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SONETE DE MIHAI EMINESCU ÎN LIMBA FRANCEZĂ
Traduceri de Emanoil Marcu

I 

Afară‑i toamnă, frunză‑mprăștiată,
Iar vîntul zvîrle‑n geamuri grele picuri; 

Și tu citești scrisori din roase plicuri 
Și într‑un ceas gîndești Ia viaţa toată.

Pierzîndu‑ţi timpul tău cu dulci nimicuri, 
N‑ai vrea ca nime‑n ușa ta să bată;

Dar și mai bine‑i, cînd afară‑i zloată,
Să stai visînd la foc, de somn să picuri.

Și eu astfel mă uit din jeţ pe gînduri, 
Visez la basmul vechi al zînei Dochii;

În juru‑mi ceaţa crește rînduri‑rînduri;

Deodat‑aud foșnirea unei rochii,
Un moale pas abia atins de scînduri... 

Iar mîni subţiri și reci mi‑acopăr ochii.

I

L' automne dehors, I'orage et la pluie... 
Les gouttes lourdes frappent Ies fenetres; 

Toi tu relis tes anciennes lettres.
Et en une heure tu revois une vie.

Ce sont de doux riens qui s'enchevetrent, 
Et tu voudrais que tout le monde t'oublie;

II vaut mieux, s'il brume dans la nuit.
Aupres du feu aux reves se soumettre.

Ainsi â mes pensees m'abandonne‑je, 
Revant aux fees d'un conte tout vieux;

Les brumes montent comme un sortilege;

Mais tout â coup, c'est le frou‑frou soyeux 
D'une robe... Et des mains de neige, 

Graciles et froides, couvrent mes yeux. 
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III

Când însuși glasul gîndurilor tace, 
Mă‑ngînă cîntul unei dulci evlavii ‑ 

Atunci te chem; chemarea‑mi asculta‑vei? 
Din neguri reci plutind te vei desface?

Puterea nopţii blînd însenina‑vei 
Cu ochii mari și purtători de pace ? 
Răsai din umbra vremilor încoace,

Ca să te văd venind ‑ ca‑n vis, așa vii!

Cobori încet... aproape, mai aproape,
Te pleacă iar zîmbind peste‑a mea faţă,

A ta iubire c‑un suspin arat‑o, 

Cu geana ta m‑atinge pe pleoape,
Să simt fiorii strâng îngerii în braţe ‑ 

Pe veci pierduto, vecinic adorato! 

III

Quand de l'esprit se taisent Ies rouages 
J'entends le chant d'une ferveur si tendre...
Alors moi je t'appelle: vas‑tu m'entendre?

Vas‑tu te rompre de ton froid nuage?

Tes yeux porteurs de paix, sauront‑ils rendre 
Sereine et calme cette nuit d'orage?

Emerge du brouillard epais des âges.
Renais ‑ comme dans un reve, de tes cendres!

Descends tout doux... plus pres, plus pres encore. 
Souris et penche‑toi sur mon visage,
En soupirant, avoue‑moi ton amour,

Fais‑moi fremir lorsque tes cils effleurent 
Mes paupieres, serre‑moi, mon ange 

Perdu â tout jamais, toi, adoré toujours!
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POEțI PESTE TIMP ȘI SPAțIU

Vorbind despre Ziua lui Mihai Eminescu și a Cul‐
turii Naționale am sentimentul  că aceasta e o zi fără
timp. Înțelesul înalt despre cultură stă chiar în ver‐
surile din finalul Luceafărului: „Trăind în cercul vos‐
tru strâmt/ Norocul vă petrece,/ Ci eu în lumea mea
mă simt/ Nemuritor și rece”. Pe de o parte e ”lumea
cea comună”, iar pe de alta lumea Demiurgului
(Dumnezeu), de unde ne parvin  cultura, civilizația.

Iată‐l pe Hyperion coborând din cer la rugăciunea
insistentă a fetei de împărat (noi suntem fii de îm‐
părat): „O, dulce‐al nopții mele Domn,/ De ce nu vii
tu, vină!/ Cobori în jos, Luceafăr blând,/ Alunecând
pe‐o rază,/ Pătrunde‐n casă și în gând/ Și viața‐mi
luminează!”. Întâi el se legitimează: „Din sfera mea
venii cu greu/ Ca să‐ți urmez chemarea,/ Iar cerul
este tatăl meu/ Și mumă‐mea e marea”, apoi își
spune intenția pentru care a venit în „cămara” ei:
„O, vin’, odorul meu nespus/ Și lumea ta o lasă,/ Eu
sunt Luceafărul de sus,/ Iat tu să‐mi fii mireasă”.
Prin refuzul care a urmat fata de împărat își
mărturisește de fapt neputința de‐a înțelege cele în‐
alte: „O, ești frumos cum numa‐n vis/ Un înger se
arată,/ Dară pe calea ce‐ai deschis/ N‐oi merge ni‐
ciodată.// Străin la vorbă și la port/ Lucești fără de
viață,/ Căci eu sunt vie, tu ești mort/ Și ochiul tău
mă‐ngheață.//... Nu caut vorbe pe ales,/ Nu știu cum
aș începe ‐ / Deși vorbești pe înțeles,/ Eu nu te pot
pricepe”. Să nu uităm că ea vorbea cu el în somn. Și‐
mi amintesc acum și de pilda cu cele zece fecioare.
Nu‐i așa că Hyperion nu poate fi altcineva decât Lo‐
gosul întrupat în istorie? Tulburătoare asemănare!
Asta nu cunosc cei care‐l contestă pe Eminescu (La
urma‐urmei și soarele are pete, dar nimeni nu poate
trăi fără el). Niciun alt poet al lumii n‐a avut o ase‐
menea viziune – cosmică – de salvare a omului de
la lipsa de sens, viziunea întrepătrunderii lumilor.
În Criticilor mei... „cuvintele goale” sunt cele golite
de conținutul de care pomeneam, în timp ce „cu‐
vântul ce exprimă adevărul” este aducător de
speranță și încredere în Cel care a spus: „Cerul și
Pământul vor trece, dar Cuvintele Mele nu vor trece”.

Viziunea întrepătrunderii lumilor, cea relativă și
cea spirituală, este asemenea unei ape mari care in‐
undă mai toate teritoriile poeziei eminesciene. Iată
ce remacă el în Trecut‐au anii: „Iar timpul crește‐n
urma mea, mă‐ntunec!” (Nichita Stănescu face lu‐
mină: „Întunecând întunericul, iată porțile luminii!”).
Un vers din Scrisoarea I: „Timpul mort și‐ntinde tru‐
pul și devine veșnicie”. Un altul din O, rămâi...: „Anii
tăi se par ca clipe,/ Clipe dulci se par ca veacuri”.
Cum cei mai mulți au remarcat, mesajul din La

steaua...  („La steaua care‐a răsărit/ E‐o cale‐atât de
lungă,/ Că mii de ani i‐au trebuit/ Luminii să ne‐
ajungă”) este acela din teoria lui Einstein, dar și  o
confirmare a versetului din Isaia 55: „Gândurile Mele
nu sunt gândurile voastre”. Moartea, față de care noi
cu toții avem mari rețineri, la Eminescu este alta,
este exact ceea ce numește Nichita Stănescu  „porțile
luminii”, de vreme ce poetul folosește, aproape ex‐
taziat, sintagme și versuri precum: „dor de moarte”
în Peste vârfuri...), „Nu credeam să‐nvăț a muri vreo‐
dată!” în Odă (în metru antic) ori „Numai omu‐i
schimbător,/ Pe pământ rătăcitor” în Revedere. Iar
în  Mai am un singur dor moartea este aceea a bo‐
bului de grâu care, aruncat în brazdă, nu poate aduce
însutită roadă, până nu moare mai întâi.

În spiritul celor arătate mai sus/privind de sus
vedem cum nașterea și moartea sunt adunate într‐
un punct și de aceea poate că nu greșim atunci când
spunem că Eminescu s‐a născut plecând.

Mihai  Eminescu  și  Hyperion
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« Noi nu avem nici timp, nici loc », sună greu un
vers din poemul eminescian, Luceafărul. Timpul nu
este al poeziei, iar încercarea de‐a sărbători  un poet
la o anume dată e, de fapt, o șansă de‐a ne reaminti
cât de vulnerabili suntem fără de el, care, iată, “din
grație și din grijă (pentru noi) poetul moare întot‐
deauna, întotdeauna/ înainte de a se descuraja” (Ni‐
chita Stănescu ‐ Artă Poetică).

13 decembrie este descoperirea unei mari uitări.
Am uitat că suntem de neam poet și că n‐avem voie
să ne descurajăm, am uitat că „a fi poet nu înseamnă
a avea talent, ci a avea dor”, am uitat că „poezia este
rodul nu al meșteșugului, ci al inspirației” și mai
ales că „poetul, ca și soldatul, nu are viață perso‐
nală”.

Într‐o iarnă pasărea nemaiîntâlnită (poetul) „cu
aripi crescute înlăuntru” se desprindea numai după
o clipă  de ramul care‐o‐nchipuise, zburând către
primăvara altui pământ.

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

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

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

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

Cuvântul inspirat, ca un înger, tulbură apa gân‐
dirii noastre. Contactul cu o astfel de poezie ne lasă
puțin dezrădăcinați, nelămuriți și puțin mai singuri

decât eram și mai refuzați de lumea asta, numai
buni de plecat în lumea cealaltă. S‐a săturat lumea
de lume și iată a venit iarna, s‐a săturat lumea de
aparențe și iată a venit Nichita, s‐a săturat cuvântul
de lipsa de sens și iată au venit Necuvintele.

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

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

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

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

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

Constantin Oancă

Un poem numit NICHITA
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DIN CELE MAI FRUMOASE POEZII DE DRAGOSTE
Alexandru Macedonski (1854 ‑ 1920)

Cântec voluptuos

Ale sângelui furtune cine nu le‐a cunoscut,

Cine n‐a simțit căldura soarelui ce‐i curge‐n vine

N‐o să știe niciodată ce ascunde‐adânc în sine

Învelișul meu tăcut.

Fără nici‐o‐nsuflețire e ș‐o apă liniștită,

Însă mintea ce cutează, însă ochii ce pătrund,

Clocotind sub mii de forme, află viața încâlcită

De la creștet pân' la fund.

Oh! Ascultă... Iată noaptea ce de mult o așteptăm...

Cu zgârcenia nu merge când te‐apuci să faci pomană...

Să chemăm o voluptate mai presus de cea umană

Și în ea să ne‐ngropăm.

Iulia Hașdeu (1869 ‑ 1888)

De ce?

cu mult mai cufundat în gînduri

pe‐același drum el s‐a pierdut

n‐a mai surîs ca‐n alte rînduri...

ah, pentru ce a mai trecut?

e poate mîniat pe mine:

inima‐i rece s‐a făcut?

n‐am turburat visări senine...

ah, pentru ce a mai trecut?

și la fereastra mea, privirea

azi întristată și‐a pierdut

poate nu s‐a răcit iubirea...

că de ce oare‐a mai trecut?
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Ștefan Petică (1874 ‑ 1904)

Iubito, tu, floare fatală
(fragmente)

Iubito, tu floare fatală

Sarută‐mă lung și duios,

Sarută‐mi blând frunte mea pală

Și mângăe‐mi părul lucios.“

Iubita‐l ascultă pierdută

Și ochii ei ard grei, fierbinți

Pe fața‐i suavă o cută

Se sapă de‐adânci suferinți.

Nu spune o vorba, ci mută

În brațele‐i albe îl strânge,

Îl mângâe tristă‐l sărută,

Sărută‐n neștire și plânge.

Vasile Voiculescu (1884 ‑ 1963)

Sonetul CLIX

A câta oară zorii mă prind fără de somn ?

Dă iarna buzna, anul își lapădă coroana,

Eu în surghiun, departe… Când ai să‐mi curmi prigoana,

Iar să mă chemi la tine, puternicul meu domn ?

Dar tot veghez – de‐aicea – iubirea ta plăpândă,

Ca peste o comoară‐n veci hărăzita mie

Sunt Argus, nu c‐o sută de ochi, ci cu o mie

De inimi arzătoare și toate stând la pândă.

Ferește mai cu seamă să pleci pe mare‐albastră

Cu oacheșa aceea fățarnica și rece;

Năvalnicele‐mi gânduri, gonind pe urma voastră,

Vă vor stârni tempeste, corabia să‐nece:

Căci te iubesc cu ură, întreg, și numai eu;

Nu te împart cu nimeni, nici chiar cu Dumnezeu. 
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Barbu Nemţeanu (1887 ‑ 1919)
(fragmente)

Iubitei, care nu‑mi citește versurile

Sunt ani de când îți scriu poeme ‐

Din minte multe mi s‐au șters;

Dar nu știu, zău, dacă din toate

Tu mi‐ai citit un singur vers!

Sunt pline bietele gazete

De strofe dulci cu‐amare gânduri ‐

Pe fruntea lor frumosu‐ți nume

L‐am însemnat în multe rânduri...

Și toate astea, fiindc'o vreme

Am șters și‐am scris, am scris și‐am șters

Povestea dragostei, din care

Tu n‐ai citit un singur vers;

Și doară versurile mele

Nu pentru critici au fost scrise

Ci pentru tine, dulce critic,

Cu ochii negri, plini de vise!

Nicolae Labiș (1935 ‑ 1956)

Primele iubiri (fragmente)

Peste stânci mi s‐or desprinde

Flăcări verzi, când ai să treci,

C‐o privire vei aprinde

Roua ierbii mele, reci.

Dacă alte lumi, plecată

Cu‐ai tăi pași ai să alinți,

Îți va fi și‐atunci păstrată

Urma pașilor fierbinți.

Căci foșnindu‐ți unduirea

Calmă, ‐a palmelor subțiri,

Mi‐a stins până și‐amintirea

Trecătoarelor iubiri.
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DIN CELE MAI FRUMOASE POEZII DE DRAGOSTE DIN LIRICA UNIVERSALĂ
în traducerea lui Alex. Philippide

Friedrich Hölderlin (1770 ‑ 1843)

Rugăminte de iertare

Ființa sfântă ! adeseori am stinhgherit
Dumnezeiasc‐ți liniște de aur
Și multe din profundele, ascunsele dureri ale viații
Le‐ai cunoscut prin mine.

O! uită și iartă! Ca nourul acela
Ce trece prin fața lunii pașnice, trec
Și eu, iar tu te odihnești strălucind
În frumusețea ta, lumină dulce.

Rainer Maria Rilke (1875 ‑ 1926)

O, tu, iubită

dinainte pierdută, niciodată‐ntâlnită,
eu nu mai știu care cântec ți‐i drag.
Nu mai încerc, când viitorul vine,
să te găsesc. Toate marile
imagini din mine, priveliștea văzută‐n zare,
târguri și turnuri și poduri și
nebănuite cotituri de drumuri
și vlaga acelor tărâmuri
cutreierate pe vremuri de zei:
toate în mine se‐nalță
spre slava ta, tu pierdută mereu.

O, tu ești grădinile
pe care le‐am privit cu‐atâta
nădejde. O fereastră s‐a deschis
în casa de țară: – și tu, gânditoare,
aproape c‐ai intrat după mine. Am găsit
ulițe pe care tocmai trecuseși,
și uneori oglinzile vitrinelor
erau înc‐amețite de tine și răsfrângeau speriate
chipul meu, brusc apărut. Cine știe
dacă n‐a răsunat cântecu‐aceleiași păsări
prin fiecare dintre noi, aseară?
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DIN CELE MAI FRUMOASE POEZII DE DRAGOSTE DIN LIRICA UNIVERSALĂ
în traducerea Mariei Banuș

Charles Baudelaire (1821 ‑ 1857)

Cântec de toamnă

Îmi place strălucirea din ochii tăi verzui,

Frumoasa mea, dar iată, azi toate‐mi par amare,

Iubirea mea, budoarul, căminul, nimic nu‐i

Ca soarele puternic, strălucitor pe mare .

Și totuși, suflet harnic, iubește‐mă! Fii mamă,

Chiar pentr‐un nestatornic, chiar pentr‐un păcătos!

Și, soră sau amantă, fii vraja ce‐o destramă

Vremelnic toamna mândră sau un apus frumos.

Nu‐ți va fi greu! Mormântu‐așteaptă; e flămând!

O, lasă pe genuncghii tăi frunte‐ami să se culce

Și astfel, alba vară fierbinte regretând,

Din toamna pe sfârșite să gust o rază dulce!

Francesco Petrarca (1304 ‑ 1374)

Nu‑mi aflu pace...

Nu‐mi aflu pace, n‐am cu ce lupta;
Mă tem și sper și ard și sunt de gheață;
Mai sus de cer vreau, zac în țărna grea;
Nimic nu am și‐o lume strâng în brață.

De Amor sunt întemnițat așa;
Juvățul nu‐mi slăbește nici mă‐nhață;
Nici nu‐s ucis, nici lanțul nu mi‐l ia;
Nici mort nu vrea să fiu și nici în viață.

Văd fără ochi și fără limbă glăsui;
Mi‐e sete de sfârșit și caut milă;
Urât îmi sunt și spre iubire năzui.

M‐alin cu dorul meu și râd în plânsu‐mi.
De moarte și de viață mi‐este silă.
Prin tine, Doamnă, astfel sunt eu însumi.
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A. S. Pușkin (1799 ‑ 1837)

Eu te‑am iubit

Eu te‐am iubit și poate că iubirea
În suflet încă nu s‐a stins de tot;
Dar nici neliniște și nici tristețe
Ea nu îți va mai da, așa socot.

Fără cuvinte te‐am iubit, fără nădejde,
De gelozie, de sfială chinuit.
Dea Domnul să mai fii cândva iubită
Așa adânc, așa gingaș cum te‐am iubit.

Konstantinos Cavafis (1863 ‑ 1933)

O noapte

Mizeră era odaia și sumbră,
ascunsă deasupra tavernei suspecte;
de sus, de la geam, se zărea o străduță
îngustă, murdară. De‐acolo, de jos,
răzbeau niște strigăte de muncitori
ce‐și petreceau cu jocul de cărți.

Acolo, în patul sărăcăcios,
am cunoscut trupul iubirii, buzele ei,
trandafiriul extaz al beției,
atare extaz al beției, încât și acum,
când scriu acestea, după ani și ani,
în casa pustie, iarăși sunt îmbătat.
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Taras Șevcenko (1814 ‑ 1854)

Roșu că‑nflorea

Roșu că‐nflorea

călinu‐n vâlcea

codana părea

ce mândru râdea.

Dulce, dulce zvon,

pasăre din somn

Și se deștepta,

iarăși ciripea.

Fata se tzea,

cojocelu‐și lua.

Din alba căscioară

pe câmp și ponoară,

la vale grăbea.

Din verdea dumbravă,

fără de zăbavă,

în drum se ițea,

cazac sprâncenat,

bun la sărutat,

și mi‐o săruta,

și mi‐o dezmierda.

trec ei prin vâlcea,

trec și cântă‐așa,

tocmai ca doi prunci.

la călin ajunși,

ce mai mi‐și zâmbea,

ce se săruta!

Cum o fi cel rai

care‐l așteptăm?

Raiu‐n fața sta!

(Și‐n biserică,

pe Domnul rugam: 

Raiul, Tu, ni‐l da!)

Aș spune pe șleau,

dar la ce‐ar sluji,

amar m‐aș stârni ‐ 

în lume și popi

totuna de‐ar fi.
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POEțI PREZENțI LA FESTIVALUL INTERNAțIONAL 
„POEZIA - PORT LA DUNĂRE”, GALAțI, IULIE 2022

Liviu Ioan Stoiciu (Brașov)

Auzi durerea

Bate clopotul din hău, clopot

tras de curent. Îi auzi

durerea? Dar bucuria?

E clopotul sufeltului.

Cum așa? Sufletul nu doare,

nici nu simte bucuria, spunea tata,

ținând adesea, tandru, mâna

mamei într‐a lui. Este

clopotul din hău de câte ori

are chei sufletul să evadeze

Îi auzi bucuria? Dar

durerea?

Varujan Vosganian (București)

De anima

după o bucată de vreme

sufletul meu o să‐l găsiți

într‐o amforă veche

subțiată în mijloc ca un

trup de femeie

un loc unde sufletul

poate s‐ațtepte nestingherit

reîntoarcerea mea

o licoare ce se împuținează

cu fiecare pahar în care 

se toarnă și se înmulțește

cu fiecare gură care o bea.

Andrei Novac (București)

Zile

o să vină și zile mai bune

când ploile o să fie mai blânde

și oameni nu or să mai facă răsboaie

din avioanele de hârtie

oasele noastre or să fie odihnite

ca după șapte ani de liniște.

oricum, îmi place lumina

pe care o agăț de perete, ca pe icoană

așa, starea de fapt se transformă

în rugăciune.

Adrian Alui Gheorghe (Piatra Neamţ)

Orașul cu nebuni la ferestre

Nu știu cum se face că mereu nimeresc

la marginea orașului acolo unde

deversează visele ciolănoase ale săracilor

(și) pe vremurile acestea fără nici o sărbătoare

femeile uită duminicile în casă,

trec pe străzi la ferestre capete de nebuni,

chipuri eterate toți cei care l‐au surprins

pe însuși dumnezeu cerșind puțină dragoste...

Luminiţa Potârniche (Galaţi)

Icoana cocorului

în ochiul meu orașul plânge

pe jos, șterge cocorul de pe ultimul cer

rămâne o năframă pentru veronica

blocurile niște cruci

de beton hașurat.
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Bristena Georgiana Mantu (Londra)

A fost un sentiment plăcut

să regăsesc iubirea ce s‐a pierdut

chiar înlăuntru meu aici, acasă

Prezența celuilalt, iubindu‐mă,

a chemat‐o din peștera uitării

timidă, a ieșit zâmbind la iveală

Prezența iubirii strălucește în mine

ca soarele pe ceruri nesfârșite

mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață

ca să pot încă o dată ți încă o dată

să ard cu iubirea din naștere dată!

Nicolae Prelipceanu (București)

Mașina de uitat

Casele care au fost

mai stăruie într‐un cerc luminos

deasupra capetelor noastre

în încăperi închise‐acum definitiv

numai fumul de țigară

al trecutului

Luna scoate uneori la iveală

uși pe care‐am ieșit

pentru totodeauna

sunt străzi întregi

care s‐au ridicat în văzduh

cu pașii noștri cu tot

nu mai e mult

și ne vom întoarce acolo

ținându‐ne de mână ca altădată

tălpile noastre or să mai atingă

fără zgomot

pietrele cerului..

Viorel Dinescu (Galaţi)

Monezi de pelin

Vino în casa mea așezată pe lună

Prin spații translucide înaintează lin

Femeie născută din iubiri și ură

Ascultă cum sună monezi de pelin

La geamul meu a răsărit ciudată

O stea venită de undeva din senin

Vei mai fi singură ca niciodată

Ascultă cum sună monezi de pelin

Și‐am să te plimb prin ore înghețate

Printr‐un întuneric ostil și deplin

Să auzi cum în inima‐mi bate

Un tezaur cu monezi de pelin

Doar pentru tine strâns‐am în pahare

Monezile pelinului, amare.

Leo Butnaru (Chișinău)

Smartphone‑ul cere jertfe

Atâția inși aiuriți cu ochii pe display

dau cu capul în stâlpii de

electricitate în garduri și panouri

publicitare

chioșcuri

stații de troleibuz;

dau cu capul în capul altor inși

cu ochii fixați a demență

pe dreptunghiul displayului...

Pe alocuri

asfaltul trotuarelor e însângerat.
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Arcadie Suceveanu (Chișinău)

Tigru și Eufrat(e)
(fragmente)

Lui Ilie Luceac

Greerul bibliotecii
țârâia silabe, cuvinte, citate ‐
mici subversiuni, tratate de libertate
Eu eram Tigrul, tu‐mi erai Eufrat(e)

Era un timp trăit la întâmplare,
beam pahare de vânt,
mâncam pâine de cărămidă,
doamna istorie își gâdila
faraonul vesel în piramidă,
nu avea timp să ne cunoască,
să ne audă, nici să ne vadă

Tineri, cu acordeonul sângelui
desfăcându‐se în cascadă,
prin Cernăuțiul lui Eminescu și Paul Celan,
eram personajele lui atunci și
odinioară, silabisisem sub varul din
ziduri, adrese și nume, țara imaginară,
descifram în oglindă:
un cal troian sdecupat
din alt cal troian,
aprindeam focul cu sângele ‐ 
cu‐o picătură! (...)

Nichita Danilov (iași)

Stâlpi de înaltă tensiune
(fragmente)

Vreme de șapte ceasuri
am rămas agățat de cabluri
în bătaia vântului. Aș putea reproduce
cu exactitate toată scena;
îmi aduc aminte de fiecare sunet
pe care l‐am auzit, de fiecare miros,
de fiecare adiere de vânt.
Orașul de pe cele șapte coline
se întindea ca în palmă.
Vedeam în stânga Turnul Golia,
Palatul, iar în dreapta Eternitatea
străjuită de coroane 
și sicrie (...)

Și soarele ce se lăsa în orizont,
se transformase într‐un obelisc
negru de lumină...

Alina Marieta Ion (Brăila)

Rugăminte

Lăsați pământul
să crească în mine
și din Dunăre să‐mi fie hrănită
iarăși puterea

Lăsați munții Măcinului
să mă vadă
printre vânt și marea de apă
când,
de la salteaua din piatră
o să mi se facă somn

Dar voi mai stați
nu m‐așteptați
să vin prea curând...

Sterian Vicol (Galaţi)

Finiș

Deasupra, se vindeau pe trotuar
de la sticle cu lapte și cu rachiu
la caise și porumb fiert, fără cântar,
ba, lângă zid, trona și un sicriu ‐

Dedesubt, o biserică, ca o lampă în pământ,
lumina și raiul, și iadul cu diavoli și sfinți,
era totul înghețat cum rana în cuvânt
când clopotul mut anunța părinții ‐

Nici sus, nici jos, și nici nicăieri,
cu cei vii mai aproape de cei plecați,
o mână scria pe piatra unică de ieri
că femeile‐s toate trădate de bărbați

Dar, deasupra bisericii, pământul înflorea,
copiii mimau cu toții facerea lumii, fiecare
îmbrățișa o floare în țărâna cea grea
trimițând spre Eden un plâns de fecioare!

Poem întemniţat

Se dedică organizatorilor și instituțiilor admi‑
nistrative gălățene care au sprijinit financiar
evenimentul anului literar gălățean.

*
mi‐e frică să scriu acest poem
nu fiindc‐am fost și sunt boem
ci că pot, doamne, să scriu vreun blestem!
pus la icoană și‐n sistem!...
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Jenică Drăgan
FIȘĂ DE ISTORIE LITERARĂ • IN MEMORIAM

JENICĂ DRĂGAN, poet, prozator, dra‐
maturg, eseist, traducător, născut la data
de 3 aprilie 1949, a trecut în lumea um‐
brelor, pe 10 iunie, 2022, după o viață
închinată carierei de
avocat și de cadru  di‐
dactic în învățămân‐
tul superior. Reținem
din bogata sa activi‐
tate profesională și
culturală câteva date
care‐i conturează
profilul social:

1) conferențiar
universitar, speciali‐
zarea „Dreptul Co‐
merțului Internațio‐
nal”.

2) redactor‐șef al Revistei „Dreptul
Proprietății Intelectuale” 

3) consilier editorial atestat de Minis‐
terul Culturii și Cultelor, al editurii FA‐
DROM

4) director al Institutului de Educație
si Cercetare privind Drogurile

5) vicepreședinte și membru în Con‐
siliul Asociației Stiințifice privind Drep‐
tul Proprietății Intelectuale

6) membru fondator al Societății Cri‐
minaliștilor Români

7) asistent al secretarului general al
Asociației Internaționale a Polițistilor
(I.P.A.), Secțiunea Română.

8) membru al Uniunii Scriitorilor din
România

9) membru de onoare al Societății
Scriitorilor „C. Negri” Galați.

A efectuat o intensă activitate de cer‐
cetare cu vădite trimiteri către antropo‐

logia socială și cultu‐
rală, având în palmares,
printre altele, publica‐
rea următoarelor cărți:
„Dicționar enciclopedic
de droguri” (1992);
„Aproape totul despre
droguri” (1994); „Dro‐
gurile din viața româ‐
nilor” (1996); „Alchi‐
mia virgulei” (2009);
„Templul fără zei”
(2010), „Zei, eroi și per‐

sonaje din mitologia drogului. Dicționar”,
(2010).

Autor a mai multor volume de poezii
(„Efectul de fluture”, „Povara umbrei”,
„Poeme întârziate”) și a unei culegeri de
maxime și cugetări, „Mnemopetice”, a
publicat în toate revistele literar‐artis‐
tice din țară, remarcându‐se prin sensi‐
bilitatea și originalitatea talentului său
liric. 

O voce importantă a literaturii ro‐
mâne contemporane a amuțit în efeme‐
ritatea clipei pământești, pentru a se ală‐
tura corului de îngeri din veșnicia
Raiului Ceresc.

Drum lin către stele, Jenică Drăgan!

Redacţia Porto‑Franco
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JENICĂ DRĂGAN, cugetări  despre viaţă și despre moarte
O CRONICĂ TÂRZIE

Acum, când Jenică Drăgan a devenit o amintire,

cuvintele care însoțesc ultima sa carte de aforisme,

„Mnemopetice ”(Editura „Fadrom”, București, 2021),

ne surprind prin acuitatea și precizia valorii lor pre‐

monitorii: „Să te așterni, împăcat cu tine însuți, într‐

un copârșeu, ca într‐un câmp cu flori, de nu‐mă‐uita

și deasupra de tine să horească visele, ca niște iele

nebune și ele să cearnă, de acolo, de

unde nimic nu se cerne, viețile tale

viitoare, din ciurul găurit”. 

Avocat și cadru didactic, șef al Di‐

recției Antidrog din Inspectoratul Ge‐

neral Al Poliției, scriitorul a cunoscut

toate cotloanele întunecate ale exis‐

tenței, iar exodul din realitatea incon‐

venabilă, în lumea ficțiunii literare ne

apare ca o necesitate compensatorie

a unui spirit luminos, abstras cotidia‐

nului, prin proiecții în lumea utopică

a imaginarului fără cusur.

Nu știm dacă Jenică Drăgan era în

cunoștință de cauză asupra iminenței

apropiate a sfârșitului său, însă este

limpede că tema morții este o preo‐

cupare excesivă a existenței sale din ultimii ani. Con‐

știent de inconsistența plăcerilor amăgitoare ale vie‐

ții, autorul acestui volum depășește  cercul mărunt

al lumii materiale, prin valoarea perenă a cărților

sale, singura hrană  pentru spiritul celui pornit pe

„drumul lung și fără întoarcere”,  plecat „ca întot‐

deauna, în căutarea sa și a Voastră, cu un bănuț de

aer în palmă, singura dovadă a trecerii mele prin

viață”. 

Cartea cuprinde 14 capitole, centrate în jurul

unor subiecte care transpun frământările intime ale

unui om sensibil la problemele societății contem‐

porane, destabilizate de numeroase disfuncții ontice.

Titluri ca: „Destinul”, „Iubirea”, „Moartea”, „Viața”,

„Bătrânețea”, „Trecerea”, „Lacrima”, sunt emanații

ale unui suflet  condamnat de destin la epuizante

oscilații între Eros și Thanatos: „Doar o parte din

mine moare cu fiece iubire stinsă, lăsându‐mi astfel

toată disponibilitatea de a muri încă o dată și încă o

dată, ca să învăț, pe de rost,cum această zădărnicie

nu este hulită de partea mea anatomică ce nu poate

muri.”

Aflat la vârsta apogeului biologic, Jenică Drăgan

își îndreaptă atenția către relația dintre trup și suflet,

parcurgând cu tenacitate, asemenea marilor crea‐

tori, traseul ascensional către înaltele orizonturi ale

meditației. Gândurile, transpuse în matricea unui

limbaj impresionant prin calitatea mesajului și prin

multitudinea semnificațiilor, sunt re‐

flecții pe marginea unei radiografii

realizate sub lupa unui Eu excesiv de

obiectiv. Nimic nu scapă ochiului său

critic: degradarea trupului cu dege‐

nerescența funcțiilor fiziologice sub

asaltul maladiilor distrugătoare,

spaima de singurătate neliniștile și

teama de moarte. Retrospectiva vre‐

murilor apuse ridică un  zid între in‐

ocența vârstelor primare și scepticis‐

mul senectuții, care atinge prin

luciditate pragul de sus al cunoaște‐

rii: „Cu cât înaintezi în vârstă, haosul

interior intrinsec se sistematizează

după alte legi și se așază în sufletul

celui care nu poate crede că el există

tocmai pentru a contabalansa preaplinul materiei

aflate pe calea pieirii.”

O fină ironie atenuează adesea accentele grave

ale tonului critic: „Viața ar putea fi un joc serios,dacă

respectarea regulilor sale nu ar fi încredințată oa‐

menilor de divinitate”.

Descoperirea identității esențiale a Sinelui par‐

curge etapele unui drum extrem de anevoios al cu‐

noașterii, printre alterități și ipostaze  aleatorii ale

devenirii individuale: „Cele ce sălășluiesc neștiute

prin noi sunt mult mai multe decât cele cunoscute,

lucru ce pare să nu ne deranjeze până când ele se

contopesc și dau naștere avortonilor din viața noas‐

tră.”

Jenică Drăgan va rămâne în conștiința contem‐

poranilor prin calitatea sa umană, prin implicarea

lui în soluționarea problemelor de actualitate în so‐

cietatea noastră și, mai ales, prin valoarea scrierilor

sale literare. 

Virginia Dimofte‑Chiriac
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SCRISORI NETRIMISE (PREA TÂRZIU) • EL, POETUL, GRECUL GREC

Se bucura ca un școlar când ne

vedeam la întâlniri și sindrofii li‐

terare, prietenul meu, grecul‐grec,

pe numele său de naștere, Jenjică

Drăgan.

Ne‐am cumoscut la început de

mileniu și de secol, la o masă de

enoriași la Biserica Vovidenia din

Galați ‐ orașul unde don' Jenică s‐

a născut în comunitatea greacă,

acolo unde a copilărit și a trecut prin adoles‐

cență ca un semizeu, cum îi plăcea lui să spună,

la un păhăruț de uzo sau de vin alb, autentic.

De atunci am rămas prieteni, el, poetul cu vo‐

lume de versuri apărute, el, poetul, grec‐grec,

prietenul meu. Dar într‐o bună zi a devenit și el

membru al Uniunii Scriitorilor din România.

La Iași, unde participam la diverse manifes‐

tări literare organizate de Filiala USR locală, de

la recitaluri poetice, par exemplu, apoi acasă la

Bachus, adică la Cotnari, Jenică al nostru era

același cavaler al Poeziei și al Doamnelor, Om și

prieten cu toată lumea, prieten de aleasă des‐

chidere intelectuală...

Revenind în orașul nașterii sale, Galați, oraș

purtând medalia curgătoare a Dunării, urbe pe

care Jenică Drăgan a slujit‐o până a fost „recru‐

tat” în familia superioară din capitală, mi‐amin‐

tesc (poate era cu 10‐11 ani în urmă), urmă‐

toarea întâmplare de‐a dreptul poetică. Eram

la Royal, restaurant de elită, vecin cu Biblioteca

V. A. Urechia (un fel de filială a bibliotecii amin‐

tite): Fetița lui de 3‐4 anișori, Vivi de la Victoria

(așa o chema și pe mama lui Jenică), se zbenguia

pe sub mesele din local împreună cu semnatarul

acestor rânduri. Era un fel jocul Scufiței Roșii

cu Lupul cel rău... Deodată, în salon a intrat fiul

Lupului, adică al poetului și... a rămas, văzând

scena, cu gura căscată. Un fel de secvență din

filmele cu Stan și Bran...

De‐a lungul anilor, telefonul a fost martorul

unor dialoguri mai ales despre creația artistică,

despre poezie, aforism și câte și mai câte.

Poet cu adevărat născut, dar și un prozator

notabil, eseist de primă mână, dar și dramaturg,

Jenică Drăgan, prietenul meu, grecul‐grec, avea

acel ceva care luminează atât prin gest, cât și

prin cuvânt, spațiul și timpul pe care îl străbă‐

teau semenii săi, el fiind un învingător cu voință

și forța cărților sale, dublat de profesiunea sa

de profesor și de avocat recunoscut, și cărturar

întru cunoaștere, creație, prietenie și solidari‐

tate.

El, Jenică Drăgan, adică prietenul meu, gre‐

cul‐grec, a fost și va rămâne un arbore nemuri‐

tor în patria adoptivă, cu rădăcinile adânci în

plaiurile sale natale, acolo unde s‐au născut ma‐

rile legende ale omenirii.

El va fi cum a fost fiindcă este, căci spiritul

nu moare niciodată.

Prietenul său,
Sterian,

care a fost și va rămâne același, fiindcă
martor ne este Dunărea netrădătoare

iunie 2022, Independenţa

de Sterian Vicol
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EL, JENICĂ DRĂGAN, OMUL‑OM
Personalitate a vieții social‐culturale

românești, conferențiarul universitar doctor

Jenică Drăgan, decurând trecut la cele

veșnice, a fost cadru didactic cu vocație al

Facultății de Științe Juridice și Științe Admi‐

nistrative a Universității Spiru Haret, șef al

disciplinei Criminalistică, după ce o lungă

perioadă a coordonat activitatea disciplinei

Drept Comercial Internațional. Însă, întreaga

viață și‐a dedicat‐o binelui și frumosului. 

Absolvent – ca șef de promoție – al Școlii

Militare de Ofițeri Activi a Ministerului de

Interne și al Facultății de Drept din cadrul

Universității București, a avut preocupări

multiple în domeniul slujirii aproapelui și

legii, deținând importante funcții în cadrul

Inspectoratului General al Poliției Române.

După plecarea din această instituție, prin

pensionare, a intrat în Baroul București, de‐

venind un neostoit și talentat avocat. 

Rezultatul modului responsabil în care

și‐a desfășurat activitatea didactică și mă‐

sura priceperii sale au fost întotdeauna răs‐

plătite din plin de aprecierea colegilor și a

celor pe care i‐a îndrumat. A fost un cadru

didactic iubit de studenții săi. A publicat nu‐

meroase volume, studii și cercetări stiințifice

care au dat măsura priceperii sale profesio‐

nale. Iată titlurile doar câtorva dintre aces‐

tea: Introducere în Dreptul Comerțului

Internațional, Totul despre droguri, Drogurile

în viața românilor, Dicționar de droguri,

Dicționar enciclopedic de droguri, Dreptul

comerțului internațional. 

Concomitent, talentul său literar l‐a con‐

sacrat ca poet, fiind primit în rândurile Uni‐

unii Scriitorilor din România. Sensibilitatea

sa poetică a fost probată în numeroasele vo‐

lume publicate de‐a lungul timpului, printre

care: Efectul de fluture, Povara umbrei,

Poeme întârziate, Alchimia virgulei, Poemele

hoțului de tăceri, Rondou pentru flaut și ne‑

ant. 

Pios omagiu pentru remarcabilul om de

cultură și știință care a fost JENICĂ DRĂGAN! 

Lector univ. dr. Miulescu Viorel
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UN  LUPTĂTOR  ANTIDROG – JENICĂ  DRĂGAN
S‐a născut la Galați în zodia  Berbec, fiind astfel

înzestrat cu o intuiție proeminentă în privința lu‐

crurilor importante. Aici, la Galați, Jenică Drăgan a

copilărit și a parcurs treptele școlare până la baca‐

laureat și tot aici a încercat primele revelații ale

vocației poetice. Dar ursitoarele au hotărât ca mai

înainte de a se lăsa în voia înclinației spre metaforă,

sau poate în același timp, să‐și facă stagiul în lupta

cu moartea albă.

L‐am cunoscut pe Jenică Drăgan prin anii 95‐96

ai secolului trecut când era deja un nume în poliția

antidrog din România. Venise în orașul de obârșie

cu îndatoriri profesionale și am trecut împreună

prin zile și nopți încărcate de osteneală, de‐a valma

cu iluzii și deziluzii, nădejdi și deznădejdi până am

ajuns la limanul zis și prezis de Jenică Drăgan cu

flerul celui trecut prin istovitoarele rânduieli ale

combaterii traficului de droguri. 

