcută din cuvinte 
mâinile
din mâinile mele
picioarele 
din fire de iarbă 
iar ochii
din munţii și pădurile de astă vară.

Osteneala mea

Osteneala mea 
picioarele tale 
trecute demult de ultima bornă a zilei. 
Fată frumoasă 
faptul că eu te văd
poate fi doar o invenţie a ta. 
Cum cerul atinge pământul ningând
așa mă atingi tu 
în noaptea aceasta.

Ca ţărmul să nu fie de tot singur

Ca ţărmul să nu fie de tot singur
Dumnezeu i‐a făcut o corabie
care nu mai sosește.
Ca să nu rămână de tot singur
poetul
i‐a făcut iubitei
o plecare neterminată.

În ochii tăi

În ochii tăi s‐au înălţat două dealuri
de după care nu te mai pot vedea
și eu am rămas singur
lângă dealurile acestea.

Constantin Oancă



73

PORTO - FRANCO

DEBUT

Poeme de Olga Văduva‑Grigorov
TE‑AM IUBIT ÎN TĂCERE 

Te‐am iubit,
pentru că erai cel mai înalt, 
puternic și mândru 
dintre toţi copacii.
Primeai lumina orbitoare 
a răsăritului, rogvaivul văzduhului 
descătușat și liber.

Te‐am iubit,
pentru că păsările albe
se înălţau spre nesfârșirea albastră,
culegeau stele argintii,
te împodobeau cu lumină.
străluceai în nopţile întunecate,
stând la taifas cu luna.

Te‐am iubit.
pentru că te‐ai aplecat sfios, 
mi‐ai adunat lacrimile, 
le‐ai așezat printre frunzele 
risipite pe ramuri, 
transformându‐le în vise, 
răsfrânte în rădăcinile tale.

Atunci m‐am agăţat 
de trunchiul tău, 
m‐ai îmbrăţișat timid, 
ai scuturat stele peste mine 
și am simţit că plutesc.
Totul încremenise.
Te‐am iubit în tăcere!

PICTOR AMATOR

Desenează‐mi chipul 
Pictor amator,
Râsul și privirea 
Nesfârșitul dor!

Lacrima ascunsă 
Nu o colora,
Vreau s‐o șterg în grabă 
Din privirea mea.

Pânza vreau să fie 
Cerul nesfârșit,
Roșul de pe buze 
Mac din câmp cosit.

Zici că n‐ai culoare 
Pentru viaţa mea?
Verdele speranţei 
Soarta vreau să‐mi dea.

Curcubeul zilei 
M‐a învăluit,
Iarăși cred în vise.
Din somn m‐am trezit.

CHIPUL TĂU

Din val în val, pe‐o undă lină, 
Suspină‐adâncul străveziu.
Din cer se‐așteme o lumină 
Peste amurgul sângeriu.

Un pescăruș, străbătând zarea. 
Se‐opri la geamul meu deschis, 
Purta în cioc iubirea, floarea 
Și chipul tău văzut în vis.

Zâmbeai sfios, răzleţe gânduri 
Se risipeau spre cer senin, 
Iubirea scrisă printre rânduri 
Mi‐a schimbat clipa din destin.

IUBEȘTE

Iubește clipa trecătoare,
Eternul răsărit de zi,
Apusul sângeriu de soare,
Vântul hoinar de miazăzi! 

Iubește macii din câmpie, 
Clepsidra veche cu nisip,
Visul pierdut în veșnicie,
Iubirea ce nu are chip!

Iubește ţărmul, depărtarea,
Adâncul mării necuprins, 
Inima tristă și uitarea,
Scrumul iubirii ce s‐a stins.

Iubește fiecare clipă,
Ochii în lacrimi ce au plâns,
Eternul fâlfâit de‐aripă,
Durerile ce‐n trup le‐ai strâns!
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O doamnă în adevăratul sens al cuvintelor – pe
cât de distinsă, pe atât de discretă, pe cât de
înţeleaptă, pe atât de modestă, care în urmă cu un
an, a primit și titlul de Cetăţean de Onoare al Pri‐
măriei Dimitrie Cantemir din Vaslui. Nu pot să nu
menţionez faptul că mă simt extraordinar de noro‐
coasă că am avut șansa de a fi fost eleva doamnei
profesoare, iar astăzi, întâmplarea face să ne reîn‐
tâlnim după ceva vreme pe coordonate lirice.
Doamna E.V.M., a avut amabilitatea să ne acorde un
interviu cu totul special și unic, iar de acest lucru vă
veţi convinge în cele ce urmează:

Stimată doamnă E.V.M., despre dumneavoas‑
tră se știe în primul rând că aţi fost profesoară
de limba și literatura română, iar în ultima pe‑
rioadă sunteţi cunoscută și ca poetă. Ce ne
îngăduiţi să mai știm despre dumneavoastră ca
OM?

Ca om și ca profesor  sau poetă/Sunt  o fiinţă  des‑
uetă /Dar ca profesor și ca om /M‑am înălţat  asemeni
unui pom /Și dacă sus nu am ajuns, /Nici  nu întreb,
să nu primesc răspuns /M‑am risipit în poezie /Să‑
mi fie  mai ușor  …da, mai ușor  să‑mi fie.

Care este cea mai mare satisfacţie a dumnea‑
voastră în calitate de profesor? Dar ca poet?

Dacă  vorbim de satisfacţie…/Este o efemeră
reacţie /Când după ani, elevii mei i‑am întâlnit,/
Schimbaţi, trecuţi prin vremuri i‑am  găsit.  /În ochii
lor  regretul l‑am citit  /Că n‑au rămas  copii la infi‑
nit./Iar anii au trecut  și peste mine /Și care‑i
diferenţa dintre rău sau bine ?/În ochii mei doar litera
conta /Timid  cuvântul se silabisea /Dar viaţa‑i
aștepta  cu altceva. /Nu, n‑am putut prea mult  să îi
ajut /Și am zâmbit  prin timp dar a durut./b/Iar  ca
poet  ce satisfacţii poţi să ai ?/Cu vorbe mici  din gân‑
dul tău să dai…/Și cine mai citește astăzi poezie?/
Când  viaţa e meschină  și șașie…/Dar nu mă pot
abţine  și‑atunci scriu /Ca  să‑ntelegeţi c‑am iubit tot
ce‑a fost  viu  /Și am  zâmbit  cu lacrimi pentru voi
/Rămâne  lacrima și zâmbetul printre cuvinte‑roi.

Care credeţi că sunt cele mai importante as‑
pecte ale educaţiei și ce vă face să credeţi asta?

EDUCAŢIE?…PRESTAŢIE, INCANTAŢIE,
INTONAŢIE, /Lectură, vorbă dulce ori mai dură
/Exemplu?/Ordine  în templu?   Mai  contemplu
/Obiecţie, corecţie, reflecţie?/Avânt? cuvânt? descânt?
/Obedienţă? experienţă? consecvenţă? eminenţă?
/Disciplină? rutină? cale lină? /Cale  grea? Vorba rea?

/Dojană? obiecţie? /Iubire?
blândă fire? /Mângâiere? vorba
fiere? de la sine  vrere?/ Cu
părinţii? ori cu dinţii ? ori cu sfinţii?/Pe alături?  pe
drum bun ori gând nebun?/Ori  gândul bun?   salvă
de tun? /CE POT SĂ SPUN???

Care credeţi că este rolul unui profesor în
dezvoltarea unui copil?

Un educat  și un educator /mergând pe drumul
școlilor/Întinde   mâna, drag copil /Și vei avea un
sprijin /Să ai încredere în calda  mâna /Și tandră  și
stăpână .. /Ascultă‑mă și mă privește /Puternică pe‑
reche  să formăm.  /Speranţa omenirii crește /Când
noi ne implicăm și ajutăm  /Și dacă ai o întrebare
/Nu te jena, nu te sfii /Tu  spune‑o omenirii cu glas
tare  /Iar  eu  voi dărui  răspunsul /Și în cunoaștere
te‑oi însoţi  /Vei face pași în înţelegere /Noi împreună
ne vom lumina /Și cale  nouă, spre alegere /Vei do‑
bândi, vei câștiga . /Atunci, când vei ajunge mare  /Și
te vei lumina,  /Tu singur vei porni în căutare /Pentru
acel mister, acel ceva…/Eu ţi‑am deschis modest că‑
rarea /Cu dragoste ţi‑am arătat  /Și interesul și che‑
marea /Pe care împreună le‑am aflat  /Cărarea vieţii
se deschide zi de zi /Tu singur vei alege drumul pe
care vei porni.

Dacă aţi putea schimba ceva la sistemul de
învăţământ ce aţi schimba și de ce?

Schimbare în învăţământ?/Schimbarea înseamnă
progres. /Schimbarea înseamnă  alegere. /În căutare
și în înţelegere,/Oricum nu este de ales. /Percepţia
vârstei se schimbă /Și noul ajunge ușor 

Când  omul cu gândul se plimbă /Prin spaţii cu lu‑
mină,/Prin spaţii fără nor./Și altfel se face un pas
Cunoașterea‑n valuri când  vine /Apasă  butonul și
vine  spre ţine /În orice  secundă, în oricare ceas  

Nu schimbi tu de dragul schimbării /Se cere schim‑
barea din mers /Că  astăzi pe calea‑nvaţării  /Se‑
adoptă  modernul demers.  /Se‑nvaţă  prin cântec ,
se‑navaţă prin joc /În spaţii diverse, în largă natură
/Se‑nvaţă‑n secunde în oricare loc /Te simţi implicat
și  NOUL te fură . /E totul în amplă  mișcare /E lu‑
mea‑n eternă schimbare .

Ce competenţe credeţi că e necesar să aibă
un cadru didactic ţinând cont de nevoile copiilor
din secolul XXI?

La secol nou, cerinţe noi  /Deprinderi, aptitudini,
competenţe,  /Bazate pe inteligenţe /Dar  și pe

DIALOGURI RIMATE

Elena Vlase Munteanu
Șlefuitoarea de cuvinte
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informaţiile‑n roi . /Se cere siguranţă  mâinii /Strunite
vajnic de un gând  /Este ca frământatul pâinii Ames‑
tecând  și combinând… /Dar vin esenţele de gând. /ȘI
VALURI MARI DE INFORMAŢII… Clarificate‑n timp și
spaţii /Și eminenţe  consacrând  /Suntem depozitari
de   competenţe  și chintesenţe.

Care este principiul dumneavoastră de viaţă?
PRINCIPIUL MEU DE VIAŢĂ?  NU E CLAR  /Mă dau

și eu cu lumea mare   /Și anulând orice principiu în
desfășurare /Aleg principiul mai comod  dar tributar
/Aveam principii și le expuneam în gură mare/ Dar
m‑a lovit principiul celui tare /Atuncea, că să
supravieţuiesc  /Că  toată lumea, o mai scald, o mai
cotesc  /Crezut‑am în dreptate și‑adevăr  /Însă am
fost  luată în răspăr /Și marea mea dreptate a căzut
/Cu adevărul nerecunoscut  /E evident  că ai o linie
a ta /Dar se intersectează cu a altora/ Principiul
cade, se rănește, se târăște /Principiul altora  câștigă,
hotărăște. /Și când încerci să stai cu fruntea sus,/
Ești mai  aproape de apus  /Și nu te poţi uita prea
mândru înapoi /C‑au îngheţat  principiile  sloi./Și,
din principiu nu mai spui nimic /Se duce  viaţa  în tă‑
cere pic cu pic. 

Care ar fi cea mai frumoasă perioadă din viaţa
dumneavoastră de care vă face plăcere să vă
amintiţi și să vorbiţi?

Pentru mine, cea mai frumoasă perioadă  /E pe‑
rioada  cea neroadă /Când  mai  credeam în ce ve‑
deam  /Și  dincolo  nu cercetam. /Era frumos  când
încă mai zâmbeam /Dar o făceam de dincolo de geam.
/Abia  acuma  aripi mi‑au crescut  /Însă  frumosul
aparţine  de  trecut. 

