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Mă obsedează cuvântul / substantivul 

C o r a b i e. Una dintre cărţile mele s-a numit

Corabia seminţei, alta Corabia - labirintul celălalt,

iar un poem s-a numit Corabia din mijlocul câm-
piei. Aşadar, cred că, şi, aşa este, Porto-Franco,

revista pe care o păstoresc, este şi ea o... Co-

rabie, mai ales că, într-un timp, Redacţia era

chiar pe o corabie, fluviul fiind cel care o trezea

la lucru... Sigla revistei e Pânzarul lui Ștefan

cel Mare.

Vreau să spun multe în puţine cuvinte. Nu-i

uşor. Voi, colegii mei, aţi scris vreodată un poem

despre un poem, aţi încercat măcar să scrieţi

un text oarecare împotriva altui text semnat

tot de voi? Aşa mi se pare mie acum când, co-

răbier/timonier fiind la Porto-Franco, trebuie,

la aniversarea revistei, să scriu chiar despre

ea, va să zică. Publicaţia gălăţeană, dunăreană,

europeană, da, navighează de peste trei decenii

pe spiralele timpului şi ale spiritului, descope-

rind noi tărâmuri cu frumuseţi şi bogaăţii ne-

maivăzute, adică noi voci de scriitori binecu-

vântate de Domnul întru înnobilarea şi

împărţirea amiezilor în oameni.

Poezia - prinţesa revistei, dar şi proza,

eseistica, memorialistica, interviurile şi tra-

ducerile, ş.a., umplu saloanele Corăbiei, ba mai

mult, le propun cititorilor şi o punte superioară

unde se poate cânta, dansa şi recita peste

vraja fluviului... Dar acum, chiar acum, condeiul

mi s-a oprit din scris fiindcă şi-a adus aminte

de cei care au făurit Corabia, ei înşişi

năieri/scriitori şi care, din păcate, au plecat în

albăstreala cerului. Ei sunt Ion Chiric, Radu Mi-

hăescu, Mircea Mihai, Ion Trandafir, Radu Ma-

covei, Apostol Gurău, Simon Ajarescu, Nelu

Oancea, Constantin Frosin. Dumnezeu să-i

odihnească!...

Revista, avant sau apres la lettre, fiind

blândă dar şi nervoasă uneori (ca o amantă, zi-

cea prietenul meu, Ioanid) îmi dă, trebuie să re-

cunosc, bătăi de cap, bătăi care însă trec lă-

sându-mi parcă mintea mai limpede. Fiindcă Ea,

Porto-Franco, prin existenţa ei, prin spiritul ei,

devine o identitate, un locus

circumstanţial de timp. Adică

Revista, aşa cum o gândesc

eu, se circumscrie ca o fiinţă

anume într-un anumit timp şi

orizont, din ziua în care s-a

născut şi până va fi să dis-

pară, mai devreme sau mai

târziu... Cine ştie?!

Despre ce a însemnat şi în-

seamnă în prezent Porto-

Franco în contextul cultural

naţional şi, de ce nu, european, pot răspunde

sutele şi sutele de scriitori profesionişti şi au-

tori care au publicat în paginile ei, circa două-

zeci şi cinci de mii de pagini A4, de la apariţie

şi până azi, la numărul 300. Calea regală a re-

vistei n-a fost întotdeauna plină cu flori, dar...

am reuşit să nu abandonăm visul sublim al scrii-

torilor, netrădând jurământul iniţial susţinut

şi de marele scriitor şi prieten al dunărenilor,

Fănuş Neagu.

Astăzi, când sărbătorim cel de-al 300-lea

număr, este de datoria mea să aduc mulţumiri

atât colaboratorilor, tipografilor, unor institu-

ţii şi persoane fizice care au susţinut, măcar

parţial, editarea publicaţiei noastre.

Aduc mulţumiri, de asemenea, redactorilor,

scriitorilor, unor oameni de cultură din ţară

care ne-au felicitat cu această ocazie, eviden-

ţiindu-se astfel, încă o dată, prietenia şi soli-

daritatea.

Sper (gândul meu cel mai greu e) ca Revista

Porto-Franco să fiinţeze şi în continuare, cu

noi şi noi corăbieri, călători pe mările de spirit

ale lumii, să fiinţeze ca şi Dunărea nemuritoare!

La mulţi ani, Corabie dragă!

Vă salut, Corăbieri de pretutindeni!

Sterian Vicol, Redactor şef,
Timonierul (Revistei) Porto-Franco

april/mai 2021
Galaţi

LA ANIVERSARĂ: 
‑ O Corabie și navigatorii săi ‑

REVISTA PORTO-FRANCO 300



Sunt onorat să-i transmit prietenului meu Sterian Vicol, redactor-şef, precum şi întregului colegiu
redacţional felicitări pentru apariţia celui de-al 300-lea număr al revistei Porto-franco. Este o izbândă
culturală care nu aparţine numai ţinutului Dunării de jos, Societăţii Scriitorilor „Costache Negri”,
care o editează, redactorilor şi colaboratorilor ei. Revista Porto-franco, ce apare sub egida filialei ieşene
a Uniunii Scriitorilor din România, face parte, prin modul în care reflectă creaţia culturală şi, îndeosebi,
pe cea literară, întregului spaţiu cultural românesc.  Aşa cum numele atât de inspirat i-o arată, revista şi-
a oferit paginile tuturor curentelor şi opiniilor literare, a patronat întâlniri culturale  şi a înlesnit crearea de prietenii statornice,
devenind un spaţiu neîngrădit al libertăţii de creaţie.

Voi citi cu aceeaşi plăcere numărul 300 al Revistei Porto-franco şi voi rămâne unul dintre colaboratorii ei. Felicitări
şi mult succes!

Varujan Vosganian

Porto-Franco, o revistă înfiinţată imediat după decembrie `89, alături de alte cîteva, în urbea
dunăreană Galaţi, revistă iată ajunsă la numărul 300 şi, se pare, singura care a continuat în acest spaţiu
să apară constant de-a lungul a peste trei decenii, este nu doar de admirat, ci afirmă totodată un efort,
inclusiv financiar şi de mare tenacitate în care toate meritele şi felicitările se cuvin lui Sterian Vicol,
diriguitorul unei publicaţii culturale de calitate incontestabilă.

Porto-Franco dă seama de viaţa literară nu doar locală, ci şi naţională.
Îi urăm lui Sterian Vicol şi redacţiei sale o continuitate mereu de calitate, spre binele general al culturii naţionale şi...

sponsori generoşi. 
Cassian Maria Spiridon

LA ANIVERSARĂ: REVISTA PORTO-FRANCO 300: CĂRțI POȘTALE: SALUTURI
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300 de ediţii din Porto Franco reprezintă reuşita unei idei pe care o admir de multă vreme, aceea că
o cultură vie se alcătuieşte din nuclee de rezistenţă culturală! Porto Franco este un astfel de nucleu, care
a strâns în jurul său, cu răbdare, muncă, încăpăţânare şi credinţă mulţi autori, multe talente din diferite
domenii, multe pagini splendide şi, mai ales,, multă speranţă că nu totul e pierdut, că mai există specific
naţional, suflet românesc care au nevoie de o ieşire în lume. Fiind un adevărat Porto Franco cultural,
revista a dat luminii valori şi  idei ce altfel ar fi fost rătăcite. Ştiu că acolo există un suflet mare şi un
devotat al Literelor româneşti, care a făcut tot ce i-a fost în putinţă pentru a păstra libertatea de expresie şi continuitatea
culturală. Numele său este Sterian Vicol. L-am chemat în pagină pentru că  are merite ce trebuie recunoscute acum. Mai
târziu, se va spune că mulţi alţii sunt  mai merituoşi decât el. Dar 300 de ediţii se numără acum şi asta i se datorează, în
mare parte! La mulţi ani şi la multe apariţii neîntrerupte! 

Eugen Uricaru 
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LA ANIVERSARĂ: REVISTA PORTO-FRANCO 300: SALUTURI
Vânt bun din pupa

De două decenii, Revista Porto Franco și distinsul poet și om de cultură Sterian Vicol, con-
structorul ei neobosit, dau strălucire vieţii literar-culturale din orașul Galaţi. O revistă demnă
de toată lauda, preţuirea și atenţia cititorilor avizaţi, dar mai cu seamă  a scriitorilor care,
număr de număr, își găsesc în paginile sale un loc de aleasă consideraţie. Și nu este puţin lucru
să apari într-o publicaţie apreciată, cu numere dense, bogat ilustrată și cu materiale de calitate.
Pe bună dreptate, Revista Porto Franco se definește, așa cum afirmă și redactorul ei șef, drept
„o voce a spiritului dunărean”. Pe cât este a locului, pe atât revista este și naţională, pentru că
Sterian Vicol a știut să asambleze cele două dimensiuni mai bine decât nimeni altul. Cei mai reprezentativi
autori, din generaţii diferite, de la Dunărea de Jos, își găsesc locul, pe merit, în coloanele revistei alături de nume
de primă mărime de la nivel naţional. Eu când spun Porto Franco, spun Sterian Vicol, iar când spun Sterian Vicol,
spun Porto Franco. Și nu întâmplător fac această asociere, pentru că știu cât de mari sunt strădania și fervoarea
acestui scriitor pentru a da viaţă revistei și cât de dificil este, în vremurile pe care le trăim, să realizezi acest lucru.
Dar iată că temerarul ei "arhitect" a dus-o impecabil la al 300-lea număr. Iar nouă, nu ne rămâne decât să ne în-
clinăm cu respect, de aici de la Pontul Euxin, în faţa unei asemenea performanţe și să urăm: „La Mulţi Ani!” și
„Vânt bun din pupa navei literar-culturale Porto Franco și căpitanului ei de cursă lungă, Sterian Vicol!”

Ovidiu Dunăreanu
(Ex Ponto)

Primiţi felicitările noastre sincere pentru reușita apariţiei celor 300 de numere ale revistei
„Porto Franco”, publicaţie aflată constant în prima linie a frontului nostru cultural. Nu e ușor,
în vremuri vitrege, de erodare a creativităţii și efortului critic, să întreţii în pagină tipărită
cultul adevărului și frumosului, să recurgi la filonul tradiţiei ca la un izvor de sănătate, să
aduci în atenţie valorile cele drepte, perene, ale literaturii și artei românești. Revista de la
Galaţi s-a dăruit cu pasiune și seriozitate acestei misiuni generoase de conștiinţă, datorită poe-
tului Sterian Vicol, spirit neliniștit și cutezător, aflat neobosit la cârma ei. De aceea, succesul
sărbătorit acum merită apreciat și elogiat ca atare. 

Le dorim colegilor de la „Porto Franco” alte și alte împliniri, pe măsura patosului care a însoţit suma frumoasă
de apariţii de până acum!

Cristian Livescu,
(Antiteze)

Salutul revistei „Antiteze”

Reper al Galațiului
Nu e puţin lucru azi să vezi o revistă de acest tip ajungând la numărul 300. Păstorită acum

de Sterian Vicol, „Porto Franco”, revista cu nume amintind și de istoria orașului, este un reper
al Galaţiului, de care mă leagă multe și plăcute amintiri despre oameni și locuri. 

Acest lucru nu s-a făcut peste noapte, din nimic. A însemnat și ani de multă muncă, dorinţa,
încăpăţânarea unor oameni de litere de a merge mai departe în pofida a multe care stau
împotrivă în vremurile astea. 

Dar, iată, vorbim astăzi despre numărul 300 al acestei reviste de luat în seamă și la nivel
naţional, în paginile căreia au semnat atâţia scriitori din Galaţi, din ţară și de peste hotare. Dorim revistei „Porto
Franco”, și prietenului Sterian Vicol, să vorbim, peste ani, și de alte și alte aniversări și să rămână un reper al
acestui frumos oraș.

Marius Chelaru
(Poezia)
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EMINESCU ‑ marcă a culturii 
românești și a națiunii române*

[...] În centrul culturii noastre scrise se
află limba. Să preamărim limba română așa
cum au făcut‐o Eminescu și cronicarii mol‐
doveni, Kogălniceanu, Hașdeu, părintele Ma‐
teevici, Nichita Stănescu și mulţi alţii și să
nu uităm niciodată mottoul pus de Duiliu
Zamfirescu la ciclul Comăneștenilor: „Sun‐
tem datori să citim în limba noastră. Popoa‐
rele mari nici nu cunosc alte limbi”. Limba
noastră este viaţa noastră ca popor.

În privinţa naţiunii române și a patriei române, ne putem
întoarce cu mare folos la Nicolae Iorga (de la a cărui naștere se
vor împlini peste câteva luni 150 de ani): „În timpurile cele
vechi, românii nu făceau nici o deosebire în ceea ce privește ţi‐
nuturile pe care le locuiau; pentru dânșii, tot pământul locuit
de români se chema Ţara Românească. Ţara Românească erau
și Muntenia, și Moldova, și Ardealul, și toate părţile care se în‐
tindeau până la Tisa chiar, toate locurile unde se găseau români.
N‐aveau câte un nume deosebit pentru deosebitele ţinuturi pe
care le locuiau și toate se pierdeau pentru dânșii în acest cuvânt
mare, covârșitor și foarte frumos, de Ţară Românească”. Același
mare istoric adaugă lămuritor: „Ţara Românească a avut odi‐
nioară un sens pe care foarte mulţi l‐au uitat și unii nu l‐au în‐
ţeles niciodată; ea însemna tot pământul locuit etnograficește
de români”. Pentru Iorga, România era și limba română, dar și
pământul acesta frământat, format din ţări românești unite.