După ce România și‐a reocupat locul ce i se cu‐

venea în selectul club polițienesc ‐ Organizația
Internațională de Poliție Criminală (OIPC ‑ INTER‑
POL) în octombrie 1973, s‐au constituit structuri

antidrog la nivel central și local. Tânărul, pe atunci,

Jenică Drăgan a fost chemat printre primii sub dra‐

pelul acestei lupte acerbe. S‐a dedicat cu devotement

noii îndeletniciri, învățând din mers canoanele, ti‐

picurile, principiile, preceptele vajnicei înfruntări în

care riscurile pândeau la tot pasul.

Timpul a trecut și maturul Jenică Drăgan a ajuns

comandantul celor din tranșeele războiului cu

traficanții de fantasme, boală și moarte. Venise vre‐

mea ca Jenică Drăgan să deschidă noi fronturi de

bătălie. A inițiat, organizat și condus cursuri de for‐

mare profesională antidrog, a recrutat ofițeri cu ap‐

titudini pentru a fi pregătiți în cadrul acestor cursuri,

perfecționând astfel activitatea structurilor de spe‐

cialitate.

Cum dinamica realității impunea noi exigențe și

provocări, șeful Jenică Drăgan a făcut pasul curajos

pe care îl pregătise de mult timp cu minuție și înfri‐

gurare – a fondat Direcția Antidrog din Poliția Ro‑
mână. Dacă până la acea dată, problema combaterii

traficului și consumului ilicit de droguri era încor‐

porată în cadrul unei direcții cu obiective multiple

(arme, muniții, explozivi etc.), Jenică Drăgan a cute‐

zat și a reușit să înființeze o structură specializată

numai pe lupta contra drogurilor. Având convingerea

că poliția  nu va reuși niciodată să țină în frâu cursul

flagelului de una singură, s‐a implicat activ în con‐

stiturea și funcționarea  Asociației Române de Luptă
Antidrog și a Fundației Antidrog din România (FA‑
DROM), punând astfel la dispoziția societății posi‐

bilitatea de a participa la eradicarea fenomenului.

Dar experiența și cunoștințele acumulate trebu‐

iau transmise mai departe celor care urmau a prelua

dificila confruntare cu traficul de droguri și pentru

asta Jenică Drăgan a elaborate manuale, cărți de

specialitate, dicționare, cursuri universitare apre‐

ciate elogios de specialiști în domeniu. Referindu‐

se la una dintre aceste lucrări – „Laboratoare clan‑
destine”, Editura Ministerului de Interne, 1998 ‐ șeful

Poliției Române de la acea vreme, general de divizie

Costică Voicu scria: „Cel mai bun specialist al Poliției
Române în studiul problematicii drogurilor, colonelul
JENICĂ  DRĂGAN, scrie o nouă lucrare (…), care tra‑
tează un domeniu de extremă actualitate pentru
polițiștii specializați în lupta contra traficului de dro‑
guri, aceea a laboratoarelor clandestine.”

La 10 iunie 2022, Jenică Drăgan a plecat din

această lume, însă faptele și opera lui demonstrează

că nu a depus armele și că n‐a fost înfrânt niciodată.

La urma urmei, vorba lui Don Quijote – nimeni nu

este învins câtă vreme supraviețuiește în amintirea

posterității.

Constantin  Tănase
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POEME ÎN RAMĂ
de Jenică Drăgan

Poem cu vin rubiniu

mă‐ncumet să mor și azi tot definitiv

odată cu plecarea către gările din ieri

trăind silnic altă iubire între amândoi

suflet scos la mezat pe umerii lui goi

de‐un caporal cu ranița plină de tăceri

ce las în urmă voi regăsi poate înainte

inele trase din oglinzi cu ochi de șarpe

fruntariul frunții mele nu se dezminte

pășit în van are contra furului un dinte

înrăurări vrăjmașe care parcă de desfid

și totuși mor când beau cu altă înaripare

în zbor purtat cu sfinții gravi din calendar

prin vinul rubiniu cu limpedele său har

cum lacrima‐i nevisul prinsului în cătare

eu nemuritor în moarte cum uitat în viață

Poem cu mama

prin atlasele Timpului meu de prinos

inima ta mamă e insula unde se nasc

nestingherit vorbele copilăriei noastre

precum pâinea pusă la dospit în covata

limbii române pe plita de slovă așezată

rana nevindecată prin care sossesc acasă

din oceane apuse niște bătrâni corăbieri

cu ancore luminând la butoniere ca niște

ochi fosforescenți de galbene submarine

o insulă în chip de mamă ne este patrie

o radă adăpostindă de uragane și taifunuri

visurile noastre travestite în flori argintii

e‐atâta sare în caliciul fiecăreia dintre ele

încât lacrimile tuturor mamelor din lume

sunt mai dulci ca laptele roșu al țâței lor

Poem cu mori 
de vânt

N‐au sfârșit bătăile mele cu morile de vânt
vuietul lor se aude în pieptul zilei de mâine
ca șoapta vetrei în coltucul nostru de pâine
ne otrăvește sângele cu zadarnicele vanități
cum îndurerate mărturisesc lumina toamnei
sub teascuri lacrimile străvezii din strugure

temerea de vie‐i acum întru nesfârșire must
pe la hanuri se aude alt zăngănit de bărdace
liniște alinului prin neștiuta fântână revarsă
ca o rugină pedeapsa dată celor care credem
statornica bucuria cărnii noastre fără moarte

Poem bacovian

sunt atâția morți prin agendă încât
mi se face părul măciucă numărând
seară după seară apelurile telefonice
rămase fără răspuns la urletele mele

cum principalul suspect sunt chiar eu
un poet fără alibi solid bani de‐avocat
și‐un azil incert în colțul pieței de nori
unde edilii umbrei îmi vor pune statuia
cât despre Poesie desigur arma crimei.

Poem baladă

vei ști că în urma mea
nu a căzut nicio stea
ci o prelungă lumină
neplivită de acei zei
unde iar se înlemnea
în ochiul meu stâng
un biet pom nătâng
cu scoarța lui de sare
și‐n ochiul meu drept
un alt oval perfect
mi tot se lăcrima
o stea‐logostea
unde încolțea
o umbră‐neumbră
de floare bătrână
cu mine de mână.
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Steaua mare a universului

Însuși, el, Luceafărul

Și‐a coborăt razele

Pe‐acest loc strain de patrie,

Pe care, noi,niște simpli muritori,

Îndrăznim să‐l numim casă, acasă,

Pentru a te naște în fiecare zi...

Ochii tăi blânzi, ascundeau marile

Secrete ale lumii,iar eu mă pierdeam

În ei fără ezitare

Îți ascultam vocea și eram transportată

În fața zeilor greci, care îmi vorbeau,

Deși ești nemuritor, tu Tată,

Ai fost învins, 

lucru pe care nu‐l credeam posibil,

De singura luptă adevărată,

Blestemul și binecuvântarea de a fi

Fiul lui Adam.

Acum ființa ta trăiește prin spirit

În amintirea noastră, în memoria mea

Iar sufletul tău străbate Styx‐ul

într‐o corabie de fosfor

Pentru a‐și primi locul rezervat 

din Câmpiile Elizee.

Victoria Emilia Drăgan,
fiica Poetului 

Jenică Drăgan

Ascultam vocea lui
‑ Tatălui meu ‑



O mare personalitate!
Polițist care a înființat agenția pentru lupta

antidrog.
Profesor de excepție dedicat apostolatului.
Membru al Uniunii Scriitorilor, scriitor și poet

profund. Cunoscător al mitologiei grecești, el
însuși fiind grec.

Avocat de succes.
Un coleg minunat de o modestie rară speci‐

fică oamenilor de excepție.
Ce mult mă bucur că am fost prietenul lui.
A murit de sărbătoarea Rusalilor.
Moartea nu își ia niciodată zi liberă, nici

de sărbători.
În relaţia cu moartea nea Jenică are o

vorbă: În viaţă ai două șanse, ori ajunge
moartea prea devreme la tine sau ajungi tu
prea devreme la moarte‑Tertium non datum.

La dragul nostru profesor a ajuns moartea
prea devreme.

Astă noapte am visat că am murit. Am fost
înconjurat de oameni străini. Un glas a rostit
spre știrea tuturor‑Vin, iată, femeile care l‑
au iubit să îl plângă! Apoi a venit mama! Apoi
a venit fata! Da acum putem muri!

În călătoriile mele cu maestrul cu mașina
personală către Galați, Iași, Târgu Frumos unde
am lansat cărți, îmi povestea cu mare admirație
despre mama sa și fiica sa. Le iubea deopotrivă
enorm. Nu întâmplător fata are talent literar. Va
fi cunoscută în lumea literară.

Pentru cei care mă cunosc moartea mea
este o pedepasă, pentru cei care mă cunosc
mai puţin ea este o cale de salvare, iar pentru
cei care nu mă cunosc deloc iertare divină.

Oare câți dintre noi l‐am cunoscut pe nea Je‐
nică. 

De câte ori l‐am vizitat în laboratorul lui de
criminalistică să stăm de voarbă cu el, despre
pistoalele lui, despre balisticile lui etc.?

De puține ori!
Nici la înmormântare nu ați fost!
De ce?
Pentru că: Cum nu iau nimic cu mine vă las

bucuria neprețiută de a fi voi
înșivă, până vă podidesc lacri‐
mile.

Dacă moartea mea este
mai valoroasă pentru ceilalţi
decât viaţa mea promit că mă
cărăbănesc pe acolo unde viaţa se pare că
are alt preţ, acela pe care îl stabilesc eu.

Ce preț ne va stabili nea Jenică pentru faptul
că nu am știut să îl prețuim la adevărata lui va‐
loare?

Moartea este singurul spaţiu în care încă‑
pem cu toţii fără să ne călcăm pe bătături și
fără să dăm din coate.

Există morţi triști după cum există și morţi
veseli.

Eu cred că nea Jenică este un mort vesel.
Las moștenire copiilor mei metehnele mele

cu rugămintea să le dea mai departe numai
celor cărora nu le convin.

MOR LINIȘTIT, UNII DINTRE DETRACTORII
MEI MI‑AU LUAT‑O ÎNAINTE, IAR CEILALȚI MĂ
VOR URMA CU SIGURANȚĂ.

Moartea este ultima invitaţie care trebuie
onorată, în mod obligatoriu, fără de comen‑
tarii.

POATE POST‑ MORTEM SCRIERILE MELE FI‑
VOR RECOLTATE ASEMENEA DEFECTELOR
MELE, DE CARE SUNT MÂNDRU CHIAR PE LU‑
MEA CEALALTĂ.

Amin!
Citatele sunt din Menemopetice –Moartea

filele 54‑63.
Dragi colegi am avut lângă noi o mare perso‐

nalitate. Nu am știut să o prețiuim.
Păcat!
Și ca să ne aducem aminte de el să mergem

în fiecare zi la amfiteatrul DRĂGAN JENICĂ.
‐ Unde mergem?
‐ Unde are loc adunarea?
‐ La DRĂGAN JENICĂ.
Și uite așa ne vom întâlni cu el, iar la apelul

părților el va răspunde de acolo de sus din ce‐
ruri PREZENT! 
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Nea Jenică a plecat la stele,
dar ideile lui ne rămân
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...Și‐a venit 20 iulie 2022, când s‐au împlinit

40 de zile de la ridicarea la cer a dragului nostru

coleg, în ziua de Sfântul Ilie, comemorarea pro‐

fesorului, scriitorului, avocatului, polițistului,

soțului și tatălui Jenică Drăgan.

Întâlnirea a avut loc chiar în laboratorul de

criminalistică, ,,casa de la facultate a sa‘’ a

Facultății de Științe Juridice și Administrative a

Universității Spiru Haret prima universitate pri‐

vată din România, în prezența decanului, dom‐

nul conferențiar universitar doctor Ilie Marian,

cadre didactice, personalului administrativ.

Au fost invitate la întâlnire fata sa Victoria

(Vivi) feblețea scriitorului care poartă același

nume ca mama scriitorului, împreună cu mama

sa.

Mare a fost surpriza domnului decan care a

deschis laboratorul iar pe masa de lucru a cole‐

gului nostru se afla așa cum le lăsase el înainte

de a ne părăsi cursul său de criminalistică și

agenda de lucru unde avea notat ceea ce îl ru‐

gase decanul să rezolve.

Victoria a fost invitată să ia loc chiar pe scau‐

nul profesorului iar în pauză ne‐a spus că

intenționează să ur‐

meze cursurile facul ‐

tății noastre. Să fie o premoniție?

Doamne ajută!

Victoria a primit sponsorizări constând în

sume de bani de la conducerea facultății și Ca‐

binetul de avocatură Coca George.

Toți ne‐am angajat să o sprijinim pe Victoria

în demersul său literar, o fată talentată care deja

a început să publice poezii în revista Porto

Franco.

Au rostit alocațiuni decanul facultății, lector

universitar doctor Miulescu Viorel și

conferențiar universitar doctor Coca George.

S‐a păstrat un moment de reculegere după

care în aplauzele participanților Victoria îm‐

preună cu mama sa au dezvelit placa pe care

era inscripționat ,,Laboratorul de criminalistică

conf. univ. dr. Drăgan Jenică.‘’

Au fost recitate versuri din poezia poetului

Drăgan Jenică, membru al Uniunii Scriitorilor

din România.

George Coca Lob

La Comemorare
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• Jenică Drăgan cu familia,
la începuturi...
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• Jenică, fotbalist în tinereţe 
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Am un vecin plutonier de armată. Viteaz de nu
se poate. Zice că abia așteaptă să intre rușii peste
noi să arate el de ce e în stare. Până atunci, se arată
viteaz cu mine: mi‐a tăiat cu flexul crengile de nuc
care au avut neobrăzarea să treacă peste gard în
grădina lui. Ei, dar nu despre asta e vorba. Nu mă
supăr eu dintr‐atâta. Rămânem buni vecini, ca și
până acum.

Dl. plutonier mi‐a mărturisit peste gard acum
trei ani: „Vecine, mi‐am cumpărat un titlu de doctor
în strategie militară...” „Scump? De unde?” am fost
eu curios, că parcă mă interesa și pe mine, că la răz‐
boaie mă pricep și eu, ca tot românul, de la Antena
3 și România TV. „De la Academia de Poliție, de unde
de altundeva?”  M‐am liniștit, eu nu am pile pe‐acolo.

„Ei, și?” „Ce mă sfătuiți? Aș putea
să semnez cererile către coman‐
dant și  reclamațiile la primărie și la poliție cu plt.
dr.?”  „Vecine, îi ziceam eu, te cam mănâncă în cur.
Vrei să afle Emilia Șercan și să pierzi sporul la sala‐
riu. Las‐o‐așa!” 

Ei, dar ieri, când vorbeam noi peste gard de cren‐
gile mele de nuc, îmi zice omul cu flexul: „Vecine,
am citit astăzi că Curtea Constituțională a hotărât
că ce e plagiat e bun  plagiat. Acum pot semna plt.
dr.?” „Păi, i‐am răspuns eu, acum da! Ce e hotărât că
e constituțional de Curte e bun constituțional. Și la
poliție, și la comandant poți semn „plutonier doctor”.
Mama lor de academicieni!” 
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TREI POVESTIRI DE
DUMITRU AUGUSTIN DOMAN

Plutonierul doctor în strategie militară

Poetul Luca Niculescu‐Buzău se trezește ca de
fiecare dată exact în momentul în care soarele dă să
iasă ca un  uriaș glob sângeriu din mare. Se ridică
de pe stânca de lângă zidul de stabilopozi și‐și în‐
dreaptă oasele bătrâne prin câteva mișcări nepu‐
tincioase de gimnastică. Peste noapte, marea a fost
agitată, valurile au tot izbit furioase în zidul de sta‐
bilopozi, dar acum s‐a liniștit, e curată, se văd deja
pietricelele albe de pe sub apă și mici bancuri de
peștișori. Bagă mâna în rucsacul lui jegos și găsește
o sticlă de o jumătate de litru de lapte bătut pe care‐
l bea tacticos, parcă trăgând de timp. Sticla i‐o dă‐
duse aseară poeta Valeria Voiculescu, îndemnându‐
l să zică bogdaproste, Valeria, colega lui de generație,
când pleca de pe plajă la hotel.

El n‐a mai dormit la hotel de 30 de ani. De atunci,
își petrece două luni și jumătate de vară pe piatra
asta albă, ca o masă de operație primitivă sau ca o
masă de autopsie. Își strânge așternutul – un țol de
lână găsit anul trecut pe‐aci – pe care‐l bagă în ruc‐
sac, ca și pulovărul în care a dormit și pantalonii
lungi, rămânând în cei scurți. Ascunde  rucsacul între
stabilopozi, de unde‐și ia undița făcută din trei bucăți
disparate primite de la pescarii localnici, undița și
găleata albastră de plastic. Apoi, pornește șontâc‐
șontâc spre celălalt capăt al promontoriului, unde e
locul lui de pescuit guvizi. 

La sfârșitul anilor ‘70 și în anii ‘80, Luca a dus‐o
binișor. Avea apartament primit de la Uniunea Scrii‐
torilor, avea rubrică în gazetă, colabora la ziare și
reviste, primea drepturi de autor și împrumuturi de
la Fondul literar. Scria articole pe linie la evenimente

importante, dedica poezii cârmaciului, geniului car‐
patin n’așa, dar volumele erau curate, cu poeme ele‐
giace, trecând ușor de cenzură pentru obolul pe
care‐l plătea în ziare și gazete. În ianuarie 1986, a
publicat o poezie ditirambică pe prima pagină a
Scânteii tineretului dedicată conducătorului iubit.
Dar, peste o săptămână, cineva vigilent din redacție
a semnalat într‐o ședință de sumar că, citită în acros‐
tih, poezia era DICTATOR CRIMINAL. De atunci, viața
lui a luat o întorsătură definitivă. Până‐n 1990 a
avut interdicție de semnătură, iar după aceea nu‐l
mai publica nimeni fiind perceput ca poet festivist.
Și‐a vândut apartamentul, a trăit prin garsoniere în‐
chiriate, apoi pe la prieteni, iar bătrânețea lui este
una jalnică, de azi pe mâine.

Guvizii se agață în cârlig ca proștii unul după
altul, iar Luca Niculescu îi pune în apa din găleată.
Nu există pești mai proști decât guvizii, își zice, stau
grămadă la o jumătate de metru de stabilopozi și
așteaptă lacomi cubulețul de carne ferfenițit de atâta
folosire. Luca face o operație mecanică aruncând
cârligul în apă, fără plută, fără nimic, așteaptă trei‐
zeci de secunde, simte cum peștele trage de cârlig,
iar el smucește scurt undița, îl desprinde și‐l aruncă
în găleată. La ora 10, găleata e plină.

Traversează promontoriul șontâc‐șontâc, duce
undița în ascunzătoare, ia găleata de pește și iese
pe plajă. Încotro s‐o ia? se întreabă. Câteodată o ia
spre nord, alteori spre sud. Spre sud decide și acum
să‐și încerce norocul.  Șontâc‐șontâc! Se oprește la
terasa Lebăda și merge direct la șeful localului care‐
și bea cafeaua la prima masă de lângă bar. Dar, acesta

O găleată de guvizi



28

Nr. (315) 2022

îi spune de la început: „Luca, n‐am nevoie. Oamenii
vor dorada, calcan, hamsii, crap și șalău. Deocam‐
dată, nu...” „Hai, șefu, uite ce frumoși sunt, prinși
acum, sunt încă vii...” „Nu, îmi pare rău, astăzi nu...”

Scena se repetă la Corsarul negru, la Vulturul de
mare, la Cherhanaua lui Jean... 

Când soarele e în mijlocul cerului, ajunge la Golful
pescărușilor, o terasă populară, cu linie de autoser‐
vire, cu niște elevi de liceu servind și dând cu cârpa
pe mese și cărând vesela murdară la bucătărie. În
mijlocul terasei e doamna Ileana, patroana, mică,
grasă, vioaie, dând ordine scurte și punând și ea
mâna la făcut curățenie. „Sărut mâna, doamna
Ileana! o salută Luca umil, nu vreți guvizii ăștia?”
„Luca, ce mă fac eu cu tine?! Abia a început sezonul,
nu am bani nici să plătesc copiii ăștia... Cât e aci?”
„Păi, o găleată...” „Aia e, că nu prea am bani...” Până
la urmă, doamna Ileana, mămoasă, se îndură, se mai

uită odată în găleata cu guvizii mișcându‐se spas‐
modic, apoi hotărăște: „Uite, nu‐ți pot da decât 30
de lei. Poate mai spre sfârșitul săptămânii să mă
mai întremez și să‐mi mai aduci o găleată dacă o fi
cerere”. 30 de lei, calculează în gând pescarul nepu‐
tincios. Pe linie costă 10 lei suta de grame. Aici sunt
vreo cinci kilograme. Dar grăsuța doamnă Ileana nu
mai așteaptă răspunsul pescarului, face un semn
energic unui băiat de la dozatorul de bere și‐l trimite
cu găleata la bucătărie. Apoi, către Luca: „Mergi la
masa aia de lângă leandru. Trimit o fată cu o ciorbă
caldă...” „Îmi dați și două chiftele și o bucată de pâine
într‐o pungă pentru cină?” „Da, Luca”.

Luca Niculescu‐Buzău mănâncă ciorba de pui,
trece pe la toaleta terasei, apoi se spală până‐n brâu
la chiuveta de fontă din hol, își ia găleata goală și
pornește spre piatra lui albă, ca o masă de autopsie.
Șontâc‐șontâc!

Breban se ridică, se uită în jur și apoi în jos: „Ăsta
e Marin Preda, își zice, Marinică Preda!”

Breban își ridică și mai sus capul și doar ochii și‐
i apleacă: „Ei, așa e și mai bine. Marin Preda e și mai
mic!”

Breban constată că o extensie îi permite să‐și
înalțe capul cu încă un lat de palmă de Gulliver. Sus
e Nietzsche, suprastăpânul: „Vanitatea altora ne
ofensează gustul doar atunci când ne ofensează pro‐
pria noastră vanitate”. Aceeași voce: „Uite‐i cum râd:
ei nu mă înțeleg, eu nu am glas pentru urechea lor”.
Jos e Preda. Acum constată că Marin Preda e mic de
tot. Își aduce aminte de Librăria Junimea, 1978, Piața
Unirii,   Iași, România. Lansa Bunavestire. La locul
de cinste trei bărbați berbanți: el, romancierul, mare
la propriu, Nichita Stănescu cel blond, mare la pro‐

priu și la figurat, și Nicolae Manolescu, mare, care
în postura lui de lansator spune că Grobei este per‐
sonaj emblematic pentru proza românească con‐
temporană, de talia lui Ilie Moromete. Cine a fost la
celebra lansare văratecă a putut observa grimasa
lui Breban, cu subînțeles: „Cine e Ilie Moromete
ăsta?!” De Grobei părea a avea habar.

Breban ridică și mai sus capul său de statuie ro‐
mană și privește în jos. Acolo e Preda cel mic, Mari‐
nică Preda, însoțit de micul Iliuță Moromete.

Dar, de jos răzbate o voce: „Monșer, unul pe ver‐
ticală și unul pe orizontală e, cum să spun, cam ine‐
chitabil. O să vedem când vom fi amândoi pe ori‐
zontală... E ca la femei. Că aci te pricepi mai bine.”

Aura răsăritului e mai palidă decât de obicei. E
chiar sfrijită.

Pe verticală, pe orizontală



RUGĂ

Mă‐ntorn către toamnă și‐i spun:

Nu‐mi duce, toamnă, iubita departe

De‐abia s‐a întors din hotare de fum

Să‐mi fie aproape

S‐ajungă la mine mări a trecut

Deșertul și munți și drumuri de lut.

Ea vine curată de parcă n‐ar trece prin lume

O știe și cerul și‐i calcă în taină pe urme

Tu mi‐ai adus‐o și tot tu mi‐o iei

Dorul de Ea nu‐și găsește odihna

Mă voi ruga nestatornicilor zei

Să‐mi aducă, la toamnă, iubita

PASTEL

Toamnă galbenă

Ftizică toamnă

Ca obrajii unei gutui

Umblu cu atâta sfială

Pe frunzele moarte

De parcă aș călca

Cu tălpile goale

Pe‐o gură de coasă

PEISAJ SUMAR

Lună plină pe cer

Așteptând norul

Ca fata mare, în poartă, flăcăul

HAIKU

Inima mea‐i Sagrada

Unde Dumnezeu

Și‐a găsit locuire

EU, STOICUL, RATAT
‑ Lamentaţie 
surâzătoare ‑ 

Viața mi‐am trăit senin
Așteptând primăverile
În iarnă, un ulcior cu vin
Îmi alina durerile

Nevoia nu mă tulbura
Grija, mândria, speranța, 
Corabie de carne, ura,
De toate păstrat‐am distanța

Și totuși, valuri de pământ
S‐or prăvăli și peste mine
Dar nu pot învăța să mor
Cât timp știu de iubire

REGRETE

Nu pot să te mai caut 
Decât cu ochii

Cu mâinile te‐aș căuta 
Dar e‐n zadar

De nu te mai găsesc
E datul sorții
Căci mă atinge dorul
Tot mai rar

Cu inima te‐aș căuta
Dar e slăbită

Nu poate pasul
Să‐și mai țină clar

Se‐ncurcă‐n mersul
Cadențat al clipei

Și‐mi spune
Că și moartea‐mi
E‐n zadar
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DACĂ 

Dacă în vin se află adevărul
Și‐n pâine‐și doarme somnul lin ființa
La amândouă omul duce dorul
Și‐și recunoaște‐n parte neputința

În luntrea nopții, șubredă, mă legăn
Vâsle îmi sunt tristețea, deznădejdea
Nu pot spăla al timpului scump rapăn
Deși în Domnul eu mi‐am pus nădejdea

Sfios dezleg al zilei splendid drum
ZEN
Dincolo de naștere și moarte
Dincolo de dragoste, ură, lehamite 
Dincolo de mine și de tine
Dincolo de lege și dezordine
Dincolo de clipă și de veșnicie
Te afli tu, Poezie

FIINțA EI CÂNTĂ

Când apare,
Îngerul mă ia de mână
Și mă duce
În Țara Desfătărilor‐fără‐Sfârșit

Ființa ei cântă

Eu, ca Ulise,
Pierdut în Iluzie,
Ascult, ascult
Vrăjit 

ULTIMA SCRISOARE

Ce să‐ți mai scriu, iubito,
Zorii‐s aproape

În lumina de aur a stelelor
Dușmanul atacă frenetic
Zidurile‐s șubrede,
Cetatea va cădea
Curând, cu mine,
În uitarea, din care a răsărit
Misterios ca floarea
Pe stâncă 

RUGĂ

Înainte de‐a sări din luntrea nopții
Și, ferm, piciorul meu s‐atingă ziua
Ce mie și‐altora au hotărât‐o sorții

Înainte să mă‐nfășur în lumină
Și‐auzul să‐mi înmugurească lin
Să știu că orice fac nu e cu vină

Înainte să pășesc întru Prezență
Și toate de‐ncântare să mă umple
Întoarce‐mă, Tu, Doamne, la Esență

Înainte de‐orice fi‐va să se‐ntâmple 
28 iulie 2022



Bristena Georgiana Mantu debutează cu volumul
bilingv, română‐engleză, Chemări lăuntrice. Jurna‑
lului unui pelerin1, volum centrat în jurul tematicii
eului, al căutării unui adevăr care să revitalizeze
ființa și să o determine a înainta pe drumul său, un
drum al destinului. Astfel, călătoria se conotează în
dualitatea semnificațiilor – pe orizontală, în spațiu,
afară, în lume, și pe verticală, într‐un timp care‐și
delimitează durata, înăuntru, în sine. Tot ceea ce re‐
ceptează poeta este raportat la eul propriu, antrenat
într‐o fascinantă aventură a cunoașterii/conștiinței.

Cele trei părți ale voumului: Tăcerea, Căutarea,
Călătoria, sunt metafore care simbolizează stări ale
eului în raport cu miracolul lumii. Tăcerea înseamnă
și presupune contemplație – a privi, înfiorat, spec‐
tacolul lumii, a‐l integra microcosmului propriu.
Subsumate stării acesteia sunt temele: iubirea, cu
motivul luminii și al cuplului (Venus, Intuiția, Imn
iubirii, Iubirea mi‑e leac, Poveste de dragoste, Che‑
marea, Curgerea timpului, Spaima de vid, Vidul),
relația cu divinitatea (Închid ochii, Revelație preafe‑
ricită, Rugă în absolut, Destin divin, Paradis în refa‑
cere, I, II, Izbăvirea), meditația asupra poeziei, frag‐
mente de artă poetică în care poeta meditează
asupra rostului poeziei și a condiției poetului în
lume (Poezia, I, În pădure, Calea spre casă, Poezia,
Scrisului mă închin, Joc poetic).

Poeta Bristena Georgiana Mantu se află într‐o
permanentă stare de creație, totul o inspiră, iar
inima ei este deschisă pentru a primi razele lumii,
cuvintele celorlalți, sentimentele lor. Când inima se
deschide, toate lanțurile incomunicării cad: „Când
îmi deschid inima/ operă de artă în continuă
evoluție/ îmi amintesc că eu sunt sculptorul,/ sunt
piesa de marmură în lucru/ precum și acest spațiu
infinit/ binecuvântat de divina grație// Așa că no‐
durile încep să se dizolve/ iar grijile în sfârșit să se
rezolve/ sub razele hrănitoare și line/ ale iubirii di‐
vine contopindu‐se/ în inima mea, ah, simplă armo‐
nie// Când îmi deschid inima/ adevărata, străveche
inimă...” Când, din starea de creație poeta accede în
actul de creație, transcenderea este resimțită ca o
renaștere, activând motivul mitic al păsării Phoenix.
Am să renasc, își promite poeta, simțind cutremurul
întregii lumi pentru a‐i susține elanul: „Plăci tecto‐
nice/ se zgâlțâie, se preschimbă/ adânc în pământul
ființei mele/ provocând mișcări masive/ în oceanul
sentimentelor (...)// Ah, da, am să renasc/ din apele
sufletului meu/ o nouă versiune, cu putere și grație/
mai receptivă, mai ascultătoare/ fluxurilor și reflu‐
xurilor/ care curg liber prin mine...” Renașterea de

sine este un proces evolutiv, în
care eul ia cunoștință de sine:
„Scufundată adânc în apele con‐
fuziei/ renasc printr‐o vastă fuziune dintre/ forțe
cunoscute și necunoscute”. 

Interogațiile retorice, amprentate existențial, au
dramatismul ce decurge din conștientizarea
fatalității relațiilor, a imposibilității de a accede la o
clarificare a blestematelor probleme insolubile: „Unde
se află cheia/ ce‐ți va deschide/ poarta percepției/
spre libertatea ființei?” Cheia deșteptării pare a fi
însăși conștiința prin care eul ia cunoștință de dua‐
litatea lumii, a liberului arbitru, a alegerii, deplin
raționale, în cunoștință de cauză, între bine și rău.

O modalitate de a reface armonia și de a încadra
eul în ritmurile armonioase ale universului, este
dată de conștientizarea prezenței sacrului. Poeta
are acces la hierofanii și teofanii, se simte un copil
divin și crede în permanenta primenire a lumii, în
această alternanță a profanului și sacrului. Imaginea
dominantă a Bristenei Georgiana Mantu nu este pa‑
radisul în destrămare, ci un paradis în refacere, într‐
o metamorfoză benefică de revelare a sacrului dintre
faldurile profanului, de unde autoinvocația: „Du‐te
acum, zburdă liber/ grădina e a ta spre explorare/
alătură‐te altora în această mișcare/ și refaceți pa‐
radisul pe pământ!” Rațiunea ordonatoare creează
tabloul realist al lumii, ca paradis în refacere:
„Născuți golași,/ înzestrați cu viziune totală,/ n‐a
durat mult până când/ inocența ne‐a fost furată/ și
sacrificată în serviciul dezbinării// Privindu‐ne în
oglindă,/ cu viziunea recent deformată/ n‐a durat
mult până când/ gândirea a fost coruptă/ și folosită
în serviciul/ sclaviei// Trăind în iluzie, ignorând
semnele vremii/ n‐a durat mult până când/ fratele
s‐a răzvrătit fratelui/ și a luptat loial în bătălia altora
(...)// Aceasta e povestea umanității/ dar și povestea
individualității/ dezleagă‐te la ochi acum și tu/ dă‐
ți frâu liber și devino una/ cu existența!”.

Luciditatea așezării vitruviene în lume, în com‐
plexul determinism lumesc și cosmic, o con știen ‐
tizează asupra problematicii existențiale. Accentele
sunt, uneori, de intensitate expresionistă. Bristena
Georgiana Mantu a conștientizat trecerea ireversi‐
bilă și a înțeles că actul de creație poate elibera omul
de sub puterea dramatică a condiționărilor tempo‐
ral‐istorice. De aceea, alege, în deplină cunoștință
de cauză, creația de valori spirituale, scrisul, și
experiența spirituală, pelerinajul la Santiago de
Compostella. Mă închin scrisului, se confesează
poeta, nu pentru că scrisul este noul idol, un fetiș,
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1Bristena Georgiana Mantu, Chemări lăuntrice. Jurnalului unui pelerin// Inner callings. A pilgrim's diary, Editura Timpul, Iași, 2022.
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față de care își declară dependența, ci un mod de a
fi. În miracolul athanorului propriu, ea simte că me‐
tamorfoza este dublă, implicând‐o în cel am profund
mod cu putință: „Dragule Scris,/ ești mai măreț ca
mine/ eu ție mă închin/ eu sunt instrument/ tu mă
scrii pe mine. (...)// Scrisule, ești mai măreț ca mine/
eu ție mă închin acum/ tu ești muza mea, folosește‐
mă/ tu ești ghidul meu, eu mireasa ta/ tu ești mâna,
eu sunt stiloul/ Scrisule, mă închin ție acum/ tu mă
scrii pe mine/ îți aparțin pe deplin”. Prin rațiune și
creație, eul își scrie propriul destin, sustrăgându‐se
unei fatalități iraționale: „Noi suntem dramaturgii
poveștii noastre/ noi iscodim înțelesuri lucrurilor
trecute, prezente, viitoare// Noi ne scriem propriul

destin...”
Pelerinajul la Santiago de Compostella desăvâr ‐

șește această călătorie spirituală, începută în imagi‐
narul cuvântului, al poeziei, continuată și definitivată
în imaginarul lumii. Privind din intimitatea eului,
ale cărui uși sunt deschise cunoașterii, poeta iese
din cadrul intim și limitat al eului, autocunoașterea
desăvârșind cunoașterea, și se așază în relație cu
miraculoaasele vibrații ale lumii. La întâlnirea cu
lumea, Bristena Georgiana Mantu este pregătită să‐
i primească miracolele, transformând starea de
creație în act de creație, individualizator.

ANA DOBRE
15 iulie 2022

• Bristena cu bunicul și familia Gumann
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POEțI ROMÂNI DIN UCRAINA
Valeriu Cojocaru (1957 ‑ 2010)

Mândrie

În filozofie, găsim că omul vine
pe acest pământ, neștiind de unde.
Și la fel pleacă.
Noi nu știm cine ne aruncă
în astă viață între neamuri.
Unul nimerește între cele mici,
Totodeauna călcate în picioare
De către cele mari.
Soarta m‐a azvârlit într‐un neam mic
și călcat în picioare,
Mic, călcat, dar mândru.
Și cât mi‐i dat să merg pe acest pământ,
Am să cânt mândria neamului meu.

Am să latru

Nu‐mi pot părăsi Basarabia scumpă,
N‐am nici voie,
Chiar dacă mi‐ar propune
tot aurul lumii,
nu mă duc de aici.
Nu‐mi dau voie nici păcatele...
Nu numai ale mele.
Mă țin legat chiar patimile
pământului acesta.
Am să trăiesc împreună cu el.
Nu‐mi pot lepăda mormintele
străbunilor și limba lor,
Limba lor care mai e vie, dar e trasă
să moară. Rămân aici.
Rămân aici fidel, ca un câine
la casa stăpânului.
Am să latru.

Vladimir Caraciobanu (1936 ‑ 2012)

Am două mame

Am două mame sfinte,
Pe care sunt dator
Mereu să le țin minte,
Plecat în fața lor.

Oriunde nu m‐aș duce,
Nimic să nu le cer,
Să‐mi fac doar semnul crucii,
Uitându‐mă la cer.

Am două mame scumpe 
Și sfinte ca o stea,
Una‐i Maica Precista,
Alta‐i Măicuța mea.

Actorului Dumitru Caraciobanu

Eu vin să te cinstesc. Te scoală
Din cimitirul preasfințit al tău
Și fă din viața ta o școală...
Învață‐ne cum să scăpăm de rău.
Că tu, trăind în altă lume,
Scăpat‐a‐i de griji și de nevoi,
Noi, morți de vii, iar tu mai viu ca noi
Pe scenă azi mai fă‐ne o minune.

Valentin Mahmut (n. 1987)

Primejdia mărturisirii

La primejdia mărturisirii,
se adună toți îngerii
de prin altarele epocilor posomorâte
Și cu un nor de iarnă,
tras în piept, se ascund
după ușile închise
ale ceasornicelor
atârnate de colțurile Lunii,
când stelele stau duse
cu gândul...
Iar aerul obosit de atâta culoare
se transformă‐n vânt de primăvară
și se pierde 
în fața razelor de soare.

Sâmbăta liniștii

În iertările de pe buzele uscate,
de atâtea cuvinte,
se deslușește o droaie de sensuri
care așteaptă să fie cântate
într‐o zi de sâmbătă
când soarele plânge
la lumina razelor sale care,
aruncate peste tot,
aduc Liniște.
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DUH ȘI SPIRIT ROMÂNESC ÎN EUROPA

Moto:

„Viața‑i calul fără șa...” (Vera Boinegri‑Balica)

Centrul de Informare al României la Ismail (Re‐
publica Ucraina) semnalează cu deosebită bucurie
apariția unui nou volum de versuri în limba română,
intitulat: „Spațiul liric. Antologie de poezie româ‐
nească contemporană din sudul Basarabiei”, ediție
îngrijită de Natalia Ursu, Violeta Craiu și Mihaela
Dincă. Volumul a văzut lumina tiparului la Editura
IRBIS Ismail, în cadrul proiectului „Organizarea și
funcționarea Centrului de Informare al României din
Ismail – Ucraina”, proiect derulat
de Universitatea Umanistă de Stat
din Ismail, cu sprijinul financiar al
Secretariatului General al Guver‐
nului ‐ Departamentul pentru Ro‐
mânii de Pretutindeni (SGG –
DRP), prin programul de finanțare
nerambursabilă în anul 2021. 

„Antologia Spațiul liric ‐ scrie
Natalia Ursu ‐ este o invitație la
redescoperirea poeziei contempo‐
rane românești din sudul Basara‐
biei istorice. Volumul reunește creațiile a zece autori
sud‐basarabeni, fiecare cu vocea și timbrul său poe‐
tic distinct. Prefața semnată de Adi G. Secară Halil
este cea care pune în valoare interesul aparte al vo‐
lumului. Scurtele biografii și referințele critice care
prefațează selecția de poezii ale fiecăruia dintre au‐
tori oferă cititorului câteva repere care îi permite
acestuia să se orienteze în peisajul vast al poeziei
contemporane românești din acest spațiu. Lucrarea
de pe copertă îi aparține pictorului sud‐basarabean
Anatolie Gherasimov. Selecția poeziilor și autorilor
s‐a făcut din unele antologii existente, din diferite
periodice și manuscrise nepublicate. 

Lansarea volumului ‐ “Spațiul liric. Antologie de
poezie românească contemporană din sudul Basa‐
rabiei” ‐ va avea loc în luna decembrie 2021, la Cen‐
trul de Informare al României la Ismail. 

Cartea va fi distribuită gratuit în bibliotecile
școlare din comunitățile istorice, în biblioteca uni‐
versitară, cadrelor didactice, membrilor Cenaclului
Literar Ecoul Bugeacului din Ismail, partenerilor și
colaboratorilor.

Merită menționat faptul că acest volum de poezie
românească, apărut la Ismail, în preajma Zilei

Naționale a României, este și va rămâne o con ‐
tribuție importantă pentru conservarea patrimo‐
niului cultural românesc, pentru susținerea și pro‐
movarea creației culturale sud‐basarabene în
circuitul național și internațional de valori.”