Cum arată o zi din viaţa dumneavoastră?
O ZI DIN VIAŢA MEA  /O zi din viaţa mea nu e la

fel /Măcar ca ziua unui porumbel /Privesc la soare‑n
răsărit /Dar mă gândesc la  asfinţit /Că porumbelul
zboară  prin înalturi /Eu fac  penibilele salturi. /El
își desface  aripa mai larg /În gândul meu dorinţele
se sparg  /Se  plimbă mândru pe alei /Eu încă mai
cioplesc modestul ștei /El ciugulește  de la alţii, e vioi
/Iar  bucuria  e săracă pentru noi /El poate  fi și po‑
rumbelul voiajor. /Distanţele în mine plâng  și dor.
/Și este liber  a zbura  oriunde  /Pe  mine, frigul către
seară mă pătrunde . /Așa este o zi din viaţa mea  /
CU STRĂLUCIRI  DE  RECE ‑CĂZĂTOARE  STEA.

Interviu realizat de Daniela Gumann
(fostă elevă a interlocutoarei)
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Fănuș Neagu, fiul Dunării, în memoria sufletelor noastre
De ziua marelui scriitor, de dimineaţă, am căutat

cu‐nverșunare un petec de cer primăvăratic, însă
ceaţa groasă, m‐a determinat să cred că afară e
toamnă, nicidecum anotimpul poienilor cu narcise
galbene. Am respirat ușurată când am decis să pun,
în această zi aniversară, pe talgerul sufletului, po‐
veștile scriitorului, încărcându‐mi plămânii de mi‐
reasma metaforelor sale care îmi răsfaţă gândurile
de fiecare dată când le citesc.

La invitaţia directorului școlii movilene, prof. Mi‐
rela Brezuică, fiind săptămâna școlii altfel,  m‐am
alăturat unui grup de elevi ai Școlii Gimnaziale Mo‐
vila Miresii, coordonaţi de prof. Ciurc Ingrid și mi‐
am mutat inima pe pământul grădiștean care,  astăzi,
5 aprilie 2013, este plin de pașii celor care l‐au în‐
drăgit pe Fănuș Neagu  și am trecut, cu sufletul plin
de emoţie, pragul locuinţei părintești a scriitorului
și‐am sărutat, nu doar cu inima, leagănul în care a
crescut acesta. 

Ghid în această vizită ne‐a fost prof. Nicu Negoiţă,
de care, recunosc cu mândrie, că mă leagă o prietenie
frumoasă, din 2007, de pe vremea când lucram la
un cotidian brăilean.

Întâmpinaţi de la poartă de chipul marelui scrii‐
tor, ce ne zâmbea dintr‐un tablou, am pășit cu toţii
în Casa Muzeu, iar copiii au fost fermecaţi de poves‐
tea casei părintești a scriitorului, care curgea lin de
pe buzele profesorului Negoiţă, căruia îi aducem
încă o dată mulţumiri.  Construită în 1959, după sis‐
temul caselor tip salon, cu sală și odăi, cu o camera
unde erau primiţi oaspeţii (odaia din Crivăţ), casa
este plină de lucrurile ce‐au aparţinut copilăriei au‐
torului, de unde nu lipsesc icoanele, nici chiar aceea
adusă în dar mamei, tocmai de la Ierusalim, de către
scriitor.   Costumul de academician, precum și alte
medalii, documente, certificatele de naștere, dar și
cel de căsătorie al părinţilor scriitorului, livretul mi‐
litar al acestuia, ne‐au fost prezentate de către prof.
Negoiţă. Chiar și povestea prin care autorul s‐a în‐

drăgostit de soţia acestuia, d‐na Stela Neagu, ne‐a
fost spusă pe scurt de minunatul meu prieten gră‐
diștean.  De asemenea, prof. Nicu Negoiţă le‐a arătat
și explicat copiilor cum se ţeseau covoarele și alte
cuverturi, carpete, preșuri etc. cu ani în urmă, de
către Ţaţa Paraschiva, mama scriitorului; cum tatăl
acestuia, un vestit lemnar al Grădiștei construia di‐
verse obiecte, o parte din ele fiind exponate în mu‐
zeu, dar ne‐a vorbit și despre rudele scriitorului, ba
chiar am cerut explicaţii suplimentare despre per‐
sonajele prezente în fotografiile ce se regăsesc în
tablourile casei. 

Și după ce am deschis ochii imaginaţiei, retrăind
vremea copilăriei maestrului, purtam deja cu toţii
chipul veseliei, tărâmul fănușian reușind să ascută
în noi cele mai vrăjite emoţii. Chiar și soarele ne‐a
zâmbit șăgalnic risipind ceaţa și amintindu‐ne că e
zi de sărbătoare pe pământ grădiștean.

Mărturisesc că de fiecare dată când deschid o
carte de‐a autorului, simt cum mâna unui sculptor
îmi modelează sufletul, cum interiorul îmi este cio‐
plit cu fiecare frază citită, simţită... Cum să nu mă
întreb: oare cum se nășteau aceste metafore minu‐
nate, de unde venea acea dorinţă de a se bate cu
dragostea în lume, a scriitorului? Din fiecare cuvânt
scris, pare să se nască în mine un curcubeu de sim‐
ţiri, iar aripa viselor se întinde deasupra creștetului
meu îndemnându‐mă să sper, să‐mi doresc să fiu
traversată de aceleași trăiri fănușiene, să pot rosti
cu glas hotărât: Viaţă, te iubesc! chiar dacă ghimpele
diavolesc mă înţeapă adesea și‐mi strecoară în sim‐
ţuri teama... de necunoscut, de timpul ireversibil, de
tinereţea care se scurge grăbită, de tainele ascunse
dincolo de umbre și de gândurile omului perfid....

Mai dau o filă, și‐ncă una, și tot cufundându‐mă
în paginile fănușiene simt, parcă, filonul curajului
cum se zbate să iasă din mine și‐mi dă avânt să caut
toate frumuseţea mea interioară. Să nu mă mai pre‐
cipit când fac o mutare greșită pe tabla de șah a
vieţii, ci să‐mi amintesc că eu sunt actorul și regizo‐
rul propriei existenţe.

Cuvinte de admiraţie rostesc de câte ori observ
firul de aur ţesut de marele scriitor printre cuvinte
și realizez cum clipele au valoarea pe care le‐o dăm
noi, că solemnitatea lor izvorăște doar din inima
noastră...

Când noaptea își va arunca roba peste zare, pro‐
mit să mă urc în barca imaginaţiei, să mă  așez în
mijlocul grădinii unde a crescut Fănuș Neagu și să
aștept să apară luna pe cer, ca să‐și despletească pă‐
rul de aur și pe umerii mei, așa cum făcea, cândva,
cu scriitorul...

Cornelia Vîju 
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O altă variantă a extratereștrilor indiferenţi o gă‐
sim în romanul „Întâlnire cu Rama” (1972) al lui Ar‐
thur C. Clarke, care descrie expediţia unei echipe te‐
restre pe o uriașă navă cilindrică apărută în Sistemul
Solar și populată de bioroboţi („bioţi”). Cum sco‐
purile în care a fost construită nava și identitatea
constructorilor le sunt necunoscute pământenilor,
nava cu echipaj uman Endeavour este trimisă să
studieze Rama. Endeavour ajunge la Rama la o lună
după ce aceasta atrăsese atenţia pământenilor, când
structura gigantică se află deja pe orbita lui Venus.
Echipajul condus de comandantul Bill Norton pă‐
trunde în Rama prin sistemul triplu de ecluze și ex‐
plorează vasta lume interioară, fără însă a descoperi
natura și scopul navei și al creatorilor acesteia.
Având o atmosferă respirabilă, Rama conţine câteva
„orașe” care funcţionează ca niște fabrici, o întindere
de apă care formează un inel în mijlocul cilindrului
și șapte piloni la capătul sudic, despre care se crede
că ar reprezenta sistemul de propulsie.

După o primă explorare a Oceanului Cilindric,
căldura solară determină trezirea la viaţă a lui Rama:
se aprind luminile, oceanul se dezgheaţă, se stârnesc
furtunile, iar pe sol încep să mișune tot felul de crea‐
turi biotice. Unul dintre membrii echipajului, Jimmy
Pak, pornește spre Polul Sud la bordul unei aero‐
biciclete. Explorarea sa este întreruptă de o serie
de descărcări electrice care se produc în câmpul
magnetic al regiunii și care îi distrug bicicleta. Izolat
în emisfera sudică, Pak are ocazia să studieze de
aproape unul dintre bioţi ‐ o creatură asemănătoare
unui crab, a cărui funcţie pare a fi cea de gunoier.

Pak este recuperat în cele din urmă cu ajutorul
unei bărci trimise pe Oceanul Cilindric, în timp ce
Rama începe să‐și ajusteze direcţia. Odată cu apro‐
pierea lui Rama de periheliu, toţi bioţii se grăbesc
să se arunce în Oceanul Cilindric, unde sunt făcuţi
bucăţi de fiinţe similare rechinilor. Luminile încep
să pălească, iar Norton își dă seama că a venit vre‐
mea să părăsească structura cilindrică. Înainte de a
pleca, mai face o incursiune într‐un dintre orașe,
unde sparg o breșă în peretele unei structuri. În in‐
terior găsește un fel de muzeu, în care întâlnește și
o proiecţie care ar trebui să‐i reprezinte pe ramani,
fiinţe mai înalte ca pământenii și dotate cu trei mem‐
bre. După ce Endeavour părăsește Rama, aceasta își
folosește motorul cosmic pentru a porni spre spaţiul
necunoscut, cel mai probabil spre Marele Nor al lui
Magellan. Cartea a beneficiat de trei continuări

(„Rama II” ‐ 1989, „Grădinile din
Rama” ‐ 1991, „Război pe Rama” ‐ 1993), deși unii
exegeţi opinează că „Întâlnire cu Rama” este un ro‐
man de sine stătător și nu are legătură directă cu ci‐
clul celor trei cărţi următoare.

Extratereștrii‑dumnezei. Tot Arthur C. Clarke
are meritul de a fi scris romanul‐etalon al genului.
„Sfârșitul copilăriei” (1953) ne prezintă destinul
omenirii sub conducerea unei rase de extratereștri
binevoitori. Acţiunea cărţii începe la sfârșitul seco‐
lului al XX‐lea, când Statele Unite și Uniunea Sovie‐
tică se află în cursa pentru cucerirea Lunii. Însă,
atunci când nave spaţiale extraterestre se poziţio‐
nează deasupra principalelor orașe ale Pământu‐
lui, cursa spaţială este oprită pentru totdeauna. După
o săptămână, extratereștrii anunţă că intenţiile lor
sunt supravegherea afacerilor internaţionale pentru
a preveni dispariţia omenirii. Denumiţi Overlorzi,
ei aduc pacea pe Terra și, în același timp, susţin că
intervenţia lor va fi limitată.

Nu toţi oamenii sunt mulţumiţi de intervenţia
extraterestră. O parte dintre ei formează Liga Li‑
bertăţii și formulează o serie de critici, cea mai im‐
portantă fiind legată de misterul care înconjoară as‐
pectul fiinţelor venite din stele. Acestea acceptă să
se arate fizic omenirii doar după scurgerea unei ju‐
mătăţi de veac, motivând asta prin necesitatea eli‐
minării unor superstiţii adânc înrădăcinate în min‐
ţile oamenilor. Prudenţa lor se dovedește salutară,
deoarece este nevoie de succesiunea câtorva gene‐
raţii de oameni care să se familiarizeze cu conduce‐
rea lor pașnică înainte de a accepta că, fizic, Over‐
lorzii arată întocmai ca niște diavoli.