În fine, Eminescu se bucură de foarte multe referinţe, dar
vocea lui Călinescu rămâne de neegalat: „Astfel se stinse în al
optulea lustru de viaţă cel mai mare poet pe care l‐a ivit și‐l va
ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie,
și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte
o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ
să‐și strângă toate sevele și să le ridice în ţeava subţire a altui
crin de tăria parfumurilor sale”. Deocamdată, cartea românească
și lectura în românește, ca și Eminescu, tronează, ne descântă
și ne încântă sub orice formă, definindu‐ne esenţa de „trestii
gânditoare” (cum scria Blaise Pascal).

Eminescu a devenit o marcă a culturii românești și a naţiunii
române. De aceea, cultura naţională a stat și va sta încă un timp
nedefinit sub semnul lui Eminescu. Celebrând cultura naţională
ne întoarcem mereu la Eminescu, la zestrea spirituală a naţiunii
întruchipate de el, la virtuţi, la valori și la încredere. Deocam‐
dată, nu putem să facem ceremoniile consacrate, nu ne putem
ilumina sufletele faţă în faţă, ochi în ochi și suflet în suflet, dar
putem să facem încă un lucru extraordinar de simplu: să ne
bucurăm de limba noastră, de literatură, de muzică, de artele
plastice, de știinţele fundamentale, de medicină, adică de toată
creaţia spiritului românesc, pusă sub înaltul patronaj al lui Emi‐
nescu. Să ne bucurăm – fără ranchiună, fără bravadă și fără re‐
sentimente – că suntem pe lumea asta ca români și că partici‐
păm la concertul internaţional, adică la dialogul dintre naţiuni.
Datorăm acest dialog identităţii noastre naţionale, pe care au
exprimat‐o toţi marii creatori ai culturii române, în frunte cu
„cel mai mare poet pe care l‐a ivit și‐l va ivi vreodată, poate,
pământul românesc”.

Acad. Ioan Aurel Pop, 
președintele Academiei Române

* fragment dintr‑un amplu eseu publicat în „Contemporanul”

Reflecţii

Sunt ce‑am trăit...*
Virgil Tănase

(n. 1944 Galați, trăitor la Paris)

[...] N‐aș putea spune că
orașul acesta (Galaţi, n.n.),
cât și cum e el (astăzi diferit
de cel al copilăriei mele), m‐
a clădit. Mai degrabă, eu l‐
am făcut să fie așa cum
apare el, în ce‐am scris și
poate, dacă voi fi fost vrednic, și în închipuirea
celor care nu vor fi văzut niciodată.

Sunt ce‐am trăit și am trăit cu mine, uita‐
tele și neuitatele [...] Duc ce‐am trăit cu mine,
ca melcul, și‐i destul să mă retrag în cochilie
ca să mă terzesc într‐o ţară unică și minunată,
mai ales c‐aici mă aflu la o masă (a umbrelor,
ar spune Teodoreanu) la al cărei celălalt capăt
stau, chiar dacă nu‐i aud vorbind, cei care,
din cer, ospeţesc cu mine.

...Singurul lucru care contează în artă este
omul, mai bine spus destinul său, miracolul
prin care o seamă de întâmplări banale, stu‐
pide, vulgare, etc. ajung să constituie un des‐
tin ‐ ca și cum, spuneam cândva, o lumină s‐
ar aprinde într‐un vas cu incrustaţii de sticlă,
un Gallé sau un Daum, împreunând într‐o
strălucire unică toate elementele care alcă‐
tuiesc o existenţă și care, din exterior, nu pot
fi luminate decât succesiv, parţial, pe bucăţi.
[...] Biografia nu e altceva decât un roman ale
cărui episoade au fost deja scrise.

...Faptul de a lucra cu... nu știu cum să‐i
spun! cu carnea vie a duhului m‐a ferit, ca
scriitor, să cad în „literalitate”, în focurile for‐
male foarte la modă de când arta și‐a pierdut
substanţa care este omul, omul adevărat,
omul simplu, cel care nu citește, ascultă mu‐
zica proastă și se plictisește când își duce co‐
pilul la pinacotecă, dar care posedă esenţialul:
el trăiește cel mai extraordinar miracol din
universul cât îl cunoaștem...

* Virgil Tănase, scriitor bilingv, om de teatru
complet, un scriitor de profunzime. Fragmen‑
tele de mai sus fac parte dintr‑un Dialog purtat
cu D‑na Prof. Univ. traducător și publicist ie‑
șean, Simona Modreanu
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IN MEMORIAM
Nicolae Dabija

NICOLAE DABIJA
(15.07. 1948  ‑  12.03. 2021)

„Vă las ca amintire acest fulger care am fost”

Îmi vine foarte greu să cred că marele nostru prieten Nicolae Dabija nu mai este. În biblioteca mea
se luminează de ziuă pe cărțile lui, când deschid radioul îi aud numele  regretat de atâta lume, când
deschid și citesc multe reviste de cultură, multe dintre ele încep cu „a fost”. Câtă ciudățenie!...  

A rămas opera poetului care va fascina cititorii peste veacuri. Chiar dacă ar fi scris doar versurile
„Doru‑mi‑i de Dumneavoastră/ ca unui zid de o fereastră” și tot și‑ar fi păstrat un loc, în timp, în lirica
noastră. Dar, el ne‑a lăsat o operă (poezie, proză, publicistică). Și‑a adunat editorialele în cărți cu titluri
sugestive, de o inestimabilă valoare în timp. A scris și publicat peste 80 de cărți, a primit foarte multe
premii naționale și internaționale, a fost Membru de Onoare al Academiei Române, Membru al Academiei
de Științe din Republica Moldova.

În toate luările sale de cuvânt a vorbit mereu și mereu de românitate, a fost un sincer unionist.
Cât timp va dăinui poporul acesta, istoria românilor nu‑l va uita, l‑a consemnat deja ca pe un mare

fiu al său, luptător pentru „limba noastră cea română” și pentru idealul suprem, Unirea Basarabiei cu
România.

Fie‑i numele binecuvântat și drumul lin printre stele!
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IN MEMORIAM: Nicolae Dabija
Mama Cristina

Nucul stă tot mai bătrân lângă poartă,
răsfirând, printre ramuri uscate, lumina;
cade pe casă frunza lui moartă 
căutând‐o, în zboru‐i, pe mama Cristina.

A plecat pe cărările tot mai uituce; 
lacrimile mele sunt tot mai puţine; 
trupul ei e‐n cimitir sub o cruce, 
sufletul ei e aici lângă mine.

Vântul îngrămădește frunza‐n ogradă 
și mama Cristina nu‐i să le‐adune, 
și nici să măture praful, ca o zăpadă 
pe pragul casei ce, trist, se depune.

Cerul stă peste sat ca un dig −
pe el se caţără‐n seară verbina;
în ograda noastră e frig, tot mai frig
de când s‐a dus de‐acasă mama Cristina.

Pustie e înserarea... Și numai pe zare – 
acolo unde se amărăște lumina –
plopul se‐ndoaie ca o lumânare, 
pe care toamna o aprinde pentru mama Cristina.

Melodie fără sfârșit

De‐acum când trecui de moarte
mi‐a fost dor de tine foarte.

I‐am zis morţii, moarte hai
cât n‐am fost ajuns în rai
sau la Belzebut zălog,
lasă‐mă s‐o văd, te rog,
măcar cu un ochi cumva —
că mi‐i tare dor de EA.

Moartea‐mi zise, surâzând:
— O să treacă, și — curând...

Trece‐o zi și‐o săptămână —
moartea mă poartă de mână
și, ca pe‐un prunc, mă dezvaţă
de lumine și de viaţă.

— Lasă‐mă doar o clipită
s‐o mai văd pe cea iubită,
teamă mi‐i — de‐această pară —
c‐am să mor a doua oară.

Starostea‐mi cuvântă, blând:
— O să treacă, și curând...

Trec de iad și trec de rai:
— Lasă‐mă, mortiţă, hai
pe cea binecuvântată
s‐o mai văd măcar o dată...

Ea‐mi răspunde, îngânând:
— O să treacă, și curând!
Trece‐un an și înc‐o sută:
tânga mea e și mai multă.
Și‐nc‐un secol a trecut —
dorul meu e și mai mult.

— Ardere‐ai, moarte, să arzi —
cum ard fulgerele‐n brazi,
să te aibă lutul rece,
că dorul meu nu mai trece.

Hodoroaga‐mi zice, ‐ncet:
— O să treacă...
— Nu te cred!!! —
strig, din somn morţii trezind.
Domnu‐n rugăciune stând
Îl aud din cer oftând:
— Nu mai trece‐așa curând.
Nu mai trece‐așa curând.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De‐acum când trecui de moarte
mi‐a fost dor de tine foarte.
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Ochiul al treilea

Îmi vine din ce în ce mai greu

să deosebesc primăvara de

lacrimile de stropi‐

ameţitor, ameţitor se‐nvârt în jurul meu

lucrurile văzute cu al treilea ochi.

Tot mai greu mi‐i, 

nu pot distinge

urzica pictată ‐ de urzică,

în ea văd o minge‐n altă minge

și mingea cea mai mare e‐n mingea cea 

mai mică.

Plouă cu seminţe, fără puteri

le măturăm și le ardem, pe câmpul arat...

Dar ce‐am văzut cu ochiul‐al‐treilea ieri

va fi doar mâine cu adevărat.

Ierbile, munţii ne seamănă nouă,

norii, frunzele ‐ la fel;

e parcă pace, parcă plouă

în viitorul spionat de el.

Toate lucrurile făcute cu ochii închiși

le duc la capăt cu el; un corb

bătrân, îl văd tânăr peste caiși

cu ochiul al treilea, care nu‐i orb...

De la un timp, din ce în ce mi‐e mai greu

să deosebesc realul de vis, ceara din lună 

de ceara din plopi ‐

ameţitor, ameţitor se‐nvârt în jurul meu

lucrurile văzute cu al treilea ochi.

Ploaie tristă                    

Plouă trist. Parcă plouă

peste‐o ţară ruptă‐n două.

Plouă de ieri. Plouă‐abătut,

ca după un război pierdut.

Plouă de‐o zi. Poate, de nouă 

în Pruturile amândouă.

Plouă cu mahnă. Și‐n amvoane

Iisus tresare din piroane.

Plouă cu mahnă. Și‐n amvoane

Isus tresare din piroane.

Salcâmii pălmuiţi de vânt

pe dealuri cresc numa‐n pământ.

Bătrâne scunde trec pe coastă

cu mănăstirile în traistă.

Iar fulgerul pornit de sus

la ele încă n‐a ajuns.



10

Nr. (300) 2021

ANIVERSĂRI

Proporția de aur
Lui Nicolae Dabija

Înaintam spre veacul următor
Pierzând în urmă sunete de goarne
Într‐un torent etern, amăgitor
Ce încerca‐n zadar să mă răstoarne

Pe malul plin de fum cădeau în zbor
Mari păsări cu aripe ruginite
Și trestiile se‐ndoiau ușor
În râul vechi cu clipe răzvrătite

Înaintau spre veacul următor
Neînţeles și ne‐ntinat centaur
În cerul fulgerat de viitor
Cătând în vid proporţia de aur

În drumul meu la cote ideale
Doar o eclipsă‐mi poate sta în cale

Al cincilea anotimp

Izbește‐n turle vânt din alte ere, 
Din soare curg grădini de insomnii,
Se furișează iarba spre unghere
Și parcul se închide‐n colivii

E‐un anotimp, al cincilea la număr,
Cu pașii încurcaţi printre scaeţi,
Din pomii transparenţi, umăr la umăr
Zvâcnește‐un zbor bezmetic de ereţi

E‐un anotimp înveșmântat în robă
Ce‐adună zilele într‐un ierbar
Când vântul bate‐n aer ca‐ntr‐o tobă
Le‐azvârle‐n mici seminţe de muștar

E‐un anotimp care‐a sunat  sorocul
Venind dintr‐un ungher de calendar
Când marea ne ghicește cu ghiocul
Și luna bea cucută în zadar

Bijuterie furată

Prin ferestrele ochilor tăi adânci
Cel din urmă sector al luminii mi‐apare,
O lume de miresme și de zvonuri
În care cuvintele ca niște balerine dansează

Respiraţia ta se confundă cu pulsul neauzit
Al celor mai îndepărtate stele
Sau cu freamătul unor sălcii la margini de lacuri
Care‐și descântă propriul chip
În misterioasele ape lunare.

Dincolo de fereastra ochilor tăi
E o altă lume, mai albă,
Un cortegiu nesfârșit de amurguri
Care se acoperă unul pe altul necontenit
Până când, din nuanţa cea mai adâncă
Din catifeaua îndepărtată a nopţii
Apare taina ochilor tăi palizi
Ca o bijuterie furată.

Cal în oglindă

Alunec pe un cal negru spre un ţinut de focuri,
Luna a rămas departe, ca o casă părăsită,
Calul meu de umbră aruncă flori pe nări
Albind în bruma subţire ce se cerne din astre.
Ochiul cerului mă urmărește din fiecare frunză,
(Voi fi bănuit de plante până la capăt)
Memoria mea răsună peste falezele nopţii
Prin mări despletite sub masca de argint a cerului.