*

Splendidă această antologie realizată de către
profesoara Natalia Ursu și scriitoarea Violeta Craiu,
volens nolens împreună cu zece scriitori, unii dintre
ei fiind trecuți la cele veșnice, dar și cu artiști plastici
din aceeași regiune, Imaginile, Culorile, Cuvintele,

Necuvintele, suferințele și bucu‐
riile realizând împreună o
oglindă a spiritualității românești
într‐un colț de Europă care re‐
flectă multiculturalitate și o isto‐
rie demne de mari tratate, poate
și de o Epopee, care își caută Ho‐
merul (poate începutul s‐a făcut
cu „Un port la răsărit” de Radu
Tudoran!), demne și de 1001 de
nopți ale unei alte Șeherezade,
care ar fi putut fi, dacă Destinul

ar fi scris altfel, Vera Boinegri‐Balica, autoarea ver‐
sului „Viața‐i calul fără șa...”

Un vers cât toată bogăția unei alte sintagme titlu,
„Pe aripile vântului” și apropo de Frumusețea acestui
colț de rai, combinație de Bărăgan și Deltă, amintind
și de mitologice stepe: Eufrosinia Cojocaru are poe‐
mul „Închinăciune stepei”, această Frumusețe nu ar
fi ea însăși fără comorile zbaterilor maselor de aer
(scrie aceeași Vera Boinegri într‐un psalm quasi‐
panteist: „Nu grăbi, mai stai un pic,/ Nu mă dau ca
vântul./ Să mai văd, mai mult nimic,/ Cerul și pă‐
mântul.”), fără strălucirea ochilor de îngeri sau de
stele care se reflectă în apele cântate cu atâta dra‐
goste de poeți, după cum veți vedea/citi...

Așadar, avem o „antologie de poezie românească
contemporană din sudul Basarabiei”, semnată de
menționata Vera Boinegri‐Balica, Eufrosinia Cojo‐
caru, Vadim Bacinschi, Ion Bâcu, Veaceslav Cușter,
Valentin Mahmut, Vladimir Caraciobanu (1936‐
2012), Victor Capsamun (1949‐2015), Anatol Ma‐
nole (1960‐2015), Valeriu Cojocaru (1957‐2010).

O antologie de nota 10, cu zece poeți, aproape
zece stiluri diferite, o adevărată istorie a actului liric,
trecându‐se de la lirica aproape populară (dintre

*** „Spaţiul liric. Antologie de poezie românească contemporană
din sudul Basarabiei”, Editura IRBIS Ismail, Ucraina, 2021.
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cei mai sus menționați, Vera Boinegri‐Balica, Vladi‐
mir Caraciobanu, Victor Capsamun, care „este”, va fi
pentru mulți un fel de Zorba al Eternului Bugeac,
Anatol Manole sunt numiți cu dragoste „poeți po‐
pulari”) la cea modernă, contemporană, un Veace‐
slav Cușter (n.1989, cel mai tânăr poet din carte)
putând fi influențat de Eugène Ionesco, Emil Cioran,
George Bacovia, Tristan Tzara, dar și Eminescu, scrii‐
tori declarați cei mai dragi lui, Valentin Mahmut
(născut și el în 13 februarie 1987), chiar dacă stabilit
într‐una dintre inimile Rusiei, orașul Ekaterinburg,
continuând să scrie în limba română... Dar cei tineri,
deși lucizi din punct de vedere literar, cunoscători
din punct de vedere ontologic al absurdului și su‐
prarealismului, care pare a fi uneori tot o mască a
absurdului, nu vor opta, cel puțin pentru această
antologie, pentru literatură absurdă ori oniric‐su‐
prarealistă...

Deoarece această antologie, ca și altele de acest
gen, se adresează eternului suflet românesc, setei
sale de luptă și de existență în mijlocul unor mani‐
festări tribale care se continuă și astăzi prin sur‐
prinzătoare mișcări spirituale și pseudo‐spirituale.
Și cu acest „suflet românesc” poți „vorbi” cumsecade
amintindu‐ți de Alecsandri, Eminescu, Goga, Nichita
Stănescu, Ioan Alexandru, Grigore Vieru, aducându‐
le și lor binemeritat omagiu, după cum rezultă și
din aparatul critic cu atenție selecționat, dintre „vo‐
cile” citate, poeți și critici remarcabili subliniind atât
dragostea de ființă românească a celor antologați,
cât și valoarea estetică a operelor lor, printre ei
afându‐se academicianul Mihai Cimpoi, poetul Ste‐
rian Vicol, președinte Societății Scriitorilor C. Negri,
membru USR, filiala Iași, Dr. Constantin Mălinaș, re‐
dactor șef al revistei „Familia română”, Oradea, Cor‐
nel Cotuțiu, prozator și publicist, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala Cluj, Violeta Craiu,
membră USR, Elena Netcu, autoarea a două ferme‐
cătoare romane despre hanul Nogai, atât de legat și
el de Bugeac, dar și despre sfântul musulman Sarî
Saltuk Baba ș.a.

În ultimă instanță, cartea este despre Frumusețea
Omului, Spațiului, Timpului, Cumințeniile Pămân‐
tului și ale norilor Cerului, este și a relațiilor meta‐
foric‐metafizice dintre aceste entități, despre
subtilități ale demnității și onoarei omenești, para‐
doxala muză Klio, care „operează” cu adevăruri, dar
și cu posibile adevăruri, putând inspira pe Victor
Capsamun să scrie o astfel de „Genealogie”: „M‐am
născut basarabean,/ Cu familie turcească,/ Cu
pașaport ucrainean,/ Vorbind limba românească./
Turc era bunicul meu,/ Bulgăroaic‐o fi fost Buna,/
Iar părinții mei și eu/ Toți vorbeam limba română./
Azi, când sunt și eu părinte,/ Vreu copiii să‐mi vor‐

bească/ Și să plângă și să cânte/ Tot în limba româ‐
nească.”, poem mai mult decât emblematic poate
pentru întreaga Nouă Europă care, într‐un fel, și
prin pandemia aceasta, este încă în durerile Facerii,
dar care va trebui să fie casa noastră, a tuturor, in‐
diferent de etnii, de la Marea Neagră, Caucaz, dar
poate și mai de departe, până la Atlantic, indiferent
dacă suntem români, ucraineni, bulgari, turci, ma‐
ghiari, secui, tătari, sârbi, chiar britanici, sic, ș.a.m.d.
Deviza aceea, „unitate în diversitate”, este, la urma
urmelor, tot Poezie! Adică Viață, cu sau fără șa! Fie‐
care după cum își așterne... orizonturile și legătura
de lucernă!

În economia lucrării, cuvinte aparte pentru oa‐
meni pe care am avut onoarea să‐i cunosc personal:
regretatul Valeriu Cojocaru și Ion Bâcu și Vadim Ba‐
cinschi, câțiva dintre cei mai inimoși păstrători ai
specificului românesc în zonă, apărători, de fapt, ai
unui fecund multiculturalism căruia umanismul îi
poate fi îndatorat în fel și chip.

Ion Bâcu, poet, publicist, președinte al Cenaclului
Literar „Ecoul Bugeacului” din Ismail, de‐un leat cu
subsemnatul (născut la 27 ianuarie 1972, în satul
Oprișeni, raionul Hliboca, regiunea Cernăuți
(Ucraina), se dovedește un scriitor din ce în ce mai
matur, pe care îl așteptăm cu noi și noi volume per‐
sonale.

Vadim Bacinschi, scriitor, jurnalist, membru al
Uniunii Scriitorilor din Moldova, s‐a născut la 1 no‐
iembrie 1958, în satul Răcești, raionul Șoldănești,
Republica Moldova, într‐o familie de învățători. A
absolvit Facultatea de Jurnalism a Universității de
Stat din Moldova (1979). În anii 1980 ‐ 1987, acti‐
vează la ziarul „Drapelul Roșu” din Florești (R. Mol‐
dova). În 1983, debutează cu diverse cicluri de ver‐
suri în săptămânalul „Literatura și Arta” și în ziarul
„Tinerimea Moldovei”. În 1984, împreună cu familia,
se stabilește la Odesa, unde locuiește și în prezent.
Se angajează la ziarul „Cernomorsky maiak” („Farul
de la Marea Neagră”), iar din 1990 până în 1992 re‐
dactează săptămânalul „Luceafărul” – prima
publicație periodică în limba română apărută la
Odesa în perioada postbelică. În 1989, debutează
editorial cu placheta de versuri „Anotimpuri” în cu‐
legerea colectivă „Șapte poeți tineri”, care face parte
din colecția „Debut” (Chișinău, „Literatura artistică”).
Dacă ar fi să se acorde un premiu Badea Cârțan pen‐
tru merite deosebite în circulația publicațiilor în
limba română, o ediție ar trebui să îi fie dedicată.
Dialogul său cu Nicu Alifantis și Bacovia, în acest
volum, este... antologic, dar „vinul dragostei” mai
presus de orice dragoste simplă și omenească,
poartă măsura de „nu mă uita” a Basarabiei, Bugea‐
cului, Dunării, Ismailului, Mamei și Eminescului. „Im‐
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nul Basarabiei”, cu care începe grupajul și antologia,
trebuie fără doar și poate să‐și găsească și compo‐
zitorul: „La capăt de lume,/ la capăt de stele/ bat
clopote grele/ și Dunărea‐și varsă amarul/ în
veșnicul Pont Euxin.../ Trecută prin foc și prin sabie,/
Țară de dor, Basarabie,/ Ție cu drag și durere azi
mă închin./ Din lacrimi, din sânge/ și din nemurire/
el apele‐și strânge,/ El, Nistrul – sărmanul/ de veci
năzdrăvanul,/ al neamului chin..../ Trecută prin foc
și prin sabie,/ Țară de dor, Basarabie,/ Ție cu drag
și durere azi mă închin./ Amarul și dorul/ și, sfânt,
Tricolorul,/ ne sunt alinare,/ Carpații și crucea/ lui
Ștefan cel Mare/ cu zile ne țin.../ Trecută prin foc și
prin sabie,/ Țară de dor, Basarabie,/ Ție cu drag și
durere azi mă închin.”

Desigur, „la capăt de lume” începe măcar o altă
lume, dar omenește, prea omenește și poate deloc
nietzschean, afacerile de suflet și inimă, de simțire
și de sentiment au „cântecele” lor, transmise mereu
mai departe, urmașilor, urmașilor noștri. Poate cel
mai convingător o fac istoricii, așa cum a fost Valeriu
Cojocaru, omagiat și el astfel, care ne‐a lăsat nu nu‐
mai o operă istorică de o valoare inestimabilă, și
prin cercetările sale, într‐un fel aparte chiar eroice,
dar, iată, și niște poeme de o originalitate aparte,
dintre care textul „Am să latru” este de o
emoționalitate dusă aproape la un extremism „de
centru”, vorba lui Radu Cosașu, plasticitatea ducând
și către un volum tradus recent, pe care Valeriu Co‐
jocaru nu avea cum să‐l cunoască, „Suntem atât de
inteligenți încât să înțelegem inteligența animale‐
lor?”: „Nu‐mi pot părăsi Basarabia scumpă./ N‐am
nici voie./ Chiar dacă mi‐ar propune tot aurul lumii
‐/ nu mă duc de aici./ Nu‐mi dau voie nici păcatele.../
Nu numai ale mele./ Mă țin legat chiar patimile pă‐
mântului acesta./ Am să le trăiesc împreună cu el./
Nu‐mi pot lepăda mormintele străbunilor și limba
lor./ Limba lor, care mai e vie, dar e trasă să moară./
Rămân aici./ Rămân aici fidel, ca un câine la casa
stăpânului./ Am de ce să latru.”

Cu alte cuvinte, apropo de Frumusețea sentimen‐
telor, un mesaj al unei astfel de cărți ar fi pentru cei
care își pot uita atât de ușor strămoșii și istoria: Mai
putem fi atât de inteligenți încât să‐i înțelegem pe
cei care își iubesc neamul și strămoșii?

O călărire „eminesciană” în zori, pe întinderile și
culorile Bugeacului, ar fi un răspuns... Altul ar fi cel
turlelor și clopotnițelor, de regăsit și în lucrările
plastice, aceste faruri ale uscatului și uscăciunii su‐
fletelor omenești, îndemn și la recitirea unei capo‐
dopere aproape uitate, „Clopotnița” de Ion Druță!

Iată, așadar, cam ce comori veți descoperi în
această carte de inimă, eu reușind să surprind doar
câteva aspecte ale vitalismului sobru al celor zece

scriitori care, dincolo de ceea ce numim rural sau
urban (literare), surprind cu o eleganță aparte Natura
în splendoarea ei, înțelepciunea șoptind că‐i „...mai
mult nimic”, dar acest „nimic” este, de fapt, „Cerul și
pământul”, precum în rugăciunea de căpătâi a
creștinului, a omului credincios, „precum în ceruri,
așa și pe pământ”! Un vitalism trecut prin diverse
grile culturale, chemând la un dans al memoriei, idei‐
lor, trăirilor, la o întâlnire de suflet pentru toți cei
care pot trăi „dorul baștinii”, care pot simți, cu toată
încărcătura misterioasă, tainică, poate purtând și
acea întunecime lirică a oricărei interiorități, „Dreptul
sângelui” din poemul lui Veaceslav Cușter: „Tăticul
meu, ca sfântul de la Mira,/ Ne‐a stat de veghe nopți,
la căpătâi,/ Cu chipul blând, cu brațele trudite,/ Cu
dragostea strămoșului dintâi./ Mămica mea, ca
steaua din Betleem,/ Ne‐a luminat ființele plăpânde./
Cu ochii calzi și inima curată,/ Cu dragostea străbunei
mele blânde./ Părinții mei, ca niște Sfinți Părinți,/
Ne‐au fost izvoare de înțelepciune./ Iubirea i‐a unit
și cununat,/ Precum se reuneau cândva străbunii./
Noi am venit prin sânge și prin apă/ Viață și botez
am moștenit./ Am fost Români, ca mama și ca tata,/
Iar roșul apă nu a devenit./ Tăticul meu a devenit
țărână/ Și mama mea în lut s‐a preschimbat./ Ei dăi‐
nuiesc, răscumpărați de Sânge,/ Noi suntem sânge
neamestecat./ Ne‐am dezunit de mamă și de tată,/
De frații noștri am fost separați./ Ne‐au rupt de Țară,
fragmentând pământul,/ Dar nu suntem străini, ci‐
nstrăinați./ Pământul geme și e plin de oase,/ Și cru‐
cile străbunilor visează./ Dar nu uitați: azi fiii lor vă
cheamă./ Pământu‐i mort, dar sângele viază!”

Din multe puncte de vedere, și doamnele antolo‐
gatoare au simțit aceasta când au ales titlul antolo‐
giei, „Spațiul liric”, este (și) o mistică a spațiilor care
(se) unesc, exterior și interior, timpurile, într‐o horă
a destinelorm care pun lacrimile la locul lor în isto‐
rie: ce e val de mare, ca valul trece...

Ar fi nedrept să nu amintim în aceste rânduri de
istorie culturală și numele celor care au adus
spațialitatea și culorile la propriu, tot întru Duh,
Sfânt Duh, în sprijinul cuvintelor și ideilor: Pavel
Guțu, pictor basarabean, Camâșovca (Hagi ‐ Curda),
raionul Ismail, regiunea Odesa, Ucraina; Fenea
Petruț, pictoriță, Staroselie (Frumușica Veche) ra‐
ionul Sărata, regiunea Odesa, Ucraina; Anatolie Ghe‐
rasimov, pictor, Camâșovca (Hagi ‐ Curda) , raionul
Ismail, regiunea Odesa, Ucraina; Mihai Grecu, pictor
basarabean, Faraonovca, raionul Sărata, regiunea
Odesa, Ucraina; Liudmila Frunză, pictoriță, Plavni
(Barta), raionul Reni, regiunea Odesa, Ucraina; Tu‐
dor Botin, pictor, Orlovca (Cartal), raionul Reni, re‐
giunea Odesa, Ucraina.

Adi G.Halil‑Secară
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Mama

Te‐am privit dincolo de cuvântul ,,mamă"

și m‐am înfășurat în penele tale largi.

Îngerește mi‐am prins 

sub formă de cireașă,

penele tale.

La urechea stângă, 

la urechea dreaptă.

Am îndrăznit să mă gândesc la zbor

atunci când alții erau îndemnați să moară.

Și asta pentru că...mamă...

aveam penele tale largi,

sub formă de cireașă,

la urechea stângă,

la urechea dreaptă...

și nu‐i auzeam!

CO‑VITA

e vremea 

să reevaluăm 

viețile nostre.

să năpârlim 

din pielea strâmtă 

în care nu creșteam.

să ne privim 

dezgoliți  

și dezbărați 

de toate...

așa...

golași...

copii universali!

Zarzăr‑vat

în floare ghicesc rodul de mâine...

minunați ne credem lângă firul de iarbă,

îndoți, răsuciți sub mugurii noi.

pe sub vene ghicim pofte de viață.

cu viața de piept încotro ne trântim?

în explozii de alb? 

în paturi de lapte?

Greieri în București

ecou plesnind pe străzile din București.

prin ierburi umflă gâturi, greierii de seară.

fotografie prin fereastră încropești,

sperând naiv că vei zâmbi sub cer senin,

la vară!

Dor

Anotimpurile ți‐au sădit 

chipul în fiecare om!

Rostogolește pământul 

Peste o țară fără anotimpuri!

Semafor

Inima se sparge în litere pline cu gând,

străzile ni se pavează în culorile fericirii.

Speranța e strada lui Dumnezeu.

Dragostea e semaforul  de la colț,

inconfundabil roșu chiar și pentru daltoniști.

POEțI TINERI
Anca Boldea



Trăia într‐un oraș un om pe nume Luca și omul

acela, mergând prin curtea casei cu ochii la cer, s‐a

împiedicat și a căzut strașnic, julindu‐și coatele și

nasul.

‐Tiii, dar prost mai sunt! a zis el cu ciudă. Uite, n‐

am fost atent pe unde calc și m‐am lovit.

După ce i‐a mai trecut durerea, s‐a aplecat să

vadă în ce s‐a împiedicat. Când colo, din pământ

ieșeau niște colți galbeni de metal, murdari de noroi.

Curios, Luca s‐a apucat să sape cu vârful piciorului

ca să vadă ce obiect ciudat a găsit.

‐Ce‐i asta? s‐a oprit, ridicând mirat sprâncenele.

Ia te uită, parcă ar fi… o… coroană? O coroană de

împărat, din acelea de pus pe cap? Aoleu, păi ce să

caute o coroană de împărat în curtea mea, că n‐am

auzit să se fi pierdut vreuna? Oare o fi din aur?

S‐a uitat în stânga, s‐a uitat în dreapta, nu‐l vedea

nimeni. Săpând cu unghiile, a scos cu totul coroana

din pământ și a dus‐o repede în casă. A încuiat ușile,

a tras perdelele, apoi a lustruit bine coroana și a

pus‐o pe cap, privindu‐se în oglindă cu admirație:

‐Măi, dar bine‐mi mai stă! Dacă aș avea părul

tuns frumos și mustățile aranjate, ba și ceva haine

scumpe, ai putea jura că sunt mare domn. Da, da,

frumușel sunt, isteț, nu mai spun, nu mi‐e rușine cu

mine!

Fălos, Luca și‐a pus pe umeri fața de masă ca pe

o pelerină.  S‐a așezat pe scaun cu coroana pe cap,

stând drept și înțepat, ca pe un adevărat  tron. S‐a

gândit să se joace puțin. Ce‐ar fi… să se prefacă că e

împărat? A privit în jur cu mândrie.  Ce păcat, cine

să‐l vadă cât e de măreț? În casă nu se aflau decât

mâțele, două la număr, una albă și una neagră. 

‐Ia poftiți la judecată, hoațelor! a strigat Luca. La

judecată, am zis! a bătut el din picior.

Mâțele, mai întâi nici nu l‐au băgat în seamă. Dar

auzind bătaia din picior, au devenit atente.

‐Așa, obraznicelor, să fiți cu respect, căci vă

vorbește însuși împăratul! a zis Luca privindu‐le în‐

cruntat. Alba! Ia spune, tu ai furat  bucata de pește

din bucătărie?

Mâța, săraca, ce să spună, doar „miau!”… cum să

vorbească? Dar un cuvânt a înțeles și ea: pește, căci

tare îi mai plăcea peștele. Așa că s‐a apropiat de

Luca și a început să‐și frece  spa‐

tele  de piciorul lui, alintându‐se

pisicește.

‐Miau, miau!

‐Aha, deci tu ești vinovata, acum vii să cerșești

iertare! s‐a răstit Luca. Am hotărât! Te pedepsesc!

Să stai trei zile fără mâncare! Aceste trei zile, ești

alungată din casă, așa  poruncesc!

Plin de grație regală, Luca a luat pisica de ceafă

și a scos‐o pe ușă afară. Neagra, probabil temându‐

se de judecată, a fugit după sora ei, mâța cea albă și

duse au fost amândouă.

‐Aha! Plecați? a strigat după ele Luca. Trei zile

sunteți pedepsite! Pe‐dep‐si‐te! Așa să știți, așa am

hotărât eu, Măria mea, împăratul!

‐Dar ce faci vecine, te‐ai făcut împărat? s‐a auzit

un glas urâcios. De unde ai coroana  de pe cap? 

Auzind vocea, Luca săracul și‐a pus mâinile‐n

cap. Vecinul  îl privea batjocoritor din poartă. Era

om rău și dușmănos vecinul. 

‐Ei, na! Nu mă băga în seamă! Mă prostesc și eu,

ca omul fără minte… a zis Luca. 

Nu mai putea de ciudă că a fost văzut. A intrat în

casă, fără să mai spună o vorbă. A scos coroana de

pe cap și a așezat‐o la loc de cinste, pe o pernă bro‐

dată, aflată sus pe masă. Avea de gând să o ducă a

doua zi la palatul împăratului. Dar de unde? A mai

apucat? Nu!  

Dimineață, cineva bătea atât de tare în ușa casei,

mai să o dărâme. Erau soldații împăratului care l‐

au luat pe sus și l‐au dus la castel. Vecinul cel rău îl

pârâse  împăratului… așa că a fost aruncat, aplecat

și frângându‐și mâinile,  drept în fața tronului.

‐Ia spune omule, de unde ai coroana și ce vrei să

faci cu ea? a întrebat împăratul, privindu‐l încruntat

pe Luca.

‐Măria Ta, am… am găsit‐o îngropată în grădina

mea, azi voiam să ți‐o aduc… s‐a bâlbâit bietul Luca,

înghețat de frică. Apoi s‐a gândit: 

„Uite cum se schimbă soarta, ieri judecam mâțele,

azi mă judecă împăratul, ca om prost și fără minte

ce‐am fost”

‐Ba, eu cred că  ai furat‐o și ai vrut să o ascunzi!

s‐a enervat și mai tare împăratul.
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‐Vai de mine, Măria Ta! De unde aveam s‐o fur, că

n‐am plecat de acasă de ani de zile, a zis Luca. Iar

dacă voiam s‐o ascund, nu țineam coroana pe masă…

‐Am să cercetez! a tunat vocea împăratului.

Sfătuitorii împăratului s‐au strâns buluc, ca să‐i

șoptească la ureche vorbe multe. Se mirau, oare de

unde apăruse coroana  de aur? Tocmai atunci a sosit

bătrâna care l‐a crescut pe împărat. Privind coroana,

a spus:

‐Măria Ta, omul  n‐a furat, spune adevărul. Co‐

roana aceasta‐i vrăjită, ea își alege singură împăratul.

Eu știu povestea ei: cine o va pune pe cap și îi va

veni numai bună de mărime, acela va fi cel mai

înțelept  și mai viteaz împărat al tuturor timpurilor.

‐Aduceți coroana la mine! a strigat împăratul. Re‐

pede! Vreau să o încerc!

Nici nu a terminat bine  de vorbit și coroana a

fost adusă, pusă pe o pernă cusută cu fir de aur. Îm‐

păratul a apucat‐o cu amândouă mâinile și a pus‐o

pe cap. Dar vai, coroana îi era prea mare și i‐a intrat

peste frunte, căzându‐i până pe nasul borcănat.

‐Afurisită coroană! a strigat el cu ciudă, trântind‐

o de pământ.

‐Măria Ta, lasă‐mă și pe mine să o încerc! a cerut

fratele împăratului.

‐N‐ai decât! a zis împăratul încrucișând supărat

brațele pe piept. 

Nu prea îi căzuse bine întâmplarea… Fratele îm‐

păratului și‐a îndesat coroana pe cap cu grijă, dar

ea a început să‐l strângă de frunte. Îl stângea rău, îi

curgeau lacrimile de durere, așa că a trebuit să o

scoată.

Apoi a încercat coroana fratele mai mic a împă‐

ratului, feciorul lui, verii lui, ba chiar și împărăteasa,

dar la nimeni nu se potrivea. Doar fata împăratului

n‐a încercat‐o.

‐Cred că ai greșit, doică! s‐a răstit împăratul. Lu‐

crul acesta o fi de preț, dar e în așa fel făcut, încât să

nu se potrivească nimănui. Pot să pun prinsoare că

nu există vreun om în palatul acesta, căruia să‐i vină

coroana.

Ehe! Chiar așa a fost! Toți oamenii împăratului,

până la ultimul, au pus coroana pe cap, dar nimănui

nu i‐a fost potrivită de mărime.

‐He, he! V‐am spus eu!  S‐o luați de aici și s‐o

îngropați adânc, nimeni să nu o mai găsească vreo‐

dată! a poruncit împăratul. E o înșelătorie, nu e co‐

roană adevărată.

În vremea aceasta, bietul Luca, galben la față, se

gândea că dacă află împăratul ce s‐a întâmplat la ju‐

decata mâțelor, îi taie capul. Făcea pași mici înapoi,

spre ușă. Dar de ce i‐a fost frică, n‐a scăpat. Tocmai

când dădea să plece, a auzit glasul vecinului, care

era și el în sală:

‐Mărite împărate, ieri, când l‐am văzut eu pe Luca,

avea coroana pe cap!

Împăratul s‐a încruntat:

‐Așa deci? Paznici, puneți mâna pe Luca! Să ve‐

dem, chiar i se potrivește coroana?

Luca s‐a hotărât să‐și apere viața. A smuls o sabie

de la brâul unui soldat și s‐a luat la bătaie cu oamenii

împăratului, care se întreceau care să‐l prindă. Nu

era ușor, fiindcă era  priceput la luptă, rănea unul

câte unul pe toți cei cu care se întâlnea față în față.

Lamele armelor străluceau, luptătorii răcneau și lo‐

viturile puternice cutremurau palatul.

Fata împăratului, văzându‐l așa de curajos, s‐a

îndrăgostit pe loc de Luca. Imediat s‐a ridicat și în‐

foindu‐și fustele,  s‐a apropiat de împărat, șoptindu‐

i ceva la ureche.

Ca prin farmec, oprită de vocea tunătoare a îm‐

păratului, zarva a încetat:

‐Stați! Opriți lupta! Soldați, puneți armele la brâu.

Iar tu, Luca, poftește în fața mea! Te rog să probezi

de bunăvoie coroana cea vrăjită!

Luca a pus pe cap frumoasa coroană, care i s‐a

potrivit perfect, nici mică, nici mare. Împăratul a ră‐

mas cu gura căscată, rămânând fără glas.

‐El e alesul meu, mărite tată! a spus fiica împăra‐

tului.  El va fi următorul mare împărat, așa cum a

fost ursit.

‐Ce spui, Luca? a întrebat împăratul. Fiica mea te

alege să‐i fii bărbat. Vrei?

Luca observase că fata împăratului e frumoasă

cum puține sunt.  He, he! Cum să nu‐i placă?

‐Vreau să‐i fiu soț! a răspus el cu bucurie.

Și nuntă mare s‐a făcut. Luca a urcat pe tron, în

locul împăratului bătrân. Ce credeți că avea pe cap?

Coroana de aur. Chiar așa s‐a întâmplat, cum se po‐

vestea! Luca a devenit cel mai înțelept și mai viteaz

împărat.

Dar, am uitat să vă spun, la palat a poftit și mâțele.

Pe cea albă… și pe cea neagră… Iar vecinul cel rău?

De frica noului împărat și‐a strâns bagajele  și, într‐

o noapte fără lună, s‐a mutat undeva aproape de…

capătul lumii.
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Alexandru Ovidiu Vintilă
(Suceava)

Zile întregi ca un fel de moarte

și încă suntem în viață

în locul subconștient al casei

între patru pereți de hârtie

de altfel ne‐am desprins

de spaima de a ne crede

dumnezei pe pământ

la îndemână ne e paiața jilavă

călduță a unei realități

care ne traversează indiferența

timpul calcă peste cadavrele

noastre vii

ecoul unor săptămâni ale patimilor

luminate sărbătorile de iarnă

cu straturi subțiri de zăpadă

pielea amară a orașului ne învelește

sub cerul de dinafară

Cele din inimă. Irmos

încheetura mâinii

suspendată în aer

când sufletul vede

înainte de toate

cele din urmă

Zilele mari ale imperiului

Gândirea politică a poeziei

e un drept comun

la confluența dintre viață

și moarte

creierul tău

ar putea fi fericit

zile la rând omenești

În iulie și august

am fost la brno

în moravia

acolo m‐am despărțit

cu obiceiul ciudat

de a nu bea cafea

Principul cartesian al confesiunii

zi sau noapte rotunde

aproximativ egale

ca niște ziduri

de cărămidă roșie

acea revelație din fața morții

pașnice survenite în somn

culoarul de trecere dintr‐o

cameră spre afară e luminos

prin perimetrul dreptunghi

al geamului se văd stelele

tumefiate

pe cer

SALONUL LIRIC DE VARĂ
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POVESTEA CĂRțILOR
Trei premii „Ion Creangă” certifică o demnă urmașă 

a lui... Ion Creangă!
Irene Postolache, Zmeoaica și mărgelele, Ed. Junimea, Iași, 2016

Scriam cândva că sunt aproape convins că numai
unele zâne pot scrie povești pentru copii. Copii mai
mici sau mari, poate și pentru copiii ascunși printre
grijile și fanteziile câte unuia mai adult!

Citind copiilor, fetele mele, unii nepoți sau/și fini
din „Zmeoica și mărgelele”, una dintre primele cărți
ale Irenei Postolache, am descoperit un astfel de spirit,
de „nouă” sau „altfel” de Mary Poppins, că tot s‐a pro‐
dus, relativ recent, filmul „Mary Poppins Returns”!

Este vorba de, repet, Irene Postolache, autoare a
aproape zece cărți cu și despre copii, multe cu povești
care au toate șansele să se adauge acelor minunate
povești „nemuritoare” care ne‐au încântat…
prima copilărie! 

În „Zmeoaica și mărgelele” câteva dintre
„clasice” sunt adaptate, aproape post‐mo‐
dernist, gândite pentru cei mai mici cititori,
cei care abia termină să descifreze tainele
abecedarului, dar cu siguranță și cei un pic
mai mari vor fi bucuroși să cunoască un
balaur precum Baluz, din primul text, un
balaur jucăuș, gata să fie rival plin de can‐
doare pentru dinozaurii hollywoodieni!
Acest balăurel se împrietenește cu o prin‐
țesă Sofia, alta decât cea din filmele de des‐
ene animate de pe Minimax, parcă… veți
vedea, cel rău nu este balaurul, ci un personaj‐surpriză,
dar care se dovedește până la urmă înțelegător!

Villanul, personajul negativ din al doilea text (cel
care dă și titlul cărții), cu adevărat rău, se dovedește
mai puțin cooperant, , este o zmeoaică destul de non‐
conformistă, care va avea de înfruntat două surori care
se vor dovedi destul de descurcărețe. Una era Furni‐
cuța, una Puturica, dar cele două trăsături de caracter
care le‐a adus porecla se vor dovedi, în cele din urmă,
complementare, ele reușind să‐și învingă dușmanul
de, era să zic „clasă”, altă categorie. Dacă mai spun că
totul se termină cu două nunți, cred că nu stric prea
mult din surpriză!

O fabulă moralizatoare, aproape în maniera în care
Ion Creangă, Homerul nostru de la Humulești, scria
despre acul și barosul, este povestea a treia, despre
trei frați care, încet, încet, ajung să învețe să colaboreze,
spre fericirea Tătucăi… Și al patrulea text, „Povestea
Izabelei”, este tot despre maturizare, cu accent pe so‐
cializare, un ursuleț de pluș având aici rolul înțeleptului
din al treilea text! O pildă cu un boier hapsân este
scrierea „Badea Nădrag”, unde sărăcia și răutatea oa‐
menilor așa ziși de viță nobilă sunt  învinse cu ajutorul
unei vițe cu adevărat nobile: strugurii de aici ne sunt
martori!

În următorul text, o împărăteasă tânără și frumoasă,
căreia îi plăcea să se distreze, dând din două în două
zile câte un bal, se trezește într‐o deloc bună dimineață
că are un picior mai scurt decât altul… Este o lecție
din partea destinului? Pericolele care apar, o invazie
străină, dar și povestea de dragoste care se înfiripă în‐
tregesc o poveste care se termină cu „așa au trăit fericiți
și mai trăiesc și astăzi”…

Un fel de poveste a unui alt fel de om leneș, în alt
sens, este „Fudulul și dregătoria”, lenea fiind înlocuită
aici cu impostura și chiar cu lipsa de curaj! Oricum,
deși nu se vorbește nimic despre strugurii care sunt
acri, concluzia, una dintre ele, ar fi că, dacă vrei să fii
dregător, „simbria e mică, mică de tot, iar pentru orice
greșeală, împăratul te spânzură.” Și unde mai este și
dorul mare, de rude, e clar că nu este loc de dregătorie!

Una dintre cel mai calde povești este „Prințesa Teo‐
dora și zâna”, parafrază peste timp a Prințului și cer‐
șetorului, neintrându‐se însă în detalii epice, nici măcar
în necesara înlocuire a uneia cu alta, o gafă a unei zâne

ducând la complicații care vor fi însă rezol‐
vate de Vraciul Amor, Finuța, care nu era
chiar o cerșetoare, ci prietena mai săracă a
prințesei, devenind prințesă prin căsătorie,
fratele prințului căsătorindu‐se chiar cu
Teodora… Totul e bine când se termină cu
bine!

„Măriuca și Hârja” aduce aminte de at‐
mosfera din „Soacra cu trei nurori”, aici fiind
însă o rivalitate între numai două nurori,
dintre care una mai leneșă și mai intrigantă.
Pedeapsa pentru Hârja, nora buclucașă:
„Dacă vrei să fii iertată, să iei măgarul de
funie și în fiecare zi, timp de un an, să duci

caprele la păscut. N‐ai decât să alergi după ele toată
ziua, poate așa te răcorești. Să mai vii acasă doar seara
la asfințit. Dacă nici așa nu ți‐o trece răutatea, să te
duci în lumea cea largă!”

„Uriașul Gură Nesătulă” este, de fapt, povestea lui
Ștefănel și a prințului‐Corb, în poveste existând, pe
lângă acești eroi pozitivi, chiar două guri nesătule, un
căpcăun, dar și un împărat, care vor fi învinși, în cele
din urmă: după faptă,și răsplată! Este o poveste care
te trimite cu gândul și la legendele Corvineștilor!

(Și) Uite‐așa, v‐am spus povestea unei cărți de po‐
vești, și‐am încălecat pe‐o șa!

Să nu uit nici frumoasele ilustrații realizate de către
Ioana‐Gloria Sănduță și nici cuvintele entuziasmante
ale poetei Nora Iuga de pe coperta a IV‐a! Zice legen‐
dara scriitoare:

„Să‐i mulțumim autoarei Irene Postolache care și‐
a păstrat sufletul de copil nealterat, vrând prin frumu‐
sețea închipuirii să înfrumusețeze și chipul realității…
Doar se spune – o știe toată lumea – că realitatea imită
ficțiunea.”

Pentru conformitate cu titlul articolului, și ca o con‐
firmare a celor sugerate de subsemnatul mai sus, adău‐
găm și lista cu premiile, toate „legate” de povestitorul
humuleștean, acordate atât la Iași, cât și la Chișinău:
Premiul Ion Creangă la Concursul Național Ion
Creangă, secțiunea literatură pentru copii ‐  decernat
de Muzeul Național al Literaturii... Ion Creangă, Iași,
2016; Marele Premiu la Concursul Național Ion
Creangă, Iași, 2017 și Premiul Ion Creangă la Festivalul
Național de Literatură pentru Copii „Zilele Creangă”,
Chișinău, 2020.

Adi G. Secară



Mi‑am dorit să mor la Paris

Ce mult mi‐am dorit să mor la Paris
În orașul cu iubiri împăiate
Vopsind și ultimul perete de vis
Sub care am dormit pe‐apucate

Ochii cei mari sunt negri mereu
pe gât ușor o venă se strânge
Se face arc sau un nou curcubeu
Sub care vom sta și vom plânge

Ce mult mi‐am dorit să mor la Paris
Într‐o zi fie ca și cu ploaie
Frânghia s‐o urcăm din adâncul abis
Împletită din tot mai multe șuvoaie

Târziu coboram dintr‐un fruct pârguit
Să‐i ducem sămânța prin lume
Cum duce destinul un capăt umbrit
Al zilelor noastre postume ‐

Elegie

Nu mai rămâne loc de nicio întrebare
Bat grinda iar pe cer și pragul sub picioare

iar astăzi mă cunosc mai bine ca oricând,
Meteoriți ard prin trupul meu căzând.

Și brazdele se văd, sunt trase larg pe cer,
De mâna Ta bolnavă, dfe plânsul tău stingher.

Și‐atunci va curge munte în bobul de nisip
Iar umbra lui ca pluta pe ape către mit

Întins e firul nopții, nu se va rupe iar
Cât leg fantome‐ceruri pe roata de la car.

Să nu rămână loc la nicio întrebare
Un val trage zăvorul pe ușa dinspre mare.

Poem trist
Tatălui meu, Nicolae

E bine să lași o mână afară când mori,
Să arate cam toto ce ți‐ai dorit,
Și să caute până în ultimii nori
Floarea care deasupra ți‐a înflorit.

E bine să lași un băiat sau o fată când mori
Drumul să‐l învețe pân'la mormânt
Floarea s‐o taie, floarea neagră din zori,
Și cu mâna de‐afară, încet, s‐o tragi în pământ.

Cerneala din călimară

Sunt călimara
În care singurătatea
Își înmoaie pana seară de seară
Lent. La nesfârșit.

Sunt cerneala din călimara
În care
Singurătatea‐și înmoaie pana
Seară de seară
Încercând cuvinte noi

Pe treptele toamnei
Rostogolind singurătatea
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REMEMBER • POEțI DUNĂRENI

Stere Bucovală
(1961 ‑ 2020)
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CRONICĂ LITERARĂ

O experiență literară deosebită, în sens pozitiv,
fără doar și poate, ne propune Părintele Marcel Mi‐
ron în cea mai nouă carte de poezie a domniei sale,
o epopee sui generis, o preumblare ca a căpitanului
Nemo, dar nu prin mări și oceane cunoscute din
geografie, știință ca toate științele, ci prin apele Vi‐
sului chimeric, dar și ale Visului sacru al Divinității,
cu ajutorul științei științelor, teologia, dar și prin
arta cuvintelor, invitându‐ne să ne îmbarcăm pe o…
corabie scufundată, pardon (deși este o „greșeală”
asumată, Sfânta Biserică fiind deseori comparată cu
o Arcă! Este și un poem „Călătorie”!), „Biserică scu‐
fundată” (titlul poemului, exact, este „Biserica scu‐
fundată”, p.17), cu un curaj dogmatic, dar
și para‐dogmatic, greu de găsit, oferind cu‐
noscătorilor un recital demn de un pele‐
rin‐trubadur care știe și de călătoriile lui
Sindbad, Iona ( a se citi și „Prevestirea” Ioa‐
nei Pârvulescu!), dar și de suprarealismul
(unui Dali, care vedea girafe în flăcări; Mar‐
cel Miron poate trage, astfel, subtil, un sem‐
nal de alarmă, discret! În altă ordine de
idei, se știe cât de important este pentru
Avangardă Oniricul!) care trebuie, într‐un
fel, și el asimilat de viitorul manifestărilor
credinței:

„Biserica scufundată/ în ochii mei/ în ochii tăi/
apare uneori/ din visul tainicelor nopți cu lună
plină/ ca o girafă/ cu gât înalt/ până dincolo de iu‐
birile migratoare/ și scutură clopotnița/ iar clopo‐
tele sună prelung/ primenind aerul din jurul lacului/
din ochii tăi/ din ochii mei/ și plânge spre adân‐
curi.// În străfunduri de ape/ adună/ pentru litur‐
ghia tăcerii/ sufletele iubirilor înecate/ de dorul
tău/ de dorul meu/ și ne salută dureros/ în visul
tău/ în visul meu./ Să ne jucăm cu visele/ de‐a v‐ați
ascunselea/ și să le urmărim/ până dincolo de ho‐
tar.// Când nu vom mai visa/ nu vom mai fi.”