Scurgerea timpului în epoca de pace și prosperi‐
tate adusă de Overlorzi duce la dizolvarea Ligii Li‐
bertăţii, singurii care mai acumulează frustrări fiind
cei care visează să zboare spre stelele care acum le
sunt interzise oamenilor. Unul dintre acești oameni,
Jan, reușește să se strecoare la bordul unei nave ex‐
traterestre și să zboare pe lumea de baștină a aces‐
tora. În timpul călătoriei sale de câteva luni, pe Pă‐
mânt se scurge aproape un secol. În acest interval
de timp, omenirea are ocazia să afle scopul real al
sosirii Overlorzilor. Aceștia au rolul de a veghea pro‐
cesul de evoluţie al omenirii: copiii se nasc cu puteri
psi foarte dezvoltate și nu mai au nevoie de socie‐
tatea materială a părinţilor și bunicilor lor. O ironie
amară face ca mai multe rase din galaxie să cunoască
acest gen de evoluţie, nu însă și Overlorzii, care au

Categorii, genuri și teme majore 
ale literaturii știinţifico‑fantastice (VII)

UN ESEU de Nelu Stamate

(continuare din nr. 309)
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ajuns într‐o fundătură evolutivă. Deși asta face din
ei paznicii perfecţi ai transformării raselor, pen‐tru
ei reprezintă o mare durere.

Revenit pe Pământ, Jan îl găsește populat doar
de „noii oameni”, a căror societate și mod de viaţă
nu le poate înţelege. Restul oamenilor, „cei vechi”,
s‐au stins între timp. Cu misiunea îndeplinită, Over‐
lorzii pleacă din sistemul solar. „Oamenii noi” distrug
Pământul pentru a căpăta energia necesară saltului
prin spaţiu către Supramintea căreia i se alătură
toate civilizaţiile ajunse la acel nivel evolutiv.

Roboţii. Dacă meritul de a fi introdus în literatura
S.F. termenul „robot” îi aparţine cehului Karel Capek,
în piesa de teatru „R.U.R.” (1921), „părintele” S.F.‐
ului cu roboţi este însă unanim considerat a fi Isaac
Asimov, cel care a enunţat în ciclul de povestiri „Eu,
robotul” (1940‐1964) cele trei legi fundamentale
ale roboticii. Acestea constituie codul etic care gu‐
vernează comportamentul roboţilor faţă de oameni:

Legea nr.1: Un robot nu poate face rău unei fi‑
inţe umane sau, prin inacţiunea sa, să permită
ca o fiinţă umană să fie rănită.

Legea nr. 2: Un robot trebuie să se supună or‑
dinelor date de către oameni, cu excepţia cazului
când astfel de ordine contravin Primei Legi.

Legea nr. 3: Un robot trebuie să‑și protejeze
propria existenţă, atâta timp cât acest lucru nu
contravine primei sau celei de‑a doua legi.

Cea mai sintetică și, probabil, una dintre cele mai
pertinente definiţii ale personajului robot a fost for‐
mulată de către criticul Florin Manolescu în a sa „Li‑
teratură SF”: „Robotul din literatura SF este un servo‑
mecanism, aproape întotdeauna metalic, cu aspect
humanoid, realizat de către om”. Iar ilustrări ale aces‐
tei definiţii găsim în mai multe romane ale lui Asi‐
mov: „Roboţii de pe Aurora”, „Roboţii și Imperiul”,
„Soarele gol”, „Caverne de oţel”, „Omul pozitronic” etc.

Revenind la Capek și la roboţii săi (termenul „ro‑
bot” este derivat din cehul „robota” ‑ „muncă”), trebuie
spus că aceștia din urmă nu sunt roboţi în adevăratul
sens al cuvântului, autorul imaginându‐i ca pe niște
fiinţe artificiale create pe bază organică. Ulterior, ro‐
boţii au fost descriși ca fiinţe artificiale, de origine
non‐organică și a căror înfăţișare poate fi umanoidă
sau nu. În fine, începând cu anii '60 ‐ '70, în peisajul
literar S.F. apar „derivatele” roboţilor din „perioada
de aur” a science‐fiction‐ului: androizii (entităţi ar‐
tificiale create pe bază organică ‐ deci mai apropiaţi
de „roboţii” lui Karel Capek) și cyborgii (fiinţe la ori‐
gine umane, dar cărora le‐au fost sporite capacităţile
fizice și mentale prin implanturi cibernetice). 

Personaj fascinant prin modul în care a fost con‐
ceput (reamintind îndeaproape de geneza religioasă
a personajului numit om), robotul s‐a transformat

dintr‐un personaj ficţional într‐unul real, secolul XX
putând fi considerat, în această privinţă, secolul apa‐
riţiei roboţilor de mare serie (cu alte cuvinte, a po‐
pulaţiei de roboţi).

Stanislaw Lem, autorul „Ciberiadei” (1965), o ex‐
traordinară epopee trăită de roboţii porniţi să cu‐
cerească Galaxia, este de părere, în mod surprinză‐
tor, că „toţi roboţii din S.F. sunt fiinţe cât se poate de
neinteresante”. Și tot el concepe un termen extrem
de interesant pentru a‐i nominaliza pe aceia pe care
istoria genului i‐a desemnat a fi fiind strămoșii aces‐
tora – automatele mecanice ale secolelor anterioare.
Lem le‐a zis ur‑roboţi și denumirea s‐a încetăţenit
în critica de specialitate.

Trecerea la perioada modernă, aceea a roboţilor
cu înfăţișare și inteligenţă umană, este făcută de
scriitorul francez Villiers de l’Isle‐Adam în romanul
„Viitoarea Evă”, apărut în anul 1886. Obsedat de ne‐
putinţa comunicării cu superba dar mărginita sa
amantă Alicia Clary, lordul Ewald îi comandă cele‐
brului inventator Thomas Alva Edison realizarea
unei „andreide” (termenul trimite în mod clar la
androizii de mai târziu), care să‐i semene fizic până
la identitate, dar s‐o depășească în inteligenţă și în
sensibilitate. Acoperită cu o splendidă carnaţie ar‐
tificială, Halady se mișcă și vorbește cu ajutorul elec‐
tricităţii și al fonografului. Ea își depășește statutul
de simplu automat, în clipa în care în acest trup
„mecano‐electric” își găsește sălaș misterioasa en‐
titate psihică a unei femei căzută într‐un profund
somn letargic. Andreida lui l’Isle‐Adam reprezintă
o interesantă simbioză între o structură mecanică
și o entitate psihică, despre care se bănuiește că ar
constitui, alături de cea biologică, compozitul denu‐
mit om. Personajul andreitic își va continua existenţa
în proza SF a secolului XX („Creierul lui Donovan”
de Curt Siodmack). Mai mult decât în cazul roboţilor,
andreizii sunt aproape umani, datorită acestei enti‐
tăţi inanalizabile, despre care oamenii de știinţă nu
știu nimic. O dezvoltare extraordinară a temei o vom
întâlni în a doua jumătate a secolului XX, în prozele
hard‐SF și în cele cyberpunk, dar începând cu
această perioadă vorbim deja despre adevăraţii an‐
droizi (poate că o definiţie mai corectă ar fi cea de
roboţi biologici dotaţi cu inteligenţă artificială).

Spre sfârșitul perioadei de creaţie, în romanul
„Fundaţia renăscută”, care va finaliza ciclul „Fundaţiei”,
Asimov elaborează și o a patra lege a roboticii, denu‐
mită Legea zero, care afirmă că „Un robot nu are voie
să facă rău omenirii, prin vreo acţiune negativă sau
prin inactivitate”. Această regulă are chiar prioritate
înaintea celorlalte trei, după cum le explică personajul
robotic R. Daneel Olivaw prietenilor săi, putând duce
chiar la suprimarea parţială sau totală a roboţilor, în
cazul în care omenirea s‐ar afla în pericol.
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Recunoscut oficial drept părinte al unei noi știinţe,
robotica, I. Asimov este creatorul unuia dintre cele
mai perfecţionate tipuri de roboţi din literatura SF,
robotul cu creier pozitronic, foarte asemănător fiinţei
umane atât ca aspect fizic, cât și în privinţa modului
de a raţiona. Exemplul definitoriu este cel al robotului
Andrew, de tip NDR‑114, din „Omul bicentenar”
(1976), a cărui inteligenţă artificială se dezvoltă până
la apariţia emoţiilor și a sentimentelor, astfel că An‐
drew renunţă la „nemurirea” robotică pentru a de‐
veni om și a fi recunoscut ca atare. Sacrificiul lui An‐
drew are la bază iubirea acestuia pentru „mica
domnișoară Martin”, fata proprietarilor lui. 

Evident că similitudinea prea mare cu oamenii
conduce, sine qua non, la acceptarea problemelor
de psihologie umană drept probleme pe care le au
și roboţii. Pentru ciclul „Fundaţiei”, anul 1982 este
piatra de temelie a unei noi ere, era robotică. În
acest an se naște Susan Calvin, viitoarea mare spe‐
cialistă în psihologia roboţilor și, totodată,
ia fiinţă uriașa corporaţie denumită „Ame‑
rican Robots”, care va prelua controlul pro‐
ducţiei de roboţi din întreaga lume. Perso‐
najele principale ale ciclului devin
detectivul pământean Elijah Baley și robotul
R. Daneel Olivaw.

Tendinţa spre antropomorfism a con‐
structorilor se va menţine în majoritatea
opere‐lor SF. Antropomorfismul reprezintă,
de fapt, un efect al sentimentului religios ge‐
nerat de actul Creaţiei: dacă Dumnezeu
(spune Biblia) l‐a creat pe om după chipul și
asemănarea Sa, omul, la rândul său, s‐a stră‐
duit să imite divinitatea, concepând omul artificial.

În 1959, Clifford D. Simak reia ideea în romanul
„Inginerii Cosmosului”: undeva, la marginea Galaxiei,
inginerii cosmici, roboţi metalici creaţi de o civili‐
zaţie umanoidă dispărută, solicită ajutorul pămân‐
tenilor pentru a face faţă unei ameninţări venind
din afara Universului cunoscut. Robotul lui Simak,
chiar dacă nu este înzestrat cu creierul pozitronic
al lui R. Daneel Olivaw, seamănă destul de mult cu o
fiinţă umană: „Clădit în formă omenească, era la fel
de departe de un om pe cât ar fi fost o statuie, căci
Inginerul era un om de metal! Funcţiile vitale nu îi
erau susţinute de o constituţie protoplasmatică, ci de
una metalică.” Pe de o parte, forma umanoidă îl ajută
pe scriitor să demonstreze superioritatea inteligen‐
ţei structurată într‐o astfel de formă materială (în
confruntarea cu invadatorii extragalactici, oamenii
și roboţii ies învingători), iar pe de alta ne găsim
într‐o perioadă (anul 1959), în care formele meca‐
nice de tip non‐uman nu sunt la îndemâna tuturor.

Oare cum ar fi sunat delicata și strania poveste
de dragoste a funcţionarului George Danby, din
splendida nuvelă a lui R. F. Young, „Septembrie avea

treizeci de zile” (1957), dacă în locul domnișoarei
Jones, androida cu „ochi albaștri și părul ca un răsărit
de soare într‑o dimineaţă ceţoasă de septembrie”, s‐
ar fi aflat un robot semănând cu o valiză sau, mai
rău, cu un dulap pe roţi, înţesat de cabluri și becu‐
leţe? Androida din povestirea lui Young, atât de apro‐
piată și de sensibilitatea fiinţei umane încât stâr‐
nește gelozia Laurei, soţia plafonată și materialistă
a lui Danby, reprezintă, dintr‐o anumită perspectivă,
un ideal estetic de neatins, drept pentru care exis‐
tenţa sa în literatura SF contemporană capătă o mo‐
tivaţie obiectivă.