Și parcă mă trezesc înfășurat în cercuri,
Calul meu nebun mă rătăcește într‐o grădină de frig.
Copitele lui scriu adânc pe prunduri
Itinerariul unor călătorii nevisate
Spre un ţinut împresurat de focuri eterne
La limita căruia se ascund toţi coralii din lună.

La capătul drumului calul de umbră dispare
Trecând prin el însuși, prin cel din oglindă.

Viorel Dinescu ‑ 70
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CRONICĂ LITERARĂ de Adi Secară
Viorel Dinescu, „101 de poezii” (Ed. Academiei Române)

(fragment din volumul al II‑lea al cărţii „Scriitori gălăţeni pe înţelesul tuturor”)
Din „Cercul poeţilor eroici” face parte Viorel Di‐

nescu, cu o operă a cărei complexitate a fost obser‐
vată de analiști subtili precum academicianul Mihai
Cimpoi ori Theodor Codreanu, cărturari fără com‐
plexe ideologice, care știu sublinia aspecte valorice
care unora le pot părea din alte epoci culturale! De
parcă axiologia ar fi o știinţă care ţine cont de timp
ori timpuri!

Desigur, dialectica fiinţei poate fi misterioasă,
„adevărul e în cu totul altă parte decât acolo unde
se dă lupta// asta ne‐a obosit cel mai mult în ultimii
ani”, (Svetlana Cârstean), important este Jocul, res‐
pectându‐se regulile Lucidităţii și ale Frumuseţii,
chiar dacă poate apărea și sentimen‐
tul Asedierii de către Celălalt, pe lângă
o Așteptare dătătoare de fiori meta‐
fizici sau mistici...

Poemul ales cu înţelepciune pen‐
tru finalul Antologiei „O sută și una
de poezii” este un fel de testament ar‐
ghezian (În poemul „Entitate” este
chiar versul: „Aș vrea să te pipăi și să
urlu ESTE!”, p.114), care poate re‐
flecta un întreg univers, o viaţă, ca o
picătură de rouă, Cartea de căpătâi:
„Ca într‐o carte zilele‐mi citesc/ Răs‐
timpul tinereţii e dincolo de moarte/
Vechi întâmplări din file se ivesc/
Crescând în apa mării cu amforele
sparte// O viaţă a ca o carte... haluci‐
nant simbol!/ O inimă ce bate în ritmuri de cuvânt!/
Volum care păstrează eternul protocol/ În lenta iro‐
sire a vieţii pe pământ// Mai sunt în carte ‐ o lună
cu aripi neguroase/ Un zbor înalt de păsări, o floare,
un inel/ Un zâmbet de lumină cu gene de mătase/
Și‐o lungă așteptare, o pândă fără ţel// Mă regăsesc
întreg aici în carte/ Mă regăsesc întreg aici în carte/
Un călător de dincolo de moarte” (p.195)

„Întregul” fiinţei poetului, ca zoon politikon, dar
și ca explorator al sinelui, este fascinant, între eroism
și contemplare, poemul de dragoste, și de dragoste
de viaţă, (nimic din ce‐i omenesc și supra‐omenesc
nu‐i poate fi străin, chiar și matematic vorbind!),
având delicateţea și asprimea, mai corect asprimea
delicată, a frunzelor de pelin („Frunze de pelin” est
titlu de poem): „Mureau copacii în picioare/ Sub vă‐
lul unui nor străin/ Pâlcuri de păsări călătoare/ Tre‐
ceau cu‐arome de pelin// Și‐ntreb în luna ruginie/
Când orele se duc și vin/ De ce te‐ascunzi, copilărie/
În mari boschete de pelin// Pe dragostea de altă‐

dată/ Se‐așterne azi un nor străin/ Au adormit ochi
mari de fată/ În brazda neagră de pelin// Stau treaz.
Și luna‐nfiorată/ Se pierde‐n frunze de pelin.”

Între amărăciunea de tip „floare albastră” („Totuși
este trist în lume...”) și vitalismul unor provocări și
bucurii prudent‐matematizate ori filosofa(n)te („În
jurul meu numai uși deschise/ Toate sunt transpa‐
rente/ Cu inscripţii ciudate/ Ecuaţii enorme cu
soluţii imposibile: Prin mine treci spre lumea cea
pierdută// Scria pe frontispiciul Câmpiilor Elysee...”
‐ „Înșelătoare porţi”, p.173), poate rezulta un frumos
portret prometeic, interesant îndatorat predestinării
și dialecticii (să ne amintim și de un spumos volum

de interviuri realizate de domnia sa,
publicat în 2010, „Dialoguri socratice”),
sugerat, iniţial, de două poeme din „Zeii
de pământ” (volum despre care am
scris la vremea respectivă, punctând
deschiderea unui nou drum liric, care
îmbogăţea „harta ideilor literare”), „De
ce trebuia să furăm focul?” sau „Și
totuși, tu rămâi invulnerabil!”: „Ce do‐
vadă de existenţa ta ne mai trebuie, Mi‐
nunatule?/ Când calculele tale sunt
prezente în însăși/ Alcătuirea noastră
pământeană,/ Când orice lucru care ne
înconjoară este/ O întâmplare minu‐
nată,/ Care nu s‐a ivit pe calea unor
transformări imposibile/ Căci nici
evoluţia nu va face piatra să înflo‐

rească/ Și să dea roade precum plantele/ Și nici pe
acestea să umble și să‐și părăsească răzorul./ Nimic
nu se transformă în altceva./ Se poate dezvolta sau
perfecţiona,/ dar în esenţă fiecare rămâne așa cum
l‐a lăsat Demiurgul,/ Marele Arhitect și Biolog,/ care
a operat în veșnicie doar cu ajutorul cuvintelor.”
(p.145)

Sau: „De ce trebuia să furăm focul, Părinte?/ De
ce nu ni l‐ai dat tu însuţi fără să ţi‐l cerem?/ De ce
ne‐ai gonit din rai pentru un singur măr?/ Dacă nu
voiai să mușcăm din el, de ce l‐ai mai creat?// (...)
Neînţelese sunt căile tale, Prea Înaltule:/ Din mo‐
ment ce totul îţi stă în putinţă,/ De ce ai făcut legi
care să poată fi călcate?” (p.143)

Da, Viorel Dinescu a fost, este și va fi un poet al
ideilor dezvrăjite, al unei lucidităţi care ţine de o
mistică a pragmaticului sacru, al unui umanism al
vremurilor sale, pentru care frumuseţea nu este mai
mult decât frumuseţe, nici evoluţionismul biologic,
la care bate apropo (în) mai sus (citatul) mai mult
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decât este, de o căldură la care cuvintele (se) mode‐
lează pentru o viitoare lume mai bună; a fost, este
și va fi un vânător regal al esenţelor (românești și
universale), dar și al demitizărilor, când este cazul
(cum este cazul superbului poem „Inorogul”)! Atent
la post‐umanism avant la lettre (totuși), a fost, este
și va fi un martor la condiţiei umane, gata de cedare:
„acum, în monstruoasa eră a computerelor/ Sufletele
noastre tot la tine se întorc/ Covârșite de setea de
dragoste și bunătate!”

Dar poate portretul nostru, de gălăţean către
gălăţean, este prea subiectiv! Printre cele mai
reușite, dintre cele care rezultă din aparatul critic
care însoţește antologia, sunt cele ale prietenilor
din Republica Moldova, poate printre cei mai
frumoși și mai firești, Viorel Dinescu fiind Marele
Prieten al Scriitorilor de dincolo de Prut (prieteniile
sale cu Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Mihai Cimpoi
sunt legendare!). 

Iată rândurile selectate de la regretatul Nicolae
Dabija, de care „ne‐am despărţit” chiar în ziua în
care am primit antologia (așa au vrut astrele sau în‐
gerii, dacă este să fim mistici!): „Viorel Dinescu este
un arheolog al cuvintelor. Dacă un arheolog caută
în pământ cioburi de vase, Viorel Dinescu caută în
cuvinte sensuri. «Spre adevărul pur matricial/ Căl‐
când spirala‐acestor nalte schele.../ Există oare cerul
ideal?/ Există undeva un drum spre stele?» Sunt în‐
trebările veșnice ale zburătorului, ale visătorului
Viorel Dinescu, poetul, criticul, prozatorul, pamfle‐
tarul, eseistul, filosoful, matematicianul (ca și Ion
Barbu, de o viaţă el e profesor de matematică), se
află la vârsta când lista întrebărilor fără răspuns de‐
vine mai scurtă, iar lista răspunsurilor alcătuiește
mai multe zeci de cărţi care și‐au ocupat un loc al
lor, în Biblioteca literaturii române de pretutindeni
și din toate timpurile.”

Academicianul Mihai Cimpoi: „Viorel Dinescu
pare ‐ prin actul poetic propriu‐zis și prin meditaţia
neîncetată asupra lui ‐ un Parmenide modernizat,
căruia îi scapă, însă, mereu Unul și Unitatea. E mai
degrabă poetul unui Unu fără unitate sau ‐ dacă e să
ne jucăm puţin cu verbele ‐ al unui Unu cu o unitate
ce se risipește chiar în clipa relevării lui ca unitate.
E, în fond, un geometru ce operează cu liniile frânte,
în mișcare browniană, nesupusă ordinii. E o ordine
a dezordinii, a indisciplinei, a indeterminării. (...)
Poetul mitizează și de‐mitizează subversiv, mate‐
matizează și de‐matezizează, într‐o acţiune, unică
în poezia românească, pe care am putea‐o denumi
de‐mitimatizarea universului. El vrea să ne spună
că universul s‐a umplut de „gânduri, speranţe și ră‐
tăciri”, de „tainele existenţei noastre”, că s‐a
existenţializat, existenţializându‐ne pe noi.

Existenţializarea e continuă, procesuală, fără chip

de a fi lămurită, căci se substanţializează într‐o sumă
«a tuturor celor cunoscute și necunoscute» , noi ră‐
mânând fragmente ale unui Întreg al cărui sens nu
poate fi descoperit.”

* * *

Există o anume duritate lacedemoniană, un fel
de lipsă de speranţă eminesciană în versul său, un
supra‐omenesc, a se vedea și „Invocaţie către Ado‐
nai”, sau „Biciul de ninsoare”, poemul cu care se des‐
chide antologia, unde se observă anumite „popasuri
inutile”, renii sunt alungaţi în pustiuri… Oarecum
paradoxal, se râde într‐o… ”Bacoviană”... Dintr‐o ast‐
fel de perspectivă, Viorel Dinescu are ceva din pesi‐
mismul cioranian altoit cu un albastru de suflet
sabinbălașanian, deși poate ar trebuie să ne gândim
la albastrul voroneţian, albastrul iubitorilor de ro‐
mânitate.

Versurile alese pentru recenta Zi Mondială a Poe‐
ziei, când pe splaiul gălăţean al Dunării au fost
inscripţionate versuri ale unor 30 de poeţi români,
parcă ar confirma acel pesimism, ca să nu spunem
scepticism: „Prin mine mergi la cea dintâi durere/
Spre oaza scufundată în tăceri/ Spre asimptota care‐
n valuri piere.// Prin mine mergi la ziua cea de ieri/
Ca printr‐un estuar de ore arse/ prin mine treci de
Azi spre Nicăieri.”

Apropo de post‐uman și de noua bravă lume, de
pierdute universuri, deși sentimentalul de calitate
este bine camuflat, Frumuseţea pură este mereu
căutată (dacă tot vorbeam de vânători regale, eter‐
nizate în literatura noastră de un Dumitru Radu Po‐
pescu!), „Satul părăsit” este exemplar în acest sens,
în pofida blestemului care apare în final, blestem
metafizic, de tragedie greacă veche:

„Toţi cei ce trec de‐a dreptul printre lucruri/ Nu
vor ști drumul vechi ce l‐au pierdut/ Spre satul pă‐
răsit într‐o scrisoare/ Din care toţi salcâmii‐au dis‐
părut// Fântânile s‐au surpat în vechi icoane/ În
care îngeri prăfuiţi visează/ De‐ai să privești spre
ziduri cu ocheane/ Mierla pădurii va pieri‐n amiază/
Și satul doarme ca‐ntr‐un testament/ Pe care l‐au
lăsat stăpâni uituci/ Și curge ziua goală prin uluci/
Ca un blestem pe timpul indolent”...