„Călătoria” promite priveliști minunate, chiar
dacă, existențial, mereu ni se va aduce aminte de
sacrificii („lacrimă de sânge”):

„Cu aripi de argint/ îngerii mângâie valurile/ iar
marea se face netedă/ ca ringul de dans/ unde mirii
trăiesc/ valsul nemuririi.// Platoul acesta de ape/
întins din orizont/ spre veșnicie/ se va sparge/ sub
tocul ascuțit/ al pantofului alb al miresei/ iar din

obrazul roșu al soarelui/ va curge o lacrimă de
sânge.” (p.16)

Într‐un fel, ca să ne întoarcem la arhetipuri,
creștinul poate fi un Ulise („Bărcile stau înghesuite/
ca pe vremuri corăbiile aheilor/ dincolo de promon‐
toriul Troiei”, p.52, poemul „Călătorie”, deja anunțat!)
sau un Icar (așa cum observam de curând la un vo‐
lum al lui Arsenie Augustin, apărut la Ed. Vinea), cu
Ithaca sa, cu Labirintul său, dar mai ales cu Cerul
său rupt (și) din Marea cea Mare a Ființei lui Dum‐
nezeu! „Sărutul lui Dumnezeu/ înflorește pustiul.”
șoptește poetul Marcel Miron și noi ne aducem
aminte de ce‐a zis Dumnezeu: „…Să fie o tărie prin

mijlocul apelor și să despartă ape de ape!"
Și a fost așa./ 7. A făcut Dumnezeu
tăria și a despărțit Dumnezeu apele cele de
sub tărie de apele cele de deasupra tăriei./
8. Tăria a numit‐o Dumnezeu cer. Și a văzut
Dumnezeu că este bine. Și a fost seară și a
fost dimineață: ziua a doua./ 9. Și a zis
Dumnezeu: "Să se adune apele cele de sub
cer la un loc și să se arate uscatul!" Și a fost
așa. și s‐au adunat apele cele de sub cer la
locurile lor și s‐a arătat uscatul./ 10. Usca‐
tul l‐a numit Dumnezeu pământ, iar adu‐
narea apelor a numit‐o mări. Și a văzut

Dumnezeu că este bine./ 11. Apoi a zis Dumnezeu:
"Să dea pământul din sine verdeață: iarbă, cu să‐
mânță într‐însa, după felul și asemănarea ei, și pomi
roditori, care să dea rod cu sămânță în sine, după
fel, pe pământ!" Și a fost așa./ 12. Pământul a dat
din sine verdeață: iarbă, care face sămânță, după fe‐
lul și după asemănarea ei, și pomi roditori, cu să‐
mânță, după fel, pe pământ. Și a văzut Dumnezeu că
este bine.”

„Cotidian”, situația poate fi altfel, desigur, istoria
iubirii și a violenței poate sta mărturie vizavi de
condiția umană, poetul apropiind oameni de ori‐
zonturi și apele dintre ele: „Fetele/ dimineți som‐
noroase/ și înserări blânde/ bărbații/ niște trecători
îngândurați/ sub soarele amiezii.// Între aceste ori‐
zonturi/ apar furtuni electrice/ și sonore până la
maximum de decibeli/ iar apele se revarsă în valuri/
peste câmpia crăpată de sete/ și lipsă de iubire.//
După diluviu/ totdeauna este pace/ și vreme de
renaștere.” (p.29), amintindu‐ne de potop…

Din Epopeea Credinţei (voiaj spre Tabor al „apelor” viselor)
Marcel Miron, Vise pe Tabor, Timpul, Iași, 2021
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La urma urmelor, noii Columb pot căuta sau urma
„noua hartă a iubirii”, care este destul de veche, dar,
probabil, pentru Zeu, la care Timpul și Spațiul sunt
relative, nu prea contează… (p.32)...

Relația bachelardiană ( a se citi „hermeneutic li‐
rică”!) a Omului și a oamenilor cu Apele și cu Mun‐
tele (Tabor, în acest caz) este una profundă, de la iz‐
vor la vărsare, întrepătrundere și înapoi,
„Scăldătoarea de la apa Nemțișorului”, poem dinspre
final de carte, fiind o adevărată cristelniță din care
cititorul nu poate scăpa… nebotezat!

Ajung să curgă și arborii, și stelele, parcă și cea‐
surile ca în picturile lui Dali, la care revenim mereu
și mereu, ca la un… Salvador, avertisment, oarecum,
că toate se repetă, după cum aflăm și din poemul
care dă titlul cărții:

„Către noi curg stele!// Dincolo de tine/ pacea
vieții.// Conturul tău/ pe visul asfințitului lumii!!//
Când mă apropii/ nu mai exist.// Pe Tabor/
călugărițele românce/ bat toaca și freamătă pâine.//
Uneori îl Găsesc pe Hristos/ dormind în cuptorul
fierbinte și cântă/ și bâiguie/ și strigă:/ scoală‐Te
Doamne/ pregătește‐Te/ Iară și iar te vom înjun‐
ghia/ ne este poftă de Viață!” (p.60)

Și ajungem la niște poeme deosebite, a căror
importanță este subliniată și de prefațatorul Th. Co‐
dreanu, cărturarul eminescolog, efectul de punerea
în abis aducându‐ne aminte de Nietzsche ori Rilke,
„Vise împietrite” putând face parte din orice anto‐
logie de lirică universală:

„Doar un an și o vară/ la vârste primăvăratice/
am visat din plin/ prea plin și cu rest/ la barca plină
cu lest/ și am tras la edec/ să salvăm pe visătorii
visați/ de la înec.// Visele mele/ visele tale/ toate
visele visate/ tremurate fire de speranță/ trase de
caii sălbatici/ pe ulița mare a târgului/ precum pe
Sfântul ioan cel Nou de la Cetatea Albă/ care surâde
în biserici din cutii de argint/ lumină pentru visătorii
veacurilor/ și nimilor pace în nopțile reci.// Vise
împietrite/ ca armata de teracotă a tiranului chinez/
un munte de visători/ împietriți în nevisare/ sau
poate că visele reci/ i‐au împietrit pe veci.” (pp.62‐
63)

Oare cât de opus este „acest” munte Taborului?
Introducerea Visului (Vis‐Poezie) în ecuația on‐

tică (se știe că, totuși, visele sunt trecute, dacă nu
sunt cumva profetice, pe un alt nivel al siguranței în
ceea ce privește comunicarea om‐divinitate), cu o
altă dimensiune axiologică, este mai mult decât in‐
teresantă. Lucrând cu Adevăr și Frumusețe, „salva‐

marul”‐poet propune dialoguri… ozonate, oxigenate:
„Îți aduci aminte/ de timpul de dincolo de minte/
când locuiai în apă/ într‐o mare închisă!// De din‐
colo de vremi/ visai că respiri și trăiești/ în haina
de oxigen a pământului/ și țipătul de spaimă/ când
aerul se năpustea în plămâni/ fixându‐te în noul
anotimp/ al timpului măsurat de oxigen.// Viața
trăită între cele două sânuri:/ al Tatălui/ și al ier‐
bii.// Măsură a timpului meu/ haină întoarsă/ îm‐
brăcăminte peticită/ cu oxigen/ și eter.” (p.64)

Într‐un fel, forțând „timpul de dincolo de minte”,
filosofic, poetul caută limbajul primordial, limba pa‐
radisiacă, „limba păsărilor”, dar și a fraților‐arbori
(de aici nu trebuie să ne surprindă varianta poate și
arhaică a pluralului la „sân”!), poemul „Visul măru‐
lui” fiind o adevărată lecție de înfrățire sapiențială
între regnuri considerate de profani diferite:

„în fiecare toamnă/ mărul/ își pierde fructele și
frunzele/ cu bucurie// dezvelit de podoabă/ sărac
de daruri/ în gerul Bobotezei/ visează florile/ pe
care copiii cu merele lui în obraji/ colindă.// Îngerii
colindători/ agață în mărul adormit în grădină/ sor‐
cova veselă/ ca să trăiți/ să‐nfloriți/ ca un măr/ ca
un păr/ ca un fir de trandafir.// iar copacul visează/
anotimpurile vieții.” (p.65)

Cum spuneam, îndrăzneață apropierea dintre
realitate și vis, visul ca realitate, pentru noi, oamenii,
„drumeți la poarta veșniciei”, visul cel frumos al lui
Dumnezeu, versuri precum „Când nu vom mai visa/
nu vom mai fi.” fiind chei interesante pentru o lectură
primenitoare, deschizătoare de noi înțelesuri, de
alte pregătiri sufletești:

„Stăteam pe o bancă/ la umbra cheii/ înaltă cât
o galaxie/ și poarta iubirii/ încă nu strălucea.// Pe
o cărare lăptoasă/ îngeri și oameni/ călătoreau spre
răsăritul/ care nu se vedea/ dar se credea.// Oameni
frumoși/ luptătorii cu părul alb/ călătoreau spre
rai;/ furnici luminoase/ pe prispe de sidef.// La răs‐
timpuri/ se auzea trâmbița/ și loc de trecere făceau./
Veneau martirii/ singurii cetățeni ai Edenului/ cu
părul negru ori blond.// Dincolo de umbra cheii/
din pletele mucenicilor/ curg mărgăritare!” (pp.19‐
20)

Cert este că avem de‐a face cu o Re‐Împrospătare
firească a Discursului liric mistic, oricine deschide
Cartea sfântă cu dragoste simțind răcoarea și zum‐
zetului Izvorul Apei Veșnice care, la semn potrivit,
înalță valurile Oceanului primordial, „adâncul de
ape”, „mijlocul apelor” ( a se vedea „Facerea”, capi‐
tolul 1, în diverse traduceri!)... Desigur, poetul Marcel
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Miron nu uită sau își aduce aminte din când în când
că este în „Așteptare”:

„Cânt și aștept/ pentru că în coșul sufletului meu/
împletiti din raze de lună/ soarele blând/ va veni în
e să apună.// Din caierul speranței/ trag fir subțire/
să‐mi țes cămașa de zale/ pentru costumul de
mire.// Suspin și mă întristez/ pentru că în coșulețul
meu/ cu bucurie lucrat/ cucul/ pasăre cenușie/ pe‐
nserat/ ouă de vânt a ouat.// În turbulențe fierbinți/
clocesc ouă de cuc/ până când/ în inima mea/ cusută
cu raze de lună/ un soare bătrân/ va uita/ un ou de
lumină.” (p.22) Poem emoționant, amintind de lirica
unui Valeriu Valegvi, par exemple!

Surprinzătoare, din unele puncte de vedere, mâi‐
nile întinse către scriitori în general, poeți în parti‐
cular (preotul nefiind, ar fi fost chiar culmea!, ca fi‐
losoful care a alungat poeții din cetate!, existând
chiar și o interesantă distincție poeți‐preoți, la p.23),
în texte precum „Din cununa lumii” sau „Griji”, din
acesta din urmă (p.25), citând: „Ai grijă de poet!/
Numără‐i zilele și anii.//(...)/ Trebuie să aibă harfa/
pentru somnul străjilor/ vămilor văzduhului/ și
iarba fiarelor impregnată în amprentele lui.// Când
va vorbi în limba păsărilor/ fiarele i se vor gudura
la picioare.// darul poeților ‐ să‐și deschidă singuri
raiul.”

Departe de ceea ce Malraux denumea „pseudo‐
artă sau pseudo‐frumusețe”, preotul poet, adică pă‐
rintele‐întru‐vis‐liric știe cât de importantă este ru‐
găciunea înaintea plonjonului în somn odihnitor, de
aceea cartea chiar începe cu o „Rugăciune” către
Maica Domnului: „Maica îngerilor/ maica salvatoare
a omenirii/ aripa luminoasă/ geana veselă a privirii
albastre/ pe miriștea din pustia vieții noastre/ de
pe tărâmul celălalt.” (p.12)

Există și poeme cu un puternic sâmbure epic,
precum în „Prin lada cu amintiri” sau „Poem pentru
Remus”, „Dureroase despărțiri” având accent de bil‐
dungsroman, „Toamne” (p.36) fiind clar un poem
capodoperă, unde ecouri de lirică populară și din
Ion Barbu („barbianismul de fond” este observat și
de către Th. Codreanu!) se împletesc pentru un stri‐
găt autentic de „must în fierbere”! Care să urce, stri‐
găt‐must înăsprit către „Prietenii noștri, stelele”
(p.40), care ne aduce aminte de o înrudire ontologică
prea puțin valorificată liric și, prin alt text,
„Meditație”, și de faptul că suntem cu toții navetiști
între pământ și ceruri (p.43)!

Și unde este vin, trebuie să fie și pâine, și suntem
binecuvântați cu o „Maica a pâinilor” de neuitat:

„Maica noastră dragă/ pâini a născut/ copii ru‐

meni/ țipând după viață.// Îți clătinau capetele în
soare/ ulcele de lut/ spălate de timpul fugar/ și
pline de visul sublim al vieții.// Și era/ ca o sălbatică
sete de îmbrățișări/ în grădina de foc/ de lângă/
cuptorul de pâini coapte/ ca iima ei fierbinte.” (p.45)

Bref, Părintele Marcel Miron, un poet bun ca pâi‐
nea caldă, fugit pentru o vreme de pe frescele bise‐
ricilor hușene pentru a da o altfel de Bunăvestire
(este aluzie la o altă capodoperă, p.46), „pescar ama‐
tor” trăgând la năvod pe corabia scufundată, totuși,
tot din prea multă iubire, lasă o mărturie ziditoare
pentru vremea holerei pe care am prins‐o generațiile
noastre: există poeme precum „Șantier sacru în pan‐
demie” ori „Constructor”! Vorba aceluiași Th. Co‐
dreanu, maestru de urmat întru comentariu critic:

„…poetul devine Constructorul care să aducă fi‐
rescul, transparența în cetatea lumii…” (p.6)

Oarecum după sfatul lui Lucian Blaga, conform
căruia nu ar trebui să dezvăluim mai mult decât ar
trebui (sau cum nu ar trebui) din minunile
existenței, poetul acoperă comori „cu flori și pânze
curate” (poemele sale), nu neapărat „scoase din cu‐
fere vechi și lăzi de zestre bătute în ținte de argint”
(versuri din poemul dedicat memoriei marelui ro‐
mân Nicolae Dabija – hellas, scriu aceste rânduri
chiar în ziua în care Nicolae Dabija ar fi împlinit 74
de ani!), dar nu pentru a le ascunde, ci pentru a le
lumina cu strălucirea cuvenită, la momentele potri‐
vite, așa cum unele sfinte moaște sunt dăruite ve‐
derilor omenești numai la Sărbători, îndemnând, de
fapt, la veșnica, întineritoarea Căutare, în mai multe
sensuri, precum se vede/ citește și în poemul „În
căutarea ta”:

„Nu încetez a te căuta pe tine/ miraculoasa mea
durere călătoare.// Să te repun în locul/ de unde
Creatorul mi te‐a luat/ și ți‐a dat libertatea de‐a mă
iubi.// Nu încetez a te căuta/ printre valurile mării/
care oftează/ spre țărmuri pururi însetate.//
Consistența apei dispare/ numai în cetatea noastră
de nisip/ cea mai durabilă operă a copilăriei.// Cul‐
cat pe țărm/ în mângâierea brizei/ te aștept să vii/
ca o dureroasă împlinire/ a două picături de apă/
din izvoare diferite.” (p.15)

Tainic, Poetul Marcel Miron confirmă ceea ce
scria cândva Mitropolitul Antonie de Suroj: „este o
persoană a cărei vocație rezidă în a transmite un
sens; în a extrage sensul din lumea din jurul său; de
a ne dezvălui profunzimea și sensul lucrurilor pe
care cei mai mulți dintre noi sunt incapabili să le
vadă și, destul de des, chiar și să le exprime.”

Adi Leon Secară



…cu Iubirea fac schimb

…Și natura ce vinovată pare
de umbra teiului cu parfum ceruit,

Și rochia albă de mândră fată
în care  păcatele zilei se‐nchid?

Și existența lumii‐de luna plină
purtată prin vremi‐sfios labirint,

Și chiar moartea însăși mai boemă
ca nicicând  ‐ scriind fără fir,

Cu  tot Universul  bulversat
de poezii ce nu se cântă

Pe un răsărit cu soare trist
Toate, cu Iubirea fac schimb!...

Nu știu

…Mă grăbesc
spre țările calde.
Nu știu
De o să‐mi găsesc vre‐un cuib,
mă mai întorc vreodată….??!!

Plec!
Am hoinărit  destul pe aici
Cu toamna‐nfometată
De pasărea din mine

De pasărea din mine
m‐am lăsat purtată
și,
nu știu de‐o să știu
să aflu  cuib
în zborul meu de taină‐
“corolă de minuni a lumii”!

Dansai

…Când se lăsa adânc amurgul cald de vară

Și când în vise totul se‐afunda

Te mai zăream în prag de seară

Cum printre plopi cu umbra ta de ceară

Dansai.

Dansai!

Și‐njurul tău poeme,

versuri albe‐n liniște dansau

te copleșeau cu sărutari de vise și fericire

pe care tu în umbra ta de ceară n‐o ai

și tot dansai!...

Singurătate

Fără culoare doar adieri .

Frânturi de clipe –n acorduri mute

Însoțesc memoria  până departe…

Nu știi până unde căci nu avem 

Sentiment de cuprindere

Și nici lumea nu are timp de noi.

Și atunci, în toate cuvintele  

Găsești  ‐ singurătate!
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„Omul pădurilor” de Elena Netcu
Povestea vieţii lui Wolf

În noul său volum Omul pădurilor (Ex Ponto, Con‐
stanța, 2021),  după cele zece cărți de proză plus
opt de versuri, Elena Netcu își adeverește, dacă mai
era nevoie, talentul de narator nativ și educat apoi
prin multele lecturi, altfel nici n‐ar fi fost posibil ca
scrierile sale să capete valoare stilistică și simbolică.
Stilistic vorbind, linia compoziției narative urmează
regulile tehnice care se impun alcătuirii unui roman,
iar simbolic prin mesajele care concretizează ideile
privitoare la destinul uman, mereu supus istoriei de
neevitat. Romanul tratează teribila problematică a
omului vertical, îngenuncheat până la urmă de sis‐
temul conflictual și inflexibil.

Povestea vieții lui Wolf (porecla asta
personajul o căpătase după ce umblase
prin țări străine, după Revoluție) oglin‐
dește în fond mersul unei societăți intrate
în haosul producător de suferințe, surdă
la nevoile reale ale oamenilor, la dorințele
lor mereu neîmplinite. Trăirile protagonis‐
tului se desfășoară într‐un decor natural,
în apropierea pădurii care mai ameliorează
ambiguitățile provocatoare de stări psihice
periculoase: „Mă duceam des în pădure,
îmbrățișam stejarul meu singuratic ca și mine, co‐
lindam văioagele, beam apă de izvor, îmi răcoream
sufletul, mulțumeam pentru acest rai umbros, ve‐
neam acasă spășit, cu mintea limpezită.” Dintot‐
deauna există o comuniune, o legătură firească în
interiorul naturii, cum ar trebui să fie și la oameni,
aici însă sunt mult mai mult  vizibile pentru inițiații
în frumosul natural, nu oricui se dezvăluie și nu ori‐
cine e onorat de revelație. Pădurea prin vitalitatea,
grandoarea și splendoarea ei nu are conținutul fizic
și estetic al unei opere de artă?

Zbuciumul aventuros al lui Wolf, după toate măr‐
turisirile și mai ales după regretele lui odată cu dis‐
pariția în lumea cealaltă a fiului și a soției sale Ica,
pe care a iubit‐o cu toată ființa, dar pe care a înșelat‐
o de atâtea ori, se încadrează permanent într‐un con‐
flict cu sine, unul devoalat de autoare cu arta unei
descrieri care nu te lasă să părăsești lectura cărții,
ca‐n poveștile Seherezadei, mereu curios să vezi ce
se mai întâmplă. Am spune că Elena Netcu are știința
instigării imaginației pusă la treabă într‐o combinație
(ne)dorită cu realitatea. Este o cale de a sonda drama
existenței, viața însăși a personajului cărții este o
dramă, una care nu‐și pierde caracteristicile abisale
fie și în condițiile unor întâmplări aventuroase cu

impact moral. Și Wolf se mărturisește: „Acum, când
îmi arunc un ochi în trecut, îmi dau seama că nimic
n‐a fost întâmplător. Tot ce mi s‐a întâmplat a fost
dirijat de cineva de Sus. Să știi de la mine că toți sun‐
tem lucrări ale unei mâini nevăzute. Venim pe lumea
asta să iubim, mai mult sau mai puțin, să suferim, să
plătim poate ce n‐au plătit părinții, moșii și strămoșii
noștri înaintea noastră. Asta se numește karmă, iar
eu am avut o karmă proastă.”

Întâlnim pe parcursul lecturii romanului (să fie
unul social‐politic!?) multe întâmplări, mai ales când
plutim într‐o lume a necunoscutului (doar suntem și

în plină pandemie) și când vremurile au de‐
venit de‐a dreptul ciudate. Elena Netcu știe
să „coloreze” evenimentele petrecute cu
esențele unui limbaj folcloric, cu expresii
neaoșe, găsite și regăsite în literatura popu‐
lară, cu iz vulgar unele dar care exprimă si‐
tuații la limită răspândite în viața de zi cu
zi. În singurătatea bătrâneții lui, cu amintiri
din lungul timp trăit, Wolf aude mereu vocea
mamei: „Mieluță mamă, ia vino tu la mama”,
se refugiază, ca o salvare, în lumea albinelor
ce roiesc la marginea pădurii: „Nimic pe lu‐

mea asta nu te fascinează, nu te disciplinează mai
mult decât să descoperi o societate minusculă care
se conduce după legi clare de la care nu ai voie să te
abați. Lumea s‐ar îndrepta dacă ar lua ca model viața
albinelor. Este acolo o precizie, o ordine, lucruri făcute
cu mare artă, pentru a scoate esența, mierea prelu‐
crată cu o migală inegalabilă. Oare suntem noi cele
mai evoluate ființe de pe pământ?”

Reprezentând figura omului simplu, Wolf se fo‐
losește de fluxul memoriei pentru a trece în revistă
toate furcile vieții (școala, tinerețea, armata, securi‐
tatea, neplăcerile meseriilor practicate, migrația, in‐
clusiv insuportabila pandemie apărută ca din senin),
metamorfoze decisive ale destinului implacabil, la
care reacțiile tipice (românești) îmbrățișează modul
ironic de a da cu tifla fatalității cu cutremurările ei.
Ca o consolare, ca un drum spiro, spero (cât respir,
sper). Sentimentul acut al singurătății, pe fondul tre‐
săririi la ideea trecerii necruțătoare a timpului, îți
procură conștiința limitei existențiale, de unde in‐
certitudini și disperări, mai toate drumurile se închid.
Disperarea e o stare‐fenomen ca rezultat al unor
trăiri și acumulări negative, înăbușite, care duc
uneori la reprimări nebănuite. Și peste toate și ne‐
norocul de a apuca vremuri abominabile, cu anomalii
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strigătoare la cer. Însinguratul Wolf trăiește toate
acestea într‐un amurg pe care‐l acceptă fără voia lui.
Elena Netcu tratează cu circumspecție în paginile
cărții sale această temă, tema grelei singurătăți.
„Țiuie urechile de singurătate”, cu întreruperi doar
la apariția de coșmaruri, fantome, vrăjitoare, năluci.
Până la urmă „toți devenim străvezii, stele căzătoare,
uniformizate și așezate în linii, ondulându‐ne ca niște
firave unde magnetice”. Wolf moare la spital (de co‐
vid?, nu se știe exact), singurătatea s‐a terminat și
ea. Omul pădurilor a fost „un om drept, un revoltat,
un rebel, gata să răstoarne munții, să combată idei…
Wolf a intrat în poveste…” Bătrânii, mai ales cei sin‐
guri, sunt prieteni și cu viața și cu moartea.

Scrisul Elenei Netcu se distinge printr‐o consec‐
ventă radicalitate, vituperând, ridiculizând derapa‐
jele de tot soiul ale societății, avem de‐a face cu  o
abilitate a persiflării, cu deprinderea de a arunca o
privire lucidă asupra lumii noastre, dezbărată de
impuse opreliști și prejudecăți. Verva și inspirația
scriitoricească, finețea de observator, flexibilitatea
stilistică potențează toate profilul de romancier ve‐
ritabil al Elenei Netcu. Narațiile ei ne amintesc de
Ștefan Bănulescu cu ale lui scrieri de atmosferă, de
Panait Istrati cu proza mediului populat de oameni

simpli, chinuiți și revoltați, dar animați de nostalgiile
firești. Evident, epocile sunt diferite însă și atunci și
acum problemele vieții se repetă în mare măsură.
Povestirile frapante din Omul pădurilor, adunate
sub acest titlu inspirat, dobândesc o unitate de struc‐
tură, continuitate de idei cu valoare sugestivă. Chiar
prin simple expresii, capabile însă de sublimări ale
stărilor de nefericire, provocate de dușmănie, iubiri
neîmplinite, deziluzii și câte altele, textul este vioi,
cu personaje bine conturate (Ica, Grațiela, Gogu, Țu‐
gui, Lavrente). Mijloacele epice utilizate de autoare
nu riscă sentimentalismul gratuit, încât poveștile de
viață, de dragoste, de moarte confirmă repetarea
lor de când e lumea. Drama omului în singurătate
poate fi presurată din când în când cu o undă de li‐
rism discret într‐o tensiune epică, una care produce
căldură și limpezire, simțăminte atât de necesare
celui înconjurat de asperități și nefericiri. Valurile
memoriei fac aici pronunțate atingeri cu valurile
prezentului, încât și frica, drama și singurătatea coa‐
bitează cu un fel de miracol al existenței. Și peste
tot, amintirea ca excelent liant narativ al scriitoarei
dar și ca document al destinelor și vremurilor ac‐
tuale ce nu vor fi ușor uitate.

Nicolae BUSUIOC



Într‐o primăvară timpurie mă mutasem cu poli‐
clinica într‐o clădire unde aveam un cabinet de psi‐
holog  aflat la câteva stații de troleibuz de casă. 

O femeie între două vârste îmi ceru să o primesc
într‐o seară, neavând programare. Povestea ei mă
întristase. Era parcă decupată din filmele americane
unde se întâmplă atâtea năzdrăvănii. Venise să ceară
sprijin psihologic, deoarece nu mai putea trăi cu o
povară pe suflet. 

Era căsătorită și soțul, după mai mulți ani de căs‐
nicie, s‐a retras fără nicio explicație în cea de‐a doua
cameră a apartamentului în care locuiau. Din acel
moment, comportamentul fată de ea s‐a transformat
în prietenie. Totul decurgea normal, mai puțin par‐
tidele de sex. Ea nu a întrebat de ce nu o mai dorește,
el nu a dat explicații de ce luase acea hotărâre. Trăiau
singuri în doi, ca multe alte cupluri. S‐au complăcut
să trăiască înnodați astfel, fără să încerce vreunul
un gest de împăcare. A sperat ca viața lor de cuplu
să revină la normal, ceea ce nu s‐a întâmplat. 

Apoi, într‐o primăvară, primi invitația de a săr‐
bători alături de colegi 25 de ani de la absolvirea
facultății. Se pregăti pentru festivitate, nebănuind
că acolo îl va găsi pe fostul prieten din studenție,
divorțat și recăsătorit cu o colegă de grupă, despre
care nu știa de mult timp nimic. Pe parcursul vieții
s‐au mai văzut ocazional, dar asta a fost tot. Întâlni‐
rea avea să o marcheze de data aceasta enorm. La o
simplă strângere de mână, a simțit cum plutește. 

‐ Cum îți mai merge? întrebă el, fascinat de felul
cum arăta. Nu te‐ai schimbat deloc.

‐ Relativ, îmi merge bine, am mai urmat o facul‐
tate și iată‐mă lucrez în domeniul farmaceutic.

‐ Înseamnă că ai bani, spuse, arcuind sprâncenele
stufoase.

Cuvintele o determinară să dea un pas înapoi.
Ciudat. Îl știa foarte reținut, la locul său, dar lumea
se mai schimbă. A invitat‐o de mai multe ori la dans,
spre surprinderea colegei, dar l‐a lăsat să o
îmbrățișeze și să‐i zâmbească pentru fiecare cuvânt
șoptit.

‐ Poate ne vedem după mascarada asta.
‐ Sunt foarte ocupată… a spus, prefăcându‐se că

își caută telefonul în poșetă...
‐ Tot în capitală locuiești?
Întrebarea o lovi în moalele capului. Avea impre‐

sia că devenise un animal vânat.
‐ Da! De unde știi?
‐ De la nevastă‐mea. Mereu vorbește despre tine

că erai o studentă bună. 

Te știam altfel. Dacă nu era
mototolul acela de ardelean, azi
poate eram împreună. Tot cu el
ești măritată? 

Nu i‐a răspuns. La plecare au făcut schimb de
cărți de vizită, sesizând fulgerător fața încărcată de
tristețe. După câteva zile, s‐a trezit cu el la ușa far‐
maciei unde lucra. Era disperat. Dorea să‐i acord câ‐
teva minute.

‐ Știi, am dorit de mai multe ori să te întâlnesc,
dar tot a intervenit câte ceva. Fără să vrea, a început
a i se destăinui.  Nici cu Jana nu o duc strălucit. Mi‐
am lăsat soția pentru ea… Sunt băgat în afaceri de
tot felul, nimic nu‐mi merge.

‐ De ce îmi spui toate acestea? a întrebat, contra‐
riată de comportamentul său.

‐ Unele femei, așa cum ești tu, aduc noroc
bărbaților.

‐ Nu înțeleg… 
De fapt, înțelesese foarte bine, dar nu dorea să

dezvolte subiectul. Îl privi bănuitoare, jucându‐se
cu ochelarii ce‐i avea în mână.

Au vorbit de câteva ori la telefon, apoi totul a in‐
trat în uitare. După vreo 2‐3 ani a căutat‐o din nou.

‐ Sunt la un curs de perfecționare în București.
Mi‐ar plăcea să ne vedem, dacă nu ai nimic împo‐
trivă. Nu refuza un prieten, te rog!

‐ Cum de ți‐ai adus aminte?, spuse femeia uimită.
Sau ți‐ai activat agenda personală cu telefoanele fos‐
telor prietene?

‐ Ești rea! Am avut încurcături. Vorbim…
De ce știa foarte bine că era același neînțeles și

instabil? Avea un cusur de care nu se debarasase
niciodată. Răscolea amintirile, inspecta realitatea,
încercând să gestioneze situația în care se afla,
agățându‐se de nimicuri. Dacă ceva nu‐i era pe plac,
sau era depășit de situațiile care îl traversau, se eva‐
pora din peisaj. 

Ce a urmat a fost de înțeles, derularea cu poticneli
a unui film de dragoste siropos întrerupt de destăi‐
nuirile bărbatului nefericit în căsnicie. Relația lor
nu a avut continuitate. Femeia și‐a pus întrebarea
dacă toți bărbații de pe lume își înșeală nevestele
de care nu se despart, nu pentru că nu le mai iubesc,
așa, pur și simplu. Sau trăiesc în concubinaj, cu tot
felul de persoane, unele dubioase, pe care le numesc
amante. Viața trăită aventuros aduce nefericiri.

După un timp, el a sunat‐o la telefon. Femeia,
după aproape un an de terapie la psiholog, a reușit
să‐l țină la distanță. 
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A doua șansă*

*Fragmentul face parte din proza scurtă Confesiunile unui psiholog
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REȘIțA ÎN SĂRBĂTOARE

‐ Mai ești atrasă de mine?
‐ Poate la început eram, apoi, când relația noastră

de prietenie a devenit plictisitoare, m‐am săturat și
eu. Gânduri, promisiuni, drumuri fără rost, cuvinte
aruncate la întâmplare, iată ce a contribuit la des‐
trămarea amiciției noastre. Mi‐ai lovit obrazul de
atâtea ori cu privirea răutăcioasă, cu câteva cuvinte
neprietenești, dar ți‐am zâmbit. Ce a mai rămas? O
suferință prelungită. M‐am obișnuit cu asta, face
parte din meniul meu zilnic. Ultima dată când te‐
am văzut erai vizibil îmbătrânit, fără strălucire în
priviri, cu inima goală. Am știut că nu se va ajunge
nicăieri ciugulind firimituri aruncate de celelalte
relații. Să lăsăm lucrurile așa cum sunt, e mai bine
pentru amândoi. De ce să ne amărâm existența?

‐ Dar cu o a doua șansă cum rămâne? 
Vocea îi era iritată și, evident, aștepta un răs‐

puns.

‐ Am trecut amândoi prin a doua șansă. De ce
vrei să înnozi ceva ce nu a mers? 

Oftând, bărbatul a închis telefonul. 
Uneori nu este indicat să‐i judecăm pe cei care

traversează, într‐o viață de om, o dramă pe care o
ascund sau încearcă să scape de ea. Deși majoritatea
suferim pentru o iluzie care ni se pare măreață, ne
reîntoarcem să trăim uneori fericiri mărunte. 

În timpul consultațiilor la cabinet, mi se adresa
des întrebarea dacă iubirea se confundă cu deza‐
măgirea, cu ura, cu lipsa de responsabilitate sau cu
gelozia. Când ești pus să‐i analizezi pe alții, răspun‐
surile nu se lasă întârziate. Oamenii sunt hotărâți
să sacrifice totul pentru fericirea lor, dar și din
dorința de a avea un trai confortabil. Atunci când
nu‐ți înțelegi trăirile, pasiunile, confuziile, apare de‐
zechilibrul.

Violeta Craiu 

Școala de fotbal ,,Marcel Răducanu ‑ Arte și meserii’’ răspunde prezent

Un renumit fotbalist român, Marcel Răducanu, eroul romanului cu titlul 
„M. Răducanu, talent, Fenomen și Legendă”, scris de avocatul George Coca‑Lob

În zilele de 8‐9 august, Reșița a primit vizita  re‐
putatului nostru fotbalist internațional Marcel Ra‐
ducanu. Acesta a debutat în Divizia A la Reșița în
data de 22 aprilie 1973, în meciul C.S.M.Reșița‐
Steaua, câștigat de ,,Rosso‐nerii" din Banat cu scorul
de 2‐0 (0‐0), golurile fiind marcate de extrema Ioan
Florea în minutul 55 și de mijlocașul Aurică Beldeanu
în minutul 56 din penalty (O tempora. Ce vremuri!). 

Marcel Raducanu nu a uitat acest lucru și este
mândru să revină în inima Banatului montan la
Reșița. În timpul vizitei la Reșița, marele fotbalist a
avut mai multe întâlniri profesionale, va depune co‐

roane de flori la mormântul fostului Ministru al apă‐
rării naționale, Sorin Frunzăverde și la mormântul
fostului sau prieten și coleg de la echipa națională
de juniori a României, Mircea Chivu. 

Ziua de 8 august s‐at încheia cu un antrenament
condus de Marcel Raducanu și echipa lui tehnică,
care i‐a avut ca protagoniști pe micii fotbaliști ai
Reșiței, la stadionul din Valea Domanului începând
cu ora 18,00. 

Tot pe 9 august au avut loc următoarele activități
la sediul Camerei de Comerț din Reșița:

• la ora 9,30 Conferință de presă 
• la ora 10,30 lansa‐

rea romanului ,,Marcel
Raducanu, Talent, Feno‐
men și Legendă". 

Cartea îl are ca autor
pe domnul conf. univ.
dr. George Coca, avocat
definitiv în Baroul
București, reprezentant
de seama al mediului
academic din România. 

La lansarea cărții au
participat nume sonore
din fotbalul romanesc,
distinși jurnaliști, pre‐
cum și un numeros pu‐
blic.
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Vasile Mandric
(Brăila)

Uvertură
‑ Danielei Gumann ‑

Mi‐e drumul lat, dar inundat de ape
Și‐aștept să vină înc‐o viitură
îmi dau, mereu, cu palma peste gură,
De tine n‐am să pot să fiu aproape.

Cum viața mea a fost, mereu, prea dură, 
Am vrut un duh de rele să mă scape, 
Făcând ca ghinionul rău să crape,
Atunci când te‐am văzut ca zână pură.

Și‐un vis durut, începe să mă sape,
Ce‐i încărcat de ciudă și de ură,
Că sufletul deloc nu‐l mai încape.

Sonetul meu, o ia pe scurtătură,
Parcă se joacă la pian pe clape 
Și‐ncearcă să mai cânte‐o uvertură. 

Ce mi se cuvine

Mă‐ascund în dosul celor ne‐nțelese, 
Celor ce sunt, dar nu le vezi din fire 
Sau celor ce‐au fugit în amintire,
Când vremurile‐au devenit perverse.

Am smuls trecutul din nemărginire 
Și‐o întrebare‐n jurul lui se țese,
De unde soarta blestemată iese, 
Care‐mi transformă tot în amăgire.

Oare‐am primit eu ce mi se cuvine? 
Gromovnicul îmi scrie texte adese,
Să merg pe dungă, între rău și bine.

Eu știu precis că nu am vreme bună, 
În suflet mai ascund comori diverse, 
Și‐mi suflă un uragan, parcă‐i furtună

Delir

Destinul meu se‐ascunde‐ntre cuvinte, 
Căci uneori îl simt în câte‐o frază,
Cum mă transformă într‐un fel de rază, 
Ce‐mi fulgeră prostiile din minte,

Mai am și‐un Pegas, care mai nechează 
Și‐așteaptă ca să urc în șa cuminte,
Să plec unde mă cheamă doruri sfinte,
Pe unde mintea zilnic delirează.

Am soarta, să nu‐i trec pe dinainte, 
Privindu‐mă, o simt cum mai oftează,
Cu treizeci de arginți, ca preț, mă vinde.

Mă străduiesc să am gândirea trează, 
Căci vine‐o vreme, ce‐n vârtej mă prinde 
Și s‐ar putea ca să devin o loază! 

Vise
‑ lui Constantin Gumann ‑

Ce credeți voi, c‐a mai rămas din mine? 
În drumul vieții le‐am pierdut pe toate, 
Nici nu mai pot, deloc, să dau din coate 
Și‐aștept nenorocirea care vine!

Ce credeți, voi, la vârsta mea se poate, 
Te‐ndrăgostești, lulea, chiar de regine, 
Trecutului îi ceri numai virgine, 
În amintiri prin vise să înnoate!

Când mă‐odihnesc, iubirile‐s vecine,
Din umbra vremii, somnul blând le scoate, 
Dar nu se‐ntâmplă, aceasta, cu oricine.

Și scot din fraze vorbe poluate,
Le‐arunc la naiba, sub un mărăcine,
Să știe‐o lume că sunt anulate?
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Virginia Dimofte‐Chiriac realizează o schiță mo‐

nografică asupra biografiei literare a lui Sterian Vi‐

col, alegând pentru aceasta o structură inedită pe

care o intitulează Sterian Vicol – Harfa de Țuțcani.
Excurs monografic1. 

Excursul critic are ca punct de plecare opera scrii‐

torului, numit prin metafora identificatoare – harfa
de Țuțcani, mod de a‐i preciza rădăcinile, întrucât

Sterian Vicol a văzut lumina zilei la Țuțcani, în

județul Vaslui, la 9 mai 1943, zi de naștere pe care o

împarte cu Lucian Blaga, și continuă, într‐o

alternanță operă‐receptarea critică a

operei, cu capitole în care cei doi, Ste‐

rian Vicol și Virginia Dimofte‐Chiriac,

ca‐ntr‐un inedit interviu, dialoghează,

schimbă perspectivele și registrele de

comunicare. Capitolele sugerează acest

schimb al perspectivelor, menținând

balanța contribuției fiecăruia: Cronolo‑
gie, Coordonate biografice,
Considerațiuni critice, Pagini alese din
proza și memorialistica Poetului, Reflecții
pe marginea unor referințe critice, Con‑
fesiuni și interviuri, Traduceri în limbi
străine, Corabia lui Sterian – un poem
inedit, încheiat cu un grupaj iconografic – Album foto
de ieri și de azi.