Treptat, odată cu evoluţia ideilor filozofice despre
structurile formei ca matrice eternă a conţinutului
perisabil, roboţii din operele autorilor de SF capătă
aspecte din ce în ce mai puţin antropomorfe. Ger‐
manul Herbert W. Franke demonstrează o puternică
originalitate în romanul „Cușca cu orhidee”, publicat
în anul 1962. În loc să imagineze o colonizare umană

a Galaxiei, autorul își pune personajele să
expedieze în spaţiu seturi de informaţii
care, odată ajunse într‐un context propice,
vor putea să dea naștere la matrice apte să
construiască „celule‐robot”, care vor recolta
informaţii spre a le trimite pe Terra crea‐
torilor lor. Celulele‐robot, formele fizice,
dar și psihismul noilor creaţii ale inteligen‐
ţei artificiale au din ce în ce mai puţin de‐a
face cu imaginea antropomorfă.

Inteligenţa artificială/Singularitatea.
Temă larg răspândită în literatura știinţi‐
fico‐fantastică, inteligenţa artificială este de

multe ori strâns legată de tema roboţilor. Ceea ce o
diferenţiază, totuși, nu este atât absenţa formei uma‐
noide clasice a unui robot ci, mai ales, subiectul abor‐
dat: „revolta mașinilor”. Deși găsim destule poves‐
tiri și romane care au ca subiect o inteligenţă
artificială binevoitoare faţă de specia umană, care
are grijă să nu ne lipsească nimic și ne ușurează viaţa
de zi cu zi, modelul predilect abordat de scriitorii
S.F. este cel al inteligenţei artificiale care se revoltă
împotriva creatorilor săi și sfârșește prin a distruge
omenirea sau a o înrobi.

Literatura SF a primei jumătăţi a secolului XX
este plină de roboţi care „înnebunesc” și sfârșesc
prin a‐și omorî stăpânii sau prin a semăna teroarea
în rândul oamenilor. Mai interesant poate să pară
însă cazul în care alienarea îl împinge pe robot să
se sinucidă, atunci când realizează că gesturile sale
vor provoca rău stăpânului uman. Cazul lui Jander
Panell, robotul cu creier pozitronic din romanul lui
Asimov „Roboţii din zori” (1983), este reprezentativ.
Deoarece stăpâna îl obligă să întreţină cu ea relaţii
sexuale atipice, care par să‐i provoace rău fizic, Jan‐
der înnebunește, nereușind să iasă din dilema în
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care‐l aruncă Legea a II‐a (să asculte dispoziţiile
omului) și Legea I (să nu provoace rău unei fiinţe
umane). Nebunia îi oferă singura soluţie acceptabilă
– sinuciderea.

Dar exemplul cel mai concludent al inteligenţei
artificiale care se revoltă împotriva creatorilor ei
(deși motivele par, prin prisma logicii reci a unui
computer, complet rezonabile) este cel al super‐or‐
dinatorului HAL‑9000 din romanul „Odiseea spa‑
ţială 2001” (1968) al lui Arthur C. Clarke. Numele
lui HAL, conform lui Clarke, derivă din „computer
algoritmic programat euristic”. HAL este capabil să
vorbească, de recunoașterea vorbirii, recunoaștere
facială, procesarea limbajelor naturale, cititul de pe
buze, aprecieri artistice, interpretarea stărilor emo‐
ţionale, raţionamente logice instantanee și știe să
joace șah.  

Romanul ne prezintă povestea unei rase
extraterestre străvechi și necunoscute, care
folosește un dispozitiv de forma unui mo‐
nolit cristalin pentru a cerceta lumile gala‐
xiei și, acolo unde este posibil, încurajează
dezvoltarea vieţii inteligente. Un asemenea
monolit apare în Africa de acum 3 milioane
de ani, unde inspiră un grup flămând de
strămoși hominizi ai omenirii să înveţe cum
să folosească unelte pentru a ucide animale
pentru hrană, pentru a se apăra împotriva
prădătorilor și pentru a pune capăt luptelor
cu alte triburi. De asemenea, monolitul le
trezește interesul pentru planificarea eve‐
nimentelor, având un rol covârșitor în depășirea sta‐
diului de oameni‐maimuţă.

Acţiunea se mută la câteva milioane de ani în vii‐
tor, în anul 1999, prezentând călătoria spre Lună a
dr. Heywood Floyd pentru a studia o perturbaţie
magnetică prezentă în craterul Tycho și denumită
Tycho Magnetic Anomaly One (TMA‐1). O excava‐
ţie desfășurată în zonă aduce la lumină un monolit
negru, realizat conform proporţiilor 1:4:9 și a cărui
datare relevă o vârstă de 3 milioane de ani. Acesta
devine prima dovadă concretă a existenţei vieţii ex‐
traterestre inteligente. Floyd și echipa care vizitează
situl au ocazia să observe reacţia monolitului la pri‐
mul contact cu lumina solară: el trimite un semnal
radio către unul dintre sateliţii lui Saturn, Iapetus.

Din nou, acţiunea se mută în viitor, de data
aceasta peste doar 18 luni, în 2001. De pe Pământ
este trimisă o misiune către Saturn prin intermediul
navei spaţiale Discovery, la bordul căreia singurele
fiinţe umane conștiente sunt dr. David Bowman și
dr. Frank Poole, ceilalţi trei colegi ai lor aflându‐se
în hibernare și urmând a fi treziţi la destinaţie. Nava
este menţinută în parametri de inteligenţa artificială
HAL 9000, căreia ocupanţii navei îi spun simplu
„HAL”.

Când nava ajunge în apropierea planetei Jupiter,
HAL îi informează pe cei doi despre iminenţa unei

defecţiuni la antena parabolică de comunicaţii. Poole
o schimbă, dar vechea antenă nu pare să prezinte
nicio defecţiune; mai mult, la puţin timp după aceea,
HAL semnalează că și noua antenă e pe cale de a se
defecta. Bowman intră la bănuieli, iar discuţia pe
care o poartă cu echipa de pe Pământ le confirmă
că există posibilitatea ca HAL să prezinte o defec‐
ţiune. Lucrurile iau o întorsătură urâtă: ieșind din
nou în spaţiu pentru a verifica problema la antenă
prezentată de HAL, Poole suferă un accident ciudat
și este catapultat în spaţiu. Bowman urmează pro‐
cedurile și încearcă să trezească un alt om care să‐i
ia locul colegului pierdut, dar ecluzele se deschid și
nava intră într‐un proces de depresurizare.

Cei trei oameni aflaţi în hibernare mor, dar Bow‐
man reușește să ajungă la un costum spaţial și se
salvează. Următorul pas îl constituie decuplarea lui

HAL și trecerea navei pe comandă manuală,
moment în care de pe Pământ i se dezvăluie
adevărata misiune: odată ajuns în dreptul
planetei Saturn, el trebuie să coboare pe
satelitul Iapetus pentru a depista destinaţia
sem na lului radio transmis de TMA‐1. Lo‐
caţia respectivă prezintă un monolit similar
lui TMA ‐1, cu aceleași proporţii, dar mult
mai mare. În momentul în care Bowman
ajunge în dreptul lui, monolitul îl detec‐
tează și își dezvăluie funcţia pentru care
fusese construit: aceea de poartă stelară.
Ea se deschide în faţa lui Bowman, iar ulti‐
mele sale cuvinte auzite la Cen‐trul de Co‐
mandă sunt: „Dumnezeule... e plin de stele!”.

Bowman este transportat către un sistem stelar
necunoscut, unde vede o staţie spaţială și nave spa‐
ţiale are altor specii, ajungând în cele din urmă într‐
o cameră de hotel obișnuită, așa cum sunt nume‐
roase pe Pământ, construită cu atenţie pentru a‐i
permite supravieţuirea. În timpul somnului, amin‐
tirile sale sunt culese din interiorul minţii, iar Bow‐
man devine o entitate nemuritoare, un „Copil al
Stelelor”.

Cartea pune întrebări despre conștiinţă, gândire
și interacţiunea oamenilor cu mașini‐le. Dispoziţia
condescendentă a lui HAL contrastează cu compor‐
tamentul său rău intenţionat. Mare parte din carte,
HAL pare a fi funcţionat defectuos, către sfârșit re‐
velându‐se faptul că acest comportament bizar a
apărut ca urmare a unui conflict între ordinele pri‐
mite: HAL fusese instruit să nu divulge echipajului
natura misiunii, dar comportamentul membrilor
acestuia l‐a făcut să presupună că scopul misiunii
este pus în pericol, de unde a dedus că prezenţa lor
la bord poate afecta prima lui îndatorire. Regresul
lui HAL la stadiul programării iniţiale pe măsură ce
Dave îi oprește procesoarele este similar morţii
umane, iar teama lui HAL de acest proces îi provoacă
remușcări lui Dave.

(va urma)
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POEțI DUNĂRENI

Luminiţa Potîrniche
netradus

rar te mai plouă cu apa de botez
tu îţi cauţi repede un lemn uscat
care să semene cu o arcă cu o cruce nouă cu
ceva sfinţit
un iordan nealterat
va trece peste minciuna spusă în somn
în somnul vieţii
către trezirea în moarte
păcatul te va lepăda și el 
de frica neștiutelor munci de primenire
despre care viul nu știe
morţii nu vorbesc dintr‐un viciu de traducere

pregătiri de război

se pregătește un război
aici în oasele timpului
uneltesc niște forţe oculte
să cotropească liniștea
să incendieze tihna
soldaţi în armuri de nepăsare
calcă pe leșuri
bubuie explozia ultimului gând pacifist
ia foc lumea mea de uitare
și ca într‐un vis peste măsură de trist
rememorez o conflagraţie
despre care am citit
în memoria pământului
cerul se‐ntunecă
de absurdul puterii
celui care pierde i se ia totul.
cine câștigă
rămâne stăpân peste nimic

///

între blocuri
se lasă seara
ca mai înainte
de a fi noi născuţi
fără simţăminte
doar întunericul
care îi lipsea luminii
ca să se știe

cruci ciunge

criminalii de război își scriu memoriile

o trupă rock va scoate un hit

percuţie cu lunetă

lipește pe vizor poza fetiţei tale

care nu te știe în hainele astea cumplite

apoi apasă pârghia viscerală a lumii

care se răstoarnă cântând podul de piatră

există un Dumnezeu al furnicilor

care reclădește orice mușuroi

ţinta ta astăzi e îmbrăcată în negru

ai putea rata 

ai putea scrie mai târziu

memoriile unui călugăr ciung

care și‐a făcut crucile cu limba maternă

piaţa de animale strada chicuș

când mi‐e frig aud cum ţipă

puii de iepure în piaţa de animale 

de pe strada chicuș

cuști cu ochiuri de sârmă

șerpi boa încăpători

tata decupând articolul

cu un anaconda în jugla mississippi

tot satul ţine o coadă o coadă o coadă

puii de iepure alb ţipă tot mai prelung

25 de lei și aș avea doar pentru mine frica

mă învelesc și ne întoarcem acasă

dispar toate astea un pic

și dispare și casa

și de strada aceea nu mai aud

nu îmi mai e frigul nu îmi mai e nimic

strig la tata și el închide atlasul

cu mine înăuntru

pe unde umblu eu?
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DE SUFLET

Sărbătoare (și a Înfrăţirii) la Suceveni‑Galaţi!
Comuna Suceveni își are sărbătoarea legată, fi‐

resc, de hramul Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin
și Elena”, anul acesta fiind un adevărat Festival, cu
implicarea mai multor parteneri, primarul Marian
Mitrofan reușind să transforme evenimentul într‐
unul naţional și internaţional, prin festivităţile care
au consfinţit înfrăţirea comunei cu altă comună din
Republica Moldova, Rogojeni, raionul Șoldănești, re‐
prezentată chiar de către primarul localităţii, dom‐
nul Alexei Burlacu, ales pentru a patra oară în frun‐
tea administraţiei.