* * *

Dincolo de Portretul literar realizat de către
analiștii din domeniu, alcătuit din mai multe por‐
trete, pentru o istorie a ideilor și credinţelor... lite‐
rar‐filosofice, foarte interesant, fără îndoială, este
și Auto‐portretul compus din auto‐portretele reali‐
zate de‐a lungul timpului, în care „naratorul liric”
poate purta diverse măști. Fascinant este, de pildă,
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ceea ce se întâmplă în „Descoperind lumea”,
imaginaţia scriitorului săpând într‐un posibil im‐
aginar al materiei însufleţite:

„Trupul meu se destinde treptat,/ peștera îmi e
acum cel mai sigur refugiu,/ iată și scobitura de
unde cineva a luat argila/ din care am fost creat;/
dar braţul a pierdut inerţia iniţială,/ lutul a devenit
transparent,/ acum e carne! ‐ altă substanţă,/ cu
trasee ascunse care pulsează fără‐ncetare.// Gole‐
mul a devenit OM!/ pentru prima dată ochii între‐
zăresc Lumea:/ o mare vâltoare, un scrâșnet, o con‐
tinuă zbatere./(...)/ Lucrurile se diferenţiază,/
devin plante și păsări, animale și oameni./ Ca să
mă pot feri de ele trebuie să le dau un nume;/ nu
supravieţuiești decât opunându‐te celorlalţi,/ nu‐
mai ura te poate feri de primejdii.// Iluminat de
gând privesc formele însufleţite,/ umbre bezmetice
care aleargă spre moarte,/ speriate de colţii și ghea‐
rele care le pândesc./ le izbesc cu putere și ele cad
fără gaemăt/ fără să știe că au trăit vreodată.//
Acum știu că o parte din mine e făcută spre a dis‐
truge./ Îmi înfig dinţii în carnea îmbibată de
sânge,/ o bucurie nebună îmi trece ca un fulger
prin inimă,/ sufletul animalelor ucise se adaugă
fiinţei mele.” (pp.183‐184) Interesantă micro‐ge‐
neză, naturalist adagio la, de pildă, „Moartea că‐
prioarei” de Labiș!

În „TAT TWAM ASI!” („Tu ești ACELA!”, expresia
mai apare și în „Invocaţie către ADONAI”!), viziunea
ia amploare, eu‐ul omului de la începuturi fiind în‐
locuit de alt Eu (în virtutea evoluţiei? Deși este dis‐
cutabil, în virtutea... dezvrăjirii magiei creaţioniste):
„Și a fost noapte, și a fost zi și iarăși noapte./ Și a
fost ziua a opta.../ Apoi ani, secole, milenii și ere...//
Ca un vânt de nebunie Marea Vânzoleală trecuse,/
Acum bântuia prin alte coclauri/ Ale Nemărginirii./
Apele mari se retrăgeau în matcă,/ Iar uraganele și
vulcanii/ Se potoliră în pâcle/ Și‐n văgăuni adânci
de piatră.// Peste toate, privirea mea se plimba ca
un bici:/ Eram proprietarul care se visa pentru el
însuși!/ Celelalte lucruri existau/ Numai pentru că
Eu le dădusem un Nume.// (...) Eram naufragiat în
singurul crâmpei de viaţă (...) Eram prea frumos/
pentru un simplu capriciu al Întâmplării!/ Toate
părţile trupului meu/ Se mișcau într‐o minunată or‐
dine firească./ Puteam să construiesc singur/ O co‐
libă, un ascuţiș de piatră, o săgeată,/ Dar Viaţa ne
plămădea numai într‐un ungher tainic/ Aflat la li‐
mita dintre vis și realitate.// Îndoiala mea era primul
pas de a‐mi accepta Destinul/ Și Marea Faptă/ În
care toate lucrurile se completează între ele./ Nu,/
Nu puteam fi doar un emisar al Zădărniciei,/ o mare
misiune mă aștepta peste veacuri./ Trebuia doar să
am răbdare/ Căci iluminarea va veni pe

neașteptate,/ Înfiltrându‐se pe neștiute în întreaga‐
mi fiinţă./ Până atunci, priveam în jur/ Cu orgoliul
stăpânului/ Cu drept de viaţă și de moarte/ Asupra
întregii alcătuiri./ O tristă bucurie mă cuprindea/
Simţind cum mă pietrific în nesăbuita‐mi erezie.”,
finalul poemului, deloc facil, simplist, după cum se
observă, apropiindu‐l, quasi‐polifemic („Mă grăbii
să răstorn o stâncă la intrarea grotei/ Hotărât să‐
mi apăr zeii și demonii,/ Pe care‐i săpasem până
atunci/ În pereţii de piatră ai peșterii noastre!”,
p.187) într‐un fel, de poemul următor din antologie,
„Solie”, care ar fi un bun exordiu pentru o faţetă im‐
portantă a poetului iubitor de neam, de limbă, de
istorie, de un patriotism firesc, în continuarea trăi‐
rilor „Doinei” eminesciene... O „doină‐baladă”
emoţionantă, cu întoarcere spre filonul (posibil 
pre‐) creștinesc arhaic și influenţele psalmice: „...Ju‐
rară‐mpreună/ la focul de stână/ Sub blestem de
lună/ Să ceară‐adunare/ la Zeul cel Mare/ Părinte
din soare/ Zeului nălucă/ Jertfă să‐i aducă./ Maica
mea senină,/ Icoană‐n lumină,/ Plângi și iar sus‐
pină/ C‐au ales bătrânii// Strânși la focul stânii/ pe
copiii tăi/ Feciorași‐flăcăi/ Să plece departe/ Cu so‐
lie‐n moarte (...)// Maică preacurată,/ Nu fi întris‐
tată/ Că acei flăcăi/ Bravi ca niște zmei/ Sunt copiii
mei/ Și nepoţi de‐ai tăi./ Ei nu pot să moară/ Că
spre ceruri zboară/ Să ducă în lună/ Ruga noastră
bună,/ Nu cu moartea‐n faţă,/ I‐am trimis spe
viaţă,// Sunt solii viteze/ Neamul să‐l salveze/ Viaţa
nu‐și pot pierde/ Frunza dacă‐i verde/ Cum ne
ocrotește/ Codril ce‐nverzește/ Și‐a ferit străbunii/
De fiarele lumii.”

Din seria auto‐portretelor nu poate lipsi „Călă‐
torul albastru”, ales chiar și pentru coperta a IV‐a,
expresie deosebită a jocului de oglinzi în care este
prins labirintic creatorul: într‐o citadelă decolorată,
unde nici bancnotele nu mai au vreo culoare, „un
faliment alb cădea peste tot ca o ninsoare,/ Părăsite
de culori femeile se ascundeau în ziduri/ Până când
în marginea pieţei apăru un călător albastru/ Eram
eu sau poate cineva cu care aș fi dorit să semăn/ Și‐
n faţa singurătăţii mele realitatea reveni în lucruri/
Iar oamenii încercară să trăiască în altă culoare.”
(p.112)

(...)
În cele din urmă, pe poetul Viorel Dinescu trebuie

să‐l știm ca pe un poet al unei Lucidităţi eroice, care
ridică cuvintele la o luptă care are cavalerismul ei:
„Să fii tu, Acela, doar o simplă întrebare?.../ Dar
atunci cine a pus‐o?/ Și cine trebuie să răspundă?...”
(p.114) „Teologia” sa este una a Ecoului care răs‐
punde „Eu sunt cel ce sunt!” Tragismul său nietzs‐
chean poate fi atotputenic aforism (cu aceeași tărie
de Ecou): „Să dăm hazardului un ultim omagiu...”
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întreaga ta splendoare

îmi pare că nu‐s clare
sub razele piezișe

ale privirii tale
mișcările încete

prin care
ca‐ntr‐un balet ridic

cu mîinile amîndouă
întreaga ta splendoare

spre bucuria Lunii
de Venus privegheată

tu
ai în spate

aripi două
în faţă alte patru
de heruvimi ce își rotesc făptura
pe cerul de sineală

pictat de un maestru

și cînd sfîrși‐va zborul
– o dreaptă mărturie –

din aripile noastre
vor continua să cadă

încetul cu încetul
fulgi

unul
cîte unul

***

duc o viaţă lipsită de merit
o îndelungă adăugare de zile
precum la colier s‐ar adăuga

bob după bob
unul ce tot se înfășoară pe grumaz
pînă în clipa așteptată
cînd voi sta

între acele boabe
atîrnat

sau strivit
de apăsarea înmulţirii lor

ca o pedeapsă
ce se arată

plină de merit
chiar binemeritată

să‑ți părăsească trupul

glasul tribului vorbește prin tine

nu‐ţi lăsa somnul să te cuprindă

cu tentacule verzi și pupile acide

ce‐ţi umblă prin suflet

prin sinuoasele cărări ale minţii

nici ziua nici noaptea

nu pot să te împace cu viaţa

nici cu lungul șir de ore

ce‐și bat secundele egale

cu perfecţiunea unui metronom

atîta inteligenţă risipită

în mecanisme suficiente

în rece perfecţiunea lor

una fără mîngîiere

în piepturi/ peste duhuri

caut prin suflet

ca prin măruntaiele pămîntului

îl lămuresc la focul tare

care topește și metalul

curăţă întreaga zgură

l‐am ţinut în rugăciuni

să înţeleg cum poate sufletul

să‐și părăsească trupul

prin care a iubit

Cassian Maria Spiridon
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îndreptările

curată îţi afli mila

a ta către cei de aproape

și cei cît de departe ar fi

dă pîine celor flămînzi

și potolește‐le setea

îmbracă pe cei făr’ de veșminte

că Domnul nu ne‐a dat

blănuri și pene

ca la cele multe vieţuitoare

și nu te lăsa odihnei

urmează grija faţă de

cei neputincioși

călcaţi de boli

și încă alte nevoi

primește‐l pe pribeagul

ce‐ţi cercetează poarta

dă‐i adăpost și hrană

și nu‐ţi refuza gîndul

de la cei adunaţi după gratii

și dintre cei morţi și uitaţi

caută‐i și‐i înhumează

spre a‐i afla Îngrijitorul sufletelor

la locul ce se cuvine

cînd va suna din trîmbiţă

spre adunare

și nu‐ţi lăsa inima

să obosească

continuă a urma

zi de zi

îndreptările

* * *

nici apa din cer nu mai cade

și iarbă și arbori

încet‐încet

își pierd vlaga

și inimile bat tot mai rar

mai încet

în muntele nepăsării 

cerești

doar iubirea

atît

înalţă

precum heruvimii

cu aripi multiple

în faţă/ în spate/ la creștet

cîntecul ei

ce înduplecă harfe

ca Orfeu

pe multiplele fiare

ale minţii

Ușa ce desparte

ce vesel este anotimpul

cînd înfloresc toţi pomii

și cît de melancolic se arată

la vremea cînd frunzele

în humus cată adăpost

ce vesel e

în dimineaţă să te naști

și să pornești galop în viaţă

spre a‐ntîlni iubirea

și durerea

ce ne‐așteaptă

pe drumul ce‐l străbatem

între ușa

ce se deschide spre lumină

și ușa ce desparte

sufletul

de haina obosită
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UN ESEU de Mihaela Albu
Literatura română de dincolo de frontiere. 

O (necesară) revizuire a canonului
„În ansamblul culturii române, literatura exilului

e departe de a‐și fi găsit locul sau receptarea critică
definitive ori măcar adecvate. Există, desigur, luări
de poziţie semnificative, există exegeze notabile, dar
o sinteză cu adevărat cuprinzătoare și recuperatoare
întârzie încă să se producă”, sublinia Iulian Boldea
în articolul „Exilul ca situaţie limită” din România li‑
terară (nr. 41/ 2011).

Un alt cercetător al exilului românesc, Gheorghe
Grigurcu, începe cronica intitulată „Despre exil în
alb‐negru” la volumul Tragismul exilului românesc.
Interviuri (Sebeș, ed. Emma Bokks, 2016) cu urmă‐
toarea afirmaţie: „În pofida aparenţelor, fenomenul
exilului a rămas pentru noi încă o temă insuficient
elucidată, care conţine nu doar virtualităţile unor
interpretări, ci și de‐a dreptul zone ale necunoscu‐
tului, la fel de incitante.” (România literară, nr. 30‐
31/ 2017)

Ca un fel de concluzie la punctul de vedere al ati‐
tudinii faţă de literatura/ cultura exilului, în calitate
de analistă a fenomenului (din interior), Monica Lo‐
vinescu îi împărţea pe cei care mâine ar cerceta fe‐
nomenul „în două categorii distincte și chiar anti‐
nomice”: „unii, rarisimi, pentru care tot ce ţine de
exil este excepţional, alţii – mai numeroși – nedispuși
să‐l ia în seamă și să‐i confere sens și valoare. O
bună parte din scriitorimea română pare a evita cât
mai sistematic orice referire la exilaţi.” (v. Lovinescu,
Monica, Jurnal esențial, Humanitas, 2010, p. 15)

Sunt așadar în România (și nu numai) cercetători
(încă puţini!) care s‐au aplecat asupra fenomenului,
dar, desigur, în mod individual nu se poate ajunge la
o recuperare și, mai ales, la o integrare pe măsura
valorii culturale a celor aflaţi o bună parte din acti‐
vitatea creatoare în exil. 

De aceea, recuperarea exilului cultural românesc
ar trebui să devină astăzi o necesitate de absolută
urgenţă. Și nu ne referim numai la o carte sau alta
de critică literară ori reeditarea unui scriitor sau a
altuia, ci la faptul că fiecare ‐ cel puţin dintre cei de
mare valoare – să fie integrat în locul care i se cuvine
în istoria literaturii române. Îmi vin în minte Vintilă
Horia ca romancier, poet și memorialist ori Con‐
stantin Amăriuţei ca filosof, ca interpret al poeziei
eminesciene (și nu numai), dar, desigur, exemplele
ar putea continua. 

Este o datorie a fiecărei ţări să‐și cunoască cul‐
tura în integralitatea ei, să‐și întregească patrimoniul

cultural cu tot ceea ce‐i aparţine, indiferent de locul
geografic unde a fost creat. Iar literatura (cel puţin
cea scrisă în limba română) nu mai poate fi trecută
cu vederea și trebuie să aparţină în totalitate istoriei
noastre literare. Motivaţia recuperării o aflăm nu
numai în calitatea operelor create în timp dincolo
de graniţele ţării, dar și în necesitatea cunoașterii a
cât mai multor aspecte care să completeze spiritua‐
litatea noastră. Criteriul axiologic este, desigur, unul
principal.