Modalitățile de receptare/clarificare a scriitorului

și a operei sunt diverse, în intenția unei curpinderi

cvasitotale, în așa fel încât toate compartimentele

literare să fie luate în considerație: poezie, proză,

jurnal, interviuri.

Astfel, structura acestei monografii se dovedește

inedită, prin intenție, vizând, deopotrivă, viața au‐

torului (Cronologie și Coordonate biografice), cât și

opera, reflectată în receptarea ei critică

(Considerațiuni critice). Ineditul structurii vine din

aceea că nu doar monografistul își construiește pro‐

priul discurs critic, ci autorul însuși participă/in‐

tervine în această dublă biografie: a autorului și a

operei, aducând, prin selecția textelor și prin confe‐

siune, un punct de vedere intradiegetic. 

Luminată din pespective diferite, monografia ar

trebui să acopere toate zonele de interes, lăsând

posterității o biografie clară, cu mistere elucidate,

cu informații de istorie literară asupra genezei unei

opere sau alteia. Totuși, per total, pare că ceva

lipsește. Referințele critice asupra operei lui Sterian

Vicol nu sunt suficient sintetizate pentru a alcătui

un discurs critic personal, autoarea mărginindu‐se

la simple reflecții, fără un decis punct de vedere

critic propriu. Tot așa, confesiunile autorului, care

ar fi putut fi integrate capitolului Coor‑
donate biografice, ca luminări par lui
même, par lipite artificial. Discursul critic

se pierde, astfel, în fața unei inventarieri

insuficient sistematizate. 

În prim‐plan, căci discursul critic este

secund, se află creația lui Sterian Vicol

în pagini alese de proză și de memoria‐

listică, în traduceri ale creației în limbile

rusă, franceză și engleză, ceea ce face ca

lucrarea să fie mai mult antologie decât

monografie. Cartea își poate motiva

importanța prin poemul inedit Corabia
lui Sterian, un poem amplu de 78 de

strofe, modul simbolic al poetului de a marca trep‐

tele vieții, parcurse ca urmaș al lui Orfeu, poet cu

memoria lui Femios, laitmotiv al biografiei lui Sterian

Vicol, prezent în cele trei volume Memoria lui Femios
I, urmat de Memoria lui Femios. Manuscrisele lui Te‑
rian, II, Memoria lui Femios. Ielele și elegiile lui Terian,
III.

Toposul Țuțcani, despre care poetul Sterian Vicol

mărturisește: „...Copilăria, locul copilăriei mele, satul

Țuțcani din Moldova de Mijloc, au însemnat izvor și

leagăn pentru viața mea, pentru scrisul meu. De alt‐

fel, cititorii au recunoscut, sunt sigur, acest lucru,

lecturând Harfele grâului, Corabia seminței, Sigiliul
grădinii, primele mele cărți, dar și pe celelalte, în‐

cheind cu seria de volume având titlul Memoria lui
Femios...”, este geografia lui sacră, ca Humuleștii lui

INTERPRETĂRI

Harfa de țuţcani
Excurs monografic, schiţă pentru o monografie viitoare

1Virginia Dimofte‐Chiriac, Sterian Vicol – Harfa de Țuțcani. Excurs monografic, Editura Timpul, Iași, 2022.
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Ion Creangă, un loc plin de minunății, care‐i trans‐

mite poetului seva lui regeneratoare, ale cărei urme

se resimt în toată opera, publicată începând cu de‐

butul din 1978 la Editura Eminescu cu volumul Co‑
rabia seminței, căruia îi urmează Edena (1981), Vâ‑
nătoare nocturnă (1981), Sigiliul grădinii (1983),

Lacrima învingătorului (1984), Repaosul focului
(1985), Vindecarea în păcat (1991), Daimonia
(1995), Sunt putred de tine (1998), Corabia – labi‑
rintul Celălalt (1996), Domnișoara Cucută (2001),

Clipa tăind subțire hohotul zăpezii (2003), Norul și
inima (2006), Memoria lui Femios (2011), O sută și
una de poezii (2020). Legătura afectivă, deopotrivă,

empatică și comprehensivă, cu locurile natale, e mo‐

tivată de prezența luminoasă a părinților, de năz‐

drăvăniile specifice vârstei, de experiențele înteme‐

ietoare, necesare în/pentru construirea

personalității.

Există, apoi, o coerență a destinului poetic al lui

Sterian Vicol, acel destin care se decide pe deasupra,

ignorându‐l aproape cu totul, urmând propria co‐

eziune și logică, fapt sugerat de laitmotivul corabiei,
prezent în titlul primului volum, Corabia seminței,
și în cel mai recent poem Corabia lui Sterian, centrat

pe simbolismul biblic al corabiei, arca lui Noe. Ca un

Noe al poeziei, Sterian Vicol salvează pe corabia lui

frumosul, convins că frumusețea, așadar, poezia,

poate salva lumea. Stanțele au cadență și ritm, fie‐

care strofă sintetizând, simbolic și semnificativ, un

gând, o stare, o iluzie, proprii orizontului de

așteptare a unui poet care continuă să creadă mistic

în puterea cuvântului de a reconfigura lumea cea

aievea, dându‐i plusul de ființă necesar pentru

conținutul în vis și ideal.

Paginile de jurnal îl dezvăluie pe Sterian Vicol în

ceea ce Roland Barthes numea intimitatea profundă,

căci sinceritatea atinge absolutul spovedaniei.

Autoreferențialul se risipește, uneori, în reflecții cu

valoare de aforism, în care adevărul de viață al eului

se topește în frumusețea metaforei: „Această stradă

singuratică la amiază, fără un copac măcar, pare o

pagină albă în așteptarea unei litere.”, „Ca un nor

care arde, iată imaginea mea despre trecerea tim‐

pului ce luminează, numai dintr‐o parte, noaptea

planetei.”, „Nu trebuie să fii orb pentru a deveni ce‐

lebru. Și, totuși, unii semeni de‐ai mei, confrați într‐

ale scrisului, se  (pre)fac astăzi că nu văd. Ce?”, „Să

treci și să rămâi – iată, enigma trăirii unui om.”.

Excursul monografic al Virginiei Dimofte‐Chiriac

este un punct de plecare pentru o monografie cu‐

prinzătoare în care viața și opera scriitorului Sterian

Vicol să‐și afle, odată cu unitatea necesară, treptele,

scările, coloanele. Deocamdată, acest demers pare

o schiță pentru un proiect viitor. Așteptările ar putea

confirma speranțele.

ANA DOBRE
14 iulie 2022

• Sterian Vicol, pe meleagurile copilăriei, La țuţcani, împreună cu nepoata sa, 
Bristena Georgiana Mantu, autoare a volumului de poezie bilingv, englez‑român, 

„Chemări lăuntrice”, lansat la Foișor pe malul Dunării și la Biblioteca V.A. Urechia Galaţi
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ESEU

Am aflat, în „Jurnal israelian” Nr. 33, 2021, un poem
magnific de Șerban Foarță, intitulat Om‑de‑Apă.  Mâhnit
„că nu‐și poate forma /păstra‐o,‐asta e enorma/ rușine
a Omului de‐Apă” ; acest soi de om se lamentează, ce‐
i drept, dar ia forma vasului în care e turnat.

Nu vreau să mă supun acestei politici/mișcări sau
ce‐o fi ea, Cancel Culture. S‐a mai dărâmat o dată statuia
lui Maiorescu. În studenția mea, zăcea pe strada Sără‐
rie, în curtea lui Ioan Nădejde, propovăduitor al socia‐
lismului și ateismului, care scotea vreo patru cărți,
între 1881 și 1884, să se  tot întrebe: Este sau nu este
Dumnezeu? Statuia a fost apoi topită și din bronzul ei
s‐au făcut clanțe rectorale. O prăvălire iarăși de statui?
Îl prăvălim pe Kogălniceanu pentru că nu ne mai place
direcția sa, a Daciei literare, dar și pentru că omul din
Cogâlnicul Basarabiei arată, din fața Universității
„Cuza”, direcția: peste Prut. Îl prăvălim și pe Xenopol?
După „cotitura” din 1944, a fost decapitat bustul lui
Goga din rotonda Cișmigiu. Da, decapitat. La Iași,
recentuț, doamna parlamentar Chichirău a făcut zarvă
privind bustul de pe Copou al „poetului pătimirii noas‐
tre”. Motivul? A fost înmormântat cu o svastică pe si‐
criu, ca și cum Goga ar fi desenat‐o cu mâna lui. Altă
consoră, cu mult mai chichirea,  a arborat un tricou cu
chipul Anei Pauker.

Da, știu că n‐a putut fi aplicat Punctul 8 de la
Timișoara, că membrii de vârf PCR n‐au fost lustrați
(cazul Ion Iliescu), dar de ce urmașii celor care au re‐
zistat ocupației sovietice ( cu arma în munți sau  prin
cuvântul scris) să fie discriminați iarăși și iarăși? Mă
întreb și eu, ca Ioan Roșca (într‐un dialog cu Dan Cul‐
cer), de ce „se incriminează aprecierea unor oameni
care au acționat într‐o perioadă în care era firesc să
aperi interesele neamului tău”? Cât despre equality of
opportunity pentru fiii de deținuți politici și pentru fiii
de activiști, poveste!

Centrul INSHREW, prin vocea domnului Florian, ne
culpabilizează ca barbari și criminali ciclic;  ne vede
rasiști, fasciști, mâncători de co‐etnici. Cine nu‐i docil,
cine nu se lasă turnat în vasul Wiesenthal ca om‐ de‐
apă , cine nu‐i intimidat de acuzele nedrepte, plătește
iarăși nesupunerea, ca Octav Bjoza, în timp ce „profe‐
sorul” Brucan, anapaukeristul, a ieșit din spuma
revoluției  pur și simplu.

Horthy a murit în Portugalia, la 90 de ani. A fost
reabilitat de unguri. Albert Wass e nume de stradă, iar
criminalul ungur deține și bust într‐un parc
bucureștean, zice presa încă liberă. Șeful INSHREW
are ce are cu bustul lui Mircea Vulcănescu, dar și cu
Valeriu Gafencu, cel mai profund uman teolog al nostru.
De ce deranjează Socratele nostru, Țuțea? Aici s‐a
ajuns, dacă într‐un manual de istorie era „consacrată”
Esca. Alternativă la Ana Ipătescu numărul 3? Sprințara
Gianina Corondan, domnișoara Meteo, călca harta Ro‐
mâniei în piciorușe. „Dame civice”, așa cum le spune
istoricul Mircea Dogaru, n‐au tată, n‐au mamă (sau n‐
au părinte 1 și părinte 2), când se vorbește despre et‐

nie, religie, tradiție. Taie vorba in‐
terlocutorilor, cât se poate de
gureșe și de decise: „Nu discutăm
aspectul ăsta, nu, nu, nu...” Ar fi „ati‐
tudine conservator‐reacționară”; or, noua „canonici‐
tate” nu‐i mai suportă pe tradiționaliști, demonizați
ca „retrograzi extremiști”, două sintagme reimpuse în
mass media.

Ești xenofob dacă te aperi de „musafiri” nepoftiți?
Dacă vorbești despre retrocedări și despăgubiri cu acte
false de proprietate? Proprietatea e sfântă doar pentru
unii, a unora? Românii au rămas agresori în Războiul
al Doilea Mondial; rezistența națională e considerată
greșită, inutilă, aberantă. Cât pe ce să învețe copiii de
școală balada lui Lazăr de la Rusca, „eroul” securist al
lui Dan Deșliu.

Viruși vechi și noi fac ravagii, cel mai rezistent fiind
virusul neomarxist. Știri rele, alarmante, de neînțeles:
apar ca ciupercile alte statui Marx, Engels, Marx și En‐
gels, Stalin... Hinc illae lacrimae!, sună o latin phraze.
De aici alte lacrimi!

De 30 de ani încoace, se tot face istoria praștie ca să
iasă argumente politice. Se deformează imaginea po‐
porului român, prigonitor de maghiari în frunte cu pas‐
torul Tökes Laszlo deportatul. Chit că a ajuns europar‐
lamentar al românilor și că se pronunță  contra lor.

În acel martie ‘90, la Tg. Mureș,  românii culegeau
bolovanii care‐i pocneau, ca să fie înarmați cu ceva.
Revăd scena: 10‐15 maturi cu furci alergau după un
băietan: „Prindeți‐l, e român!” Și‐mi amintesc oftatul
de ușurare al Anei Blandiana, după ce bietul Cofariu,
bătut cu cruzime, a fost declarat ungur de presa
internațională: Bine că‐i român , nu ungur! E ce mi‐
am spus și eu după ce am aflat că individul care a scris
mârșav actriței Maia Morgenstern, amenințând‐o cu
moartea, este evreu, cum precizează o parte a presei.
Român sau evreu, ce‐o fi , sigur este că–i bolnav psihic.
Antisemitismul ‐ o repet ‐ e boală psihică.

În Israel funcționează Anti‐Difamation League; în
Anglia, legea contra defăimării țării. La noi, MCA: Cen‐
trul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitis‐
mului. Pe de altă parte,  e musai să ai revelația tembe‐
lismului românesc și să afirmi:  „La ce să te aștepți de
la pedigree‐ul românilor?” Ba chiar apare un ONG, ținta
sa fiind „Fără români la conducerea țării.” Care țară?
România cumva? 

Când scriitorul Sorin Lavric (care nu‐i om‐de‐apă)
evocă în Parlament figuri legendare ale rezistenței ar‐
mate anti‐comuniste, e amendat, cu mânie corect po‐
litică, pentru că se abate (verb proletcultist) de la linie.
Istoricul Marius Oprea (nici el  om‐de‐apă) afirmă des‐
pre frații Muraru, Alexandru și Andrei, care văd
antisemiți pisti tăt, că, pentru ei, „suveranitatea Ro‐
mâniei e o crimă și patriotismul  o ceapă degerată”.  

S‐a destrămat doar „colosul” comunist din Carpați,
Ceaușescu, dar tehnica și strategia „Scânteii” s‐au
moștenit. Îmi amintesc bine că tatăl meu făcea haz de

OAMENI DE APĂ
de Magda Ursache



55

PORTO - FRANCO

nehaz: „Dacă Napoleon ar fi avut un ziar ca „Pravda”,
nu s‐ar fi aflat în Franța că a fost bătut la Waterloo.”
Cine a „ lucrat” diversiunea cu teroriștii (preluată acuma
de premierul Câțu, referitor la protestatari)?  Brateș,
ginerele lui Nicolschi, anunțând și otrăvirea apelor.

După ‘89, s‐a cerut „arderea bătrânilor”( îndemn
al negativistului interbelicilor, Mihai Ilovici, scos de la
naftalină), tocmai pentru că bătrânii știau bine prin ce
au trecut după ce trecuseră peste noi „tancurile Sovie‐
ticei Armate”. Și da, bătrânii sunt mai greu de prostit,
pentru că tot pățitu‐i priceput. Pe străzi, se strigau lo‐
zinci feseniste ca „Moarte pentru cei cu multă carte!”
și „Boșorogii fără dinți vor să fie președinți”, ținta fiind
Corneliu Coposu. O Antigonă declara: „bătrânețea egal
ineficacitate culturală”. Câți ani o fi având acum? Cineva
susținea, tot în anii 90, cu obstinație, „eliminarea hâr‐
burilor”, ca Anton Dumitriu, ca Noica... Edgar Papu era
cel mai lovit. M‐a durut amărăciunea cărturarului
evreu,  spunând pe un post tv: „Eu v‐am iubit.”

Toleranța se manifesta discriminatoriu. Era înțeles
și  scuzat Brucan  și  „erorile” lui, în fapt crime. Poeții
stahanoviști, ca Deșliu, Banuș, Cassian, erau declarați
vaccinați și vindecați de boala copilăriei, stalinismul.
Nu cumva pentru că înțeleseseră rapid de unde bătea
vântul?

Înainte de ‘44, România cunoștea maximum de
eflorescență culturală. A urmat urgia. De ce a fost omorât
în chinuri  istoricul Gh. Brătianu, în detenție? Pentru că
trecuse  Prutul la vreme de război, ca voluntar? Istorici
mari, oameni de cultură mari au fost declarați antisemiți
: Iorga, Pârvan, Aurel C. Popovici, Ion Petrovici, Traian
Chelariu... Am fost în ne‐cultură, suntem, acum,  în ne‐
ocultură. Respectul valorilor e acuzat ba de crypto‐co‐
munism, ba de crypto‐fascism.Un ins care abia putea
formula o frază susținea pe un canal, în 3 aprilie a.c.:
„Conservatorismul a dus la căderea celor mai impor‐
tante civilizații.” Încerca să‐l critice bâlbâit pe Constantin
Rădulescu ‐Motru (filosof al culturii și strălucit pedagog),
„dacă îmi amintesc bine cum îl cheamă”. Nu‐și amintea.
Ar fi fost în stare să‐i spună și Mortu, ca într‐o regretabilă
polemică. Omul‐de‐apă era pus pe înfierare (vocabulă
proletcultistă), deranjat de „țărănismul lui Motru, avatar
al conștiinței – ați ghicit – conservatoare. Doar n‐o să
re‐inventăm tradiția în Europa!

Anti‐conservatorii sunt deranjați de Eliade, de Cio‐
ran, de  Sandu Tudor, de  Bernea... Chiar și de Gusti.
Iar combinația patriotism + socialism mi se pare la fel
de aberantă ca ideea că ar fi o ruptură între naționalism
și europeismul lui Eminescu, Eliade, Stere, Motru,
Șaguna... De‐a dreptul dia(bo)lectică în Infernaționala
(mulțumesc, Dan Anghelescu!) zilelor noastre.

În anii mei de facultate (1962‐67), Iorgu Iordan ce‐
rea „să spălăm creierele de tradiția cea rea”. Au revenit
„analfebetizatorii” proletcultiști ca Roller, Novicov, Gu‐
lian? Leonte Răutu scrisese articolul‐direcție spre vii‐
torul roșu,  Împotriva cosmopolitismului. Cosmopoliții
trebuiau eradicați: Dinu Pillat, Streinu, Comarnescu,
Steinhardt...

Cazul Alice Voinescu? A fost arestată în 25 aprilie
1951, pentru participarea la conferința lui Petru Ma‐
noliu, întemnițat și el de două ori. A doua oară, pentru
că fusese surprins citind Ispita de a exista  de Cioran.
Traducătorul lui Thomas Mann fusese poreclit Arle‐

chinul pentru că  umbla în petice, la propriu. L‐a ajutat
atunci Zaharia Stancu să‐și cumpere o haină. Pentru
Alice Voinescu au urmat 12 luni la Ghencea, apoi DO
(domiciliu obligatoriu), lângă Tg. Frumos, la Costești.
La 68 de ani, cu tensiunea 26, fără pensie, i‐a trimis
un memoriu lui Nicolschii (da, cu doi i) și a primit de
sus altă lovitură de pedeapsă:  „Consider că s‐a proce‐
dat just, anulându‐se pensia”. Tot „ justă”, după Călin
Vlasie, (29 martie 2021), este cenzurarea lui Sorin La‐
vric în „România literară”: domnul Vlasie salută „sus‐
pendarea definitivă a rubricii ipochimenului”. Lavric –
ipochimen , Eminescu – idiot... Nimic nou sub soare. 

Președintele Academiei, Profesorul Ioan Aurel Pop,
militând pentru istorie adevărată, e atacat de presari
ignoranți pentru că ar fi fost membru UTC, cum erau,
de altfel, toți elevii, la hurtă. Oare Boia n‐o fi fost ute‐
cist? Faptul că Mihai Răzvan Ungureanu a urcat în
CC/UTC, lângă Nicușor, n‐a fost piedică pentru pre‐
mierat, nici pentru scaun de ministru MAE, nici pentru
șefie SIE. Academia luptă pentru augmentarea
identității noastre de români. Pe cale de consecință, e
criticată dur. Profesorul Ioan Aurel Pop rezistă. Punând
accent ‐ ascuțit ‐  pe istoria reală, pe cultul eroilor, pe
sărbătorile naționale, adică pe  tot ce susține comu‐
niunea, ne însănătoșim.

A existat un proiect prezidențial „România edu‐
cată”? Cum, când sunt scoși în față, pe varii canale, toc‐
mai inși fără apetit pentru cultură? Într‐un editorial
„BLA” (iunie‐iulie 2020), Florentin Popescu semnala:
întrebat cine‐i Eminescu, un tinerel  răspunsese candid:
„Eminescu e o stradă din București.” Sunt sigură că
asta ar fi spus și despre Maiorescu, alt „conservator”,
și despre Iorga, marele „conservator” și sămănător (a
se vedea și de‐construcția lui  Ioan Stanomir, Spiritul
conservator. De la Barbu Catargiu la Nicolae Iorga, Cur‐
tea Veche, București 2008).

În nopțile anului 2013, cel mai urât an al vieții mele,
discutam cu arhitecta Eugenia Greceanu despre  New
Age: „Au program, metodă, fonduri”, îmi spunea Jeni.
Și recapitulam împreună indicațiile aberante:

‐  Omul să asculte de Putere;
‐  Copiii au drepturi asupra părinților; ei, părinții,

trebuie educați de copii;
‐  Fără icoane și rugăciune în școală;
‐  Familia trebuie „deschisă”; traiul nu în doi, ci în

grup e viitorul;
‐  Tripleta adevăr‐ frumos‐ bun e caducă; estetica

urâtului trebuie promovată; 
‐  Binele universal presupune toleranță.
Numai că toleranța asta se repartizează pe sărite.Un

singur exemplu: se susține că nu Iorga a fost o
instituție, ci Ornea. Care Zigu Ornea, ca redactor de
carte,  l‐a turnat la Securitate pe Noica, pentru eseul
despre Hegel. O, altfel ar fi fost dacă Noica ar fi practicat
ethosul nu la Păltiniș, ci în Café de Flore, a oftat un in‐
vitat la o poli(tico)fonie a lui Iosif Sava. „Nu poți fi
filosof în țara ta!”, s‐a conchis, scurt și cuprinzător.

Avem, mai avem posibilitatea să alegem singuri
grâul de neghină. Ni s‐a dat liberul arbitru. Și o s‐o fa‐
cem dacă nu suntem oameni de apă, într‐o țară intrată
la apă, unde disprețul față de adevăratele valori a atins
cote de avarie.
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a tradus din limbile spaniolă, italiană și franceză în limba sa maternă, scriitori precum Fre‐
derico Garcia Lorca, Eugenio Montale, Umberto Saba, Paul Valéry. A coordonat câteva reviste de literatură și
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eseuri în limba italiană despre opera lui Cesare Pavese. Ca vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor Portughezi,
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Deșerturi

Când eram împreună ai cumpărat o carte despre nomadism
fără să îți dai seama că vocea deșertului
ni se destăinuia spre sfârșitul acelei după‐amiaze
prin suavitatea unghiulară a cuvintelor noastre
în care nici vântul nici rugoasa și trista lumină scăpătândă
nu dădeau în vileag nici o presimțire bună

de multă vreme locuiam într‐o oază
de clipe și de pluguri
scormonitoare până‐n miezul lumilor celor mai decăzute
nisipurile se născuseră însă în plină zi
vestind goliciunea lucrurilor răvășite

devenit și mai arid, peisajul anunța
iluzia dunelor, eroziunea brazdelor
iar foarte vechea‐mi suferință era
arsură în vârtejul adânc, nesfârșit

cu mâna apăsându‐ți brațul, îmi luam rămas bun de la tine
și mă gândeam la scorțișoară și la alte mirodenii
în timp ce, apăsătoare, rătăcitoare, singurătatea deșertului
îmi dogorea tălpile picioarelor

Palatul din Mari

Liniștea nu este o natură moartă
pe ale cărei aripi zburăm spre munții copilăriei
nu este acea masă a depărtării la care nici unul 
dintre noi nu se așează laolaltă cu pietrele
incoruptibile ale soarelui

liniștea se întețește
aleargă cu greutatea lumii 
până‐n albul lustruit al cuvintelor 
acolo un trup fulguit de lumină se topește‐n lumina
filtrată de jaluzele, ca mai apoi, neschimbat, să se regăsească
printre mâzgălelile din caietul unui școlar

POEțI EUROPENI

José Manuel de Vasconcelos
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când două ființe se iubesc nu mai contează ce însemnă iubirea: 
chiar dacă ea vine din pură necesitate 
merită să te simți îmbătat de voluptate

liniștea este matricea, pământul căutării 
ancestrale 
și sarea din focul eroului învins 
în fiecare dintre noi, ea este
când ulei de trandafir curgător pe piele, când floare a soarelui țeapănă
în câmpul fragil al privirii
alteori este cuvânt smerit, cerând de pomană
întinat de păcate
în cele din urmă se leapădă pe sine, adulmecă, 
soarbe minutele înțelepciunii supreme 
cerul, pământul și toate rațiunile interioare

este pas în doi dansat într‐o veche 
fabrică năpădită de buruieni
aidoma catacombelor amintirii
paradisurilor imposibile

Willy Ronis

Abandonată lumina i se prelingea la picioare
cu ea își scrisese toate poemele
și împreună cu zeii morți
pe urmele marilor nebuloasele de ecouri 
cărări și colb chipurile apropiate
din pură întâmplare
din pură rătăcire
printre stele nu am ști niciodată să vedem
cortine la fel de vechi ca ploaia
pe care ochiul le caută, și aflându‐le, le urmează, 
străbătând codrii de umbre și șoapte
De la aceste lucarne, întotdeauna cineva fericit se jertfește
în timp ce alții doar privesc ori gândesc că fericirea 
există răni ale iubirii ce nu‐ți dau pace până când nu le simți
și coloane oglindite în bălțile de ploaie 
cu o iubire oarbă apa lor pătrunde
prin tălpi în picioarelor grăbite
Podurile, Sena, sălciile plângătoare
Tainic adăpostesc 
ca un templu atemporal
acestă sărutare, această îmbrățișare
care mereu repune în mișcare roțile zimțate ale timpul

Prezentare și traducere: Denisa Crăciun
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Își țineau banii separat. Atunci când se luaseră,
nu se gândise niciunul dintre ei c‐o să se întâmple
vreodată așa. D‐asta se și luaseră, ca să pună totul
la un loc. Viețile lor, în primul rând, apoi drumurile,
făcând din toate unul singur, pe care să meargă îm‐
preună. Dar mai ales banii, adică munca amându‐
rora, fără să țină cont de faptul că unul câștiga mai
mult decât celălalt.

Gheorghe era tâmplar. Niculina, croitoreasă.
Se poate spune că aveau aceeași meserie. Doar

că lucrau cu materiale diferite. El croia din lemn:
mese, policioare, ferestre, scaune, dulapuri, sicrie.
Mai cu seamă sicrie, căci mureau oamenii pe capete
în cartierul lor de oameni bătrâni. Ea croia din
olandă, americă și alte pânzeturi, rochii și bluze pen‐
tru femeile tinere, pe care nu le purtau numai aces‐
tea, ci și fiicele lor, atunci când ele începeau să îm‐
bătrânească. Și cam începeau. Nu se puteau dezbăra
nicicum de acest obicei ciudat moștenit de la cele
dinaintea lor.  

Din pricina asta Niculina câștiga mai puțin decât
Gheorghe. Sicriele erau de unică folosință, nu se
transmiteau de la o generație la alta.

Poate din cauză că stătea atât de des în preajma
morții, tâmplarul s‐a apucat, aproape din senin, de
băutură. Dar s‐apucat atât de temeinic încât au în‐
ceput să‐i iasă coșciugele strâmbe. Și‐ieșeau așa,
pentru că nu‐l mai ascultau mâinile, atunci când îi
lipsea rachiul, iar când nu‐i lipsea, nu‐l mai ascultau
ochii, punându‐se, ca și mâinile, pe tremurat.

Lemnul rămăsese mai departe ascultător. Făcea
întocmai cum îi spuneau mâinile și ochii lui Gheor‐
ghe.

Morții nu păreau însă deloc dispuși să‐l asculte,
prefăcându‐se că nu mai încap în sicriu. Trebuiau
așezați, ca să încapă, pe cant. Chiar a reușit să‐i con‐
vingă pe câțiva. Dar n‐au fost de acord rudele vii ale
acestora.

Niculinei i‐a părut bine. Câștigurile ei le întreceau
pe cele ale bărbatului său acum. Și le‐a tot întrecut,
până când a băgat de seamă că Gheorghe nu mai
punea  un sfanț la grămada comună, ba chiar lua pe
furiș din ea, ca să‐și astâmpere setea.

Acela a fost momentul când s‐au separat cu banii.
Ea a hotărât asta.

Gheorghe n‐a avut încotro, i‐a respectat hotărâ‐
rea.

Și‐a început să stea la până, ca să vadă unde își

ține Niculina teancul de bancnote.
Așa îi plăcea ei să‐și păstreze ba‐

nii, în bancnote. Nu știa carte, se orienta după poze.
Pe hârtia de 50 de lei era poza lui Cuza. Pe cea de

25, poza lui Vladimirescu.
Primul avea capul descoperit, celălalt purta că‐

ciulă. Asta o ajuta să se descurce.
Gheorghe știa să citească. Și mai știa că Niculina

nu știe.
Dar încă nu dibuise ascunzătoarea. Într‐o seară,

când Niculina era pe afară, a tot scotocit prin casă,
descoperind, în fine, locul. Croitoreasa își ținea banii
sub pat. O grămăjoară de hârtii cu portretul lui Cuza
pe ele.

Seara următoare, tâmplarul a înșfăcat bancnotele
de sub pat, punând în locul lor altele cu chipul lui
Vladimirescu. 

Niculina, deși umbla zilnic la bani, n‐a observat
la început. Mai apoi a început să‐și dea seama. Cum
de rămâneau banii pe care‐i punea sub pat fără că‐
ciulă peste noapte?

L‐a chemat pe Gheorghe să‐l întrebe.
Tu vezi ce vreme e afară? i‐a răspuns el, arătându‐

i cu mâna spre fereastră.
Era iarnă. Chiar miezul iernii. Știa până și cel mai

prost om din oraș asta. 
Nouă, s‐a grăbit Gheorghe s‐o lămurească, ne ține

plapuma de cald, dar jos, pe dușumea, e rece peste
noapte. Cum să stea omul tipărit pe bani cu capul
gol în frigul de acolo? Își pune  căciula, ca să nu ră‐
cească. Sau nu mă crezi?

Ziua următoare, fără să‐i spună dacă l‐a crezut
sau nu, Niculina a găsit o altă ascunzătoare. Într‐un
loc mai cald, în care banii puși la păstrat nu mai
erau nevoiți să poarte căciulă!

Gheorghe s‐a rugat zile în șir de sfântul din icoana
de deasupra patului să‐l ajute să afle unde. Dar
acesta a refuzat să‐i spună. De supărare, a aruncat
icoana sub pat, strigându‐i sfântului din ea: Să ve‐
dem ce‐o să faci la noapte, că n‐ai căciulă pe cap!

Cel din icoană ce era să facă? Pe la miezul nopții
a început să strănute. Și‐a ținut‐o așa până în revăr‐
satul zorilor. Dar Niculina nu l‐a auzit. A dormit dusă.
Și noapte aceea și următoarele. Spre deosebire de
Gheorghe, care nu putea să închidă un ochi. Din
cauza sfântului, ce strănuta întruna, deși îl mutase
de sub pat înapoi pe perete, unde îi era locul.

PROZATORI ROMÂNI CONTEMPORANI

Sfântul
de Ștefan Mitroi
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Normele de puritate din cultura tradițională rro‐
mani sunt deliberat numeroase și se pot clasifica
după câteva criterii: puritate trupească și lege mo‐
rală, conduită cutumiară, cod tabuizant, responsa‐
bilitate în fața comunității, lege a onoarei și a frăției
–„pakiv” și „phralipe”. Toate acestea constituie limite
de netrecut; prin încălcarea legilor cutumiare, un
individ se face vinovat de crimă împotriva comuni‐
tății și de jignire gravă adusă strămoșilor și este de‐
clarat de „kris” (tribunalul tradițional al neamului /
adunarea de judecată), „mahrime” (spurcat, impur),
fapt care duce la excluderea din comunitate, cea mai
gravă pedeapsă, mai gravă decât moartea însăși. 

Excluderea este echivalentă cu disoluția identi‐
tății, deci moartea spiritului, pentru că individul
există numai în măsura în care este recunoscut de
comunitate; dacă această recunoaștere dispare,
omul se consideră mort. Trădătorii, cei care fură de
la frații lor, femeile adulterine, cei care calcă tabu‐
urile și norma rușinii prin comportament, port, lim‐
baj sau atitudine, cei care disprețuiesc judecata și
voința bătrânilor pot deveni, prin hotărârea „kris”‐
ului, „mahrime”, puniție care se extinde, de cele mai
multe ori, și asupra familiei vinovatului. 

La o privire din exterior, pedeapsa nu pare atât
de gravă: proscrisul poate continua să locuiască în
spațiul comunitar, dar gravitatea vine din faptul că
își pierde identitatea, se transformă într‐o umbră,
nimeni nu mai vorbește cu el, decât cel mult prin
intermediar, încetează a mai fi chemat să participe
la viața comunității, la evenimente de familie (nunți,
botezuri, înmormântări), la adunări, este exclus de
la alianțe prin căsătorie, este izolat de ceea ce are
mai de valoare – neamul său. 

Excomunicarea ca pedeapsă morală supremă re‐
prezenta, în vremurile nomadismului, călătoria de
unul singur, în calea pericolelor iminente, fără mij‐
loace de apărare, lipsit de protecția comunitară și
de garanția familiei mari. Rareori, există și posibili‐
tatea iertării unui „mahrime”, dată fiind schimbarea
radicală de status a acestuia din om al comunității
în paria. Atunci când se întâmplă aceasta, adunarea
de judecată ‐ „kris”‐ul ‐ care hotărăște anularea ex‐
cluderii, hotărâște și obligația celui vinovat să ofere
o masă de „pakiv” – masă de împăcăciune și să reali‐
zeze un schimb de daruri simbolice (de tipul „tah‑
taia” – pocalele familiei) cu membrii comunității.

A fi sau a deveni impur echivalează cu autoex‐
cluderea din ordinea comunitară, urmările putând
fi dezastruoase nu numai din punct de vedere social,

ci și al vieții individuale: boli, sterilitate, mărci ale
rușinii (pete pe față, căderea părului), chiar moarte
prematură. Petele pe față, diferitele forme de diza‐
bilitate, inclusiv una considerată gravă în culturile
tradiționale, și anume infertilitatea, sunt interpretate
ca rezultate ale stării de „mahrime” sau de arman‑
dino (blestemat) perpetuată în familie.

De asemenea, comportamentul impur aduce ghi‐
nion – „bibaht” –, lucru extrem de periculos atât
pentru om, cât și pentru comunitate, pentru că,
odată instalat, nenorocul urmărește individul și fa‐
milia întreaga viață.

A fi „mahrime” nu înseamnă numai a fi spurcat,
dar și periculos pentru comunitate, prin intermediul
unor puteri, care pot deveni malefice, amenințând
echilibrul intracomunitar. Cei declarați impuri sunt
excluși de la evenimentele comunității, nu sunt che‐
mați la nunți, nu mănâncă laolaltă cu ceilalți, pentru
că impuritatea este molipsitoare, putându‐se răs‐
pândi prin intermediul mâncării sau atingerii celui
în cauză sau a obiectelor sale.

Comensualitatea este, de altfel, foarte importantă
în cultura tradițională rromani, ca formă de comu‐
nicare și împărtășire a încrederii și a responsabili‐
tății inter‐individuale, ca dialog intracomunitar și
simbol al status‐ului social. A refuza onoarea de a
mânca cu un rrom care te invită la masă este consi‐
derat un gest de mare jignire, este ca și cum l‐ai re‐
fuza pentru că este „mahrime”.

Pe de altă parte, răspunderea colectivă și întraju‑
torarea, completate de sentimentul fratern reciproc,
sunt elemente de bază ale conceptului de „phralipe”,
esență a societății tradiționale a rromilor. În spiritul
păstrării purității rituale, codul politeții rituale in‐
clude moduri de adresare în cadrul cărora afecțiunea
se dovedește prin adresări de tipul: „murro phral”
(fratele meu) sau „murri phen” (sora mea). 

De altfel, rromii și rromniile se consideră frați și
surori, fapt pentru care, când se întâlnesc, între ei
nu intervin niciodată relații de natură să le compro‐
mită status‐ul: „ame na keras sar e gaje” (noi nu fa‐
cem ca străinii).

Toate aceste sancțiuni, reparații și aprecieri ri‐
tuale și multe altele de acest fel au marcat zona an‐
cestrală a culturii rromani, în prezent suferind
mutații importante care le‐au diminuat semnificativ
rolul în comunitățile de rromi. Cu toate acestea,
unele dintre ele se pot constitui în elemente ale
reconstrucției Rromanipen‐ului modern, reformat,
reimaginat.

ESEU

RROMANIPEN – pur și impur 
în cultura tradiţională rromani

V. Sancţiuni, reparaţii și aprecieri rituale
de Dr. Delia Grigore
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Mihaela Albu: Dragă Constantin Eretescu, aș
vrea să începem dialogul nostru cu ... începutul: Știu
că ai origine basarabeană. Cum și când ai venit în
București? Care sunt cele mai pregnante amintiri
ale copilăriei și adolescenței?

Constantin Eretescu: Totul s‐a petrecut în vara
anului 1943. Războiul era în toi, dar soarta lui părea
de acum hotărâtă. Acela trebuie să fi fost momentul
când părinții și‐au zis că nu mai e de sperat în vreo
minune. Și‐au luat copiii, eram de acuma trei, și au
plecat în lume, spre miezul patriei. O călătorie cu
trenul pe vremea aceea nu era un lucru simplu, cu
sfârșit previzibil. Trenurile erau bombardate și asta
se petrecea zilnic, uneori de mai multe ori pe zi. Oa‐
menii săreau din vagoane și se ascundeau în câmp.
Atunci intrau în acțiune hoții, de parcă erau în
înțelegere cu cei care‐i mitraliau și aruncau peste ei
bombe. Urma controlul șinelor și reparațiile. Totul
a durat zile întregi. Pe o căldură sufocantă, cu pasa‐
geri care mureau nu numai de gloanțe, dar și de
sete. Un pepene reprezenta salvarea. Am ajuns în
cele din urmă la Târgoviște. Nu știu până în ziua de
azi care au fost argumentele tatălui meu. Știu doar
că i‐am reproșat mai târziu că putea să cumpere bi‐
lete de tren până la Geneva. Aveam șase ani.  Mă că‐
pătuisem pe drum, cine mai știe cum, de râie. În
fosta reședință domnească am trăit cam un an și ju‐
mătate, după care am ajuns în București, dintre toate
locurile posibile, în cartierul Ferentari. De data asta
alegerea nu a fost rea. Atunci când ești refugiat și în
primejdie să fii returnat în spațiul din care ai fugit,
cel mai bine este să te faci nevăzut printre oameni. 

M.A.: Te întreb acum despre oameni și locuri în‐
tâlnite/ parcurse în tinerețe. Ce prieteni ai avut?
Cum erau relațiile între oameni atunci? Unde ți‐ai
petrecut vacanțele? Ce oraș/ sat/ loc preferat ai avut
din România anilor de tinerețe?

C.E.: Copilăria, adolescența înseamnă în principal
școala. N‐am umblat pe atunci nicăieri. Eram săraci
lipiți. Îmi amintesc că o iarnă întreagă am mers la
școală cu o gheată neagră și un pantof maro. Ca să
nu râdă copiii de mine, târșâiam pantoful prin apă,

poate se mai înnegrește un pic. Până către cinci‐
sprezece ani am fost un elev bun. Îmi plăcea să învăț,
să știu, să aflu. Relațiile cu cei din jur erau axate în
principal pe asemenea preocupări. Abia în liceu am
descoperit componenta sufletească a relației dintre
oameni. Atunci am avut și primii prieteni. Prietenie
însemnând în principal umblat până la istovire pe
străzi, mers împreună la câte un film, la „ceaiuri”,
un fel de întâlniri în grup, semi‐sentimentale, cu fete
al căror nume nu‐l mai știai a doua zi. Un timp ne‐
bunesc, o imensă dezordine mentală. Mă întreb până
în ziua de azi cum de am scăpat întreg din toată pe‐
rioada aceea.

M.A.: Ai lucrat la Institutul de Folclor. Câteva
amintiri despre timpul petrecut acolo? Atmosferă,
colegi ....