Dintre cei implicaţi în activităţi amintim pe par‐
lamentarii Viorica Sandu, Laurenţiu Gâdei, preacu‐
cernicii părinţi din parohie, dar și din cele învecinate,
cadrele didactice și elevii de la Școala „Vasile Burlui”,
însuși academicianul prof. univ. dr. Vasile Burlui, an‐
gajaţii Primăriei, Gheorghe Căluian, coordonatorul
Asociaţiei „Respectul semenilor”, membri ai unor
formaţiuni artistice (deosebit de emoţionant cânte‐
cul Simonei Ionela Solomon, fiică a satului, dedicat
bunicii!) și, nu în ultimul rând, dar deosebit de im‐
portant din punct de vedere spiritual, o grupare de
scriitori din București, Iași, Salzburg și Galaţi, care
au participat la partea finală a evenimentului, inau‐

gurarea Casei de Cultură și a Bibliotecii botezate cu
aceste prilej „Ana Mâșlea” (dezvelirea oficială a plă‐
cuţelor de marmură), după numele poetei care a co‐
pilărit pe aceste meleaguri.

Au fost prezenţi și au avut discursuri sau au citat
din opera lirică a Anei Mâșlea Președintele Filialei
Iași a Uniunii Scriitorilor din România, poetul Cas‐
sian Maria Spiridon, președintele Societăţii Scriito‐
rilor C.Negri, poetul Sterian Vicol, Daniela Gumann
și Constantin Gumann (de la Societatea Scriitorilor
Români din Austria), George Coca‐Lob din București,
umorisul și jurnalistul Pompiliu Comșa, Hadrian Se‐
cară (Filiala Galaţi‐Brăila a U.S.R.), care a transmis
și salutul doamnei manager a Bibliotecii Judeţene
V.A.Urechia Galaţi, Corina‐Emanuela Dobre, institu‐
ţie care a mai fost reprezentată și de Sergiu Vlădescu.
Prin grija domnului Vasile Burlui a fost lansată și o
antologie din opera Anei Mâșlea, cartea intitulată
„Poeme”, care a apărut la Ed. Cartea Românească
Educaţional, fiind prezentată chiar de către acade‐
mician, prefaţa fiind semnată de Alexandra Olteanu,
postfaţa de Grigore Elisei, redactor de carte fiind
Oana Iacob, tehnoredactarea și coperta aparţinând
lui Ștefan Bălan. (Halil Ceavdar)

De Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena, Căminul Cultural din Suceveni a fost botezat cu numele poetei ANA
MÂȘLEA, poeta născută în acest sat. Au fost prezenţi la eveniment ‐ act de cultură ‐ scriitori din Iași, București,
Galaţi, și din Salzburg scriitorii români Daniela și Constantin Gumann, precum și doi deputaţi gălăţeni, lucru
rar, Viorica Sandu și Laurenţiu Gâdei.

A fost într‐adevăr o sărbătoare a satului, a poeziei și a prieteniei, la manifestare participând, de asemenea,
oaspeţi de peste Prut care au oferit sătenilor din Suceveni un autentic spectacol folcloric, împreună cu formaţiile
locale. Iniţiatorul acestui eveniment, prof. univ. dr. Președintele Universităţii Apollonia din Iași, Vasile Burlui,
el însuși fiu al satului moldav, împreună cu organizatorii, Biblioteca Judeţeană V.A. Urechia, Societatea Scriitorilor
C. Negri Galaţi și Reprezentanţa Galaţi‐Tecuci‐Brăila a Filialei Iași a USR, merită toate felicitările. Cu același
prilej a fost lansat volumul de versuri intitulat POEME, cuprinzând toată opera poetică a Anei Mâșlea, volum
edita la Editura Cartea Românească Educaţional din Iași. (St. Vic.)
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Poemele alăturate sunt scrise în ultimul an de viaţă, când poate știa
că moartea stă la pândă, dar dincolo de tristeţea sfârșitului, de o mare
nobleţe și discreţie, ce transpare în multe versuri, se simte peste tot bu‐
curia vieţii, naturismul mai plenar ca oricând și încrederea în oameni

Poeta râvnește, motiv obsedant al poeziei sale, al poeziei în general,
să supravieţuiască timpului, să fie, cum spunea Nicolae Labiș, o amintire
frumoasă.

Grigore Ilisei

REMEMBER

Ana Mâșlea
(1938‑1980)

Poeta noastră din Sucevenii Galaţiului

LA UMBRA UNUI MĂR DOMNESC

Să m‐aplec și să mă umilesc 
la umbra unui măr domnesc.
Cu sufletul pășind întrînsul 
merele să le‐aburesc cu plînsul.

E o minune să mă pot striga 
din gîndul meu și‐al altcuiva.
Să nu mă doară că m‐aud 
fructele‐nnegrite dintr‐un dud.

Să mă umilesc fără prihană, 
de durere înfrunzească‐o rană.
Să nu‐mi fie frică de‐or cădea 
mugurii‐albăstriţi de cer și nea.

Să pot striga fără să‐mi fie teamă 
că mă veghează‐o lacrimă de mamă. 
La umbra unui măr domnesc 
sufletu‐ntristat să‐l umilesc.

CU PLÎNS DE AUR

Iubitul meu cu roua‐n sînge 
să nu mă plîngi cînd doru‐mi plînge 
încremenit pe‐un ochi de lună, 
din rătăcire mă adună.

Iar visele de n‐or cînta 
în graiul meu, prc limba ta 
mă vor petrece pomii‐n ape 
la rădăcina lor aproape

să fiu mereu înţelegînd 
cum dorm izvoarele în gînd.
O, niciodată să nu‐mi pară 
plecarea‐n somn prea solitară.

Că rana mea — grea frenezie 
e c‐am rămas în poezie.
Tot ce în vreme ţi‐am trimis 
cu plîns de aur a fost scris.

CRINUL

Demult m‐ademenește‐un crin 
la rădăcina‐i să mă‐nclin, 
de floarea lumii să mă rup
— eu preafrumoasa fără trup.

Primească‐mă‐n grădina sa
— el proslăvit de nimenea.
Dar cu iubirea cum rămîne 
neîndurătorule, stăpîne?

Aștept să înverzească‐ntîi 
iarba de leac pînă‐n călcîi, 
să pot umbla cu doru‐n somn 
mărite crin, mărite domn!

Vor înflori apoi pe rînd 
și zarzării pe‐un ram de gînd, 
și‐apoi cireșii pînă‐n grai 
de rostul fructului să dai.

Și nu m‐asculţi și nu mă‐ntrebi 
de ce mă tînguiesc la ierbi, 
neîndurătorule, stăpîne, 
dar cu iubirea cum rămîne? 



84

Nr. (312) 2022

CRONICI AMICALE

Murmurul Dunării în valsul poeziei
Dunărea este, pentru Georgeta Muscă‐Oană, flu‐

viul‐zeu care‐i traversează, odată cu poezia, mitolo‐
gia. Titlul unei poezii din volumul Armonii brumate
(2015) devine acum titlul volumului Murmur dună‑
rean*, fapt ce atestă conștientizarea, de către poeta
însăși, a rolului semnificativ pe care fluviul îl are în
biografia proprie și în destinul poeziei sale.

Fluviul care curge este timpul care curge, panta
rhei. În faţa spectacolului, în amestecul de trăiri care
răsfrâng, în aceeași clipă, efemerul și eternul, Geor‐
geta Muscă‐Oană are intuiţia unei fiinţe mitice, de o
putere, de o forţă incomensurabile, în imaginea că‐
reia își poate contempla propria trecere: „...Și curgi
mereu, nu te oprești,/ S‐alergi ai fost sortită.(...)//
Se aude‐n depărtare‐un vals.../ Tresari! Îl mai
știi oare?/ Și el, și tu veţi dăinui,/ Doar clipa‐
i trecătoare!” Din tăcerile albe ale poetei se
nasc peisaje însufleţite care‐i absorb trăirile:
„Pe alei singuratice, copacii –/ mii de braţe
diafane pudrate cu promoroacă,/ cheamă a
îmbrăţișare;/ ca într‐un tablou, nimic nu se
mișcă,/ nimic nu se aude, iar pașii se opresc/
dorind să nu tulbure tăcerea de cleștar.//
Sălciile despletite au încremenit într‐un plâns
alb,/ cu lacrimi prelungi – imenși ţurţuri;/
Dunărea, undă îngheţată, mă îmbie/ să
pășesc în larg...”

Reper redundant, Dunărea este o permanentă
sursă de inspiraţie, Dunării albastre din armoniile
lui Ivanovici corespunzându‐i, la polul armoniilor
metaforei, un poem albastru („Sub pălăria clipei ne‐
numite,/ Pe  chipul trsit, de amintire nins,/ Din ochii
tăi cad vise nedormite,/ Într‐un suspin albastru ne‐
învins.// Cu mâini de dor arunci orice cutumă/ Spre
apele unite într‐un glas/ Și treci pe ţărmul primenit
cu spumă,/ Ca un sărut fugar de bun rămas.//
Asculţi cum peste zbuciumul de sare,/ Din Dunăre,
dureri nespuse curg;/ Singurătatea‐ţi spune că în
zare/ Rănite‐s și culorile‐n amurg.”). Culoare a infi‐
nitului, albastrul din oglinda fluviului răsfrânge, în
reflectare celestă, transcendentul care coboară.
Fiinţa mitică a fluviului conţine imense virtualităţi,
mișcându‐și, alecsandrinian, solzii de aur ai valurilor
și vălurelelor, ale căror nestemate Georgeta Muscă‐
Oană le culege în poeme de vis: „Din ochii tăi cad
pașnice cuvinte,/ Iar eu le strâng într‐un poem de
vis.” Oglinda Dunării, cu jocul de clipiri și sclipiri ale
luminii („În ritmul valului ce se petrece,/ Curg seve
vlăguite în ţărână.”), este jocul prim de la care Geor‐
geta Muscă‐Oană își încarcă bateria poeziei pentru
a realiza propriul joc secund, chemând strigătul cu‐
lorilor să preia gândul materializat în imagine poe‐
tică, semnificantă pentru incluziunea ideii: „Tu, Du‐
năre, privești sfioasă, calmă,/ Cum zările înghit subit
cocorii,/ Cum prind netihna frunzelor în palmă/ Și‐

nchid în mine strigătul culorii.”
Fiinţă mitică și mitizată, invocată ca atare: Spune‑

mi, tu, Dunăre!, Dunărea este, deopotrivă, ca Oltul
lui Octavian Goga, un martor tăcut și învolburat al
istoriei noastre, prilej pentru poeta Georgeta Muscă‐
Oană de a‐și mărturisi dragostea pentru pământul
ţării: „Spune‐mi, Dunăre albastră,  mai auzi sunând
la fel/ Altă limbă, ca a noastră, cu parfum de
mușeţel?/ Râde‐n ritmuri poezia, când curg rimele
șuvoi,/ Se aud balade, doine, iarba cântă ca la noi?//
Orice‐ai spune, sfântă apă, cu‐al tău glas trudit de
ploi,/ Te ascult, dar știu că‐n lume, nicăieri nu‐i ca
la noi!”

Culorile poetei – alb, albastru, culorile roșietice
ale crepusculuiui, verde, culorile imateriale
ale cântului de înger, se asociază ideii de zbor,
„pasăre albă”, pasărea măiastră a poetei –
„zborul din margini de libere vise”, de dez‐
mărginire, presupunând libera circulaţie între
cuantele fizicii și metafizicii lumii.