Lăsând la o parte repunerea în circulaţie în anii
comunismului a operei lui Eliade sau Eugen Ionescu,
dar și aceasta cenzurată și trunchiată, putem afirma
că abia din 1990 încoace a început o oarecare acti‐
vitate în sensul recuperării literaturii scrise în afara
graniţelor1, în sensul introducerii în circuitul cultural
din ţară a unor opere și a unor nume interzise în
comunism și de aceea uitate sau total necunoscute
generaţiilor mai noi. Această recuperare a fost însă
destul de sporadică și fără a fi susţinută cum se cu‐
vine la nivel oficial. S‐au publicat dicţionare ori istorii
ale literaturii în care sunt incluși scriitori din exil,
sunt publicate cărţi și studii dedicate celor ce până
în 1989 au fost interziși sau trecuţi în mod constant
sub tăcere, dar totul poartă o certă marcă de alea‐
toriu și subiectivitate, ţinând mai ales de iniţiativă
personală decât de una instituţionalizată. 

Cei care au contribuit (luptând uneori chiar con‐
tra curentului cvasioficial!) la reintroducerea în cir‐
cuitul nostru de valori a scriitorilor din exil sunt de
bună seamă cu atât mai demni de apreciat. Ceea ce
i‐a determinat își are explicaţia în cel puţin două
motive. Unul rezidă în faptul că cei care au scris, au
făcut cunoscut, au promovat activitatea culturală a
exilului au cunoscut ei înșiși destinul celor depărtaţi
de ţară (și numim aici în primul rând pe Monica Lo‐
vinescu, dar și pe Ion Negoiţescu ori Marian Popa),
alţii, trăind permanent în ţară, având însă o viziune
mult mai deschisă și cuprinzătoare, au considerat o
datorie a readuce acasă nume de primă importanţă
ale exilului românesc și a le reintegra în circuitul de
valori românesc. Un paradox poate fi subliniat aici.
Acești scriitori sau oameni de știinţă, ale căror opere
au fost (unele) pentru prima oară tipărite acum la
noi, aparţineau deja patrimoniului internaţional
până să fie făcuţi cunoscuţi în ţară! Și dăm numai
exemplul lui Alexandru Ciorănescu, al lui Ștefan Ba‐
ciu sau Vintilă Horia, deși sunt încă mulţi alţii bine

1Nu luăm în discuţie în cazul de faţă literatura română din Republica Moldova, din Ucraina sau din Serbia, deoarece scriitorii de aici
nu intră în categoria exilaţilor.
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cunoscuţi în mediile artistice sau știinţifice din alte
ţări.

Cu siguranţă a sosit timpul, după peste 30 de ani
de la revoluţie și în contextul unei acţiuni încă par‐
ţiale de recuperare a valorilor naţionale create în
afara ţării, să reintegrăm sistematic tot ceea ce s‐a
creat valoros în condiţii de libertate și să conștien‐
tizăm tot mai larg ideea că aceste valori aparţin li‐
teraturii (culturii) noastre,  că fără ele suntem mai
săraci cultural.

Și insistăm pe această (re)integrare, în special
pentru revizuirea canonului încă atât de restrictiv
și acreditat, din nefericire, de critici literari la care
pretenţia de îndrumători și diriguitori ai literaturii
române întrece rezultatul concret. Este surprinzător
să constaţi că ceea ce instituise regimul comunist și
înrădăcinase în conștiinţa unei întregi generaţii nu
s‐a schimbat nicidecum în esenţa sa, ci numai în
aparenţă, la suprafaţă, la nivelul declarativ cu pre‐
dilecţie. Cititorul format în ultimii 20 – 50 de ani,
ori cel mai tânăr nu au alt canon în ceea ce privește
literatura română decât ceea ce li se propune de că‐
tre autoritatea unor critici care deţin poziţii cheie
în reviste naţionale sau în edituri de prestigiu. Și cei
care au astăzi în jur de 60 de ani, chiar și cei din ge‐
neraţia de 20‐25 de ani au fost și sunt dirijaţi și can‐
tonaţi în cam aceleași canoane. Diferenţele nu sunt
de esenţă, ci de nume – unele respinse cu vehe‐
menţă, luând în discuţie mai mult omul decât opera,
altele ridicate pe un piedestal, mai mult sau mai pu‐
ţin subiectiv, de vreme ce autorii fac parte din
aceeași grupare literară ori chiar din același partid.
Schimbarea, am afirmat mai sus, este numai la su‐
prafaţă și nicidecum una de esenţă. Sunt consderaţi
scriitori canonici în continuare aceleași nume pro‐
movate în anii de dinainte de 1989, cu foarte mici
excepţii, și acelea prin excludere, și nu prin adăugare.
Ceea ce a fost interzis de către comuniști este astfel
readus în istoria literaturii române, dar numai în
plan superficial și mai ales subiectiv.

A lua în discuţie și a propune un nou canon de‐
vine de aceea o necesitate. Pentru a pune pe gânduri
pe cititorul deschis la noi tipare vom reproduce un
citat dintr‐o relatare a lui Dan Cichir (v. „Fuga lui
Petru Dumitriu”, în Convorbiri literare”, nr. 5/ 2009)
privind „fuga” unuia dintre scriitorii importanţi – și
doar parţial recuperaţi – ai literaturii noastre. Este
vorba despre Petru Dumitriu, un nume cunoscut de
generaţia vârstnică, destul de puţin de către cei ti‐

neri. Petru Dumitriu, autorul Cronicii de familie, era
în anii 50‐60 (1947 – debutul cu volumul de nuvele
Euridice și 1960 – anul plecării sale în occident)
considerat cel mai important scriitor român al mo‐
mentului. Paradoxul îl aflăm însă în afirmaţia lui
Dan Ciachir și anume faptul că, în anul debutului lui
Petru Dumitriu, o altă carte apăruse pe piaţă, dar
fusese repede retrasă și topită: „La vremea respec‐
tivă, singurul său concurent literar era Pavel Chihaia,
cu doi ani mai mare, autor al unui roman strălucit,
Blocada, tipărit în decembrie 1947, retras apoi din
librării și topit.” 

Câţi dintre cititorii de astăzi au auzit cel puţin
numele lui Pavel Chihaia? Întrebarea noastră este,
desigur, retorică, fiindcă răspunsul îl știm dinainte.
Aceeași soartă o avusese și Frunzele nu mai sunt
aceleași, roman semnat Mihail Villara (pseudonim
al tânărului om politic liberal Mihail Fărcășanu).

Un alt exemplu – oarecum comic, dacă nu ar fi
tragic în esenţa lui – referitor la „intrările”, dar și la
„ieșirile” din dicţionarele de literatură, la acceptarea
sau nonacceptarea unor scriitori în funcţie de reali‐
tatea politică de la un moment dat, la interzicerea
unor nume, dar chiar și a dicţionarelor în întregime
ori a cărţilor după aceleași criterii, mai ales dacă
scriitorul respectiv „fugea” spre o lume mai liberă.

Este vorba despre Matei Călinescu, profesorul și
criticul literar de mare notorietate care, în prima
ediţie a Dicționarului de scriitori români al lui Marian
Popa, era cuprins, firesc, la litera C. În ediţia a doua
(1977), când Matei Călinescu era autorul unor cărţi
de referinţă pentru critica și teoria literară, după
plecarea sa în Statele Unite, numele său nu mai este
înregistrat. Într‐un interviu cu Leo Butnaru, criticul
comentează cu ironie amară această situaţie (em‐
blematică, în fond, pentru toţi cei care părăseau Ro‐
mânia comunistă)2.

De altfel, așa cum consemna cu amărăciune în
Jurnalul său Virgil Ierunca, „Cu excepţiile știute, exi‐
lul este și asta: o repetată uitare.” (…) „Faptul că Ho‐
ria Stamatu este, fără îndoială, unul dintre poeţii
majori postbelici rămâne un secret de iniţiaţi. Că
Luc Bădescu a ajuns profesor de literatură franceză
la Sorbona (poate unicul străin și refugiat în acest
caz), cu o teză de doctorat ce a făcut vâlvă în cercurile
universitare pariziene, interesează pe vreun univer‐
sitar român?” (…) „În general supravieţuitorii devin
rari. Unii au o operă. Alţii o poveste. Cei mai mulţi o
ratare, grăind și ea despre vremurile sub care au

2„În prima ediţie a Dicționarului său, cea din 1973, numele meu figura (autorul mersese cu bunăvoinţa până acolo încât îmi comunicase
includerea în volum înainte de apariţia sa); în a doua ediţie, lărgită și adăugită, fusesem eliminat, pentru că, bănuiesc, autorul n‐a mai
avut posibilitatea să mă consulte, dar în mod mai probabil pentru că intrasem în inefabilitate (adică părăsisem România lui Ceaușescu
și mă stabilisem în Statele Unite). De ce nu‐l întrebaţi pe Marian Popa însuși, care pe vremea aceea lucra, între altele, la o instituţie dis‐
cretă – secţia ontologie, subsecţia ontologie ficţională – și el v‐ar putea lămuri mai bine?! mai ales că el însuși s‐a desubstanţializat la
un moment dat prin Germania. Oare dicţionarul lui se mai putea consulta în bibliotecile publice în vremea când el era dispărut?” (v.
„Numai marii scriitori sunt și mari critici”, interviu cu Leo Butnaru, în Luceafărul de dimineață, nr. 23, 8 iulie 2009, p. 8).
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stat.” (…) „Starea de exil, chiar atunci când e perma‐
nentă, nu poate fi concepută și suportată decât dacă
o trăiești ca pe un fragment.” (v. Trecut‑au anii, Hu‐
manitas, 2000, p. 6)

Toate aceste „fracturi” ale istoriei noastre literare
vor trebui la un moment dat înregistrate într‐o ar‐
hivă cuprinzătoare pentru generaţiile care urmează.
În fond, sunt parte din istoria noastră culturală și
nu numai. În momentul actual le „culegem” din surse
diverse și încercăm să contribuim la o imagine ge‐
nerală.

O conștiinţă extrem de trează a intelectualităţii
noastre, silită să trăiască departe de ţară, Monica
Lovinescu își va nota în Jurnale fapte, întâmplări,
situaţii, adică tot ceea ce aparţinea de experienţa
(tragică) a exilului și va folosi apoi aceste notaţii în
cărţile pe care le‐a dat publicităţii cu scopul manifest
de păstrare în memoria celor ce vor urma. 

Ideea aceasta – exprimată tranșant la un moment
dat (v. La apa Vavilonului, Humanitas, 2008, p. 512)
– că scrie pentru ca „realitatea aceasta caducă a exi‐
lului să nu se lase înghiţită de uitare” ne obligă cu
atât mai mult astăzi pe noi să nu continuăm a ignora
talerul celălalt al balanţei culturii românești. Numai
punând în el tot ceea ce s‐a întâmplat valoros cultu‐
ral dincolo de graniţele ţării vom putea restabili
echilibrul și șterge, într‐un fel, frontierele. Căci, așa
cum afirmase cândva un alt mare reprezentant al
exilului românesc, N.I. Herescu, „Arta nu cunoaște
hotare”. 

Dincolo de hotarele fizice, dar continuând să tră‐
iască sufleteșe în ţara pe care fuseseră nevoiţi să  o
părăsească (pentru a‐și menţine libertatea cuvân‐
tului, pentru a‐și salva viaţa, la începutul perioadei
de după instaurarea comunismului), acești scriitori

sunt scriitori români. Unii au scris și în alte limbi
(să dăm exemplul lui Vintilă Horia cu romanul Dum‑
nezeu s‑a născut în exil, scris direct în franceză și
ales de juriul premiului Goncourt? Să amintim de
Alexandru Busuioceanu inclus într‐o Istorie a lite‐
raturii spaniole, cu poezia sa scrisă în limba lui Cer‐
vantes?  Sau iarăși de Constantin Amăriuţei, profesor
de filozofie la Sorbona și autor al unui roman scris
în franceză, distins cu premiul Rivarol?)

O întrebare care s‐a pus adesea, ţinând seama
de faptul că mulţi dintre autori au trăit, au scris, s‐
au afirmat și au fost apreciaţi în mediul unei alte
culturi și al altor literaturi (engleză, franceză, spa‐
niolă, portugheză, germană) – este aceea dacă ope‐
rele scrise în alte limbi aparţin literaturii noastre.
Trebuie o mare forţă sufletească și, mai cu deosebire,
un talent cu totul deosebit să vrei, să poţi și să reu‐
șești să intri și să te și afirmi, cu strălucire, în cu
totul altă lume lingvistică și spirituală decât aceea
căreia îi aparţineai ca nativ.

De aici va începe să‐și facă loc și întrebarea: mai
pot fi gândiți, înțeleși, acceptați ca aparținând lite‑
raturii române scriitorii exilului românesc?

Desigur, asemenea lucruri pot fi îndelung discu‐
tate și din varii puncte de vedere, cu răspunsuri pe
măsură. Ceea ce se cuvine adus în prim‐plan este,
credem, o realitate incontestabilă, aceea a conștiinţei
apartenenţei la cultura în care se formaseră și a mo‐
tivaţiei continuităţii acesteia în alte spaţii, ca și a
dorului de ţară, exprimat în diverse modalităţi și
momente.