C.E.: După trei ani de navetă într‐un sat de lângă
București, lucrul la Institutul de Folclor echivala cu
un dar neînchipuit de frumos. În plus, domeniul era
nobil, merita din plin să i te dedici, să folosești timpul
cât îl ai ca să pătrunzi sensul adânc al textelor po‐
pulare, poate chiar să contribui tu însuți la o mai
bună înțelegere a lor. Era ca și cum ți‐ar fi pus Dum‐
nezeu o mână pe cap. Acolo am cunoscut marile
zeități: Mihai Pop, Alexandru Amzulescu, Ovidiu Bâr‐
lea, Mariana Kahane, Tiberiu Alexandru. Erau apoi
ceilalți, cei mai mulți doritori ca și mine să știe și să
înțeleagă. Aș spune că și atmosfera era bună. Sigur,
trebuia trecut prin perioade tensionate, ședințe, an‐
gajamente, dar odată ce se isprăvea cu asta, reintrai
în pacea lucrului.

M.A.: Când ai început să scrii? Care a fost impul‐
sul de a porni pe drumul acesta?

C. E.: Eu am scris literatură de când mă știu. Prin
clasa a cincea, a șasea, împreună cu un coleg de
clasă, Ovidiu Zotta, aveam poezii afișate la gazeta
de perete a școlii din Ferentari. Le citeam cu mai
mare plăcere pe ale lui. Erau mai bune. Au urmat
apoi schițele, poveștile. Țin minte până în ziua de
azi cum, în nopțile care au precedat examenul de
bacalaureat — examen de maturitate, cum se numea

INTERVIURILE PORTO-FRANCO

Mihaela Albu în dialog 
cu Constantin Eretescu 

Despre România comunistă 
și despre exil:

„Eu fac parte din cel de‑al treilea val al exilului românesc”
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pe atunci —, în loc să învăț ce trebuia, aveam goluri
mari care trebuiau umplute, eu îmi petreceam
nopțile rescriind dintr‐o perspectivă personală po‐
vestea „Roman Năzdrăvan” a lui Nicolae Filimon.
Ce‐o fi fost în capul meu...

M.A: Te voi ruga să vorbești acum despre stabili‐
rea celor două „falii” ale vieții tale, care, asemeni cu
cea a multora dintre români, s‐a petrecut în (între)
două spații geografice. În cazul tău – două conti‐
nente, două țări: România și Statele Unite. De când
te afli în exil?

C.E.: Eu fac parte din ceea ce se consideră a fi cel
de‐al treilea, și ultimul, val al exilului românesc. Este
perioada cuprinsă între anii 1975, adică după ziua
de 1 august a acelui an, când a fost semnat la Hel‐
sinki Acordul de Securitate și Cooperare în Europa,
și sfârșitul anului 1989, când s‐a produs prăbușirea
regimului comunist. Merită să ne amintim că între
semnatarii documentului s‐au numărat toate țările
comuniste din Europa, cu aproape comica absență
a Albaniei. Pe baza acordului semnat și de România,
al cărui punct opt includea clauza respectului pentru
drepturile omului și drepturi fundamentale, liber‐
tatea de gândire, de conștiință, de religie și credință,
devenea dintr‐odată posibilă plecarea „definitivă”
din țară, cum se spunea pe atunci, pentru reîntregi‐
rea familiei, pentru practicarea religiei nerecunos‐
cute sau puțin practicate în locul de baștină, uneori
chiar și pentru dreptul de a trăi într‐un alt stat. 

M.A.: A fost un drum ușor? A acceptat regimul
de atunci astfel de cereri – îndreptățite în țările oc‐
cidentale, dar greu de aplicat la noi?

C.E.: Sigur că între completarea unui formular
prin care cereai să emigrezi și eliberarea pașa ‐
portului se interpuneau piedici de toate felurile –
de la amenințare, la concediere, la internare într‐
un spital psihiatric, arestare, pentru a aminti doar
câteva din practicile puse în aplicare pentru a te
convinge să renunți la plecare. La intervenția
Securității, eu am avut parte de o operație la ochi
făcută de o doctoriță stagiară cu care nu vorbisem
și pe care n‐o văzusem înainte. Ea a fost desemnată
să ia locul celui cu care discutasem. Era la prima ei
operație. Sper să fi fost și ultima. Inutil să spun care
a fost rezultatul. 

M.A.: Când a început exilul românilor, cine au
fost cei care au putut pleca și scăpa astfel de opre‐
siune?

C.E.: Referitor la cronologia plecărilor din țară,
pot să spun că cel dintâi val al emigrației a fost for‐
mat din studenții, funcționarii diplomatici, militarii,
artiștii, gazetarii, liberii profesioniști, oamenii de
afaceri care se aflau în străinătate în timpul marilor
schimbări politice care au urmat sfârșitului celui
de‐al doilea război mondial, legionarii fugiți în Ger‐
mania după înăbușirea rebeliunii, oamenii care au
înțeles ce urmează să se petreacă și care au refuzat
să mai revină în țară. Li s‐au adăugat puținii oameni
politici care au izbutit să treacă ilegal granița. Pentru
vina de a fi plecat sau de a nu se fi întors, mulți
dintre ei au fost condamnați în contumacie la ani
de închisoare, nu de puține ori la muncă silnică. În‐
cepută în anii războiului, această perioadă se încheie
cam odată cu ocuparea țării de către sovietici, cu
instaurarea republicii și cu ferma închidere a
granițelor. 

M.A.: Acesta este primul val de emigrare. A ur‐
mat, cum spuneai, închiderea granițelor, sovietizarea
României, interzicerea oricărei plecări în țări din
Occident. Și totuși ... în cele din urmă au mai fost ro‐
mâni care au reușit să evadeze.

C.E.: Da, valul următor, cel mai puțin numeros, a
fost cel cuprins între, aproximativ, anii 1948 și 1975
și a fost alcătuit din cei care au izbutit, în pofida
restricțiilor de toate felurile, să treacă ilegal fron‐
tiera, cei care au obținut în mod legal un pașaport
pe care să‐l folosească doar pentru a părăsi țara,
puținii oficiali (scriitori, membri ai unor formații
artistice, sportivi). Mai țineți minte bancul care cir‐
cula în epocă: Ce este un cvintet? Și răspunsul: Or‐
chestra filarmonică revenită dintr‐un turneu în oc‐
cident?

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

C.E.: Nu. Se cuvine amintit aici că restricțiile de a
părăsi țara nu au fost aceleași în cursul anilor. Anii
1968‐1970, perioada care a urmat „Primăverii de
la Praga” și invaziei militare în Cehoslovacia, cea la
care România nu a luat parte, au rămas în memoria
generației mele ca un timp al relativei libertăți de
mișcare și unei sensibile relaxări ideologice. A fost
și timpul în care mulți dintre foștii deținuți politici
au putut cere și au obținut documentele necesare
plecării din țară. Este timpul când Paul Goma, el
însuși fost deținut politic, a devenit membru al par‐
tidului comunist. Din păcate, nu a durat mult. La în‐
ceputul anului 1971 au apărut primele semne ale
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schimbării, iar în iulie au fost formulate tezele care
au declanșat un război ideologic total a cărui victimă
a fost, firește, populația.

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

C.E.: Opinia general acceptată este că cele trei
valuri formează exilul politic românesc. Oamenii
aceia și‐au propus să prezinte lumii libere imaginea
realității din țara din care au plecat. Ei au fost aceia
care au militat pentru unirea sub același steag a ro‐
mânilor. Componența primului val, alcătuit mai ales
din membrii partidelor alungate de la putere, P.N.Ț,
P.N.L., P.S.D. (gruparea Titel‐Petrescu), legionari, a
exprimat mai ales poziția fostelor partide politice.
Una din ideile dominante era aceea că situația din
țară nu poate fi de durată. Iar aceasta a prelungit
peste măsură disputele dintre reprezentanții dife‐
ritelor partide, mulți dintre ei încercând să se
poziționeze cât mai bine în așteptarea revenirii la
putere. Au contribuit mult la această interminabilă
dispută și posturile occidentale de radio destinate
estului Europei, în care se vorbea tot timpul despre
iminența unui nou război est‐vest, care avea să res‐
taureze vechea ordine socială. Din fericire, toate
acestea îmi sunt cunoscute din consemnările celor
care au izbutit să se țină deoparte și să urmărească
doar evenimentele. Lucrurile s‐au schimbat în timp.
Exilații ultimelor decenii nu mai aparțineau ideolo‐
gic vechilor partide. Ei erau doar anti‐comuniști. 

M.A.: Sunt așadar frontiere de timp între cele trei
valuri și se poate face o diferență  între cei care au
plecat în funcție de motivație? 

C.E.: Da, lucrurile pot fi nuanțate. Pentru a co‐
respunde adevărului, afirmația făcută impune câteva
precizări. Dacă spunem că toți cei care au părăsit
România după 1989 aparțin diasporei, riscăm să
nedreptățim o seamă de intelectuali, scriitori, gaze‐
tari, care au plecat din țară pentru că s‐au temut
pentru viața sau libertatea lor. Ei aparțin, astfel, exi‐
lului. Tot astfel, nu au fost puține cazurile în care
emigranți stabiliți de multă vreme în occident s‐au
răzvrătit împotriva confiscării pământului con ‐
fraților lor din țară, ilegalităților și abuzurilor de
toate felurile, pentru a deveni militanți politici. Din
emigranți ei s‐au transformat în exilați. Apoi, se cu‐
vine spus că nu toți cei care au plecat din lumea co‐
munistă pot fi numiți exilați. Din timpurile cele mai
vechi, exilatul era un condamnat politic, un om de‐

venit indezirabil din cauza convingerilor sale și iz‐
gonit din orașul sau țara în care trăise până atunci.
El putea fi deportat, surghiunit, ostracizat, expulzat,
expatriat. Pedeapsa putea fi limitată la un număr de
luni, de ani, sau putea fi pe viață. Uneori, mai ales în
timpuri mai recente, condamnatul putea uneori să
plece de bunăvoie. El devenea un emigrant, un re‐
fugiat. Războaiele, năvălirile străine, catastrofele na‐
turale, o secetă prelungită ani de zile, de pildă, epi‐
demiile, dar și birurile excesive, robia au produs
dintotdeauna asemenea migrații, fugi în masă, be‐
jenii. În anii comunismului, singura formă prin care
îți puteai exprima dezacordul față de politica statului
era descoperirea unei căi legale de a pleca din țară.
Odată identificată, urma trecerea prin iadul repre‐
saliilor. Victoria nu era nicicum sigură. N‐au fost
puțin aceia care au pierdut bătălia cu autoritățile. A
spune că numai cei care au reușit să plece din țară
sunt exilați, este o nedreptate. Mulți au continuat
să trăiască în interiorul țării ca exilați interni. După
cum, nici dintre cei care au reușit să treacă frontiera
nu toți au devenit militanți împotriva regimului care
i‐a determinat să‐și ia lumea în cap. 

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

C.E.: Refugiul într‐o țară străină, cu o limbă și
cultură care‐ți erau, cel mai adesea, prea puțin cu‐
noscute, însemna, literalmente, luatul vieții de la ca‐
păt. Profesiunea pe care ai exersat‐o de‐a lungul
timpului nu‐ți mai era, decât rareori, de folos. Ca să
nu mai spun că nu au fost puțini aceia care nu și‐au
putut dovedi specializarea fiindcă nu au putut scoate
diploma de studii cu ei. Problema esențială cu care
s‐au confruntat cei nou veniți a fost supraviețuirea,
adaptarea la o limbă  și civilizație străină. Operația
putea dura ani de zile. Nu e surprinzător de aceea
că unii dintre cei mai cunoscuți disidenți politici din
țară nu și‐au mai putut exprima ideile. Drama a fost
încă mai vizibilă în lumea exilaților din primul val.
Veniți într‐o Europă epuizată de război, ei erau oa‐
meni care deținuseră funcții importante în stat și
care nu acceptau să muncească cu brațele. S‐au păs‐
trat confesiunile unora dintre ei: „A avea un lemn în
sobă e un privilegiu (…) a avea două camere închi‐
riate pentru șase oameni e o favoare”, consemnează
în Jurnalul său Leontin Constantinescu și tot el, la
30 septembrie 1947: „Eu însumi sunt un biet
cerșetor”. Masa exilaților tăcuți nu a fost mică. 

După cum nu mic a fost  numărul celor care au
ales să scrie, să publice, să iasă în piața publică, să
protesteze, pentru a denunța regimul opresiv. 

Scrisul lor a rămas și trebuie cunoscut și în țară.
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JURNAL DE LECTURI CREȘTINE

Pr.Ionel Rusu, Cădind miresme…, Ed.Printech, București, 2021
Cartea de debut a părintelui Ionel Rusu (Doctor

în Teologie, autor al monografiei „Viața și opera pă‐
rintelui Constantin Galeriu”, publicată în 2014),
ajunsă la a doua ediție (debutul propriu‐zis a avut
loc în 2017; și ne referim aici la beletristică, nu la
lucrări de specialitate!) „devine” sub semnul Harului.
Și al căutării propriei voci lirice, „îmbrățișată” de
corul vocilor credincioșilor și îngerilor, într‐un spațiu
al Credinței miraculoase, autentice. Tensiunea este
observată și de către autorul Cuvântului înainte,
unul dintre cei mai valoroși poeți creștini români
contemporani, profesorul Virgil Nistru‐
Țigănuș, volumele ulterioare, printre care
„Pe aripile credinței” și „Un râu pe bolta ru‐
salină” aducând decantări necesare, dar nu
absolut obligatorii, deoarece trăirea‐scriere
este, pe cât posibil, o reflectare a Întregului,
o oglindă imperfectă, este drept, dar sur‐
prinzând, în acest caz, Adevărul, Calea, ade‐
vărata Viață, adică Frumusețea, Bunătatea,
Iubirea!

Măria Sa, Scriitorul, este lucid de această
Devenire quasi‐continuă, de aceea și reco‐
mandă… Mersul, ca metodă, pe urmele (nu la pro‐
priu!) unor vechi iubitori de înțelepciune:

„De aceea, cu reverență, îți recomand din toată
inima, iubite cititor, s‐o lecturezi din mers. Sper să
meditezi, să reflectezi asupra condiției umane, să
cazi pe gânduri, în sensul bun al cuvântului, să fii
atent la mesaje, să te regăsești printre rânduri, iar
cartea în sine să‐ți devină un modest barometru al
propriului comportament, care să arate, de va fi cu
putință, fie apropierea sau îndepărtarea, fie răceala
sau atașamentul față de valorile românești pe care
cei dezrădăcinați le consideră deja mituri. Fii pe de‐
plin conștient de ceea ce Dumnezeu și înaintașii ți‐
au lăsat ca moștenire în propria‐ți familie și țară!”

Pledoaria sa lirică este pentru… trăirea, apropie‐
rea adevăratei (în sens teologic) realități, „realitatea
vie”, care te poate entuziasma, te face să te simți
bun, iubitor, adevărat, învingător al greutăților, is‐
pitelor, dacă vreți, din „nou copil”, pentru a răspunde
firesc, simplu chemării: „Lăsați copiii să vină la
Mine!”. Poemul care dă titlul cărții este exemplar:

„Odată, ca‐ntr‐un vis, cupe cu flori împrăștiau
miresmele lor printre nouri,/ După ele, au apărut
locurile sfinte, sărbătorile, anotimpurile,/ amintirile,
trăirile cu ale lor coronițe,/ Îndreptate spre sori./
Mai apoi, s‐au adăugat oamenii lui Dumnezeu, ale
căror ceasornice sunt altare./ Un fluviu de lumini și
umbre urca spre ceruri ca un zmeu/ îndrăzneț de
zbor,/ Tămâind viața unor bieți pământeni cu o că‐

delniță de aur,/ Înveșmântată cu pietre scumpe./
De atunci, din acel germene a răsărit cu străluciri
de borangic o realitate vie.”

Fără a exagera mult, avem aici o viziune: trecutul
devine și el, devine viitor, viitorul devine trecut, de
fapt timpurile sunt învinse prin credință și miracol.
Poemul următor demonstrează că Totul poate fi po‐
veste sacră, în care rolul Copilăriei este întărit:

„În vremea aceea, s‐au îmbulzit în șoaptă/ Buni‐
cii, părinții și frații, ca să fie împreună/ Pentru o
clipă din veșnicie, pe o hârtie ...// S‐au așezat pe un

disc, cu raze dintr‐un Soare/ Mai presus de
sori, la miazănoapte,/ Venind din cămara
cea mai largă a inimii mele.// Au ieșit de
sub nămeții uitării, ca firișoarele de iarbă,/
S‐au așternut ca fulgii de zăpadă pe o pârtie
subțire,/ Având chipul unui sobor de mi‐
riade,/ Au ieșit dintr‐un arbore vechi de
zile,/ Ca să ajungă la Dumnezeu, în casă./
De atunci, se întâlnesc la troița din cumpăna
gândurilor mele,/ Sub mantia cuvântului,/
Preschimbând vița neamului într‐un cior‐
chine înnoitor de rugăciuni …” (Pomelnicul

copilăriei, p.16)
Trecutul, viitorul, prezentul devin Clipă… a

Revelației. Prea Cucernicul Părinte devine, cu sau
fără voia sa, poet al Clipei Sacre a Copilăriei, după
cum se vede și în poemul „Recurs la copilărie” (p.66):
„Să vii în pragul timpului prezent,/ Ca o zână din
povești,/ Cu ai tăi copii din vremea mea,/ Cu râul
care mângâia țărmul cătunului umbrit de sălcii som‐
noroase,/ Ca o stropitoare a cerului./ Salcâmi‐ți
legați la ochi cu broboada miresmelor din flori,/ Cu
pădurile în care mă pierdeam,/ Cu oboseala de pe‐
nserat,/ Cu trilurile privighetorii din luncă,/ Cu po‐
rumbeii de pe antenă.../ Cu podul din lemn, înghițit
de ape, când cerul s‐a prăvălit pe pământ,/ Cu bunicii
din icoană,/ Cu părintele îngenuncheat de prigoană,/
Bătătorind cărarea spre raiul din inima
răzeșilor.//*// Coboară din cer sau ieși din pământ
afară!/ Vino cu neastâmpărul fluturilor ce aveau ro‐
chii de mătase cerească,/ Prinde în zbor o învârtită
a dorului după cele înalte,/ Ș‐oprește pentru o clipă
hora albinelor din petunii,/ Ca să le mângâi, ca pe
niște mirese ale plaiurilor,/ Să le preschimb viața
într‐o serenadă cu greieri și licurici,/ Sub strălucirea
regească a lunii…”

Am putea spune că, așa cum există o carte „Amin‐
tiri din viitor” (ba chiar două!), pr.Ionel Rusu scrie
despre „Nostalgii din viitor”. În vastul poem intitulat
chiar „Nostalgii” este invocată iar copilăria: „Copi‐
lărie cu ale tale nevinovății,/ Pe unde te‐ai pitulat?/
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Mamă care m‐ai legănat și tată care m‐ai mustrat
cu grijă,/ Pe unde v‐ați zăvorât?/ Dumnezeule, Care
m‐ai povățuit și mi‐ai dat în dar Pronia Ta,/ Unde
Te sălășluiești?/ În cine Te mai odihnești?/ În mine?”
(p.29) Este chiar finalul poemului, amintindu‐ne de
fiorii mistici ai unora dintre filmele lui Terrence Ma‐
lick. „Aș vrea” (și nu numai) ne trimite cu gândul la
„Firele de iarbă” ale lui Walt Whitman, dar aici sunt,
evident, „Fire de credință”, înfruntând „troiene de
suspine”, poetul fiind, împreună cu Hristos, atent la
suferințele oamenilor. Apelul la stilul popular, ine‐
vitabil ținând cont de dragostea sa pentru tradiții,
istoria neamului, este mai mult decât binevenit pen‐
tru întreaga atmosferă:

„În zi de sâmbătă seară,/ Răsare‐n corăbioară,/
Pentru Preasfânta Fecioară,/ O lumină dintr‐o
ceară./ Rugi duioase se înalță,/ La bunicii tăi acasă,/
În tainicul asfințit,/ S‐a pregătit de cădit./ Boabe
albe de tămâie,/ Tind să ardă în cățuie,/ Și biserica
de‐odată,/ Este toată‐nmiresmată./ Parcă‐i e la mă‐
năstire,/ Priveghere și slăvire,/ Dulce, caldă‐nsufle‐
țire,/ Tinerii cântă‐n uimire./ Tinerii cu dor îți
cântă,/ Ca privighetoarea‐n luncă,/ Ei mereu te simt
aproape,/ Ca zefirul peste ape./ O, tu splendid pa‐
radis,/ Preacinstite paraclis!/ Cântat lin din ini‐
mioară,/ Să‐L slujească pe Hristos,/ Să trăiască cu‐
viincios./ O, tu, preacinstită Doamnă,/ Fii pentru
această țară,/ Ca o dalbă lăcrămioară,/ În zi de sâm‐
bătă seară!/ Mângâiere în durere,/ Dă prea sfânta
priveghere,/ Suflete cuprins de rele,/ Crede mult în
înviere!/ Maica Domnului, Preabună,/ Ia a tinerilor
rugă,/ Și o du la ceruri, sus,/ Mijlocește la Iisus./
Pogoară mila ta în jos,/ Îmblânzește‐L pe Hristos,/
Tu făcuseși legământ,/ C‐ai sfânt Acoperământ./ Ce‐

lor care‐acum te cheamă,/ Vindecă‐le a lor rană,/
Mângâie pe cei bolnavi,/ Pe cei triști ce au dușmani./
Hrănește pe cei sărmani,/ Că n‐au pungă și nici
bani,/ I‐asupresc vicleni tirani,/ Cu credință de doi
bani./ Povățuiește‐i pe tineri,/ Ca să fie din nou li‐
beri,/ Balsam lin de primăvară./ Și‐ai fost seară de
seară,/ Scumpătate prea de seamă,/ Pentru tinerii
din strană, / O, duhovnicească mamă!” („Paraclis”,
pp.93‐94)

Pentru cunoscători, este și un omagiu pentru un
anume Eminescu. Precum se observă, poetul scrie
pentru toți, pentru toți creștinii, pentru toți oamenii
cu „inimă bună”! Unul dintre cele mai emoționante
texte este, de pildă, „Florar”, o altfel de declarație de
dragoste pentru femeia iubită, soția Aurora, mama
unor minunați copii, declarația fiind impregnată de
spirit creștin, lecție pentru cei care uită că orice fel
de iubire este un dar din partea Divinității: „(...) Când
înălțam ruga sus la ceruri,/ Duhul Domnului ne‐a
uns regi,/ Ca Adam și Eva odinioară‐n Paradis,/ Ca
să fim împreună, ca două izvoare limpezi,/ Sub stră‐
lucirea soarelui, a lunii ș‐a stelelor./ În mai pe noi
Domnul ne‐a hărăzit și nuntit,/ Când eram gata de
iubit,/ Însoțiți de nași, părinți, cu făclii în ochi,/ Pier‐
duți printre psalmi fierbinți,/ Înviorați de catrene și
cântări prelungi./ Mai a fost, este și va fi a noastră
lună,/ Aurora boreală pe bolțile diafane,/ Ale ceru‐
rilor noastre./ O, frumoasă lună mai,/ Fii mereu a
nunții noastre,/ Cheia porților măiastre,/ Timpul flo‐
rilor gingașe,/ Ce ne vor zâmbi în glastre,/ Fii mereu
timp de‐nviere,/ Pentru omul care piere,/ Fii o bine‐
cuvântare,/ De la mic până la mare.” (pp.132‐133)

(va urma)
Francisc Al.Voronei
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Sfârșitul lumii, catastrofa planetară, viaţa după
războiul nuclear/apocalipsă. Tema sfârșitului lumii
și a vieții după „apocalipsă” a tentat numeroși autori
de S.F. Metodele de distrugere a societății sau chiar a
vieții existente în prezent sunt de o mare varietate:
război atomic, catastrofă planetară provocată de ac‐
țiunile omului, ciocnirea cu un meteorit/asteroid/ co‐
metă/gaură neagră (!), încălzirea globală, pandemii,
evenimente geofizice la scară planetară (inundații,
schimbarea axei Pământului, modificarea vitezei sau
a sensului de rotație a planetei etc.). Cât despre socie‐
tatea pe care o întâlnim în povestirile și romanele post‐
apocaliptice, aceasta este la fel de variată, dar ca motiv
general întâlnim regresul social la stadiul Evului Mediu
sau chiar al Epocii de Piatră. Deseori, supraviețuitorii
au uitat de societatea avansată care existase înaintea
catastrofei sau, în alte cazuri, au transformat amintirea
acesteia în mituri și legende. Acțiunea multor povestiri
post‐apocaliptice se desfășoară în societăți agrare, non‐
tehnologice sau în care au supraviețuit doar elemente
răzlețe ale tehnologiei. Un exemplu de roman post‐
atomic este „Cantică pentru Leibowitz” (1960), de Wal‐
ter M. Miller Jr. Romanul prezintă o posibilă istorie a
omenirii, începând după un dezastru nuclear global și
până în momentul în care tehnologia ajunge din nou
în punctul în care e capabilă să creeze arme de distru‐
gere în masă. Mesajul cărții e simplu per ansamblu:
istoria se repetă, indiferent ce‐am încerca să facem.
„Cantică pentru Leibowitz” e structurată în trei părți
aproape simetrice, fiecare corespunzând unui salt de
aproximativ 600 de ani în viitor. Trei perioade distincte,
fiecare comparabilă cu una din istoria actuală a ome‐
nirii. Prima e un fel de Ev Mediu întunecat în care reli‐
gia și barbarismul domnesc prin ținuturi pustii. O mă‐
năstire străveche se îndeletnicește cu reproducerea
unor manuscrise rămase din vremurile de dinaintea
apocalipsei. Preoții le copiază fidel și se consideră păs‐
trători ai cunoștințelor omenirii. Abaţia Sfântului Lei‑
bowitz este doar unul dintre bibliotecile vremii, iar
relicvele scrise ale călugărilor de acolo variază de la
scheme tehnice la manuale și romane îngălbenite.
Umanitatea tocmai a trecut printr‐o pârjolire în masă
a cărților în încercarea de a uita greșelile trecutului,
iar puținele informații care au rămas neatinse de flăcări
sunt păstrate cu sfințenie.

A doua etapă corespunde Renașterii și prezintă cu
totul alte personaje, cu excepția unuia. Elementul de
legătură între perioadele îndepărtate de timp este un
anume Lazăr, un evreu bătrân și ursuz a cărui nemu‐
rire leagă aproape întreaga istorie a lumii civilizate. În
noua Renaștere oamenii încep din nou să fie interesați
de ideile pierdute, să studieze fizica, științele, să ob‐
serve aplicabilitatea teoriilor matematice în arta răz‐
boiului. Mănăstirea Sf. Leibowitz este din nou în centrul
atenției, condusă de alți călugări, ceva mai luminați

decât ultimii. Hoarde barbare se
războiesc pe cuprinsul teritoriului nord‐american, îm‐
părțit acum în sectoare a căror nume rezonează cu
trecutul.

A treia și ultima etapă a umanității este una similară
cu cea trăită de noi în prezent. Sateliții sunt din nou
pe orbită, armele cu încărcătură atomică așteaptă să
fie din nou utilizate, iar mănăstirea Sf. Leibowitz con‐
tinuă să se teamă de soarta manuscriselor ei. Inevitabil,
războiul nuclear global are loc a doua oară și ciclul e
sortit să se repete.

Mesajul cărții e că informația se menține în mintea
oamenilor, informația trăiește mai departe chiar dacă
alcătuitorii ei sunt doar ființe trecătoare. Omenirea nu
se schimbă, indiferent de gradul de cultură și tehnolo‐
gie, iar războiul a fost dintotdeauna cel mai de seamă
patron al științei. Puterea informației este prezentată
deopotrivă drept salvatoarea omenirii și distrugătoarea
ei. E un cerc vicios pe care Miller îl subliniază adânc în
paginile cărții. Religia este nemuritoare, atât metaforic
cât și prin persoana bătrânului Lazăr care – se adeve‐
rește – așteaptă a doua venire a lui Iisus.

Tot despre un Pământ răvășit de un război atomic
este vorba și în celebrul roman „Planeta maimuțelor”
(1963) al francezului Pierre Boule. Autorul își exprimă
prin intermediul cărții propriile îndoieli cu privire la
știință și la definiția umanității. Locul oamenilor este
luat de maimuțe, care și‐au construit propria societate
și civilizație, iar puținii oameni care mai trăiesc pe Pă‐
mânt sunt doar niște sclavi ai primatelor.

Un scenariu post‐apocaliptic mai straniu întâlnim
în romanul „Sera” (1962) al englezului Brian W. Aldiss.
Aici, în viitorul îndepărtat, Pământul și‐a încetat miș‐
carea de rotație în jurul Soarelui, fiind legat de Luna
care s‐a îndepărtat de el printr‐o rețea de plante gi‐
gantice. Soarele e mai puternic și plantele sunt angajate
într‐o creștere haotică, necontrolată, comportându‐se
asemenea pădurilor tropicale. Ele au ocupat toate nișele
ecologice de pe pământ și din aer, doar descendenții a
patru specii de insecte reușind să supraviețuiască: dra‐
gonii zburători (evoluați din viespi), un soi de albine,
un soi de furnici și un soi de termite. Alături de ele, ur‐
mașii omenirii au ajuns la o cincime din actuala înăl‐
țime, toate celelalte animale fiind exterminate. Chiar și
oamenii se află în pragul dispariției în pădurea de ba‐
niani care acoperă partea luminată a Pământului. Din
„populația” Pământului aflat în amurgul existenței mai
fac parte „traversatoare” ‐ frunze zburătoare lungi de
câțiva kilometri, cu care puținii oameni pot călători
până la Lună, „oameni zburători” ‐ mutanți transfor‐
mați de radiațiile cosmice, „oameni burtică” ‐ ființe
legate (la propriu) printr‐un cordon ombilical de co‐
pacul‐parazit căruia îi aparțin, „morele” ‐ ciuperci semi‐
gânditoare care se atașează de oameni sau de alte ființe
vii, controlându‐le gândurile și acțiunile.

Categorii, genuri și teme majore 
ale literaturii știinţifico‑fantastice (VIII)

UN ESEU de Nelu Stamate

(continuare din nr. 312)
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Jules Verne, în „Nemuritorul Adam”, imaginează o
inundație planetară, care extermină rapid majoritatea
absolută a populației terestre. Puținii supraviețuitori
sunt nevoiți să reia de la capăt fluxul civilizației.

În 1910, J.H. Rosny‐Aîné publică microromanul
„Moartea Terrei”, o reluare a ideii verniene despre
ciclul distrugerii‐reînceperii civilizației, dar dintr‐o
perspectivă diferită: cutremure frecvente de pământ,
de mare amploare, distrug civilizația umană, ajunsă
în pragul zborurilor cosmice și provoacă moartea celei
mai mari părți a populației. Supraviețuitorii, retrași în
oaze, se folosesc de câteva din drumurile fostei rețele
de trafic terestru pentru a menține legătura între co‐
munitățile supraviețuitoare. Confruntați cu o nouă rasă
de viețuitoare – feromagnetalii, ființe capabile să‐și
soarbă energia necesară proceselor vieții din sol și de
la Soare, într‐o manieră asemănătoare oarecum
aceleia a plantelor, ei vor dispărea, în cele din
urmă, urmând preceptele legii dialectice a evo‐
luției, conform căreia rasele inferioare părăsesc
scena istoriei, lăsând locul speciilor mai evoluate
și mai bine adaptate.

În „Germenul Andromeda” (1969), Michael
Crichton avertizează foarte clar: atenție, pămân‐
teni, moartea poate coborî oricând, neștiută, din
spațiul cosmic. Un germen necunoscut, cu mult
sub dimensiunile unui virus terestru, adus de
carcasa unui satelit militar, prăbușit în mod in‐
controlabil spre suprafața Terrei, provoacă
moartea fulgerătoare a locuitorilor unui orășel din Te‐
xas. După analize îndelungate și riscante, specialiști ai
armatei și din sfera civilă, convocați de urgență, con‐
form unui plan național conceput pentru cazuri de‐
osebite, reușesc să înțeleagă că, sub aspectul celui mai
feroce germen spațial, se ascunde, de fapt, o formă ar‐
tificială de viață, trimisă să ia legătura cu alte civilizații,
de către necunoscuți și îndepărtați extratereștri. O
formă de viață gata să ucidă întreaga răsuflare a Terrei,
pentru că nu bănuiește că ființele inteligente pot atinge
asemenea dimensiuni și ne confundă cu formele nevii
din mediul înconjurător.

Pământul gol, lumile ascunse. Teoria unei lumi
ascunse în adâncurile propriei noastre planete datează
încă din zorii civilizației umane, fiind o extrapolare
mistică a existenței peșterilor și vulcanilor. În privința
celor din urmă, scurgerile de lavă incandescentă, va‐
lurile piroclastice care sufocă și ard totul în calea lor,
solfatarele urât mirositoare și desele explozii cu con‐
secințe mortale le‐au sugerat anticilor că „lumea de
dincolo” nu era tocmai un tărâm plăcut. Deloc surprin‐
zător, aceasta a devenit loc de osândă post‐mortem
veșnică pentru numeroase religii („Infernul” creștinilor,
„Sheolul” evreilor, „Hadesul” greco‐roman).

Concepția modernă (și laică) a unui Pământ gol pe
dinăuntru apare însă prima oară la astronomul englez
Edmund Halley (1656‐1742). Încercând să explice in‐
dicațiile busolelor și aurora boreală, Halley propune
un model al Pământului constând într‐o serie de stra‐
turi concentrice din ce în ce mai mici (un soi de ma‐
troșkă rusească) și apoi emite ipoteza că aceste straturi
care se rotesc independent dispun de propria atmos‐
feră și poli magnetici.

Prima creație literară care tratează tema Pământului
gol este, conform celor mai mulți exegeți, „Relation d'un
voyage du pole arctique au pole antarctique par le center
(sic) du monde” (Franța, 1721), în care un vortex nordic
atrage o corabie în interiorul Pământului, de unde iese
în cele din urmă pe la celălalt pol. O variantă ne este
prezentată în „Lamekis, ou les voyages extraordinaires
d'un égyptien dans la terre intérieure avec la découverte
de le isle des Silphides” (tot Franța, 1734) a lui Charles
de Fieux, care descrie „o întinsă lume subterană aflată
dedesubtul Egiptului". Ceva mai aproape de zilele noas‐
tre, Willis George Emerson ne prezintă, în romanul „The
Smoky God, or, A Voyage to the Inner World” (1908), o
civilizație avansată, a cărui oraș principal se numea
Eden, aflată în străfundurile Pământului.

Cea mai cunoscută lucrare S.F. care tratează tema
Pământului gol este romanul „Călătorie spre
centrul Pământului” (1863) de Jules Verne.
Totuși, anumiți critici consideră că romanul
nu se încadrează în această temă, și asta pen‐
tru că acțiunea nu are loc în centrul Pămân‐
tului, ci într‐un sistem foarte extins și adânc
de peșteri.

Cea mai celebră scriere care abordează
tema „Pământului complet gol pe dinăuntru”
este însă ciclul „Pellucidar”, creat de Edgar
Rice Burroughs. Combinând motive și detalii
folosite de scriitorii dinaintea lui, autorul
creează o lume populată cu un amalgam de

monștri preistorici, rase inteligente, făpturi imaginare,
lume care are până și o geografie proprie, o „oglindă”
a celei terestre, cu mări, oceane și continente, luminată
de propriul soare mai mic, care are chiar și o planetă
micuță pe orbita sa. Ciclul a început în 1914, cu „At the
Earth's Core”, și succesul comercial l‐a făcut pe Bur‐
roughs să mai conceapă o lume goală, de data asta în
interiorul Lunii: ciclul de povestiri „The Moon Maid”
(1923‐1925).

Nu se știe exact de unde s‐a inspirat geologul rus
Vladimir Afanasevici Obrucev, când a creat un Pământ
gol în interior plin de monștri preistorici în romanul
său „Plutonia” (1924).

Universurile paralele/alternative reprezintă o
temă de factură modernă, devenită posibilă datorită
tendințelor de a recupera pe tărâm filozofic acțiunile
disparate de cunoaștere, realizate la nivelul științei.

Din punct de vedere științific, universul paralel este
un principiu posibil, conform teoriilor științifice de ul‐
timă oră care par să confirme faptul că Universul este
alcătuit din așa‐numitele „string”‐uri. El poate să fiin‐
țeze în paralel cu universul în care ne ducem existen‐
țele și pe care‐l considerăm real, fiind situat înainte,
înapoi sau chiar în simultaneitate temporală cu acesta,
dar ocupând secvențe spațiale diferite. Spre exemplu,
structura interioară a unui atom este similară cu struc‐
tura sistemului solar. O lume miniaturală viețuind pe
un electron este, față de lumea noastră, un univers pa‐
ralel. Ray Cummings scria, prin deceniul al doilea al
secolului XX, un microroman ce s‐a bucurat de un mare
succes – „Fata din atomul de aur”, exact pe această
temă: un tânăr cercetător din domeniul microstructu‐
rilor pune la punct un microscop de o factură deosebită
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(o anticipare a microscopului electronic), cu ajutorul
căruia pătrunde în interiorul sistemului nuclear al unui
atom de aur. Pe unul din electronii‐planetă, întâlnește
o ființă angelică, de care se îndrăgostește...

O realizare absolut asemănătoare întâlnim și în nu‐
vela lui Fitz‐James O’Brien, intitulată „Lentila de dia‑
mant”, scrisă cu o jumătate de secol mai devreme. Numai
că, de data asta, tânăra Animula, de care se îndrăgos‐
tește junele savant, trăiește într‐o picătură de apă.

Un autor cvasi‐necunoscut astăzi, R.F. Starlz, publică
în 1928 un roman de succes pe această temă, inserând
aici și motive de chirurgie temporală. În „Dincolo de
Subunivers”, profesorul Halley creează o rază cosmică,
cu ajutorul căreia stabilește că universul subatomic
este structurat în mod similar cu macrouniversul.
Uzând de proprietățile speciale ale razei cosmice, după
ce micșorează o serie de cobai și‐i expediază în subu‐
niversul unui grăunte de cărbune, asistentul și însăși
fiica profesorului se lasă micșorați și trimiși pe urmele
lor, pentru a vedea de ce nu au putut reveni. Dar jumă‐
tatea de oră stabilită ca timp de ședere în subunivers
se scurge și tinerii nu se mai întorc nici ei. În locul lor
însă apar, deodată, mai mulți bărbați și femei, care pre‐
tind că sunt locuitorii planetei Electronum, urmașii
îndepărtați ai celor doi, sosiți acolo în urmă cu multe
milioane de ani. Enigma se lămurește repede: în su‐
bunivers, timpul normal curge de zeci de mii de ori
mai repede decât cel din macrounivers.

Universurile paralele pot exista, la fel de
bine, și în macrounivers. În romanul „Norul lui
Magellan” (1955), Stanislaw Lem presupune că
universul în care trăim nu este continuu, ase‐
menea unei linii drepte, ci „periodic”, o sinusoidă
din care nu se văd decât buclele de deasupra
axei. Între două bucle ale sale ar exista alte bu‐
cle, ale unui univers paralel, care s‐ar acoperi
reciproc, în același spațiu.

În romanul „Seniorii războiului”, G. Klein vor‐
bește despre universurile închise într‐un hiper‐
volum, făcând astfel posibilă existența lumilor paralele,
care ocupă, de fapt, aceeași secvență de spațiu, în sec‐
vențe de timp diferite.

Și tot despre o multitudine de universuri paralele
în timp, coexistând în aceeași unitate de spațiu, este
vorba și în monumentala nuvelă a lui Robert A. Hein‐
lein, „Și el construi o casă‑n dungă, o casă‑n dungă”, în
care arhitectul Quintus Teal îi construiește prietenului
său Homer Bailey o casă în forma unui teseract, o fi‐
gură geometrică rarisimă denumită și hiper‐cub – „un
corp cuadratic cu patru dimensiuni”. Odată pătrunse
în interior, personajele se rătăcesc complet, niciuna
dintre așa‐zisele ieșiri nenimerind de două ori în ace‐
lași spațiu. Practic, axa casei‐teseract reprezintă linia
de întâlnire a unei infinități de universuri paralele, din
care nu mai există cale de întoarcere.