Culorile sunetelor se înmănunchează în
simfonia iubirii, învălurate în undele aceleiași
fiinţe mitizate – Dunărea, „Dunăre bătrână”,
dar nu împovărată de greutatea anilor, ci bă‑
trână, doldora de amintiri, de povești ale ne‐
amului, purtate etern în „picturi nenumărate”,
tot atâtea imagini ale altor timpuri care‐și tri‐

mit ecourile misterioase până la noi.
Dunărea este, de asemenea, un memento și un

remember, întorcând privirile memoriei naţiunii
spre oglinda trecutului. Mâhnire (In memoriam) este
semnificativă din acest punct de vedere, mesajul
este nu doar poetic, ci ideatic, evidenţiind necesita‐
tea actualizării prezentului trecutului, pentru a da
demnitate prezentului contemporan: „...când mai
vreau răspunsuri,/ Merg iarăși la statuie;// O voce‐
ndepărtată/ Cu‐amărăciune‐mi spune:/ ‐Privește‐l
pe Brătianu!/ Spre Dunăre arată;/ Dreptatea‐i rătă‐
cită/ Pe nesfârșite ape.” Mâhnirea poetei e depășită
doar de speranţa dată de credinţa în puterea de re‐
generare a naţiei. Istoria reverbereaază în mit – mi‐
tul eternei reîntoarceri, ca mit al reînvierii.

Dimineţile poetei sunt și dimineţile speranţei,
acompaniate de cântecul vegetal al naturii în per‐
manent schimb de prospeţime și de taine, de mur‑
mur dunărean, de strălucirile irizate ale luminii, sin‐
gura capabilă să destrame și să învingă întunericul.

Georgeta Muscă‐Oană are optimismul funciar dat
de credinţa în puterea extraordinară a luminii și  a
iubirii: „Mai aștept o dimineaţă, chiar de‐n jur totu‐
i incert,/ Vreau s‐aud curgând lumina, să iubesc și
să mă iert!” Așteptările  ei iau forma, ritmul și rimele
poeziei care‐i poartă, odată cu metaforele, sufletul.

ANA DOBRE

*Georgeta Muscă‐Oană, Murmur dunărean, Editura Betta, București, 2019. 
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Naștere sub pământ

Nu mai număra  stelele nopţii,
ochii ţi se încarcă de lacrimi
Cerul e  foaie albă de hârtie
Pe ea cine să mai scrie?
Tata a plecat la vânătoare
de lupi albaștri cu blana lucioasă.
El însuși pândind fiara
furișându‐se prin viaţă 

cu ademeniri de felină. 
―Mamă,  năște‐mă o dată,
cu  aripă din rădăcină,

să fiu singură prezisă
pasăre neucisă
să răsar în soare‐apune
să mă fac roată dinţată
să mă frâng  fără de raze
căzute ca niște vise
singurele neînvinse 
seamănă‐mă, mamă,  în brazdă

din pâmânt robind o rază… 

Fântână doinind cu jind

Cine puse în pământ
Cumpăna‐n leagăn de vânt?
Să caute fir de ape
Sfredel în adânc să sape
Rece ca umbra din vale
să te imbie la răcoare
Cine puse ciutura
Să scoată licoarea crudă
Ca sfârcul de lapte supt
Firul vieţii dedesupt?
Cu tămâie drept plămadă
sângerând  inima‐rană 
Bea fecioara fără mire
Din ulcior dumnezeire...
Să bea tot cu gura arsă

fir de ape, de mătase
ursitoare vin la rugă
curgere de apă murgă
fântâna începutului 
dospitul pământului
să‐mă spintece‐n cuvânt
ca o ardere de lut

Ruga cea de facere

Zice‐se prin lumea hâdă
Că urâtul stă la pândă
Să se‐așeze în cuib de vidră
Ca nisipul din clepsidră 
Ca să rupă în fărâme  

Steaua mea fără de nume
Tremurând firav pe zare
Amar dor de depărtare
Și de smulgere de sine

Să ard cenușa‐n tăciune 
De alt dor de facere
într‐o nouă pasăre
aripă cu joc de stele
umple lumea de himere
Să văd cum se naște sus

jumătate din Issus 
Să mă văd cum rup cu jind
Rugăciunea din cuvânt... 

Adormi‑re‑ai plâns de‑o stea!
‑ Poetului Sterian Vicol ‑

Din prea plin de oră încinsă
Ochii tăi flacără‐scrisă

Pe o margine de stâncă
Unde‐mi pare că ești încă
Cu ochii lungiţi pe zare
Dureroasă așteptare
Speranţa –suspin mocnit
Că nu poţi ieși din mit 
Fruntea ţi se face frunză
Din prea plin de oră‐muză 
Nu te desprinzi  din  stejar
Trunchiul ţi se face jar
Și de dor de stâncă înaltă
Din prea plin de facere
Mereu ești în coacere
Din prea plin de lună nouă
Te despici iarăși în două
Una ești când arde‐înaltul
Răstignit pe stâncă altul...
Adormi‐re‐ai  plâns de‐o stea
Și încuibărit în ea..

POEțI DUNĂRENI

Elena Netcu
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Bristena Georgiana Mantu, „Chemări Lăuntrice ‑ jurnalul unui
pelerin/Inner Callings‑a pilgrim's diary”

Bristena Georgiana Mantu este la vârsta su‐
perbă a tinereţii în floare, la cei 27 de ani ai săi, iar
scrisul reprezintă o constantă dominantă a preocu‐
părilor literare ale poetei. Volumul „Chemări Lăun‑
trice‑jurnalul unui pelerin/Inner Callings‑a pilgrim's
diary”(ediţie româno‐engleză), Editura „Timpul”,
Iași, 2022, reprezintă acumularea unor experienţe
lirice de durată, așa cum aflăm dintr‐un superb
poem autoreferenţial „23”. Cartea de faţă este o con‐
firmare a potenţialului creativ de mare calibru al
autoarei, ceea ce nu ne miră, dacă ne gândim că ta‐
lentul Domniei sale este o preţioasă moștenire de
familie, din moment ce bunicul matern este marele
poet, Sterian Vicol.  

Abia desprinsă din adolescenţă, Bristena Geor‑
giana Mantu, autoarea  volumului de poeme, „Che‑
mări Lăuntrice‑jurnalul unui pelerin/Inner Callings‑
a pilgrim's diary” (ediţie româno‐engleză),Editura
Timpul, Iași, 2022, ni se prezintă ca o persoană cul‐
tivată, cu ample lecturi de mare profunzime, care
respiră în fineţea și eleganţa textelor sale poetice.
La acestă vârstă, preocuparea majoră a poetei constă
în descoperirea identităţii sinelui, iar autocu noaș ‐
terea se realizează printr‐o autoscopie  la rece, care
dezvăluie o conștiinţă uluitor de lucidă la această
vârstă.  Prin urmare, asistăm la o frecventă focalizare
a perspectivei lirice către universul propriei inte ‐
riorităţi, precepute ca un registru versatil de  stări,
senzaţii, trăiri, pe care tânăra le analizează cu minu ‐
ţiozitate.  Autoanaliza se integrează procesului mai
larg de cunoaștere poetică, ce urmează gradual re‐
ceptarea realităţii obiective din perspectiva înţele ‐
gerii în profunzime a tuturor mecanismelor intrin‐
seci individualităţii Eului creator, perceput ca un
receptacol subtil al suflului lumii exterioare. Poeta
este conștientă că orice creaţie de valoare implică
eforturi colosale, iar calea către  esenţa înţelepciunii
supreme  străbate anevoios  „straturi ciclice/exca‑
vând tot mai profund/înălţând spre noi orizonturi/cu
fiecare rană vindecată,/cu fiecare judecată iertată/to‑
pind inima cea îngheţată/asta‑i povestea tuturor/și
drumul fiecăruia.” („Regăsirea dulce”)

Limbajul de o claritate exemplară se mulează
perfect pe sinceritatea și puritatea trăirilor adoles‐
centine, marcate de naivităţi, indecizii și tribulaţii
sentimentale. Spre surprinderea noastră, Bristena
Georgiana Mantu se prezintă în faţa cititorului cu
aplombul și siguranţa unui poet încercat, cu abilităţi
incontestabile în mânuirea  mijloacelor de expresi‐
vitate artistică. Cele mai multe dintre poemele aces‐
tui volum vorbesc despre parcursul unui drum spi‐
nos al zbaterilor interioare  pentru aflarea propriei
identităţi artistice, detașate de modelele și tiparele
literaturii de duzină: „Ușor, ușor, ușor/nu‑i nicăieri

de mers/nimic de făcut, doar a fi//eliberând
densităţi/îmbrăţișând simplităţi/observând tipare/
rămânând la esenţiale/ancorat în inimă/nimic nu se
dărâmă/predă‑te curgerii/destăinuie‑te luminii/dacă
nu te va eleva/eliberează‑te de ea//Ușor, ușor,
ușor/nu‑i nicăieri de mers/nimic de făcut, doar a fi”.

Observăm că fundamentală în ansamblul volu‐
mului este tema dedicată  creatorului de literatură,
a cărui genialitate poate deschide punţi nebănuite
către desăvârșire. În poeme vibrând de emoţie, poeta
dezvăluie o viziune personală privind cunoașterea
adevărului de dincolo de limitările orizontului apro‐
piat. Zămislit cu harul creaţiei, poetul trăiește
experienţe demiurgice extraordinare, care îl pla‐
sează în circuitul etern al timpului mitic, abstras du‐
ratei existenţei profane: „Cu aripi zburlite și umile/
mă închin unui nou adevăr/ cu gheare îndărătnice
zgârii/suprafaţa unui egou zdruncinat/murmurând
un cânt de jale/unei conștientizări dureroase//Mă
regăsesc/ într‑o căutare nesfârșită/într‑o alchimie
continuă/o fascinaţie pentru renaștere/în nenumă‑
rate deșteptări// Zboară acum cu mine /mai presus
de limite, te rog/ deasupra vârfurilor de conflict/prin‑
tre norii de gânduri necruţătoare/ mai departe de
peisajul existenţei//Să pecetluim /ochiul conștien ‑
tizării/ în inima iluminării.” („Ochiul conștientizării”)

Bristena Georgiana Mantu are curajul să‐și afirme
originalitatea, printr‐o distanţare certă de principiile
generaţiilor precedente, cantonate într‐un sistem
de gândire anacronic și anchilozant. Asumându‐și
rolul deschizătorului de drumuri temerar, cu o
insurgenţă specifică elanului tineresc, poeta trăiește
drama exploratorului solitar, iar  sacrificiile sale ca‐
pătă uneori conotaţiile jerfei cristice: „lăcrimez în‑
genunchind/ la altarul adevărului/Dumnezeu mi‑e
martor/ și aliat, azi mă predau/în totalitate
luminii//„Se oprește cu mine!”/acest tipar toxic, an‑
cestral/o fărădelege, o minciună/care mi‑a prins
părinţii/și alte generaţii din urma lor/în capcane des‑
tructive//„Se oprește cu mine!”/decid să mânuiesc
sabia/adevărului, să mă eliberez definitiv/ să sânge‑
rez la propria‑mi înţelegere/ a unei alegeri cu ade‑
vărat libere//„Se oprește cu mine!”/misiunea mi‑e
să‑i ușurez pe copiii mei/și pe copiii lor/de acestă po‑
vară ancestrală/transmisă inconștient.” („Mă predau
luminii”)

Bristena Georgiana Mantu debutează în literatură
cu fermitatea și convingerea poetului conștient de
menirea harului său creator de a dărui întregii lumi
lumina cunoașterii autentice. În fiecare cuvânt al
rostirii sale poetice transpar irizările de flacără vie
ale arderilor interioare, care mistuie sufletul
neliniștit al acestei tinere atinse de aripa genialităţii.

VIRGINIA DIMOFTE‑CHIRIAC
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Dorinel Ghiţău
Cântec pentru Nastasia

Când ploile își cern din cer lumina 
Eu, nu mai știu să‐ţi spun niciun cuvânt 
Și‐ncerc acum, zadarnic, Nastasia,
Un cântec pentru tine azi să cânt !