Dincolo și dincoace de frontierele actuale, litera‐
tura română este parte dintr‐un întreg – cultura ro‐
mână!



* * *
nu‐mi dezlipeam ochii de la ei. bărbaţi tineri cu fuste albe. derviși rotitori. dans‐rugă‐
ciune. în colţul străzii pantofarul își tăia unghiile. nu avea nici un client oamenii nu‐și
mai pinge¬lesc pantofii. în cartierul Suleymaniye e liniște. în moscheea Schzade numai papuci la in‐
trare. ăștia nu expiră niciodată?! tot în top… tot în top…

* * *
„unghiuţe cu gel sau ojă semi & pedichiură semipermanentă” scrie pe ușa blocului. dar, aici locuiesc
eu. așa o să scrie „aici a locuit angela baciu născută în 1970 – decedată în…” dimineaţă de vară în
atelierul ei din Coyoacan din Mexico City. Frida pictează. Troţki plânge. pe pânză piciorușe și găurele

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

* * *
femeia modernă fumează scria în reclama aia din ’37 la ţigareta Doina și alături: cafeluţa și ţigara
vatămă ochii. pe cine să crezi? alte guri, aceeași gamă.

* * *
că tot vorbeam de ţigări. ce îţi mai plăceau ţigările Carpaţi alea făcute la Sf. Gheorghe, pufăiai ca o lo‐
comotivă cu aburi… ce mai erau? Mărășești, BT, Snagov, Amiral, Top, Cișmigiu, Golf, Bega, Aviator,
Plugar, Coloana, Fortuna, Naţionale, Mureș, Pescăruș… dar, de unde am plecat…

* * *
„a vrut să se arunce din turnul sfatului” povestește cerșetoarea cu o bere în mână. „îl chema paul,
era frumos, era al meu.”

* * *
„i‐a crescut un clop în cap domnului Kaufmann” ai zis în biserica aia veche din Iași femeile stăteau
pe stânga, eu cu bărbaţii pe dreapta „vezi că ești pe partea ailaltă a lumii” ai mai spus.

* * *
la „ramayan” puţină lume azi. aceeași pisică doarme între pernele aruncate pe divan. îmi aduc
aminte că în avionul de bruxelles lângă mine stătea o fată cu 4 degete la picioare (pe cuvânt, îi
ieșeau din sandale), ce‐i aia o femeie degradată? se aduc cafele la nisip. trag din narghilea. pe glezna
indiencei o jumătate de fluture.

* * *
„nevoia ta de detașare alimentează nevoia mea de afecţiune” atât am reţinut din filmul ăla prost,
bine că n‐ai vrut să‐l vezi. ai citit „Postăvarul și Piatra mare”. apoi, iar te‐ai apucat de integrame. ce
sunt? m‐ai întrebat. „am schimbat patul cu un aragaz, dacă o ţin tot așa, mă fac bucătar”. mandarinul
miraculos cu șorţ de bucătărie. flexibilii au rămas în șifonier la loc de cinste. pe spate scrie: 46.

* * *
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Templele

PLOUA MONSTRUOS: PE METRUL pătrat

Cu hectolitri de jale, cu cruzimi de tot felul,

La Guernica, la Dachau, pe muntele Ararat,

Oamenii păreu că‐și trădaseră ţelul

Ploua monstruos, cu sânge și moarte,

La Petersburg, la Londra, la Stockholm, Paris,

Ploua nesăţios peste orașe și sate,

Indiferentă, lumea părea exilată‐ntr‐un vis.

Ploua monstruos, mai plouă și azi,

Oriunde sunt oameni, oriunde sunt vise

Peste școli și spitale, peste munţi, peste brazi,

Peste templele minţii cu porţile‐nchise.

Poate

Pe cine cauţi, Doamne, în odaia mea,

Când eu, hoinarul, nu mai dau pe‐acasă?

Sunt, poate, risipit sub cer de peruzea,

Ori poate rănile din suflet mă apasă!

Dar poate, Doamne, nu știu să mă adun

De prin cotloane mă curpinde veacul,

Chemării Tale nu mă mai supun

Și‐mi caut cu zădărnicie leacul.

M‐am rătăcit printr cărări stelare,

Sau poate m‐am grăbit spre bolţi albastre,

Nesocotind poruncile pe care

Le‐ai rânduit călătoriei printre astre.

Ori poate, Doamne, obosit de drum,

M‐am tot ascuns 'nadins printre fiorduri,

Jucând un joc de‐a v‐aţi ascunselea acum,

Când viscolul m‐așteaptă înspre norduri.

Fiarele din codru

Mă simt iubit de fiarele din codru
Cu care‐mpart de ani sălbăticia,
Sub carul timpului ce se rotește sobru
Adulmecând prin hăuri veșnicia.

Împart cu ele clipa și merinde
Și frigul cosmic când ne arde gerul,
Dar viscolirea iernii ne cuprinde
Sub licărirea stelei, când se adună cerul.

Pe neumblatele cărări ne facem cale
Sub taina nopţii oarbe când ne furișăm,
Înroșim zăpada, vânatul când prăvale
Sălbatici noi cu ghiara‐l sfâșiem.

În miez de noapte, opriţi din rătăcire,
Când lumea cheamă din nouri rugăciunea,
Atunci mai scormonim cuvintele‐n psaltire,
Punând ofrandă pe altar deșertăciunea.

Poem necitit

Sunt singur ca un poem de nimenea citit!
Tăcut, pitit în pagina de carte,
Aștept în liniște semnalul mult râvnit
Și simt cum timpul de mine mă desparte

În jurul meu se rânduiesc milenii,
Se pregătesc planete să renască,
Coboară ceţuri peste cursul vremii,
Iar din cotloane seci materii stau să crească.

Mă simt cu ele solidar deopotrivă,
Încorsetat o clipă în visuri trecătoare,
Pe apa timpului, ca o banchiză în derivă,
Mă bântuie furtuni necruţătoare.

În veșnicia lor abandonat,
Amurgul lor în mine cuibărește
Strivindu‐mi cu cruzime gând curat,
Ia pagina, vezi, nimeni n‐o citește!

PRIETENII PORTO-FRANCO

Vasile Burlui



Când vin la Galaţii mei, cam rar în ultima vreme,
totdeauna, mă preumblu pe faleză, mă uit la Dunărea
cea frumos curgătoare, mă deplasez agale pe strada
Domnească, cel mai lung bulevard cu tei (din ţară
sau din lume?), zăbovesc în  parcul Eminescu, la
„Olimpic” (unde sunt librăriile de altădată?), prin
dreptul Universităţii, al Teatrului Dramatic, către In‐
stitutul Politehnic, Muzeul de Arte Vizuale, pe stânga,
și Grădina publică pe dreapta. Mă atrage totdeauna
și strada Brăilei, de la Hotelul „Galaţi” spre Potcoava
de aur până sus la „Păpădie”, apoi, pe lângă stadion
și Marele Spital, „calc” o rubedenie anunţată mai în‐
ainte. În zona Mazepa locuiesc doi mari escribadori
contemporani cu care mă întreţin mereu pe diverse
teme literare și, mai mult, extraliterare. Pe vremuri,
cele mai atractive puncte erau „Dunărea” (cu barul
celebru de la subsol), „Mioriţa”, „Pescăruș”, „Vână‐
torul”, „Dâmboviţa”, „Casa Românească”, „Royal” ș.a..

Mai de curând, primăvară, ploi, ninsori, pandemie
fără astenie, Elena, Mache, Viorel. Un loc de neevitat,
Biblioteca „V. A. Urechia”, unde joia dirijor era sta‐
rostele salonului Literar Axis Libris, Teodor Para‐
piru. Excelentă și cam sobră organizarea. 

Și anţărţ literaţii erau, totuși, mai puţini decât în
vremurile noastre, dar ei se manifestă pe mail, fa‐
cebook, twiter și cine mai știe ce electronice. Mai
înainte vreme scriitorimea se producea la gazete și
edituri. Galaţii a făcut parte și face încă figură lite‐
rar‐artistică de oarece notorietate. Aflu cu surpriză
de la doamna Livia Ciupercă (Scriitori gălățeni de
ieri și de azi, 2 vol.!) și de la domnul Zanfir Ilie (Pri‑
mul dicționar al scriitorilor gălățeni) cu 577 de autori
cuprinși că lista e enormă. [Reţin o parte, atât cât
sunt în stare, nume stimabile, cu scuza că pot omite
pe unii, nici nu se cuvine să trec într‐o biată sinteză
577 de personaje: Teodor Al. Munteanu, Barbu Nem‐
ţeanu, Nicolae Volenti,V. A, Urechia, Constant Tone‐
garu, Ioan S. Neniţescu,Petru Caraman; scriitori din
preajma Galaţilor, familie gălăţeană totuși – Ștefan
Petică, Hortensia Papadat‐Bengescu și Grigore Hagiu
despre care eu am scris  fiecăruia monografie, pre‐
miate în alte părţi, omise de Galaţi; Natalia Negru,
Tudor Pamfile, Grigore Ventura (tatăl actriţei Maria
Ventura), Jean Bart, Marcel Gafton, Mihai Vișoiu, te‐
cucenii de la Costache Conachi la Iorgu Iordan, până
la Eleonora Stamate, Ionel Necula (amic foarte apro‐
piat), Vasile Ghica, Dionisie Duma, Const. Oancă, Dan
Vâţă etc.]  Și gălăţeni mai recenţi: Nina Cassian, Virgil
Tănase, Ov. S. Crohmălniceanu, Ion Trandafir, Paul
Sân Petru.

De aici pătrundem în familia gălăţenilor actuali.

Aproape toţi scriau și la gazetă,
unii își mai amplifică bibliografia
cu proză  (primul roman „gălă‐
ţean” a fost al lui Valeriu Gorunescu, cel mai recent,
al lui Sterian Vicol, Memoria lui Femios ‐ „autobio‐
grafic”). Solidaritate se numește cuvântul de ordine
al confraţilor, nescris. Unii au plecat pe alte tărâmuri,
pe la București (Valeriu Gorunescu, Nelu Oancea,
Ilie Tănăsache), alţii s‐au stins (Maria Petra, Ion Chi‐
ric, Mircea Mihai), cei mai mulţi supravieţuiesc și
convieţuiesc în bună pace. Dar ei rămân cunoștinţe
plăcute și simpatii absolute: de la Simon Ajarescu,
la Virgil Ţigănuș, Valeriu Valegvi, Ion Trif Pleșa și
Corneliu Stoica, până la Angela Baciu, Florina Zaha‐
ria („Zaharina”) și Mihail Gălăţanu, Săndel Stamate,
Octavian Miclescu, Leonard Matei. Despre cei mai
mulţi am avut onoarea să scriu câte ceva. Despre
alţii am îndrăznit chiar să înseilez mai multe textu‐
leţe și să‐i prind într‐o carte: Ion Chiric, Viorel Di‐
nescu, Petre Manolache, Sterian Vicol (alfabetic, fi‐
indcă unii sunt extrem de suspicioși! Glumesc,
fraţilor!). Viorel e un poet de raftul întâi, la fel și Ste‐
rian, animator al literaturii gălăţene. Nemulţumire
au ascuns ori au manifestat făţiș bunii poeţi care n‐
au putut fi incluși în volum din motive editoriale,
am făcut o selecţie la nivel naţional. Cei care sunt
cuprinși în volum s‐au abţinut să se manifeste direct,
dar au dat de înţeles că au unele obiecţii cât privește
prezenţa celorlalţi și ordinea din sumar. O amintesc
aici pe poeta gălăţeancă get‐beget, Diana Trandafir,
de teamă că‐mi pierd susţinerea filială.

O condiţie specială, de scriitor total, excelent și
discret avu regretatul Constantin Frosin, pe care îl
admir pentru scris și pentru  cultura lui de excepţie.
Exegeţii sunt, ca de obicei în lume, rara avis: Dumitru
Tiutiuca (estetician de clasă superioară, cel mai com‐
plet exeget al eseului din literatura română), Nicolae
Colceriu, Viorel Ștefănescu (regrete), A. G. Secară
(activ). Mi‐ar face mare plăcere s‐o cunosc, face to
face, pe Ana Dobre (de la Ivești, ca și mine). Altmin‐
teri i‐am citit scrisul curat și luminat. Iar Victor Ci‐
lincă se situează pe terenul confluenţei dintre proză,
teatru, poezie, pictură, jurnalistică.  

Dar despre prozatori stricto sensu trebuie să
spun câteva vorbe.

Primul pe care l‐am cunoscut preocupat de epică
a fost profesorul meu Laurenţiu Bourceanu. N‐a stă‐
ruit pe măsura vocaţiei. Scrisul Katiei Nanu îl cunosc
numai din proza risipită în reviste, e vina mea că n‐
am reușit să intru în posesia unui/unor volum(e).
Cel plecat la cer, Apostol Gurău e un prozator de
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condiţie superioară, recunoscut pe plan naţional, și
încă nu cât ar merita. Pe linia realismului fabulos,
are prea puţini competitori. Iar în cea mai nouă fază,
Ĕ‐urile sale, dacă n‐au făcut vogă, vor face. 