O mențiune specială merită ciclul „Lumea fluviului”
(1971‐1983) a lui Philip‐José Farmer. Localizată la o
distanță nedeterminată de sistemul solar și la câteva
milenii în viitor, Lumea Fluviului este o planetă ase‐
mănătoare Pământului, a cărei suprafață a fost terra‐
formată, pentru a forma valea unui fluviu extraordinar
de lung. Izvorul fluviului îl constituie o mică mare po‐
lară nordică, de unde acesta pornește în zig‐zag de‐a

lungul unei emisfere înainte de a reveni pe o altă cale
labirintică în aceeași mare.

Povestea începe atunci când aproape întreaga ome‐
nire este readusă la viață pe malurile fluviului, de la
primii homo sapiens până la oamenii de la începutul
secolului XXI. Numărul estimat de oameni este de
36.006.009.637, dintre care cel puțin 20% sunt din
secolul XX, datorită populației mult mai numeroase
din ultimele secole. Există o dată limită, începând de
la care niciun om nu a mai fost readus la viață. Inițial
anul era 1983, dar a fost mutat ulterior în 2008. Moti‐
vul aparent al acestei date limită este acela al anihilării
omenirii în timpul unei catastrofe produse la întâlnirea
cu o rasă extraterestră care a ajuns pe Pământ. Toți
cei care muriseră înaintea vârstei de 25 de ani sunt
readuși la viață într‐un corp având vârsta la care au
murit, care crește apoi într‐un ritm normal, oprindu‐
se la 25 de ani. Copiii morți înainte de cinci ani nu sunt
readuși la viață în Lumea Fluviului (ulterior se arată
că ei erau înviați pe o altă planetă, în Lumea Grădină).
Rasa umană este acum nemuritoare și, în cazul morții
unui individ, acesta este readus la viață într‐o altă re‐
giune a fluviului.

În cărțile seriei, o serie de figuri istorice ‐ inclu‐
zându‐i pe Sir Richard Burton, Mark Twain, regele Ioan
Fără‐de‐Țară, Wolfgang Amadeus Mozart, Jack London,
Lothar von Richthofen și Hermann Göring ‐ interac‐

ționează cu personaje fictive în căutarea lor de
a descoperi scopul creării Lumii Fluviului și a
reîncarnării lor. Un alt personaj, Peter Jairus
Frigate, seamănă izbitor cu Farmer, având chiar
și aceleași inițiale. În timpul istorisirii, este re‐
velat faptul că Lumea Fluviului a fost creată ca
un test moral pentru omenire.

În universul Lumii Fluviului, înțelepciunea
nu este un fenomen care apare natural, ci e re‐
zultatul unui fel de suflet creat artificial, numit
wathan. Prima rasă care a creat wathanii a reu‐
șit să evolueze foarte mult, dobândind capaci‐

tatea de a „prinde” wathanii eliberați în momentul
morții, revenind la viață continuu ‐ sau cel puțin așa a
crezut. În timp, s‐a dovedit imposibilă reatașarea unor
wathani de corpurile fizice, concluzionându‐se că wat‐
hanii care erau cei mai înțelepți și morali s‐au „eliberat”,
proces comparabil cu ideea de moksha din filozofia
indiană. Astfel, creatorii wathanilor au început să stră‐
bată universul, plasând generatoare de wathani pe di‐
ferite lumi, pentru a crea ființe înțelepte. Odată ce se
crea o specie în care se putea avea încredere, aceasta
era însărcinată să creeze alte specii înțelepte, după ce
întreaga ei populație s‐a „eliberat”. Ciclul a continuat
vreme îndelungată, până la crearea omenirii.

Creatorii omenirii sunt o rasă extraterestră cunos‐
cută ca „Etici”, dintre care doar unul apare în cărți:
Monat Graatut. Eticii au adus inițial un generator și
un colector de wathani pe Pământ, dintre care ultimul
avea rolul de a recupera și păstra wathanii (cu perso‐
nalitățile și amintirile posesorilor lor) până la învierea
ulterioară. Motivul acestei schimbări este acela că oa‐
menii sunt, pentru Etici, extraordinari. Astfel, ei pot fi
foarte civilizați (capabili să se „elibereze” în timpul
unei singure vieți, ca Buddha) și foarte barbari (capa‐
bili de brutalități inimaginabile pentru alte specii, cum
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ar fi genocidul, sclavia, etc.). Cea mai bună parte a ome‐
nirii merită cu prisosință să continue ciclul creației, în
timp ce aceleia mai rele nu i se poate încredința teh‐
nologia wathanilor. Pentru a rezolva această dilemă,
Eticii decid să supună omenirea testului Lumii Fluviu‐
lui. Ideea este ca fiecare om care a trăit pe Pământ să
aibă șansa revelării naturii sale bune, dovedindu‐se
astfel meritoriu pentru a continua ciclul creației.

Călătoria în timp. A devenit, ca importanță și ca
utilizare, a doua temă majoră a literaturii SF, după cum
subliniază criticul Florin Manolescu: „Călătoria în timp
se transformă într‑o temă de referință a literaturii SF,
în momentul în care scriitorul contestă legea ireversi‑
bilității timpului, inventează mijlocul de a se sustrage
determinismului istoric și încearcă să rezolve dificultă‑
țile logice care decurg de aici”.

O afirmație numai pe jumătate adevărată. Pentru că,
luând ca atare ipoteza lui Manolescu, cum am putea
considera drept ireversibilă călătoria în timp făcută de
personajul lui Louis Boussenard din nuvela „Zece mii
de ani într‑un bloc de gheață” sau pe cea efectuată cu
ajutorul visului de personajul lui Sebastien Mercier, din
romanul „L’An 2440, rêve s’il en fut jamais”? Fie că a în‐
ghețat, datorită întâmplării, și s‐a trezit după 10.000 de
ani într‐o lume pe care n‐o mai înțelege, fie că a adormit
și visul i‐a permis o ascensiune pe scara timpului până
în Parisul mileniului III, personajele mai sus menționate
nu se sustrag determinismului istoric și nu contestă le‐
gea ireversibilității timpului. După cum nu o contestă
nici personajele lui Isaac Asimov din „Sfârșitul Eterni‑
tății”: deși au posibilitatea de a călători în Sus‑Timp și
în Jos‑Timp, eternii nu scapă determinismului istoric,
deoarece nu violează legile timpului biologic, ci numai
pe acelea ale timpului cronologico‐social. De fapt, ei sfi‐
dează Istoria, nu Timpul. Întocmai ca și ceilalți muritori,
ei nu pot să intervină în istoria personală pentru a‐și
evita sfârșitul. Plecând de la această constatare, putem
să afirmăm că, de fapt, nu există o singură definiție pen‐
tru călătoria temporală, ci mai multe, tot atâtea câte
modalități de a călători în timp au existat ca atare sau
au fost inventate de scriitori. Evident că toate pornesc
de la o bază comună: o persoană umană, cu o conștiință
de sine (formă superioară de percepere a materiei) ca‐
pabilă să discearnă între timpul biologic propriu și tim‐
pul cronologic al Istoriei, este ruptă din secvența cro‐
nologică a Timpului istoric și proiectată într‐o altă
secvență, pe care o percepe ca fiind viitor sau trecut,
raportată la momentul prezentului său.

În mod practic (rămânem, totuși, pe terenul ficțiu‐
nii), a fost descoperită o  modalitate de a călători în
timp și inventate alte două: călătoria involuntară sau
accidentală; călătoria voluntară unidirecţională
(către viitor); chirurgia temporală (posibilitatea de
a călători în toate dimensiunile timpului și de a efectua
schimbări în aspectele sale).

Călătoria involuntară  se datorează unor accidente
naturale, care‐l izolează pe călăto‐rul fără voie de me‐
diul exterior, întrerupând, practic, curgerea timpului
său biologic pentru o perioadă mare de timp, după
care atunci când cauza naturală își încetează efectul
acesta își reia cursul normal, iar personajul încearcă
să se adapteze la condițiile noi de mediu și sociale pe

care le găsește în viitor.
Pasagerul temporal al lui Louis Boussenard este un

vânător polar, care adoarme într‐o peșteră. Aceasta
este blocată de alunecarea unui ghețar, iar el este con‐
gelat, funcțiile vieții fiindu‐i încetinite la minim. Schim‐
bările climatice care au loc ulterior conduc la înlătura‐
rea cauzei, ghețarul se topește, iar el se trezește din
prea lungu‐i somn într‐o lume stranie (cea a secolului
XIX), pe care încearcă să o înțeleagă și să i se adapteze.

Călătorul involuntar al lui Sebastien Mercier este
blocat în interiorul propriului său timp biologic de un
accident de natură psihică – visul. Acesta îl transportă
cvasiinstantaneu la mai bine de o jumătate de mileniu
în viitor, dându‐i posibilitatea să admire societatea
utopică realizată de îndepărtații săi urmași.

Și tot un somn, numai că de o altă factură cerebrală,
așa‐numitul „somn cataleptic”, îl transportă prin timp
și pe Graham, eroul romanului „Când se va trezi Cel‑
care‑doarme”, scris de H.G. Wells, proiectându‐l peste
200 de ani, într‐o Anglie distopică, în care nu reușește
să se integreze.

Călătoria involuntară are drept unic scop prezen‐
tarea țării natale a autorului, într‐un viitor mai mult
sau mai puțin îndepărtat, prin prisma utopiei sau cea
a distopiei, extrapolând elemente de structură socială
existente în vremea sa. Șocul cultural la care este supus
călătorul îi creează starea specifică de inadaptare și,
în final, de renunțare la încercarea de integrare.

Călătoria voluntară unidirecțională reprezintă
prima încercare rațională de eludare a structurii rigide
a Timpului Cronologic. De această dată, călătoria tem‐
porală este realizată conștient, deși maniera este par‐
țial asemănătoare cu cea anterioară: încetinirea cur‐
gerii timpului biologic, până aproape de suspendare,
printr‐un procedeu artificial, apoi reluarea sa, în mo‐
mentul când efectul procedeului încetează.

Colonelul Fougas, personajul lui Edmond About
din romanul „Omul cu urechea ruptă” (1861), este des‐
hidratat de profesorul Meiser, care încerca să‐și de‐
monstreze teoria conform căreia apa este elementul
vital ce pune în funcțiune toate organismele vii, consi‐
derate un fel de mecanisme de ceasornic care, lipsite
de ulei, vor înceta să funcționeze, dar „peste 25 de ani,
dacă‑i pun din nou o picătură de ulei, organele se vor
pune iar în mișcare. Timpul va fi trecut fără a îmbătrâni
mica lighioană adormită”. Deși drumul temporal nu
este prea lung, numai până în 1859, el îi va fi fatal lui
Fougas, întocmai ca și călătorilor temporali accidentali.
După numai o lună de la resuscitare, se va sinucide,
nereușind să se adapteze.

Roger Zelazny transportă în viitor o mulțime de
„călători”, în romanul „Insula morților” (1969), folosind
principiul hibernării artificiale, iar Karel Capek utili‐
zează un elixir ce prelungește viața. Eroina sa Emilia
Marty a fost obligată, în adolescență, să bea din leacul
miraculos preparat de tatăl ei pentru împăratul Rudolf
al II‐lea, care voia să devină nemuritor și, după 337 de
ani, prietenul ei descoperă că longeviva actriță nu a
depășit nici măcar vârsta maturității. Emilia nu este
însă fericită, considerând nemurirea căpătată un fel
de povară și pe ea însăși o dezrădăcinată care trebuie
să‐și înșele semenii în permanență.

(va urma)



La începutul lui martie, anul curent, accept pro‐
punerea Asociației Demetrius de a participa într‐un
proiect Erasmus, cu  o temă interesantă și de actua‐
litate, Terapie prin artă, locația Napoli, invitată  ca
dramaturg și coordonatoare a  trupei de teatru Kan‐
gai, trupă de liceeni, recompensată pentru talentul
și efortul lor între februarie 2018 și iunie 2019, cu
peste 40 de premii județene, naționale și inter na ‐
ționale, unii dintre talentații elevi‐actori devenind
studenți ai Universității Naționale  de Arte „George
Enescu”  Iași, secția Actorie.

M‐a fascinează ideea. Nerăbdarea era mare! Pan‐
demia ne‐a îngrădit visurile, ne‐a țintuit departe de
lumea fabuloasă a scenei și de Occident, iar invitația
marca împlinirea unei dorințe, proiectate de mult,
aceea de a vizita provincia Napoli. Curioasă, citesc,
mă informez, vreau să aflu mai mult.

Că Napoli  este străjuit pe de o parte de muntele
Vezuviu, iar de partea cealaltă a golfului se găsesc
insulele  Capri, Ischia și Procida, că e un oraș în care
fiecare își poate găsi ceva pe plac în domeniul  gas‐
tronomiei, ori al artei, că descoperindu‐l, te îndră ‐
gostești de zonă și oameni cu fiecare clipă petrecută
acolo, că napolitanii sunt cunoscuți pentru celebrul
vin Lacryma Christi (Lacrima lui Hristos), din stru‐
gurii culeși de la poalele Vezuviului, și pentru Li‑
moncello, lichiorul din lămâile pomilor ce cresc în
curtea fiecărui napolitan și pentru cafeaua napoli‐
tană recunoscută în toată lumea, apoi celebrul ibric,
strămoșul mașinii de cafea espresso inventat tot în
Napoli, orașul cu cele 448 de biserici! că Duomo di
Napoli, construit între secolele XII‐XIV, este consi‐
derat simbolul orașului și principala biserică din
Napoli… astfel încât, ajuns acolo, la întoarcere, să‐ți
promiți că vei reveni neapărat, nu mai este o taină
pentru cei care vizitează site‐urile cu informații des‐
pre această splendidă metropolă.

Că istoria orașului s‐a scris în  trei milenii, a luat
naștere în anul 750 î. Hr., atunci când grecii au fondat
așezarea Napoli, apoi perioada de dominație gre‐
cească, cucerirea de către romani, proclamarea
independenței, după un mileniu și jumătate, în anul
63 d. Hr., de care s‐au bucurat cam 3‐4 secole,
cuceriți, pe rând, de normanzi, spanioli, bourboni și
francezi,  că în anul 1861 devine parte a Italiei unite,
anterior unificării provinciilor italiene, fiind capitala
celor Două Sicilii, că este unul dintre cele mai im‐
portante orașe italiene și reședință a provinciei Na‐
poli și se află într‐o regiune mai slab dezvoltată a
țării, uneori lăsând impresia unei așezări uitate de
autoritățile statului, că este vizitat anual de

numeroși turiști atrași de is‐
toria sa bogată, de peisajele
din apropierea Vezuviului,
de atmosfera napolitană, că
Pizza, aici,  e la ea acasă, în
adevăratul sens al cuvântu‐
lui, orașul de baștină al piz‐
zei italiene, că aici și‐a răspândit prima dată aromele
și napolitanii au fost primii care și‐au lăfăit papilele
gustative într‐un melanj divin de gusturi și arome…
renumita Margherita ce cuprinde culorile drapelului
italian a fost creată tot în Napoli, în cinstea vizitei
reginei Margherita di Savoia; că pizza este un cult
în Napoli, acestea toate nu mai sunt secrete… că
pizza „made in Napoli” i‐a plăcut și președintelui
Bill Clinton, află din diverse surse fiecare vizitator,
fie el și virtual, al orașului. 

Totul era pregătit. Biletul de avion cu zborul nu‐
mărul: W6 3675, cu plecare din Iași‐Terminal 3(IAS),
în data de 02‐04‐2022 ora 12:10, și aterizare în
Roma Fiumicino‐Terminal 3 (FCO), în 02‐04‐2022,
la 13: 35, iar la întoarcere, plecarea din Roma Fiu‐
micino‐Terminal 3 (FCO), în 09‐04‐2022, ora 14:10,
sosirea în Iași‐Terminal 3 (IAS)  în 09.04.2022, ora
17:35, dar în așteptarea momentului plecării, părea
că trec prin timp mai lent decât de obicei.

Ziua plecării: sâmbătă, 02‐04‐2022, ora 10,10 
Check in‐ul, un control de rutină, îmbarcare cu

întârziere, ca de obicei, nimic nu mă surprinde când
e vorba de noi, instructajul de zbor, echipă drăguță,
decolăm, emoția zborului este evidentă, zburăm
până aproape de infinitul albastru, mai aproape de
Dumnezeu, geometria euclidiană putea fi aplicată
în și din toate direcțiile în acest punct înalt din uni‐
vers. Câteva turbulențe, gânduri în avalanșă, ce ar fi
dacă… ba nu, niciun dacă…

Ora 14,10:  Anunțul,  aterizarea, aplauzele, cobo‐
râm. Gata! pășesc pe sol italian, aeroportul din Roma.
Recuperăm bagajele și alergăm spre autocarul care
urma să ne transporte în Napoli. Drum lung, obosi‐
tor, cu un cer acoperit de nori grei, puteai să‐i atingi
cu mâna, fioroși care anunțau, parcă, apocalipsa. 

La ora 18, pe o ploaie rece, în rafale,  spulberată
de un vânt puternic, intrăm în Napoli, ne apropiem
de Bus, în cartierul Garibaldi, căruia urma să‐i fim
oaspeți pentru șapte zile. Până la hotel, traseul l‐am
străbătut pe jos, la pas. E mai sigur și nu include
timpul de așteptare. Am luat contact direct cu spiri‐
tul napolitan: dispariția unui telefon, agitație, gropi
pline cu apă și mormane de gunoi prezente osten‐
tativ pe străzile metropolei, voci, multe voci, voci
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intersectate care vin din toate direcțiile.         
GPS‐ul ne anunță că am ajuns la adresa introdusă,

un hotel de 3*, nici nu ne‐am fi permis altfel, salariul
unui profesor, din preuniversitar, din România…e
rușinos să‐l spui, dar să‐l compari…cu…nu prea ai
cu ce, cu al cui. Când suntem întrebați, evităm răs‐
punsul, nu de alta, dar după nivelul retribuției lu‐
nare, se fac imediat asocieri cu cei care primesc
acest nivel de retribuire lunară, nici nu găsesc echi‐
valentul în salarizarea unei categorii profesionale

din țara lor… Și ei au aflat că la noi sunt beizadele
angajate în posturi cheie, fără prea multă carte, pe
salarii care sfidează raționalul, dar trăim în România
și ne ducem crucea. Deci, ne‐am cazat la  Hotelul
Garibaldi, în cartierul Garibaldi. 

Aici, în fiecare zi, are loc o piață napolitană, mă
informasem în prealabil, cu produse specifice re‐
giunii unde puteam experimenta adevărata cultură
a orașului. Dar lăsăm acest experiment pentru o altă
zi. A fost suficientă o singură seară pe străzile
orașului ca să iau pulsul, să simt energia și spiritul
zonei.

Napoli nu m‐a cucerit imediat. Veneam din Mol‐
dova noastră dragă, unde cuvintele  țin loc de alint.
Cu firea noastră blândă și rostirea caldă, cu graiul
molcom și din suflet, suport afectiv pentru străinul
sosit din orice parte a lumii pe meleagurile noastre,
aici mă simțeam agasată de forfota continuă și gălă‐
gioasă a metropolei.  Cu străzile lui aglomerate, pe
alocuri murdare, cu furnicarul de lume, fiecare cu
limba și legea lui, fiecare cu bucata lui de saltea,
unii…ocupând chiar trotuarul, m‐a fulgerat un gând,
poate sunt ai noștri, trec mai departe,  ca în toate
metropolele lumii, după lăsarea serii, incomodând
trecătorii cu modelul lor de viață…străbătut  de

străduțe mici și înguste, atât de mici și înguste, încât
pe unele, dintr‐un șpagat, poți ajunge cu ușurință
în blocul vecinului din față, motivație plauzibilă pen‐
tru numărul foarte mare de motociclete și mașini
mici cu șoferi atât de abili, în competiție, parcă, cu
cei din Jerusalem la viteză, tehnica parcării și dina‐
mica vorbirii. Jeep‐urile și alte mașini de lux care
sufocă șoselele din România și au ajuns chiar și‐n
cătune, aici, le vezi  doar accidental.

Napoli, așezat pe malul nordic al golfului cu
același nume, în extremitatea sud‐estică a
Câmpiei Campane, cu cartiere în sud‐estul
orașului care urcă spre versanții vulcanului
Vezuviu, delimitat în partea nord‐ vestică
de zona vulcanică Campi Flegrei, la o
distanță de 223 km de Roma, perlă a pe‐
rioadei antice și medievale, înscris din anul
1995 pe lista patrimoniului  cultural
UNESCO, un amalgam  de culturi, religii și
naționalități, cu oameni temperamentali, la
care semnele însoțesc și, de multe ori, chiar
înlocuiesc cuvintele, cu scutere care apar
și dispar atât de rapid, în și din toate
direcțiile, cu sunetul infernal al claxoanelor
care te agresează auditiv din toate direcțiile,
în care vulgul și rafinamentul, smerenia și
grosolănia obraznică, spiritul renascentist,
neoclasic și libertatea asumată  coexistă,
este o nebunie frumoasă.  

Duminică, 3‐04‐2022      
Părăsim orașul, pentru a explora mai mult regiu‐

nea, iar direcția este vulcanul Vezuviu… 
Am urcat, din stația Garibaldi, Napoli, în trenul

Circumvesuviana, linia albastră, spre Sorrento.
Aglomerație mare. Retrăiesc epoca de aur și de tristă
amintire. Atmosferă identică cu cea din trenurile
noastre comuniste, de odinioară, când nu mai știai
dacă mâna ta e a ta sau a altui călător, ori cu cea din
tramvaiul 9, de acum, Linia Copou‐CUG, la orele de
vârf,  când  reminiscențele trecutului ne ajung din
urmă, grație dispeceratelor noi și dispecerilor vechi,
tutto vecchio e tutto nuovo! încă prezente în condu‐
cerea regiilor de transport, când ne călcăm în pi‐
cioare sute de oameni, încercând să pătrundem în
interiorul mic, casat al vagonului de tramvai care
valsează pe șinele și ele înlocuite în noul regim de
oamenii vechiului regim…

Am coborât la stația Pompei Scavi, lângă situl ar‐
heologic Pompei. Cu un autobuz, 10 euro de per‐
soană, am ajuns la Parcul Național Vezuviu.         

În timpul deplasării cu autobuzul, îmi revin din
memorie frânturi  din Scrisorile lui Pliniu cel Tânăr,
către Tacitus, despre atmosfera dinaintea erupției
vulcanului:  

În spatele nostru erau nori întunecați, înspăimân‑
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tători, deșirați de fulgere răsucite și azvârlite puternic,
deschizându‑se pentru a arăta imense forme de flă‑
cări. Peste noi, a început să cadă cenușă, deși nu în
cantitate mare. M‑am uitat înapoi: o pâclă întunecată
și densă s‑a ivit în urma noastră, urmărindu‑ne ca o
revărsare de ape pe pământ și împrăștiindu‑se peste
tot ca un nor. Apoi s‑a lăsat un întuneric ce nu era ca
o noapte, fără lună sau una înnorată, ci mai degrabă
ca o  cameră închisă și fără lumină. Puteai să auzi fe‑
mei cum jeleau, copii plângând, bărbați țipând…Mulți
și‑au ridicat mâinile către zei și chiar mai mulți au
crezut că nu mai existau zei și că asta a fost ultima și
fără sfârșit noapte, despre care am auzit că va veni
peste lume.

Pe fondul acestei reflecții, privirea, instinctiv,
prinde frânturi din imaginile ce se profilează prin
dreptul geamului, pământ gol, vegetație
aridă, copaci cangrenați, frânți, ca niște tru‐
puri schilodite, rămășițe vizibile ale ultimei
expulzări din adâncuri, în timp ce autobu‐
zul înghite kilometri de șosea, micșorând
distanța până la monstru.

Am refuzat să merg cu shuttle‐ul, care,
oricum, te lăsa la Biglietteria (casa de bi‐
lete); 10 euro taxa de intrare pe coama
monstrului. Urc cam 1,2 km până la gura
stihiei în hibernare,  pe un drum abrupt, o
probă de foc pentru temerarii care au cu‐
rajul să‐l privească direct în ochii de piatră.
Nu am ajuns până aici, îmi spun eu,  ca să
văd prin ochii altora ce au crezut ei că văd,
sau ce au vrut ei să vadă. Urc. La o privire,
nu pare un munte atât de periculos con‐
form renumelui de ucigaș, dar viața m‐a
învățat că realitatea nu se reduce doar la
ceea ce se vede; ce e dincolo de ea aflăm cu toții, pe
rând… fiecare la ceasul său de destin. 

O înălțime modică, dar tocmai această realitate
geodezică a permis să adune în subteran atâta ener‐
gie și atâta forță distructivă. Urc. Ceață și zăpadă.
Vântul îmi smulge hainele, nu de alpinist, o ținută
de stradă,  zăpada topită penetrează pielea baleri‐
nilor mei, îmi îngheață degetele, merg să nu‐mi de‐
gere, e frig, urcușul e dificil. Ar fi trebuit, poate, pen‐
tru un euro, să închiriez un baston de sprijin. Nu
am simțit nevoia. Eu pot, nu consider necesar acest
ajutor, nu încă. Ajung la prima cabană. Unii renunță.
Eu merg mai departe. Ajung la următoarea cabană,
nu renunț. 

Vreau să văd și să merg pe marginea craterului
vulcanului Vezuviu. Ajung. Uaaau! ce senzație tare,
ciudată chiar, parcă aș stăpâni bestiarul adâncului,
ca atunci când încaleci valul, și‐l domini, jucându‐te
cu forța lui, cel mai periculos vulcan activ de pe pla‐
netă,  atât de dramatic dezlănțuit în trecut. Mă uit

în ochii lui, stinși, închiși spre în afară, dar activi, lu‐
cizi și deschiși spre interior; încă mai respiră.
Inteligența materiei, materia e vie.  Fire de abur cald
ies din adânc, prin crăpăturile chipului zbicit de vân‐
turile de afară, semnul activității lente, sigure și pro‐
babil letale, ochiul care înăuntru se deșteaptă…Pen‐
tru o clipă, mă simt prinsă în infernul dezlănțuit,
ploaie de roci mici, trupul îmi tresare, îmi dau seama
că nu e real. Iau câteva imagini, pentru memoria co‐
lectivă, telefonul nu‐mi obține o imagine profesio‐
nistă din care să se înțeleagă clar, cât de adânc e
craterul, asta e, nu se poate mai mult, mă mulțumesc
și cu atât; altceva pentru mine e mai important.

De la imaginea de ansamblu a grotei, cu pereți
cenușii, privirea înregistrează vegetația rară prin
zăpada târzie, drumul netezit de pașii temerarilor

în roca vulcanică și troița, troița care ne atențio ‐
nează… să ne rugăm pentru ei… și pentru noi, apoi
atinge orizontul depărtărilor albastre îngenun‐
chiate‐n măreția lor timpurie…Văd spectaculosul
Golf Napoli, Peninsula Sorrenta și Insula Capri, în‐
văluite de albastrul cerului contopit cu pânza azurie
a mării care atinge țărmul cu valuri calme, senzuale
ca un iubit roman epuizat de dorul așteptărilor, dis‐
pus să se dăruiască în tihnă… 

Strașnică îndărătnicie! 3 milioane de oameni care
trăiesc la poalele monstrului ucigaș… în planurile
lui și în ignoranța lor.           

După o coborâre rapidă, acum chiar că aș fi avut
nevoie de un baston, aproape alerg, din când în când
reduc viteza, dar destul de greu. Autobuzul ne
așteaptă, sunt mulți conaționali, un  excursionist ne
dă  sfaturi fără să‐i fi cerut, vrea să aflăm că și el a
fost la Pompei. 

(va urma)
Caliopia Hodorogea
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CRONICI AMICALE

Roua poeziei în armoniile brumate ale gândului
Exprimarea lirică a Georgetei Muscă‐Oană ur‐

mează, în genere, formele prozodiei clasice, un mod
de a disciplina emoția și de a o obliga să se supună
rațiunii ordonatoare. Când emoția urmează mean‐
drele sentimenului, ale trăirilor interiorizate, expri‐
marea poetică se întâlnește cu intuiția ca în această
frăție a pietrei („Îmi lipesc urechea/ de inima unei
stânci.../ Doamne, cum pulsează!// Îmi este dragă
piatra,/ o simt mulându‐se pe suflet,/ răceala ei îmi
trezește trăiri cunoscute;/ simt rădăcini înfiorate,/
îmi pare că am fost aici cândva...// Prin venele ei
aud cum aleargă/ molecule din apa vieții;// În pân‐
tecul de granit,/ milenii neștiute deapănă
amintiri.”), frăție pe care Georgeta Muscă‐
Oană o asociază pietrei cuvântului, în vir‐
tualitatea căreia, sculptura ideii presupune
aceeași tărie, aceeași încordare, necesare
pentru a metamorfoza materia în spirit,
dar și pentru a spiritualiza materia. Fraza
poetică are cantabilitatea valurilor Dunării,
fluviu care traversează imaginarul poetei,
un reper mitizat, cu valoare de laitmotiv.

Vederea poetei îmbrățișează panoramic
lumea, trece dincolo de aparent, pentru a
vedea și privi armoniile brumate*, pe care
să le transpună în imagini, acompaniate de murmu‐
rul Dunării, martorul tăcut al istoriei și al istoriei
personale: „...gându‐mi fuge înapoi,// Spre anii ce‐
au trecut prin noi./ Tu, Dunăre, mai știi... demult.../
Mă strecuram în trupul tău,/ Bătaia inimii s‐ascult...”
Ecourile imateriale ale timpului reverbereaază în
melancolii existențiale, ca materializări inefabile ale
rotirii redundante, repetabile, un fel de mai am un
singur dor, în notație personală: „O, Doamne, tare‐
aș vrea s‐adorm/ În murmur dunărean... de pot.//
Doar plânset vegetal s‐aud/ Din salcia cu plete‐n
vânt,/ Iar luna, tresărind pe val,/ Să știe de al meu
mormânt.”

Percepția timpului, a trecerii ireversibile, inefa‐
bilă în imponderabilitatea ei, se asociază, heracli‐
tean, curgerii în infinit a apei, sub forma materializat
a valurilor Dunării. Poeta conștientizează tragedia
condiției umane, în fragilitatea efemerității limitate
de moarte, dar, în același timp, crede, aspiră la sus‐
tragerea de sub tirania trecerii, eliberându‐se de
sub tirania condiționărilor circumstanțiale. Invocația
retorică din titlul Culege‑mă din valul înspumat! este
un fel de provocare adresată destinului pentru a de‐

cide eternitatea eului. Singura eternitate admisă și
permisă este iubirea, forță căreia i se încredințează:
„Învăluită‐n falduri de smarald,/ Mă‐ndrept târziu
spre țărmul înspumat;/ Alunecând peste nisipul
cald,/ Să mă culegi din valul zbuciumat.// Cu foșnet
de turcoaz să te‐mpresor/ Când cade înserarea peste
noi./ Descătușați, ca‐ntr‐un mirific zbor,/ Să‐
mpărtășim o veșnicie‐n doi.”

Însăși poezia i se pare Georgetei Miscă‐Oană o
modalitate de a ilustra, de a concretiza iubirea în
ipostaza unui apolinic ce uniformizează asperitățile
lucrurilor și ale lumii, punându‐le sub faldurile ar‐

moniei, stare poetică specifică, o formă de
înseninare prin care poeta, prin „trupuri
de consoane”, se conectează vibrațiilor ma‐
teriei, pentru a asculta, orfic, „tânguirile
din stâncă”. Natura se antropomorfizează,
un fluid misterios conectează totul,
însuflețind „herghelii de gânduri”, înseni‐
nând „văile austere”. Din cântecul clipei,
Georgeta Muscă‐Oană culege sunete și ul‐
trasunete, șoapte, imagini pe care le diri‐
jează „spre zări necunoscute”, pentru a‐și
afla cântecul ființei, propriul cântec, în lu‐
mina miraculoasă a speranței: „Lumina

mă‐npresaoră și‐a vieții serenadă/ Mă strânge ca o
rugă sub bluza de zăpadă.”

Setea de etern se saturează „sorbind din înălțimi”,
prin poezia care îi îngăduie poetei transcenderea,
mutarea din concretul materiei în concretul virtua‐
lului, al iluziei: „În livada cu idei/ Mi‐ai pus mâna pe
condei/ Și‐ntr‐o zi cu nori și vânt/ M‐ai mutat într‐
un cuvânt...” Fără șansa de a materializa sunetul în
metafora poeziei, clamat exclamativ – De n‑ai fi fost
tu, poezie!, destinul ar fi fost tern, lipsit defrumusețea
strălucitoare a cuvântului. De aici, recunoștința Ge‐
orgetei Muscă‐Oană pentru darul și harul de a ză‐
misli frumuseți: „De n‐ai fi fost tu, poezie,/ Aș fi un
glas cu șoapte frânte/ Și‐n iarna aspră, timpurie,/ O
harfă ce‐a uitat să cânte.”

Ca sumă de virtualități, harfa poeziei conține
acorduri pe care Georgeta Muscă‐Oană le poate
(re)descoperi, aducându‐le în vibrația unui sunet
inconfundabil care să o conțină în ceea ce aspiră, în
ceea ce speră să primească de la/prin poezie.

ANA DOBRE
15 aprilie 2022

*Georgeta Muscă‐Oană, Armonii brumate, Editura Studis, Iași, 2015.
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IOAN POPOIU ne‐a obișnuit cu lirica sa de natură
conceptuală, excelând în imagini cu înalte virtuți sim‐
bolice, articulate cu finețe pe structura unor texte poe‐
tice cu certe preferințe pentru utilizarea unui limbaj
de aleasă noblețe expresivă. Este remarcabil faptul că
maniera elegantă a expresiei artistice și stilul doct al
creațiilor sale poetice nu impietează cu nimic
prospețimea imaginilor artistice și ineditul fondului
ideatic, deoarece poetul stăpânește cu măiestrie arta
discursului, având un indubitabil simț al măsurii și al
proprietății cuvintelor. 

Ultima sa carte, „Sindrom apocaliptic”, Editura
„Aius”, Craiova, 2022, adâncește perspectiva gravă asu‐
pra lumii, căci poemele sale ample, reunite în jurul tit‐
lului, conceput în virtutea unui avertisment teribil asu‐
pra iminenței unui dezastru colosal, sunt realizate în
maniera unui excurs reflexiv pe teme de inspirație sha‐
kesperiană. De altfel, întregul volum este așezat expli‐
cit, sub tutela copleșitoare a geni alității marelui dra‐
maturg englez: „căderea unei vrăbii e‑o‑ntocmire a
cerului;/ și răul, de‑i acum, înseam nă că n‑are să mai
fie; /dacă n‑are să mai fie, în seam nă că e acum;/iar
dacă nu e acum, atunci va fi negreșit;/așa că totul e să
fii pregătit, să nu‑ntârzii;/când piere omul, din tot ce
lasă‑n urmă, nimic nu este‑al lui...” (Shakespeare) 

Poezia lui Ioan Popoiu reflectă frământările unei
conștiințe ultragiate de propria imposibilitate de a se
armoniza cu lumea exterioară, distorsionată de grave
inadvertențe ontice. „Stăpânit de himere”, asemenea tra‐
gicului personaj, Hamlet, din piesa cu același nume, poe‐
tul rătăcește într‐un labirint al  dilemelor existențiale,
înfrânt de propria neputință de a se elibera de limitele
unui destin coercitiv: „ce fantasme naște în ființa noastră
cu câtă ușurință ne aruncă/ pe buza prăpastiei ce ni se‑
ntâmplă nouă oamenilor ființe/ sensibile da prietene așa
suntem toți imposibil de definit/nu știm la urma urmei
cine suntem de fapt plăsmuirile/minții se‑ntorc împotriva
noastră străini și rătăciți de noi /înșine nu trebuie să ne
piardă cineva să ne vrea pieirea/destinul nostru e scris
/de la‑nceputul lumii din zilele Genezei avem soarta lui
Cain/purtăm neștiut în noi gena acestuia din zorile
civilizației a/ fost sădită sămânța neliniștii ființă scindată
paradoxală/ omul destinat pierzaniei ratării rătăcirii nu
este arbore /animal plantă sau apă curgătoare statornice
credincioase supuse firii lor ne‑a plăsmuit altfel Ziditorul
cu chip/ neștiut să ne pierdem înainte de a ne regăsi ne
risipim și/ ne pierdem sufletul sau ne păstrăm și ne îm‑
pietrim inima/destinați nefericirii orice am face suntem
fără să știm/ într‑o capcană existențială...” („Stăpânit de
himere”)

Volumul de față ne surprinde prin dimensiunea ui‐
mitoare a versului și printr‐o tehnică prozodică ne‐
conformă standardelor tradiționale, care desfiin țează
nu numai canoanele versificației clasice, ci și normele
de punctuație, într‐un gest de asumare totală a
originalității actului creator. Este o dorință evidentă
de obscurizare a sensurilor, ca un reflex al tentației de
evadare din realitate, în zonele absconse ale existenței.
Imaginația poetică își caută refugiul în atmosfera

cețoasă a unui Ev Mediu care își relevă farmecul mis‐
terios în vagi proiecții fantomatice ale Castelului Elsi‐
nore, simbolul suprem al măreției și tragismului
ființării umane: ”știu că aștepți o mărturisire de la mine
simt că nu pot/ tăcea nimic în această lume nu mă poate
consola privirea/ mea alunecă peste lucruri și oameni
nu se poate opri/nicăieri nu‑mi vorbi de fericire de vise
de iubire nu știu ce/ fericire pământească m‑ar ține în
mrejele ei de‑am găsi un/ alt tărâm de s‑ar deschide
porțile de alabastru ale visului/știi bine cum sunt ești
oglinda sufletului meu e prea/ multă cruzime aici sub
ochii noștri zidurile Castelului/ sălile somptuoase toată
această lume în care ne mișcăm/arme strălucite cos‑
tume vânători serbări nu au cum să/ascundă ceea ce‑
mi rănește inima ți‑am vorbit îndelung.. .(„O REALITATE
CONTRAFĂCUTĂ”)

Viziunea apocaliptică asupra actualității amalga‐
mează într‐un melanj haotic, imagini de un realism
dur, cu proiecții onirice  infernale, menite a devoala
falsitatea cutumelor unei societăți,  subminate valoric
de morbul pragmatismului extrem. Coșmarul, anxie‐
tatea, himerele și angoasele coabitează în tiparele unei
concepții artistice preponderent tragice, care incită la
meditație pe marginea consecințelor grave ale despi‐
ritualizării umanității contemporane. Atitudinea in‐
surgentă apare ca o luare de poziție împotriva regresiei
axiologice în zona unui materialism găunos, iar reîn‐
toarcerea în trecut are menirea de a resuscita interesul
pentru esența trăirii autentice. De la un capăt la altul,
cartea lui Ioan Popoiu este o pledoarie pentru
înțelepciune, pentru reîntoarcerea la valorile creștine,
într‐un moment de colaps al idealurilor morale și spi‐
rituale.  În acest context, se fac referiri la tendințele
demolatoare ale liderilor lumii, mânați de orgolii ex‐
pansioniste într‐un conflict demențial cu însăși
rațiunea de a fi a omenirii: „înțelegem din ce în ce mai
limpede ce se‑ntâmplă vremea/ adevărurilor clare im‑
uabile clasice a trecut să sfârșim cu /această comedie
grotescă ce vrem de fapt nu putem trăi /în prezent cu
iluziile trecutului trebuie să‑nvățăm lecția /lucidității
și să nu ne mai plângem nu mai putem trăi în/ două
lumi căutăm inutil refugii nu avem unde evada din /noi
înșine suntem închiși ca într‑o cutie de conserve /închi‑
soarea perfectă toate au explodat în noi s‑au făcut/ pul‑
bere lumea nu mai există nu e decât o grămadă de/
moloz o știam înainte de prăbușirea celor două Tur‑
nuri/unda de șoc se insinuase demult în ființa noastră
în/ resorturile noastre interioare lumea încetase să mai
/existe în conștiința noastră spulberată de contradicții...”
(„NU PUTEM DA VINA PE EXTRATEREȘTRI”)

Dacă ar fi să‐i găsim lui Ioan Popoiu o filiație este‐
tică în literatura română, ne‐am opri la creația  lui Ale‐
xandru Philippide, de care îl leagă nu numai aceeași
tendință de recul în lumea fabulosului de sorginte me‐
dievală, ci și o imagistică alimentată frecvent de
figurația unei interiorități scindate antitetic între bine
și rău, cu o reprezentare de ansamblu apocaliptic‐tea‐
trală.