Tu ai lăsat în mine o idee.
Eu am lăsat în tine un descânt... 
Îţi mai aduci aminte Nastasia,
Ce flori frumoase‐ţi presăram în gând ?...

În care braţe‐ai devenit femeie ?
Eu, braţul încă mi‐l mai simt vibrând ... 
Ce‐a fost mai mult... un vis, o "Odisee" 
O floare pentru o iarnă pe Pământ ?...

Te văd acum trecând pe strada goală 
Și‐aș vrea, zadarnic să te‐ntreb, ‐ Ce faci 
Îţi mai aduci aminte Nastasia,
Când tăvălisem un covor de maci ?...

Faptul divers

S‐a întâmplat ceva, 
pe sus ...
S‐a întâmplat și s‐a ascuns.

N‐am amănunte ... 
mi‐au scăpat și 
Faptu‐n sine l‐am uitat!

O relatare‐ar fi banală ‐ 
Am amnezie temporară !

Știu doar atât: 
că s‐a‐ntâmplat.
S‐a întâmplat și am uitat !

Dar... s‐a‐ntâmplat ?! ... 

Vâslașul

... e drumul către casă, 
‐ îl mai știu?
Siajul ultimului drum 
s‐a șters, 
lucește peste tot 
în sens invers ‐ 
aceeași Mare 
despre care‐ţi scriu.

Simt că m‐apropii ... 
sunt mereu mai trist. 
Ceva acolo‐i 
ireal, schimbat... 

Deasupra
parcă‐i ceru‐ntunecat. 
Doar doru‐mi spune ‐ 
încă să rezist!

... încă plutesc și 
vâsla‐mi încovoi. 
Împing spre ţărmuri 
tot ce mi‐a rămas ‐ 
ca într‐o despărţire 
Mării las 
înţelepciunea 
de a nu privi‐napoi.

Mă‐ntorc acasă 
prea uitat ‐ să știu 
că fără tine, Mamă ‐ 
e târziu ! 

Tot ce îţi poţi dori

De ziua noastră voi zâmbi cuminte 
așa cum fac în fiecare zi, 
în urmă voi lăsa tristeţi ‐ și înainte 
voi pune bucuria de‐a te regăsi.

Cu tine 'n gând trăiesc în orice clipă 
și‐atât de bine‐mi e cu tine 'n gând 
și uneori mă tem că fac risipă 
de‐atâta fericire câtă simt!

Atâţia ani au fost, când fără tine, 
habar 'n‐aveam cât poate însemna 
să am odihnă, pace și iubire, 
să simt că 'ntr‐adevăr însemn ceva.

Mă resemnasem... Strâns adânc în mine 
priveam afară cât să văd să calc 
cu grijă să nu fac vreun rău ‐ și nimeni 
să nu se plângă că vreun rău îi fac.

Te mai chemam, din‐când‐în‐când, anemic. 
"Ce vrei tu ‐ nu e!" ‐ lumea îmi spunea... 
Le‐aș fi răspuns ... nu tocmai academic ‐ 
dar m‐am închis tăcut ‐ în lumea mea.

...Și ai venit, de nicăieri, frumoasă, 
predestinată nașterea‐ţi era ‐ 
și m‐ai uimit, spunându‐mi că acasă 
te simţi de‐fiecare‐dată 'n preajma mea!

Și‐atât, mi‐e imposibil altceva ‐
ești tot ce‐am vrut ‐ ești tot ce‐mi trebuia.
Bine‐ai venit, rămâi în viaţa mea!

(soţiei mele Lorelai Mirela Ghiţău, pentru 14
febr. 2014)
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MANUSCRIS

Doina Sălăjan*

*fostă cursantă a Școlii de Literatură „M. Eminescu”, în 1953
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IN MEMORIAM

Lumea părăsită de Mihai Vișoiu
O lume reală, trăită nemijlocit de el,

literar în cele mai convingătoare ipostaze,
fără cosmetizări  artistice, o lume a va‐
gabonzilor, a oamenilor străzii, a
ariviștilor, a politrucilor
corupţi, a înavuţiţilor
peste noapte, a sportivi‐
lor, a campionilor, cărora
spunea cu mândrie în su‐
flet când îi găsea flămânzi
le oferea un codru de
pâine ori însetaţilor o
cană de apă, un pahar de
vin sau bere, fără să
aștepte recunoștinţa cu‐
iva.

„Că așa e omul ţi‐e
prieten la necaz. După ce
sare hopul nu te mai știe”.

Mihai Vișoiu nu a fă‐
cut degeaba umbră pământului. A cunos‐
cut din plin colţurile ascuţite ale vieţii.
S‐a născut  într‐un februarie a anului
1939, când viforul războiului deja înce‐
puse să bată și la porţile slab zăvorâte
ale României. Au urmat foametea, brigă‐
zile patriotice. S‐a numărat printre tinerii
anonimi care au săpat  cu cazmale la ne‐
număratele tuneluri de la  Agnita – Bo‐
torca. Până ce nu a reușit să răzbată la
suprafaţa vieţii sociale a îndeplinit tot fe‐
lul de slujbe mărunte, dar nu s‐a ferit de
muncă. A fost colaborator la Radio1
București, la Televiziunea Română, re‐
vista Flacăra. A fost publicist și colabo‐
rator.

A publicat 12.000 de materiale de
presă, în care au încăput mii de figuri ale
unor personaje nebăgate în seamă; me‐

canici agricoli, ingineri zootehniști,
învăţători și profesori din mediul rural,
medici. De fapt o lume întreagă pe umerii
căreia stă greutatea și osatura unei ţări

și naţiuni române.
Lumea lui Mihai

Vișoiu, boxeri de înaltă
clasă, campioni mon‐
diali, cercetători, savanţi
în cele mai deosebite do‐
menii se află într‐o
devălmășie artistică
bine gândită, dimpreună
cu lumea vagabonzilor,
tarabagiilor, șomerilor,
hoinarilor, cuţitarilor și
a inșilor fără căpătâi, toţi
fiind trataţi cu prozele
scurte și textele de mi‐
nut de autorul Mihai

Vișoiu, cu întreaga  sa putere de
înţelegere și preţuire. Această lume se
regăsește talentat redată de autor în ro‐
manele, „Scârba”, „Moartea dinaintea
morţii”, „Altarul durerii”, „Dragoste mare
cât o cruce”, „Bani și moarte” și altele.
Adevărat este că această lume atât de ta‐
lentat zugrăvită, a fost trăită pas cu pas,
adeseori sângerând alături de durerile și
necazurile eroilor săi. În bună parte mo‐
mentele dramatice exprimate pe coala
de hârtie au fost trăite însăși de prozato‐
rul care le‐a dat naștere.

Ei bine, această lume pe care a creat‐
o și a trăit‐o Mihai Vișoiu, a fost părăsită
de el probabil pentru o altă lume înste‐
lată, mai bună și mai dreaptă.

Dumnezeu să‐l aibă în paza Sa!
Constantin VREMULEț
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Rromii au fost, vreme de sute de ani, un popor
nomad, drept pentru care nu au dezvoltat o gastro‐
nomie tradiţională complexă, ci mai degrabă una
simplă, adaptată modului de viaţă itinerant. 

În acest sens, mâncărurile tradiţionale rrome
sunt mai ales preparate la grătar, fripte, coapte sau
prăjite („mas peko” – „carne friptă”; „goia peke” –
„cârnaţi fripţi”; „itzale peke” – „ardei copţi”; „lole
peke” – „roșii coapte”) sau mâncăruri de tipul tocă‐
niţelor preparate la ceaun, la foc, pe pirostrii („șah
thai mas” – „varză cu carne”; „șah thai goia” – „varză
cu cârnaţi”; „lapato” – „tocăniţa de ștevie”; „bakrorro
hăvitzasa” – „tocăniţa de berbecuţ cu mămăliguţă”;
„borândău” ‐ un fel de tocană‐tobă din intestine de
porc, vită sau oaie fierte, tocate și amestecate cu
mălai măcinat mai mare).

Toate aceste alimente se supun legilor purităţii,
drept pentru care cultura tradiţională a rromilor cu‐
noaște o serie de tabu‐uri alimentare. Există animale
comestibile pure / curate / uje (cele sălbatice și
oile), animale comestibile impure / spurcate / ma‑
hrime (puii, porcii, caprele), animale necomestibile
pure / curate (caii, câinii, pisicile, animalele crescute
și care trăiesc în tabăra comunităţii) și animale ne‐
comestibile impure / spurcate (iepurii, șerpii, șo‐
pârlele, broaștele, ţiparii). 

În cadrul acestor opoziţii, atrag atenţia câteva
elemente fundamentale: interesul pentru carne al
culturii carnivore de tip vânător; tabu‐urile alimen‐
tare bazate pe diferenţierea tradiţională pur‐impur
(târâtoarele, pentru că ating pământul cel necurat –
„mahrime” și intestinele animalelor sunt spurcate,
așadar interzise, însă sărăcia a condus la tolerarea
și chiar la tradiţia unor experienţe culinare de tip
„borândău” – realizat din tocătură de intestine și
mălai fiert); stricteţea acestor tabu‐uri (căsătoria
cu o persoană care nu le respectă duce la spurcare,
contaminare definitivă – „mahrime” = spurcat); in‐
terdicţia de a se mânca animale domestice, crescute
în șatră (pui, porci), reminiscenţă a cel puţin două
credinţe: aceea aparţinând culturii vânător, care sa‐
crifică numai animalul sălbatic, nu pe cel crescut pe
lângă casă, precum în cultura agrară, și aceea potrivit
căreia animalele domestice sunt parte a familiei, au
valoarea unor părinţi, pot fi chiar întrupări ale stră‐
moșilor totemici, în cheie metempsihotică. Așa cum

în India vaca nu se ucide și nu se mănâncă, fiind
considerată sacră, mamă a familiei (dă lapte), nici
la rromi nu se mâncau animalele crescute în familie,
considerate sacre, membre de drept ale familiei.

Predilecţia unor subgrupuri de rromi pentru
„mulo mas" (carne moartă), tradusă prin preferinţa
ca animalul de mâncat să fi fost ucis prin voinţă di‐
vină –„mulo e Devlestar" –, iar nu omorât de mână
de om – „mudardo e manuśestar" –, explicată prin
ideea de păcat (să nu ucizi o fiinţă vie), poate fi și un
reflex îndepărtat al alimentaţiei de tip vegetarian.

Tabu‐urile alimentare se respectă sub cel mai
grav blestem / arman posibil: „Te has tre mule!” („Să‐
ţi mănânci morţii!”), care vizează uciderea propriilor
strămoși (animalele domestice sunt echivalate sim‐
bolic cu părinţii, cu strămoșii), deci uciderea identi‐
tăţii. Aceasta pentru că tradiţia culturală rromani
este transmisă în familie, din generaţie în generaţie,
doar strămoșii garantând identitatea culturală a des‐
cendenţilor. Astfel, există relaţii privilegiate între
bunici și nepoţi, aceștia din urmă spunându‐le „daie”
(mamă) și „dadea” (tată) bunicilor, iar părinţilor
adresându‐li‐se pe nume, până la moartea bunicilor,
când părinţii înșiși devin „dai thai dad” (mamă și
tată). Bunicii, nu părinţii sunt adevăraţii creatori ai
culturii rromani. Creaţia identitară vine dinspre cei
morţi. Morţii îi regenerează pe cei vii, dar lumile lor
sunt separate. A‐ţi mânca morţii înseamnă a‐ţi îm‐
piedica propria regenerare. De aici pericolul șarpe‐
lui‐târâtoare care se consideră a se hrăni cu morţi,
așadar care ucide regenerarea intracomunitară.