Constantin Vremuleţ e mai valoros decât crede
el însuși, pe linia din faţă a literaturii noastre, cu
toate că, socialmente, stă ascuns ca un urs în hiber‐
nare. La un moment dat, a vrut să renunţe la litera‐
tură, dar imboldul celor doi amici pe care îi mai are
pe lume (sau numai unul?), precum și vocaţia lui au
fost mai puternice. Așa a croit un roman de mare
greutate literară, Zodia maimuțelor, tot un fel de pa‐
rabolă a spaţiului concentraţionar. A scris și un ro‐
man consacrat lui Ovidiu, de fapt tot condiţia omu‐
lui/artistului într‐o societate totalitară. Nici vorbă,
un eveniment literar.

Theodor Parapiru scrie proză înainte de toate.
Din cele vreo douăzeci de cărţi ale lui, dacă le‐am
numărat bine, douăsprezece sunt romane și poves‐
tiri. Interesant, autorul se preocupă de teme „cola‐
terale”, de fapt din orizontul său de cultură, bogat
fără discuţie. Vreau să spun că scrierile profesorului
despre limba română, eseurile culturale, preocupă‐
rile în legătură cu expresiile celebre și cu poezia bi‐
blică nu‐i o simplă Violon d’Ingres. Nu știu în ce mă‐
sură și cele cu Jocurile Olimpice. Theodor Parapiru,
observatorul acestei lumi ciudate, excelează în zona
ironiei și a parodiei caricaturale. Și e la fel de ciudat
(sau dimpotrivă) cum autorul e, în realitate, neaș‐
teptat de grav, doar cu un licăr abia perceptibil în
privire.

Dan Plăeșu scrie proză, dramaturgie, fabule. Cu
satiră și umor, înainte de toate. De altfel, primul lui
volum se subintitulează „fantezii satirice”, iar cele‐
lalte stau sub aceeași zodie. Comediile relevă fineţea
observaţiei și verva imaginaţiei, încercând totdeauna

să asigure conservarea individualităţii. Predomină
comicul bonom și cel burlesc (Semnat indescifrabil:
Mitică, Pământul după ora zece și cinci, Octombrie
cu ghiocei, Puncte cardinale ș.a.). Mai rar, comicul
sarcastic și tragi‐comicul. Afin într‐o bună măsură
cu Theodor Parapiru cât privește miza pe fanteziile
scenice, mai puţin absurdul și grotescul, Dan Plăeșu
se lasă  intens aplecat spre înţelesul lumii ca spec‐
tacol. E felul său de a vedea această „metaforă tea‐
trală”, care este și de inspiraţie livrescă. Înscenările
vesele recurg la ceea ce ţine de viziunea comică a
lumii, farsa, echivocul, răsturnarea situaţiilor iniţiale.
Nu lipsesc nici elementele specific teatrale chiar în
proză: gesticulaţii histrionice, elementul conflictual,
dialog, monolog, decor, gag, gestică, deghizare. 

Cine îl cunoaște aievea pe Ion Manea nu și‐l poate
închipui altfel decât de o modestie vecină cu sfioșe‐
nia. Dar scrisul său îl arată altfel, de o mare vioiciune
și iscusinţă literară. Un fabulist (De‑a v‑ați găsitelea,
Inefabule – Inn(es)fables, Editions le Brontosaures,
Paris, 2006) nu poate fi decât un om cu umor, și încă
satiric și moralist, un tip din categoria lui La Fon‐
taine, Krîlov, clasicul Alexandrescu. Prozele lui scurte
(din  vol. Cocoșul de balcon, 1990, Laptele de la miezul
nopții, 2008). În Ion Ionescu’s story, schiţele lui Ion
Manea se situează numai în ceea ce se poate numi
un fel de „universalitate” a râsului. Nici vorbă de vi‐
triol în ele, ci de amuzament simpatetic în interiorul
lumii, care este totdeauna cotidianul. Instantaneele,
ca niște piese într‐un act, și acela mic, observă realul
cu bună dispoziţie, care nu rareori își asociază fan‐
tasticul și miraculosul. Istorioarele îl au, de regulă,
ca personaj pe banalul și agreabilul Ion Ionescu, în
diverse ipostaze, de Mitică adus în contemporanei‐
tate. 

(va urma)
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Începutul
A fost
ca un bing‐bang
ca o înălţare de lumină
pe un cer cu fruntea gri

A fost
ca o noapte spartă de foc
ca un pământ îmbrăţișat de apă

O mie de braţe cuprindeau uscatul
setea semăna cu dorinţa mută
prin pori picurau fire de viaţă
clipa se unea cu veșnicia

Ora promisă își începuse vraja …

Era un timp…
Începutul 
îţi spui
e totdeauna colorat

Eram pe atunci prieten cu lumina
Prieteni buni
Mergeam împreună la cules
dimineţi 
la cules raze de soare
Tu îmi prindeai 
în gând
o cunună de aur
scânteia în părul meu albastru

La amiază
eu alergam după iluzii 
cu mâna stângă îmi ţineam cununa 
cu mâna dreaptă culegeam spicele verii
Căldura miezului cocea dorinţele

Tu aveai nebunia
valului îmbrăţișând malul
încăpâţânarea stâncii în bătaia 
tuturor
vânturilor

Eu învăţam cu tine
Încrederea/statornicia/ pasul neclătinat
faţa nevăzută a lucrurilor

Era un timp!
Era….

Autoportretul 
rătăcitorului

Când ai dat piept cu prima lumină
era ora zece
trecuseră deja cele nouă trepte!
Soarele privea pământul cu ochi calzi
luna lui Cireșar se împodobise deja cu mărgele roșii.

Victoria primului strigăt!
De Sacrul Început îţi mai
amintești?

Curând ai pornit, rătăcitorule, la
drum!
La drumul cu sensul „dus”.

Te‐ai târât pe brânci
Te‐ai ridicat pe vârfuri să prinzi în ochi 
lumina ascunsă după munţi.

Te‐ai jucat cu ploaia
cu oamenii mici
cu oamenii mari
Ai decupat câte o zi/ câte o noapte fără stele
câte o iubire/ câte o amăgire.
Ai cutezat câte un zbor
te‐ai smerit într‐o rugăciune
și ţi‐ai continuat calea.

Filă după filă albumul își contura cuprinsul.

Acum e toamnă

Răsfoiești pagini
te întâlnești cu un străin?
Ia‐l cu tine!
Fraţi gemeni veţi rătăci împreună până la capăt…

Dorință
La margine de vreme
fântâna seacă
niciun izvor în preajmă
nicio ploaie
de stele

Era într‐un timp
într‐o vară
Locul acela –  
pentru azi
pentru mereu

În mijloc – cercul gol
închis

Fântâna! 
braţul beteag
sprijinit pe o umbră  de cer
celălalt – imploră pământul 
rostul – amânat

O răscruce de lume

Fântâna – seacă
Urme însetate

O umbră de vânt
îmbracă timpul cu priviri albastre:
amintirea cerului 
oglinda apei

PRIETENII PORTO-FRANCO
Mihaela Albu
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INTERVIURILE PORTO-FRANCO
Mihaela Albu în dialog 

cu Theodor Damian
despre 

George Alexe și Lucian Roșu
„George Alexe a fost un om frumos. Prea frumos,
ca să citez un vers din Shakespeare, cu profunde

sensuri teologice.” (Theodor Damian)
„Lucian Roșu era un spirit generos, un suflet

cald, un om modest, un expert redutabil în domeniu,
om pe care voiai să‑l ai aproape pentru că simțeai

că lângă el poți crește.” (Theodor Damian)

Mihaela Albu: Dragă Theodor Damian, noi ne‑
am cunoscut în 1999 la New York, undeva aproape
de Metropolitan College, unde tu predai etică și filo‑
zofie. Am aflat atunci că ești preot la o biserică ro‑
mânească din New York, că ai fondat în orașul ame‑
rican un Institut, precum și o revistă – „Lumină lină.
Gracious Light”, dar și un cenaclu, numit, cum altfel
decât „Mihai Eminescu”. Aș vrea să te întreb mai întâi
(cu scopul de a fi înțelese mai apoi relatările tale): în
ce an ai emigrat sau, mai degrabă, când ai sosit la
New York?

Theodor Damian: Am ajuns în SUA în august
1988, la New York. După un scurt sejur aici am fost
admis la Facultatea de Teologie din orașul Princeton,
New Jersey. După absolvirea unui masterat în teo‐
logie acolo, tot cu o bursă acordată de Biserica Pres‐
biteriană din SUA, am revenit la New York, la For‐
dham University pentru un program de doctorat pe
care l‐am absolvit în 1993.

M.A.: În SUA, prin profesie și activitățile culturale,
ai cunoscut mulți români din exil/ emigrație/ dias‑
poră. Dintre toți aceștia, eu m‑aș opri la unul dintre
prietenii comuni, la unul dintre cei mai importanți
români din exilul nostru – George Alexe, despre care
cei din țară ori nu au auzit, ori știu prea puțin. Știu
că ați fost prieteni, că ați colaborat adesea și de aceea
prima mea întrebare va fi: Când și unde l‑ai cunos‑
cut?

Th.D.: Pe George Alexe l‐am cunoscut de pe vre‐
mea când eram elev la Seminarul de la Neamţ, în
România, și apoi ca student la București. 

M.A.: Pentru cei care nu‑i știu nici numele și nici
activitatea (cea din România și cu atât mai mult cea
din Statele Unite), poți relata, pe scurt, biografia sa?

Th.D.: Pentru a fi nu numai succint, dar și exact,
o să reproduc un fragment din Dicționarul scriitorilor
români din Statele Unite și Canada, alcătuit de re‐
gretatul critic și istoric literar Aurel Sasu: „George
Alexe s‐a născut la 26 noiembrie 1925, comuna
Smârdan, judeţul Buzău. A făcut școala primară la
Smârdan (1933 ‐ 1937) și a urmat Seminarul teolo‐
gic „Kesarie Episcopul” din Buzău (1937 – 1945).
Studiile începute la Facultatea de Teologie a Univer‐
sităţii din București (1945 – 1948) le‐a continuat la
Institutul Teologic de grad universitar din capitală
(1948 – 1949). Titlul tezei de licenţă, pregătită sub
îndrumarea profesorului Dumitru Stăniloae, a fost
Cultul inimii lui Iisus la romano‑catolici și combaterea
lui. Între 1951 și 1955 a frecventat cursurile de doc‐
torat în teologie, secţia sistematică, specializarea
principală – teologia fundamentală și istoria religii‐
lor, secundar teologie dogmatică. A urmat studii spe‐
ciale de muzicologie și muzică bizantină cu profe‐
sorul și compozitorul Nicolae Lungu. A fost redactor
la Editura Institutului Biblic de Misiune Ortodoxă
(1957 – 1959); bibliotecar și cercetător la Biblioteca
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (1960
– 1965), inspector general patriarhal și cercetător
în Departamentul Relaţii Externe Bisericești al Pa‐
triarhiei Române (1966 – 1969). În 1969 s‐a stabilit
în Canada, apoi, din 1971 în Statele Unite. A studiat
la College of Applied Arts and Technology din Wa‐
terloo, Ontario, Canada (1970), iar între 1986 și
1991 a urmat cursurile prin corespondenţă la The
Ambassador Bible College din Passadena, California.
Din 1969 a lucrat la Departamentul publicaţiilor Ar‐
hiepiscopiei Ortodoxe Române din Statele Unite și
Canada (Detroit, Michigan), din 1976 fiind secretarul
Departamentului. A fost reprezentant al Arhiepis‐
copiei Ortodoxe Române la Conferinţa permanentă
a episcopilor ortodocși canonici din America, în
„Educational Commission” (1975 – 1977; 1981 –
1982) și „Ecumenical and Theological Commission”
(1978 ‐ 1980; 1983 – 1998).”
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M.A.: În afara datelor de dicționar, ținând cont că
l‑ai cunoscut foarte bine, ce alte amănunte mai poți
adăuga privitor la activitatea lui George Alexe
desfășurată în SUA?

Th.D.: După stabilirea în Statele Unite, și‐a con‐
tinuat, prin Arhiepiscopia Ortodoxă Română, acti‐
vitatea teologică, artistică și editorială începută în
1948, în sectorul cultural al Arhiepiscopiei Bucu‐
reștilor, fiind permanent ajutat de soţia sa, artista
Ruxandra (Didi) Alexe (născută Ursu, licenţiată a
Institutului de Arte Plastice din București, Facultatea
de Artă Decorativă, secţia Imprimeuri Textile (1957)
și a Școlii de pictură bizantină bisericească de pe
lângă Patriarhia Română). Între 1974 și 1988 George
Alexe a susţinut rubricile de religie ortodoxă și cul‐
tură la postul de radio și televiziune româno‐ame‐
rican din Detroit, Michigan.

M.A.: Știu că au lucrat umăr la umăr, că Didi Alexe
i‑a fost sprijin, dar și tovarăș în toate activitățile lui
George Alexe.

Th.D.: Da, așa este. George Alexe a fost o persona‐
litate, după o expresie americană, „mai mare ca viaţa”.
Dumnezeu l‐a dăruit cu daruri cât pentru mai multe
vieţi, iar el a fost un slujitor al Domnului cu jertfelnicie
toată viaţa, alături de soţia sa dăruită lui de Dumne‐
zeu, care, înţelegându‐i firea, personalitatea și vocaţia,
l‐a ajutat, l‐a stimulat, l‐a îngrijit cu credincioșie și
jertfelnicie până în ultima clipă. Ea, înţelegându‐i des‐
tinul special, l‐a ajutat să crească, să se dedice, să
creeze, să devină și să rămână. Împreună au înfiinţat
și condus Societatea Corală și Culturală „România”
din Detroit, Michigan (1971‐1994), iniţiind o vastă
acţiune de valorificare a tradiţiei naţionale în cadrul
numeroaselor concerte de colinde și muzică biseri‐
cească bizantină, l‐a ajutat în conferinţe pe teme de
istorie și spiritualitate ortodoxă, împreună au făcut
expoziţii de artă și comemorări. 