VIRGINIA DIMOFTE ‑ CHIRIAC

CRONICĂ LITERARĂ
IOAN POPOIU, poetul abstracţiunilor pure
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COMENTARIU

OPERE DE ARTĂ DIN DOMENIUL PUBLIC:
Statui ‑ VASILE ALECSANDRI ‑ busturi

Unul dintre ctitorii patrimoniului spiritualității mo‐
derne române, deopotrivă scriitor și om politic distinct,
Vasile Alecsandri, constituie pe drept cuvânt o mândrie
națională, rămânând „acel rege‑al poeziei, vecinic tânăr
și ferice” (M. Eminescu).

S‐a întors în țară de la Paris unde era Ministrul Re‐
gatului România, din 1885, și în noaptea de 22/23 au‐
gust 1890, la Mircești ‐ Iași, trece pragul celor veșnice,
răpus de cancer la ficat și plămâni.

O săptămână mai târziu, Consiliul Local Iași este
de acord in corpore cu propunerea primarului fostei
capitale a Moldovei, Vasile Pogor, de a i se ridica o sta‐
tuie în semn de prețuire obștească.

Auzind trista veste, sculptorul Ioan Georgescu a
executat în marmură un bust marelui poet, către finele
anului 1890, în prezent expus la Muzeul Național de
Istorie din București.

Pe atunci, în Iași, existau în for public două statui ‐
una din marmură a marelui om de cultură Gheorghe
Asachi, realizată de Ioan Georgescu și dezvelită în 1887
‐, iar alta, a învățatului cărturar Miron Costin, turnată
în bronz, realizată de Wladimir C. Hegel, cei doi scul‐
ptori fiind, pe rând, profesori ai genialului Constantin
Brâncuși la Școala de Arte Frumoase din București;
aceasta din urmă a fost dezvelită în 1888.

După zece ani, Vasile Pogor l‐a antamat pe Wladimir
C. Hegel pentru realizarea sculpturii în bronz a lui Va‐
sile Alecsandri, înmânându‐i suma de 30.000 lei, din
care 25.725 lei proveneau din subscripții publice. In‐
augurarea statuii s‐a făcut festiv, la 15 octombrie 1906,
amplasată fiind în fața Teatrului Național din Iași, al
cărui co‐director a fost, în anul 1840, împreună cu Mi‐
hail Kogălniceanu și Costache Negruzzi, iar, pe scena
căruia, i‐au fost puse în premieră majoritatea pieselor
sale, în prezent, purtându‐i numele.

Cu această ocazie sărbătorească, doi poeți ‐ Matilda
Culger‐Poni și Mihai Codreanu ‐ au omagiat în versuri
evenimentul:

Matilda Cugler‑Poni...

La statuia lui Alecsandri

Mă uit și bronzul rece îmi pare că învie. 
Alecsandri privește cu ochiul visător 
Și cu un zâmbet tainic, mulțimea‐n veselie 
Ce vine să‐l aclame. ‐ O, mare‐nvingător!

Învingător al morții! ‐ Căci chipul tău trăiește, 
Poete fâr’de seamăn, slăvit de mic și mare.
Tu ce‐ai iubit poporul, poporul te iubește 
Și‐n inima caldă, păstrează a ta cântare.

În ore fericite, în zilele de jale,
Precum lângă părinte copiii se adună 
Astfel venim la tine, cântând doinele tale, 
Precum a noastre mâni cu lauri te‐ncunună.

Mihai Codreanu...

Statuia lui Alecsandri

E viu în bronz. Pe fruntea lui senină 
Ard razele superbei sale glorii,
Pe când răsar încet cu‐ncetul zorii 
Și umplu primăvara de lumină.

Atunci, cu inima de‐avânturi plină,
Mărețul bard privindu‐și cântătorii 
Din țara lui de‐acum îl prind fiorii Și 
fruntea pentr‐o clipă și‐o‐nclină.

Apoi, se reculege. Piedestalul 
Îl simte parcă tremurând metalul 
Și‐Alecsandri, în auroră cântă...

În glasu‐i, peste veacuri înainte, 
Înalță‐n cer cu pietate sfântă 
Eternii lauri ai latinei ginte.

Ani de zile, alte statui dedicate marelui scriitor nu
au fost ridicate. însă, în ultimele decenii, una se află în
fața Bibliotecii Naționale din Chișinău, opera sculpto‐
rului Ion Zderciuc, turnată în bronz și dezvelită festiv,
în anul 1997, iar alta, de asemenea din bronz (5 tone
greutate, 4,20 m. înălțime), realizată de Cornel Mircea
Spătaru, inaugurată la 24 ianuarie 2003, a fost ampla‐
sată în fața Casei de Cultură care îi poartă numele din
Bacău.

în toți acești aproape 130 de ani de la trecerea lui
Vasile Alecsandri în eternitate, au mai fost realizate
busturi de for public în București, Iași, Chișinău, Bălți,
Roman, Săbăoani, dispuse în grupuri ‐ numite Rotonde
ale Scriitorilor, împreună cu alți scriitori, fie singur, în
fața unei instituții, cum ar fi Casa Memorială din Mir‐
cești‐Iași, fostul său conac.

Nici pictorii nu au rămas mai prejos, imortalizându‐
i chipul în diverse etape ale vieții, cum sunt portretele
ieșite de sub penelul lui Mișu Popp, Carol Popp de Szat‐
mari, Theodor Aman ș.a.

Fotografii le‐au luat urma în timpul vieții petrecute
în țară ori în Europa. De asemenea, numismații, filate‐
liștii, autorii de cartoline.

În vreme ce Casa Memorială din Mircești și mauso‐
leul ridicate de Academia Română sunt în circuitul mu‐
zeal public, fiind întreținute, în Bacău, casa părintească
în care s‐a născut marele român, are statutul de ruină!
Și nu de azi‐de‐ieri...

Și când te gândești că prima imagine sculpturală
de for public a fost bustul lui Vasile Alecsandri, co‐
mandat de un primar al Bacăului iubitor de cultură,
dezvelit în 1897, realizat de Wladimir C. Hegel, având
pe toate laturile soclului inscripții.

Mircea Coloșenco
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POVESTIRI ADEVĂRATE

Pe rolul instanței un divorț cu copii minori.
Ea reclamantă, el pârât. Mama reclamantei  mar‐

tora pârâtului. 
Pârâtul dorea să păstreze căsătoria. 
Mama reclamantei a locuit împreună cu tinerii

însurăței la casa ginerului pentru a avea grijă de co‐
pilași, iar acum după ce reclamanta a părăsit domi‐
ciliul conjugal, dânsa tot cu ginerele locuiește. 

Povestea este că reclamanta a fost prinsă de către
soțul ei, actualul pârât, în flagrant la ora 23.00 în
patul conjugal cu amantul, după ce avusese grijă să
o trimită de acasă pe mama sa cu copii.

Deși păcălitul era foc și pară inițial, acesta este
îndrumat de mama soacră să o lase două săptămâni
ca să îi treacă nebunia.

După două săptămâni, nu îi trece nebunia, ci își
ia hainele și pleacă la amantul ei, un coleg de servi‐
ciu, pe care îl cunoaște de patru ani, iar de doi ani
au o relație. Reclamanta este căsătorită de 15 ani cu
pârâtul, și spune mamei sale că dacă nu pleacă cu
amantul se sinucide.

‐ Reclamnata: Copiii cresc mamă, sunt profesio‐
nistă, îmi fac altă casă, am și eu dreptul la fericire!

‐ Mama: Mai gândește‐te cu fericirea ta. Fericirea
ta este lângă bărbat și copii tăi! La fericirea mea de
mamă nu te gândești? La fericirea copiilor tăi nu te
gândești? Fata mea mai venea din când în când să
își ia din lucruri  și flutura banii. Copiii au început
să se îndepărteze de ea, au văzut o altă mamă, iar
eu am văzut o altă fiică. 

‐ Reclamanta fiică: Înțelege‐mă și pe mine mamă,
se roagă în lacrimi, vreau să fiu fericită.

‐ Mama: Termină cu lacrimile, că nu mă impre‐
sionezi! Dacă am văzut că nu înțelege, am chemat
poliția. Ce ar fi vrut ea, să îi sară copii de gât? Pârâtul,
ginerele meu, a lăsat‐o să vină să își vadă copii, dar
eu la un moment dat i‐am interzis, nu merita.  A luat
fetița  de 13 ani și i‐a spus că are un iubit, deși noi
am încercat să nu se afle, ce a făcut. Fetița mi‐a spus
că îi este frică de actualul iubit al mamei sale. Nu a
adus cadouri copiilor, deși fetiței îi promisese o ta‐
bletă. Copii sunt cei mai buni prieteni cu ginerele
meu, au o relație foarte apropiată.

Dialogul cu judecătoarea.
‐ Martora, mamă: Fata mea a fost un copil foarte

bun, dar de doi ani a turbat.
‐ Judecătoarea: Poate s‐a sfârșit o etapă, doamnă

și a început alta.
‐ Martora, mamă: Cum adică doamna judecătoare

ce vreți să spuneți, nu cred așa ceva. Ce, trebuia să îi
pună cameră video sub fustă?

‐ Judecătoarea: Uite că se poate
întâmpla ca oamenii să se îndră‐
gostească.

‐ Avocata părâtului: Nu știu dacă este acceptabil.
‐ Judecătoarea: Vom vedea.
‐ Avocata pârâtului: Doar dacă ăla era Alain De‐

lon, doamna judecător.
‐ Judecătoarea: Domnule avocat, aici eu conduc

ședința. 
‐ Martora, mamă: Ce se întâmplă cu copiii,

doamna judecător?
‐ Judecătoarea: Lăsați, că situația copiilor o re‐

glementez eu.
În sala de judecată, puțină lume pentru că este

penultimul dosar. Reclamanta, prinsă în fapt, cum
se spune, este cu ochii în lacrimi. Puțina lume din
sala și avocații se uită la ea, unii cu scârbă, alții cu
compasiune.

‐ Martora, mamă: Ia uitați‐vă la ea doamna jude‐
cătoare cum plânge, crede că ne impresionează,
plânge după iubitul ei. Ia uitați‐vă, ce ginere frumos
am eu!

‐ Judecătoarea: Doamnă, nu pot să apreciez eu,
dacă ginerele dumneavoastră este frumos, pentru
mine acum are calitatea de pârât și atât.

‐ Martora, mamă: Mi‐a spus că nu știe cum să
scape de ginerele meu, să îi fie rușine. Băiețelul mi‐
a spus că a auzit părinții cum se ceartă. Fata mea
mi‐a arătat un mesaj trimis ginerelui meu în care
spunea că s‐a terminat căsătoria. Și ce să spun cu
asta, mare lucru, toți oamenii se ceartă! Doamna ju‐
decătoare i‐am dat iubitului fetei mele gogoși și co‐
zonac. Vreau ca fiica mea să se întorcă acasă, la băr‐
bat și la copiii ei. Doamna judecătoare credeți‐mă și
viața mi‐aș da ca să o văd acasă cu copiii ei. Mor cu
ea de gât, nu așa se procedează.

‐ Judecătoarea: Dar este adevărat că ginerele
dumneavoastră practica jocurile de noroc?

‐ Martora, mamă: Juca și el doi, trei lei acolo. Cine
nu joacă doamna judecătoare? Nu este o boală! Fata
minoră a spus la grădiniță că mama ei are un gagic,
un iubit și că tatăl ei înainte era bun dar acum nu
mai este pentru că mama ei are un gagic.

‐ Judecătoarea: Ia‐ți spus nenorocito față de copii? 
‐ Martora: Nu, față de copii nu i‐am spus dar în

rest i‐am spus de multe ori.
‐ Avocatul întreabă martora: A venit la dumnea‐

voastră la ușă reclamanta? V‐ați certat?
‐ Martora, mamă: Da, a venit o dată, făceam clă‐

tite. I‐am reproșat ce a făcut. I‐am spus să jure pe
copii că nu este adevărat ce s‐a întâmplat. Nu s‐a ju‐

de George Coca‑Lob
Divorţ cu mama soacră martoră
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rat, am scuipat‐o și am dat‐o afară din casă.
‐ Judecătoarea către reclamantă: Spuneți că sun‐

teți căsătorită de 13 ani, de ce ați stat atât cu soțul
dumneavoastră?

‐ Reclamanta, prinsă în pat cu amantul: Pentru
că l‐am iubit, dar bea mult, pierdea banii la jocurile
de noroc. Îmi spunea că o nevastă chiar dacă o arunci
de la balcon trebuie să se întoarcă acasă. De aseme‐
nea, îmi spunea că bea ca să nu i se usuce gâtul. Am
fost sinceră doamna judecătoare, spune izbucnind
în lacrimi reclamanta. Am spus toată relația.

‐ Judecătoarea către reclamantă: Doamnă, nu
plângeți că nu mă impresionați.

‐ Reclamnata: Nu vreau să vă impresionez, vreau
să iau băiatul că știu că este supărat pe mine.

‐ Judecătoarea: Mama dumneavoastră mai locu‐
iește cu soțul dumneavoastră?

‐ Reclamanta: Da doamnă locuiesc în vilă, nu mă
interesează banii lor, eu nu vreau decât copiii mei.
Eu nu mă mai întorc acasă. Mi‐a zis că mă roagă să
mă întorc și este de acord să trăiesc cu amândoi.

‐ Judecătoarea: Ați avut o căsătorie fericită?
‐ Reclamanta: Nu doamnă, pentru că bea foarte

mult.
Urmează alți doi martori propuși de părți.
Martorul 1 din partea reclamantei, este coleg de

serviciu cu aceasta și cu amantul ei, Domnul Gabi.
Martorul este șofer.

Martorul spune că știe despre faptul că recla‐
manta a fost acasă la soțul ei cu pachet pentru copii,
dar mama ei a aruncat pachetul pe scări. Deaseme‐
nea mai spune că știe despre reclamantă că mergea
la grădiniță, că mama acesteia a sunat‐o pe șefa ei
să o dea afară de la serviciu.

Intervine avocatul pârâtului cu întrebări avocă‐
țești, chichițe care să îl înfunde pe martor. De multe
ori, noi avocații suntem atât de mult pliați pe inte‐
resele clientului încât uneori suntem ridicoli și nu
participăm la aflarea adevărului în totalitatea lui.

‐  Avocat: Martorul este șofer. Să ne spună unde
este grădinița, la ce etaj este și cine este șefa pe care
a sunat‐o mama reclamantei.

Mă uit cu coada ochiului în sala de judecată, pen‐
tru că eu sunt la bară, bara este o linie imaginară
orizontală între avocați și completul de judecată, nu
este bară verticală. În sală, fata și mama, deci recla‐
manta și martora stau una lângă alta, pe băncuțele
de lângă culoar.

‐ Avocatul continuă cu întrebări insinuoase: Să
ne spună martorul, știe că reclamanta cumpăra bău‐
tură pentru soțul ei când pleca spre casă?

‐ Poate cumpăra pentru Gabi, amantul, doamna
judecătoare intervine în bășcălie avocatul părții ad‐
verse.

‐ Nu v‐am dat cuvântul,  intervine judecătoarea.
Mă interesează interesul major al copiilor, nu bău‐

tura. Nu mai puneți întrebări auirea, am înțeles că
doamna are o relație cu domnul Gabi, a recunoscut.

Martorul 2 este propus tot de reclamantă. Este
un tip sărăcuț îmbrăcat dar la modă, cu cercel în
ureche.

‐ Uitați‐vă ce martor are fata mea, cu cercel în
ureche, intervine mama reclamantei.

‐ Doamnă, vă dau afară din sală, păi se poate?
‐ Judecătoarea: Aveți cercel în ureche, dar nu este

o problemă, și băiatul meu m‐a convins și acum are
cercel în ureche. Spuneți ce știți, dar vă atrag atenția
că mărturia mincinoasă se pedepsește cu închisoare
de la 1 la 6 ani. Să spuneți adevărul.

‐ Martor: Doamna judecătoare, sunt coleg cu re‐
clamanta de patru ani de zile. Știu că are o relație
cu Gabi de anul trecut. 

‐ Judecătoarea: Se plângea reclamanta de relația
ei?

‐ Martor: Da doamna judecător. Discuta cu
doamna contabilă. Eu am văzut‐o supărată, tristă,
dar nu era problema mea. Sunt în relații bune cu
domnul Gabi. Între ei până anul trecut nu a existat
nici o relație, poate în ultimul timp să fi fost ceva.
Am văzut‐o pe reclamantă cu minorii și înainte de
separare și după separare. Până în luna august re‐
clamanta a avut o relație bună cu minorii, dar după
separare se plângea că pârâtul îi influențează și îi
îndepărtează de ea. 

‐ Judecătoarea: Ce credeți mai este posibilă îm‐
păcarea între soți?

‐ Martor: Nu cred că mai este posibilă continuarea
căsătoriei, eu cred că reclamanta a fost îndepărtată
de comportamentul soțului care cheltuia banii ne‐
justificat.

Judecătoarea întreabă dacă mai sunt probe de
administrat. Deci suntem în stare de judecată. De
multe ori justițiabilii nu înțeleg această sintagmă,
ei cred că sunt în stare de judecată încă de la primi‐
rea citației, ceea ce pentru un om de rând chiar așa
este. De unde să știe el, că de fapt se încheie cerce‐
tarea judecătorească și încep dezbaterile. Deci nu
mai sunt. Atunci aveți cuvântul pe fond.

‐ Avocatul reclamantei. Mă bucur pentru că ați
audiat‐o în calitate de martor pe mama reclamantei.
Poate așa vă dați seama despre ce situație este vorba.
Relațiile de căsătorie sunt grav și iremediabil vătă‐
mate. Bla, bla, bla… Autoritatea părintească la mamă
și program de vizitare pentru tată.

‐ Avocatul pârâtului. Iremediabil, bla, bla, bla. De‐
punem 30 de caracterizări din care reiese că pârâtul
nu consumă băuturi alcoolice. De curiozitate mă mai
uit o dată la fața lui buhăită. Săracul avea pungi la
ochi ca inegalabilul nostru Dobrin. Este testat anual
psihologic  doamna președintă, deci este exclus acest
lucru. Are un profil moral foarte bun, așa cum reiese
din caracterizări. Mă gândeam de câte ori nu dădeam
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sau primeam și noi astfel de caracterizări sau reco‐
mandări când eram la ananghie, falsuri veritabile
în declarații care uneori produceau și efecte juridice.
Ce martor mai bun decât mama reclamantei doriți
doamna președintă? Reclamanta a săvârșit un adul‐
ter!

În sală reclamanta izbucnește în plâns.
‐ Judecătoarea: Am înțeles, rămânem în pronun‐

țare, pronunțarea la condică.
‐ Reclamnata cu lacrimi în ochi se îndreaptă către

microfon. Lăsați‐mă să mai spun și eu ceva.
‐ Judecătoarea: Nu se mai poate, am rămas în

pronunțare.
Așa este doamna judecătoare aici nu este ca în

procesele penale când înainte de deliberare incul‐
patul are ULTIMUL CUVÂNT.

Și totuși ULTIMUL CUVÂNT, al reclamantei chiar
dacă nu se consemnează, se aude în sală și se înre‐
gistrează de mijloacele audio: Să știți că l‐am iubit
mult, dar mă bătea, a început să bea, vreau să îmi
văd copiii, vreau să fiu și eu fericită.

Mama se uită la ea cu dispreț, iar jandarmul eli‐
berează sala de ședințe. Așteptăm pronunțarea!!

Nu cunosc pronunțarea pentru că nu am fost im‐
plicat în dosar dar iată motivarea mea:

1. Admit acțiunea pentru toată lumea pentru
că toată lumea are dreptate.

2. Reclamnata are dreptate pentru că are drep‐
tul la FERICIRE!

3. Mama reclamantei are dreptate pentru că
fata ei nimerise BINE, la vilă, avea o situație BUNĂ,
căreia i‐a dat cu piciorul.

4. Pârâtul are și el dreptate pentru că soția l‐a
înșelat chiar în patul nupțial.

5. Domnul Gabi are și el dreptate, pentru că a
avut relații colegiale cu reclamanta până când dato‐
rită problemelor din cuplu, femeia s‐a îndrăgostit
de el, iar el nebunește de ea.

6. Martorii au și ei dreptate, pen‐
tru că în mare au spus adevărul.

7. Judecătoarea a avut și ea drep‐
tate pentru că a încercat să înțeleagă
situația.

8. Jandarmii, au avut și ei drep‐
tate pentru că au asigurat solemnita‐
tea ședinței de judecată.

9. Codul de procedură civilă nu
prea a vut dreptate pentru că trebuia
să o lase pe reclamantă să își spună
ULTIMUL CUVÂNT.

10. Singurii de care mă îndoiesc
că au avut dreptate sunt avocații, care
încearcă de multe ori să se atașeze
până la identificare cu intersele clien‐
ților lor.

• Număr sponsorizat de :
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În rândurile de față mă voi referi, în primul rând,
la unii edili și demnitari gălățeni (unii ba cal, alții
ba șa), cât și la unii „escroci culturali” care, vorba
lui Fănuș Neagu, au ciugulit „cireașa de pe tort”. Toți
acești se vor buricul pământului, ei crezându‐se de
neînlocuit.

Foști parlamentari și primari, și președinți ai con‐
siliului județului au cerut, recent, nici mai mult, nici
mai puțin, ultimul cent din pensiile „umflate” treptat
și, în plus, ei au considerat că, și mai mult, merită să
fie, nu?, și cetățeni de onoare ai municipiului sau ai
județului Galați. Lucru care s‐a și întâmplat. Ce‐au
făcut ei concret pentru a merita toatea astea, nu s‐a
prea văzut, iar păturile de votanți, majoritatea au
fost duși cu ...preșul de falanga fluturând cei trei
trandafiri roșii în orașul încă roșu. 

Să fie clar, nu toți membrii psd sunt gemeni, adică
unii își văd de treaba lor, în timp ce alții n‐au alt
scop decât interesele lor proprii. Punct și de la capăt:
unii lucrează la două capete, vorba italianului, unde‐
i bine e patria mea, alții degeaba omoară musca de
pe căciulă, că musca‐i muscă, face ouă, chiar de se
schimbă pălăria...

Ai noștri ca brazii, edili și parlamentari gălățeni
(unii) au un singur slogan și anume „poporul ne‐a
trimis aici, sus”. Domnilor, dar mâine, poimâine, fiți
siguri, chiar populația votantă vă va da jos de tot, că
nici unul dintre foștii „sus” nu vor mai auzi de ei
nici cât frunza de salcâm. Poate unii vor rămâne în

memoria comunității cât negru sub unghia calului ‐
ba cal, ba șa...

Ar fi vorba ca municipiul Galați să intre în rândul
orașelor turistice, mai exact să devină o stațiune de
interes național. Domnilor edili, turiștii (de la Timi‐
șoara, Cluj, Satu Mare, Suceava etc), vor să admire
și să călătorească pe Dunăre spre Tulcea, Sulina,
Brăila, cu vapoare, șalupe, unele închiriate. Unde‐i
transportul fluvial? Mai mult, turiștii într‐o zi, două,
vor să pescuiască. Sunt pregătite, amenajate bălțile,
să zicem, de la Zătun, de la Vlădești, Brateș, pescuitul
la Prut și Dunăre? Având toate aceste facilități, fă‐
cându‐se o publicitate națională, prin radio, tv, prin
afișe și pliante realizate de specialiști, nu de amatori,
succesul ar fi garantat. Evident că și interesul turiș‐
tilor ar crește de la anotimp la anotimp...

Întorcându‐ne la politicienii noștri, unii apar ca
ciupercile după ploaie, ciuperci care uneori nu folo‐
sesc nimănui (pot fi și otrăvitoare), ba mai mult, în
putreziciunea lor în timp, ele trebuie duse urgent la
groapa de gunoi a orașului, care și așa dă pe dina‐
fară.

(va urma)
Notă: După cum se poate vedea cu ochiul liber,

materialul de față nu‐i decât o constatare și o ple‐
doarie, o atitudine pentru orașul de la Dunăre.

Sterian Vicol

DOAGA STRĂZII • Atitudini • Întrebări • Pamflete

NOI APARIțII EDITORIALE

Reflecţii
Personalitatea unui oraș este dată de suma personalităţilor

sale culturale, știinţifice, civice
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Pamflet
Nu și Nu

Unor edili și politicieni gălăţeni
Motto:
Galați ‑ oraș cumplit de negustori
În tine stă poetul ca‑n Sodoma...

(Barbu Nemțeanu)

Nu Dunărea poartă vreo vină
Că orașu‐i plin de surdo‐muți,
Nici floarea de tei ce alină
Zborul timpului, pân' la nenăscuți!

Dar nici Valsul lui Iosif nu‐i vinovat
Că n‐atinge la fel pe sărac sau bogat?
de‐aceea municipiul, cu‐adevărat,
Nu‐i călcat de călători, nu‐i căutat...

Fiecare vorbă‐a voastră e ca un drog
Ducând pe oameni în eroare, mă rog,
E bine s‐aveți, domnilor, nu doar o aripă
De zbor, atunci n‐aveți plan, nici echipă!...

A fi Om e lucrul cel mai mare,
Cuvântul dat e‐o altă sărbătoare,
Dar nimeni, doamne, nu te iartă
Când ești străin de orice artă ‐

Și nu poeții sunt azi de vină
Că nici Dunărea nu se mai îmbracă
În vântul vorbelor ce zilnic declină
Averea voastră, cu suflet săracă ‐

Poate nici voi, călărind umbra fără șa.
N‐ați gândit că orașu‐i chiar așa,
Că grădina și strada nu‐s de vânzare;
Vine viitorul ca o binecuvântare!

Deci nu Dunărea poartă vreo vină
Că cetatea e doldora de negustori
Cumpliți, și de edili, orașul suspină,
Da, orașul abia mai respiră, uneori...

(Și oare a cui mai e vina, a cui e oare,
Că tot se fac cetățeni, oho, de onoare,
Foștii edili, și alți edili, fără nume,
Care‐au trecut ca rața, pe‐o apă anume!

Sunt parcuri vii deschise în natură,
cum este Grădina Botanică, ea‐i o grădină
botezată c‐un nume, fără legătură,
deci a cui mai e și‐această vină?

...Fiindcă voi nu vă țineți de cuvânt,
numai jocul de fantome vă prinde ca un dar,
aveți făcut doar un jurământ
dar unii‐s reci ca piatra de hotar.

Dar iar vă‐ntreb cine‐i vinovat pe față,
căci obraz, știți voi, demult nu are
că umblă hingherii de dimineață
și pun la roți gheare în parcare ‐ 

Că maidanezii latră încă la distanță,
și latră a pustiu că niște hingheri
i‐au uitat, și‐acum vânează doar șoferi
că șefu‐i jurist de bază cu chitanță ‐

...Cum nu vii tu, Țepeș, și la Galați,
pe ei să‐i încarci în multe care
Undeva să‐i duci, și numărați,
să‐i predai pustiului, pe fiecare.

Dar sunt sau nu mai sunt hartiști și‐acum
să vă‐nalțe niște urale ca la sport?
O, nu pe‐aici, la noi fug nori de fum
când voi mâncați mereu, cireașa de pe tort...

Deci, nu‐i așa? că Dunărea nu poartă nicio vină
că orașu‐i doldora de voi și gură‐cască?
Dar va veni, și, sigur, o să vină
timpul, când veți da jos morbida mască!

În conformitate,
Sterian Vicol,

Președintele Societăţii Scriitorilor 
C. Negri Galaţi,

Redactor șef al Revistei Porto‑Franco
Coordonator al Reprezentanţei 

Galaţi‑Tecuci‑Brăila a USR, Filiala Iași

Sf. Ilie, 2022, Galați



80

Nr. (315) 2022

Ca o corabie este Revista de cultură Porto‐Franco,
scriam eu când publicația gălățeană ajunsese la nu‐
mărul 300 cu ceva vreme în urmă, lansată atunci cu
mare succes în capitala Moldovei, Iași.

Un fel de corabie a fost sau trebuia să fie (după
părerea mea) și Festivalul intitulat POEZIA ‐ PORT
LA DUNĂRE, fiindcă era vorba de istoria orașului
gălățean, dar și de tradiția culturală a unei publicații
purtând numele de Porto‐Franco...

Corabia nou „făurită” ‐ Festivalul... a rămas, din
nefericire, ancorată numai în „portul” Galați, fără a
face măcar o croazieră până la Brăila, Tulcea sau
măcar la Pisica. Vorbind mai la concret, trebuie spus
că intenția organizatorilor, Filiala Galați‐Brăila, Sud‐
Est, a USR, a fost mai mult decât notabilă, dar... Dar
din invitații dunăreni/europeni, adică aparținând
țărilor limitrofe Dunării, au onorat manifestarea
doar trei: din Bulgaria, Croația și Germania, ceilalți
invitați fiind din România (din București, Iași, Chi‐
șinău, Brașov, Piatra Neamț, Bacău, Constranța,
Brăila și Galați).

Recitalurile de poezie au avut loc în Podul/Expo
al Centrului Cultural Dunărea de Jos și la Foișor, în
ambianța Taberei de sculptură de pe Faleza Dunării,
unde au participat cam peste tot, creatori aleși la
întâmplare, profesioniști și amatori, ținta Festivalu‐
lui fiind desigur publicul gălățean, care, din păcate,
a cam lipsit.

Partea bună a Festivalului a reprezentat‐o lansă‐
rile de carte de poezie și anume: Ei spun că mă
cheamă Varujan, autor Varujan Vosganian, Prin în‐
chisori și prin libertate de Andrei Novac, Luarea
Aminte de Liviu Ioan Stoiciu și Chemări lăuntrice,
volum bilingv englez‐român semnat de tânăra gălă‐
țeană Bristena Georgiana Mantu, studentă la Lon‐
dra.

Pe tot parcursul celor patru zile (pe o caniculă
iuliană), participanții la Poezia ‐ Port la Dunăre n‐
au văzut, din nefericire, Pânzarul lui Ștefan cel Mare
și Sfânt (reconstituire, cu bani grei, de către CJG,
acum în fază de ruginire), nici un poet participant
n‐a depus o floare la monumentul ‐ Statuie Mihai
Eminescu din Parcul ce‐i poartă numele. De aseme‐
nea, cum să nu, ca să fie amintită și sărbătorită în
context, revista de cultură Porto‐Franco care apare
la Galați și care a depășit cu mult numărul 300... Nu
știu ce părere și‐au făcut invitații, cei trei dunăreni‐
europeni (apropo, suna mai bine Festivalul european
decât ...internațional), sau păreri despre oraș, despre
Dunăre, despre edili...

O remarcă despre prima zi ‐ 30 iunie, Ziua inter‐
națională a Dunării și a debutului Festivalului amin‐
tit, ar fi că Primarul municipiului și reprezentantul
CJG au făcut mici cadouri, mă rog, atenții invitaților,
imortalizându‐se chipurile lor dezinvolte, cu fiecare
participant, amintire până la următoarea ediție, dacă
or mai fi pe baricade, prilej de bună propagandă pe
față a psd‐ului local.

Cât despre organizatorul principal ‐ Filiala Ga‐
lați‐Brăila a USR, s‐a văzut cu ochiul liber lipsa de
experiență și mai mult, faptul că edilii locali au vizat
și paravizat programele de desfășurare a Festivalului
pe motiv că au contribuit financiar la desfățurarea
acestuia. Au lipsit de pe afișul Festivalului poeți și
prozatori importanți din orașul gazdă, scriitori cu
vechi state în literatura română contemporană. Un
poet și traducător de elită prezent la Festival, Leo
Butnaru, dar și alți câțiva invitați s‐au mirat pe bune
că pe afișul Festivalului nu s‐au regăsit, într‐adevăr,
poeți și prozatori trăitori în orașul dunărean, mai
mult, unii dintre ei, inițiatori și organizatori de Fes‐
tivaluri naționale și în prezent...

...Apropo de Dunăre, apropo de mare, apropo de
Festival, ce e val ca valul trece, cum alții și alții vor

organiza asemenea manifestări culturale, eu‐
ropene, internaționale, acestea rămânând în‐
semnate în cronica unui oraș care la începutul
secolului trecut era supranumit de poetul
Barbu Nemțeanu, Oraș cumplit de negustori.
Astăzi, poetul, poeții în general, privind reali‐
tatea vieții și a spiritului, au spus și spun în ne‐
numărate ocazii, că țara, orașele și satele noas‐
tre sunt cumplite de conducători, fără noimă,
politicieni fără drag de pământul țărănesc și
de semeni, Galați fiind astăzi oraș cumplit de
politicieni și cam atât!

iulie 2022
Redacţia Revistei Porto‑Franco

Redactor șef st vic
p.s. despre festivalul ain tit nu s‑a prea
scris în presa locală și centrală. de ce?

INFO PORTO-FRANCO

De ...la (revista) Porto‑Franco la Poezia ‑ Port la Dunăre...
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UMOR PE VAPOR... FĂRĂ MOTOR

Lui Ion Gheorghiţă

Extraterestrul

„ Să rămână o taină 
Venirea mea pe pământ... ” 
„Într‑un bob de grâu 
mi‑am făcut casă... ”

Stau așa câteodată 
și mă gândesc...
Oare mi‐a văzut cineva 
venirea mea pe pământ?..
Țin minte — 
când am aterizat 
dinspre sat
venea un miros de plăcinte, 
lângă pârâu 
o vițică tărcată 
mugea a singurătate, 
iar eu
cu talentul în spate 
am luat‐o prin niște chirău 
și apoi am dat de un lan de secară, 
care m‐a și făcut definitiv s‐o rup 
cu viața stelară...
Mergând așa din hop în hop,
m‐am ciocnit cu fruntea
de un bob ‐
din care mi‐am cioplit
două odăi și un birou,
iar acoperișul
l‐am făcut din ace țepoase
ca nu cumva să‐mi rumege casa
vreun bou.
Apoi am meșterit 
o harpă din paie 
și cu ea
pe vreme bună sau ploaie 
cânt pentru voi inspirat, 
tereștrilor de la sat...

Stau așa câteodată 
și mă gândesc...
Oare mi‐a văzut cineva 
venirea mea pe pământ?.. 

Lui Gheorghe Vodă

Părerea mea e că...

„El nu e animalul cel mai frumos, 
Dar nici nu este de luat peste picior. 
Știu
pe seama lui se face mult haz 
El însă e cel mai ascultător... ”

Pe nedrept
Măgarul e socotit de animal nedeștept.
E o părere primitivă și rea 
a celor ce‐l numesc tocmai așa.
A fost el poate și subdezvoltat, 
dar cum a progresat,
Pe cei ce pe seama lui fac haz 
îi socot far' de obraz.
Cu ce‐i mai rău decât un bou, o oaie 
și alte animale,
când și el cunoaște două vocale,
Și, cică, se trage din sămânță de cal 
și‐n tracțiune e ideal...

îmi tresare inima când apare,
îi fac plocon pân'la picioare
și‐i chem pe toți ‐ pe cei mici și mari:
‐ Purtați‐le stima la măgari. 

Eu nu sunt eu

„Eu nu sunt eu...
Simt cum mă destram...
Sunt aer, floare,
Și nor sunt,
Și bulgăre de pământ... ”

M‐am destrămat în toate ‐ eu nu sunt eu, 
Sunt ceață și lumină, soare, zeu...
Eu sunt în tot ce‐acum vă‐nconjoară: 
Sunt caldarâm, sunt floare‐n primăvară, 
Sunt nor, ploaie, vânt și sunt furtună, 
Sunt vreme rea, dar sunt și vreme bună, 
Sunt râu, izvor, sunt pasăre lehuză,
Sunt un sărut ușor lipit de buză,
Sunt spic și pâine‐aburindă‐n casă,
Sunt grindă, busuioc, scaun și masă,
Sunt foc și fum, jăratic sunt și pară,
Sunt pana ce‐o muiați în călimară... 
Scriți fără teamă de vreo cheltuială,
Căci tot eu sunt lichidul zis cerneală

Dumitru Marian
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Într‐o pădure‐aiurea, un codru răzvrătit, 
în care‐orice jivină găsea‐un loc ferit 
și se putea în voie și lene scărpina, 
veni un zvon că, iată, s‐a întâmplat ceva!

... un ciufulit și jalnic și slab și jigărit, 
cu părul creț ‐ de câte sudalme a primit ‐ 
un cățeluș ce „iama pe la coteț, dădea”, 
sătul de a sa urbe calea‐n păduri o ia!

Numai că, vezi, potaia, o clipă n‐a gândit 
pericolul ce umple un codru răvășit...?!
Și‐n legea junglei lesne, e bine de știut:
‐ Nu supraviețuiește cel mic, prost și urât!

Ajuns la lizieră ‐ flămând și hăituit, 
nimic din ce‐l așteaptă n‐avea de bănuit.
Și cum mergea cu coada vârâtă‐n dinapoi 
se întâlni cu mândrul și șmecherul Vulpoi.

Mieros Vulpoi... prinzându‐l frumos de după gât, 
îl întrebă: Zi frate, de ce ești amărât?
... ce te‐a gonit, de unde pesemne ai venit, 
de nici nu știi, ce groaznic tărâm ai nimerit?

Cu vocea sugrumată, scăpându‐se non‐stop, 
un scheunat se‐aude din micul dobitoc:
‐ Vin din oraș. Dulăii ...sunt mari, și peste tot... 
Mi‐e frig, și foamea‐mi urlă din coadă până‐n bot!

Ha ‐ Ha. râse Vulpoiul, chiar nu știu ce‐ai gândit, 
să vii în jungla asta așa ... nepregătit ?!
Acceptă javră mică Profesor să‐ți fiu Eu:
Vei rezista‐n pădure doar dacă ai tupeu!

...Voi, javrele ‐ cățeii obedienți, lingăi, 
vă gudurați în preajmă când vă apar dulăi 
și jalnic dați din coadă, respectuoși profund, 
prostește plecați capul și‐i mirosiți la fund!

În junglă alta‐i treaba, se‐aplică reguli noi :
Ca să trăiești, renunță Ia a mai fi „gunoi”!
Îți leapadă degrabă năravul deocheat,
Aici nu scapă nimeni, ‐ aici vei fi mâncat!?

... ‐ Ajută‐mă Maestre și‐nvață‐mă, că‐s prost! 
îți jur să‐nvăț povața temeinic, pe‐de‐rost ‐ 
și s‐o aplic întocmai, oriunde și oricând ...
...că dragă‐mi e blănița și drag‐mi‐acest pământ!

...Vezi tu, potaie proastă ... când Leul întâlnești, 
sau Lupul, Tigrul, Ursul ‐ chiar dacă te silești, 
să nu le fugi din cale, să‐i mârâi combativ, 
Ascunde‐ți frica‐n oase și latră‐i convulsiv!

Așa să faci! Hai șterge‐o, prea mult te‐am învățat
Și nu uita:
‐ Pe viață îmi ești îndatorat!
...
Plecă spășit cățelul, băgându‐și legea‐n cap,
„Am s‐o aplic... ce‐aș pierde?... că sunt oricum sărac!”

... Și cum mergea cățelul, în cale‐i apăru 
un Urs imens... Jăvruța: ‐ Să văd, acu‐i acu! 
Cutremurat de frică, cu părul ridicat, 
lătră nebun cățelul, de friguri apucat...

Și ochi‐i ies ... și nasul îi curge convulsiv ... 
se face vânăt, roșu și‐albastru și oliv ...
... își duce laba Ursul și‐și freacă botul lat...
‐ Bă, ăsta‐i prost, își zice ... dar dac‐o fi turbat?!

Ia să îmi văz de treabă... ce‐mi pun mintea cu el?! 
...Și uite‐așa, succesul prăvală pe cățel.
Aidoma cu Leul, cu Tigrul și cu Lupul...
Spumat lătra cățelul de se umplea văzduhul!

Și tot purtând prin junglă, succesul garantat, 
reîntâlni Vulpoiul (profesorul uitat), 
înfiptă‐n labe, javra îl mârâi, distrat 
...apoi lătră ... dar iute, se‐npotmoli‐ncurcat...

Înainta Vulpoiul, se‐apropia și ‐ vai ... 
ce mică este Lumea când, să fugi, unde n‐ai!
... EL, calm, prinzându‐i gâtul cu laba înconjur, 
îi spuse sec: Pe mine, miroase‐mă la...

Morala este scurtă și lesne de‐așteptat:

Nu îți forța norocul cu cel ce te‐a‐nvățat!

Căţelul și Vulpoiul
‑ fabulă de Dorinel Ghiţău ‑