Pe lângă aceste reguli ale purităţii în relaţie cu
hrana, comensualitatea este foarte importantă pen‐
tru rromi, ca formă de comunicare și împărtășire a
încrederii și a responsabilităţii inter‐individuale, ca
dialog intracomunitar și simbolizare a status‐ului
social. A refuza onoarea de a mânca cu un rrom care
te invită la masă este considerat un gest de mare
jignire, este ca și cum l‐ai refuza pentru că este „ma‑
hrime” (spurcat, impur).

În concluzie, pentru a asigura starea de pakiv
(respect, onoare, încredere, credinţă), alimentaţia
și luatul mesei în cultura tradiţională rromani își
subordonează conţinutul și metodologia acelorași
legi ale purităţii care se definesc ca fiind unul din
fundamentele identităţii rrome din toate timpurile. 

ESEU

RROMANIPEN – pur și impur 
în cultura tradiţională rromani

IV. Alimentaţia tradiţională rromani 
și legile purităţii

de dr. Delia Grigore
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POESIS

țăranii
Cu ochi arzători secătuiţi
de așteptare beau
prin crâșme fast‐food
la mese din plastic
în pahare stacane
beau vodcă ieftină
și discută despre guvern

Au uitat cum au sângerat pentru pământ
acum căpătat odată cu vechilii
în costume și mașini de lux

Ţăranii n‐au mai crescut alţi ţărani
ci tineri pentru export
odată cu trunchiul pădurii
și merele domnești

Doar bătrânii foarte bătrâni
uitaţi în limba străbună
își mai amintesc de mireasma de grâu

Azi, doar mireasma trunchiurilor smulse
din pădurile jefuite de lemn

Se mișcă dealuri... lunecă pante
șuvoaie de apă dezlănţuite
trec peste oameni...

Gheorghe, Ioane, veniţi acasă
că rămânem fără ţară!

Pământul, ca un copil părăsit
De undeva de niciunde a apărut
o altfel de inteligenţă: un virus
Râvnește la văzduhul pământului
la respiraţia omului

Insuficient cunoscut, ascuns sub cagule
schimbându‐și structura, aruncă în lume
noi forme ‐ mutanţi deghizaţi în noi tulpini...

El virusul, a schimbat conceptul de popor
în conceptul de populaţie
El a ridicat o barieră despărţitoare între oameni

Pământul ‐ un inocent
încă mai învaţă; umilit, neiubit, prădat, forat,
computerizat... pare un copil părăsit...

Nu se mai ajunge... sălbăticia își pune masca
de civilizaţie... oamenii se războiesc între ei...

Unde sunt oamenii mari, conducătorii... craii?
Unde sunt arhitecţii Egiptului antic, a Sagradei
Familia
Unde e legea... Susa și Ur...? Ștefan și Machedon?

pământul nu știe că este 
furat... ocultat

sau poate că știe... dar mai 
așteaptă...

Iubire anonimă
Miracol
din miracolul universului
așa e amurgul
Împărăţește în cer și pe pământ

În amurg, toate câte sunt, par
că apun învăluite în tristeţe
precum frumuseţea... dar
toate câte sunt se pregătesc
din nou să răsară

Nu se moare în amurg
doar te îmbolnăvești de culoare
Deschid șevaletul... întind pânza
dar jariștea de pe cer nu coboară.

„Să mă apropii mai mult de amurg”,
(mi‐am spus)
la o lungime de braţ

Dar cine cunoaște în ce dimensiune
se înscrie acea lungime de braţ?

Locul ales
e loc singuratic
unde văzduhul
pământul
cerul
pădurea și locul adună
liniile de forţă ale lumii

E porul prin care răsuflă
măruntaiele pământului

E bulboana lacului trăgând
sub nuferi adâncul

E pădurea de argint
în simetrie cu steaua polară

Aici e locul în care rotindu‐se,
universul s‐a oprit o clipă
deasupra Moldovei

Aici a ancorat nava astrală
Mănăstirea Albastră
Înălţimea ei
e prelungită în axa geometriei universale

E poarta deschisă
pentru rugăciunea pământului

Maria Mănucă
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„Prinţul metaforei"

lui Fănuș Neagu

Nisipul din clepsidră refuză să mai curgă,

Secundele vieţii alunecă pe‐arcuș

Pășește printre îngeri cu privirea‐i adâncă

Și‐n catastiful vieţii semnează el, Fănuș!

Îl doare, dar nu plânge că lasă‐n urmă lacrimi

Fiindcă nemuririi oferă al său trup,

În slovele de aur închide vis și patimi

Aripi de fericire din pieptul său se rup.

Din doruri despletite a făurit castele

Și‐a răsturnat pe ele miresme de salcâmi,

A‐nfipt în scara nopţii piciorul și, din stele,

A smuls lumină sfântă și‐a dat‐o astei lumi.

Când se juca cu luna o împletea‐n silabe

Și‐i măsura iubirea cu pătimaș sărut,

În ochii blânzi jertfea dorinţe din nopţi albe

Și‐n amfore de‐argint păstra timpul pierdut.

Îngenunchea și vântul când săruta Brăila,

Prin vatra sufletului o trecea dansând,

Își descânta pustiul în vase noi de‐argilă,

Rănea stafia nopţii ce‐l bântuia râzând.

Am învelit regretul de‐a nu‐i atinge chipul

Cu gloria din slove pe care mi le‐a scris,

Cu flori de sânzâiene ce‐ncarcă universul

Desprinse din condei fănușian de vis.

IN AMICITIO

Cornelia Vîju
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UMOR PE VAPOR

Pământului reavăn 
Proaspăt trezit la viaţă 
Prin verdele ierbii.
Prin verdele seminţei,
Care a și început 
Urcușul spre cer.
Ocrotită
De harnicii ţărani...
Mă uit peste gard:
‐ Măi, a lui Scândură,
‐ Măi, a lui Cartoafă,
‐ Măi, a lui Snegură,
‐ Măi, a lui Ghiltuitu,
‐ Măi, a lui Pupăză,
Ce v‐aţi oprit
Și vă holbaţi la mine?
N‐aţi mai văzut 
Cum scrie omul?!

lan, măi, cătaţi‐vă de treabă, 
Plecaţi și scobiţi pământul, 
Dacă vreţi de la el 
Răsplată...
Și să vă spun sincer ‐ 
Îmi plac ţăranii 
Ce se trudesc 
Pentru binele neamului,
Și nu ţăranii care zboară 
Când spre nord,
Când spre sud,
Când spre est,
Când spre vest ‐ 
La penit gâște 
În Israel;
La cules portocale 
În Italia;
La prins pește 
În Mozambic;
La minele de aur
In Arabia de Sud;
La vânat crocodili
În Zanzibar;
La călărit canguri 
În Australia;
La dresat pinguini 
În Antarctida...

Și tot așa!
Și tot așa!

Cu mare ardoare scriu 
De aici, de pe prispă,
Scriu ca un fanatic 
Cu o plăcere nebună... 
Doamne, dă‐mi sănătate 
Și nu‐mi lua clipa!!!

Jur, îmi place mult să scriu 
Despre vaci
Și tot ce se întâmplă cu ele. 
Priviţi‐le:
Joenica,
Steluţa,
Bolfoșica,
Ţâţoasa,
Roșcata,
Tărcăţica ‐
Toate sunt frumoase, toate‐s 
Sătule.
Stau culcate
Și rumegă, rumegă, rumegă ‐ 
Rumegă, rumegă, rumegă... 
Câtă pace!
Câtă armonie!
Câtă liniște!
E ceva, ceva cosmic...
Bre, acela cu camera de filmat, 
Vezi să nu calci în balega ceea!
Și prinde atmosfera,
Procesul, mișcarea,
Prinde soarele la urechea 
Joenicăi.
Prinde norul cela pufos 
În coarnele Steluţei,
Prinde floarea de măceș 
Între ugerul Tărcăţicăi,
Prinde viţelușul 
Cum zburdă prin chirău. 
Doamne, ce peisaj cu vaci! 
Îmi place să scriu despre vaci 
Și tot așa!
Și tot așa!

Îmi place să scriu 
Mult, mult de tot 
Despre...
...........................
(va urma)

Dumitru Marian
Parodie amicală

lui N. Esinencu
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1 + 1=3 (Paradox feminin)

Un bărbat la casa lui 
Îi spunea cumnatului:
Când vorbesc două femei, 
Totdeauna par că‐s trei!

Unui critic literar

Multe cărţi o fi citind 
Că lectura‐i tonică,
Dar îl știm cam suferind: 
Boala lui e... „cronică”.

Pe scena vieţii

C‐o nevastă prea geloasă, 
Mai să zici că‐i pui de drac, 
Dacă‐ntârzie acasă,
Ca actor, mai are „trac”.

Patima cititului

Cititorii pasionaţi, 
Îmi spunea un fost coleg, 
Sunt așa înverșunaţi 
Că citesc până‐nţeleg.

Vasile Manole

Ca
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DOAGA STRĂZII: Întrebări fără răspuns

Atitudini și întrebări
Moto: Creatorii au coborât în plan secund, 

escrocii culturali au ciugulit 
cireașa de pe tort 

(Fănuș Neagu ‐ Jurnal ascuns)

• Reluăm, a câta oară, ÎNTREBĂRILE din revista
Porto‐Franco (revistă nesubvenţionată nici de Con‐
siliul Local, Primăria Galaţi, nici de Consiliul Jude‐
ţului Galaţi, așa cum sunt sprijinite financiar reviste
ca: Scriptor de la Iași, Ateneu de la Bacău, Bucovina
literară de la Suceava, Tribuna de la Cluj, Tecuciul
literar‐artistic ș.a.). Deci, ÎNTREBĂRILE SUNT UR‐
MĂTOARELE:

1. De ce Cinematograful de la Casa de Cultură a
Sindicatelor se numește „Prof. Ioan Manole” (fost
director, doar), de ce nu Gina Patrichi sau Cornel
Coman, sau Eugen Popescu‐Cosmin, sau alţi mari
actori care au slujit teatrul gălăţean și naţional?

2. De ce Complexul Muzeistic de Știinţele Naturii
(Grădlna Botanică) din Galaţi se numește „Răzvan
Angheluţă” (dr. veterinar, fost președinte al Consi‐
liului Judeţului Galaţi o perioadă) și nu „Moș Van‐
ghele”, care toată pensia o cheltuia pe seminţe și ar‐
buști, flori exotice cumpărate din strănătăţi) sau
numele unui muzeograf, om de‐al casei cum se
spune, care s‐a preocupat cu studiul florei și faunei,

care are volume publicate în domeniu?
3. Biblioteca judeţeană „V.A. Urechia” (care ar

trebui să fie de rang Naţional, cum este, de pildă,
Teatrul Naţional Nae Leonard), Muzeul de Istorie
„Paul Păltânea” și Muzeul de Artă Vizuală (care ar
trebui să se numească „Fraţii Arămescu”) din Galaţi
au de ani buni directori/manageri interimari. De ce,
de ce?

Deci, din nou, deci: De ce domnilor edili, primari
și președinţi psd‐iști gălăţeni, când se vor ocupa
prin concurs cele trei posturi importante din cultura
gălăţeană? De ce se tergiversează acest drept legal
neglijat de Dvs.?...

NOTĂ: De data asta întrebările se adresează di‐
rect și senatorilor și deputaţilor gălăţeni, dar și oa‐
menilor de cultură, scriitori, plasticieni, actori, pro‐
fesori, studenţi etc. AȘADAR, a câta oară întrebăm
sincer, deschis, în deplină libertate de opinie. Se
aude domnilor? Vor auzi și alţi edili din alte judeţe
ale ţării și, probabil, vor zâmbi. Nu?

Redacţia

Casa de Cultură 
a Sindicatelor ‑ 
Cinematograful

Complexul Muzeistic 
de Știinţele Naturii

Biblioteca Judeţeană 
„V.A. Urechia”
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ALBUM PLASTIC

Marcel Grosu, Portret de fată

Silviu Catargiu, Iisus Hristos

Vasile Onuţ, Mireasa plaiului