M.A.: Dat fiind faptul că George Alexe a avut o
atât de bogată activitate – deopotrivă în România și
în SUA – nu se putea ca drumurile voastre să nu se
întâlnească cândva. Întrebarea mea se referă acum,
firesc, la amănunte asupra împrejurărilor în care l‑
ai cunoscut, în țară, și apoi în SUA.

Th.D.: Mai întâi din auzite și din scrierile sale.
Era fratele unui fost profesor de‐al meu de la Teolo‐
gie, Ștefan Alexe. Când am ajuns în America, i‐am

dat telefon, apoi am avut ocazia să merg la Detroit,
în Michigan, unde locuia. Așa a început prietenia
mea cu acest mare teolog, om de vastă cultură, mu‐
zician, encicloped, aș zice. Când am intrat în casa în
care locuia, am crezut că am intrat într‐o bibliotecă
universitară. Și el, și soţia sa, Didi Alexe, locuiau
printre cărţi.

M.A.: Îmi amintesc și eu de vasta lui cultură, de
discuțiile pe care le‑am purtat ori de câte ori venea
la New York și chiar de lungile convorbiri prin telefon. 

Th.D.: Da, conversaţiile cu el erau lecţii, confe‐
rinţe, seminarii. Sosit pe continentul american prin
anii 60 (în Canada și apoi în SUA, cum am mai spus)
slujise Arhiepiscopia Ortodoxă Română (pe atunci
aflată sub cârmuirea Arhiepiscopului Victorin Ur‐
sache) cu destoinicie, pasiune și devotament.
Aproape pe gratis. 

M.A.: A colaborat la mai multe publicații, în Ro‑
mânia și în alte țări. Pentru o imagine cât mai com‑
plexă a personalității lui G. Alexe și mai ales a
activității sale teologice și literare, poți aminti care
au fost revistele în care a publicat?

Th.D.: A colaborat la reviste din ţară (Biserica Or‑
todoxă Română, Studii Teologice, Ortodoxia, Glasul
Bisericii, Mitropolia Olteniei, Mitropolia Banatului,
Telegraful Român, Revista Teologică, Tribuna, Argeș,
Ateneu) și din Statele Unite (Credința, Detroit, Mi‐
chigan; Calendarul Credința, România pretutindeni;
New York; Lumină Lină/ Gracious Light, New York;
America, Cleveland, Ohio; Calendarul America; Acțiu‑
nea românească, New York; Adevărul, Detroit, Michi‐
gan; Universul liber, Hollywood, California; Lumea li‑
beră românească, New York; Micromagazin, New
York; Lupta. The Fight, Providence, Rhode Island;
New York Spectator, New York); Germania (Observa‑
tor, München; Almanahul Capelei Române „Mihail
Sturza”, Baden Baden); Canada (Adevărul, Hamilton,
Ontario; Tricolorul, Toronto, Ontario; Luceafărul,
Montreal, Quebec); Franţa (Le Courriere roumaine,
Paris); Austria (Unirea, Viena; Almanahul Parohiei
Ortodoxe Române din Viena) și Anglia (The Altar, Lon‐
dra). Între 1970 ‐ 1976 a fost editor asociat și busi‐
ness manager al revistei Credința (Detroit, Michigan),
purtătoarea de cuvânt a Arhiepiscopiei Misionare
Ortodoxe din America, apărută din 1952 (editor din
1966, arhidiacon Bartolomeu Valeriu Anania). Din
1971 până în 1975 a fost editor, împreună cu arhi‐
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1La volumul acesta am avut bucuria să‐i semnez Postfaţa. Îmi îngădui să citez acum câteva fragmente: Cunoscându‑l personal de câtva
timp și admirând nemăsurat omul, cu frumusețea sa morală într‑o dimensiune care aproape că nu suferă comparație, primele cuvinte care
mi‑au venit în minte au fost „cât de greu este să scrii despre George Alexe.”/…/ Cel care citește volumul nu poate trece cu vederea două lu‑
cruri (cel puțin) și anume auto‑revendicarea sa din gândirism („Noi ‑ George Alexe și Valeriu Anania, n.n. – suntem gândiriști”, mi‑a mărtu‑
risit nu o dată George Alexe, prietenul de o viață al înaltului prelat, amândoi bucurându‑se cândva, în tinerețe, de dragostea aproape
părintească a marelui Arghezi), precum și condiția sa de exilat (mai întâi), ca și pe aceea de trăitor departe și cu dorul Ţării (scrise cu ma‑
jusculă) în suflet de zeci de ani. Nu poate trece de asemenea cu vederea nici formația sa de teolog. /…/ Nu putem (și nici nu cred necesar!)
a face disocierea dintre teologul care și‑a susținut licența cu Dumitru Stăniloae, continuându‑și apoi studiile pe aceeași traiectorie în Ca‑
nada și Statele Unite – și scriitorul, poetul care mai publicase în 1991 volumul „Ţărmul dinspre cer”, după cum editase cărți și reviste, pu‑
blicând de asemenea de‑a lungul anilor peste 1000 de studii, eseuri, articole, note și comentarii, reportaje, foiletoane, recenzii și cronici, pe
teme teologice, istorice, folcloristice, muzicologice filosofice și literare, în diferite reviste și ziare din America și Europa.

mandritul Bartolomeu Valeriu Anania, la Calendarul
ortodox Credința, Detroit, Michigan. A înfiinţat și edi‐
tat revistele Comuniunea românească (1973 ‐ 1984)
la Detroit, Michigan, și Vestitorul românesc, Kitche‐
ner‐Waterloo, Ontario, Canada (1969‐1970). 

M.A.: A colaborat așadar cu Bartolomeu Valeriu
Anania, pe care îl cunoștea din țară, erau chiar prie‑
teni buni, după câte știu.

Th.D.: Da, a lucrat șapte ani, mi se pare, cu cel
care a fost mai târziu Mitropolitul Bartolomeu Ana‐
nia. Împreună au editat ziare și reviste, în special
Comuniunea românească, revista și almanahul Cre‑
dința, în cadrul Arhiepiscopiei.

M.A.: Iar Anania, singur, a redactat revista „Noi”.
Poate puțini cunosc faptul că George Alexe a fost și
scriitor. Când a debutat? Poți enumera volumele pu‑
blicate?

Th. D.: În literatură, George Alexe a debutat în
revista Muguri din Buzău (1940/1941) cu povesti‐
rea Un vis. Și‐a făcut debutul editorial cu volumul
de versuri Ţărmul dinspre cer (1991). Este și autorul
volumului Diorame: eseuri teologice și literare (1996)
și al volumului de poezie Ajungă vieții (2007)1. A
fost membru în Asociaţia naţională a Scriitorilor
Profesioniști din America (The National Writers’ As‐
sociation, Aurora, Colorado), în The Society for Ro‐
manian Studies in America (Huntington, Indiana),
precum și în Uniunea Scriitorilor din România.

M.A.: Am amintit la început că la New York ai
înființat un institut. Cum se numește și când a luat
ființă? Ai colaborat și pe acest plan cu George Alexe? 

Th.D.: În 1993 am înfiinţat la New York Institutul
Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, Cena‐
clul „Mihai Eminescu” și Biserica Ortodoxă Română
„Sf. Ap. Petru și Pavel”, iar în 1996 – revista Cena‐
clului Lumină Lină. Gracious Light. Colaborarea mea

cu George Alexe la nivel publicistic a început de pe
vremea când, înainte de revistă, editam Buletinul
săptămânal al Institutului și Bisericii. Dar și mai
mult de când am scos revista. Apoi, din 1998, am
început să particip la Congresul Internaţional de
Studii Medievale de la Universitatea de Vest a statu‐
lui Michigan, în orașul Kalamazoo, în fiecare an. Pe
atunci, vrednicul de pomenire, Prof. Univ. Dr. Lucian
Roșu, care preda la Facultatea de Istorie de la Wes‐
tern Michigan University, organiza și prezida – în
cadrul congresului anual de medievalistică – sesiuni
„românești”.

M.A.: Lucian Roșu este de asemenea un nume mai
puțin sau deloc cunoscut în țară. Poți da, te rog, câteva
informații și despre el?

Th.D.: Profesorul Lucian Roșu a fost unul dintre
reprezentanţii semnificativi ai diasporei române de
pe continentul american și, prin aceasta, un expo‐
nent al afirmării culturii și civilizaţiei române în
lume. A fost o personalitate de anvergură, cu spe‐
cializări în istorie și filosofie, arheologie și muzeis‐
tică, antropologie și filologie, fluent în mai multe
limbi de circulaţie internaţională, implicat în pro‐
iecte de cercetare în mai multe ţări din lume – ca
România, Grecia, Bulgaria, Cehoslovacia, Austria, Ru‐
sia, Iugoslavia, Germania Democrată, Franţa, Olanda,
Canada, SUA, prezent atât pe șantierul arheologic,
conducând lucrările de excavare, cât și în muzeu și
în sala de curs. El și‐a diseminat cunoștinţele și și‐a
împărtășit experienţa publicând rezultatele cerce‐
tărilor sale în reviste de profil de nivel naţional (în
SUA și România), precum și internaţional, partici‐
pând la conferinţe, congrese, simpozioane și alte
evenimente academice de profil, fiind membru în
organizaţii ce ţineau de domeniile sale de expertiză.
A primit numeroase și prestigioase premii, nume‐
roase semne de apreciere și recunoastere a activităţii
sale interdisciplinare atât în viaţă, cât și după ple‐
carea sa dintre noi.
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M.A.: Unde l‑ai cunoscut? Cu ce prilej? Ce fel de
om era? Cum l‑ai putea caracteriza?

Th.D.: L‐am cunoscut în cadrul Congresului, în
calitate de organizator, de președinte de sesiuni aca‐
demice, de prezentator și de comentator, de analist
și interpret al problemelor ridicate de cei ce pre‐
zentau în sesiunile sale. Era un spirit generos, un
suflet cald, un om modest, un expert redutabil în
domeniu, om pe care voiai să‐l ai aproape pentru că
simţeai că lângă el poţi crește.

M.A.: Ai amintit înainte despre sesiunile „româ ‑
nești” de la Kalamazoo. Am participat și eu o dată,
dar te‑aș ruga să detaliezi puțin în ce constau acele
sesiuni?

Th. D.: George Alexe propunea spre prezentare
și dezbatere și teme care aveau de‐a face cu medie‐
valistica românească sau a spaţiului larg locuit în
trecut, în special, de români, și invita profesori ro‐
mâni și americani la aceste sesiuni. După trecerea
la Domnul a Profesorului Lucian Roșu, George Alexe
a fost cel care a avut iniţiativa și a făcut, într‐un fel,
afilierea Institutului înfiinţat de mine cu Congresul
de medievalistică, cel mai mare din lume, astfel că,
în fiecare an, pregăteam împreună programul se‐
siunilor, invitaţiile, decideam cui trimiteam invita‐
ţiile, conduceam sesiunile, ne ocupam de toată or‐
ganizarea la faţa locului, făceam reportajele de la
eveniment, stabileam temele anului următor etc. În
special reportajele și legătura cu administraţia Con‐
gresului erau în grija Domnului Alexe. Tot împreună
am editat revista Romanian Medievalia, unde am pu‐
blicat o selecţie a celor mai bune lucrări prezentate
de participanţii la sesiunile românești de la Con‐
gres.

M.A.: Acest congres era și un bun prilej  de reve‑
dere cu familia Alexe, știut fiind că distanța de la New
York la Detroit este destul  de mare și de aceea întâl‑
nirile nu puteau fi prea frecvente. Îți amintești, des‑
igur, de aceste întâlniri. Mi‑ai povestit odată una mai
specială, legată tot de congresul de medievalistică.
Era o poveste oarecum „anecdotică”, dar din care
reieșea perfect cine era George Alexe, ce capacitate
intelectuală avea. Poți relata acum întâmplarea de
la Kalamazoo?

Th. D.: Da, desigur. Îmi aduc aminte că odată, în
preajma unui congres, am ajuns la Detroit ca de obi‐

cei, la aeroport, am închiriat, tot ca de obicei, o ma‐
șină, după care am mers să‐l iau pe dumnealui și pe
doamna Didi la Kalamazoo (la jumătatea distanţei
între Detroit și Chicago). Și după ce Doamna Didi, o
gospodină și o amfitrioană impecabilă, ne‐a așteptat,
am pus toate bagajele în mașină și am plecat. Ajunși
la Kalamazoo la Universitate, ne‐am luat, la înregis‐
trare, cheile de la camerele noastre din campus și i‐
am dus întâi pe dânșii la camera rezervată. Când a
coborât bagajele, îl aud pe Domnul Alexe: 

–  Didi, unde e diplomatul meu?
–  Nu știu, zice  doamna Didi.  O fi în mașină. 
Ne  uităm  noi  în  mașină  mai bine, diplomatul

nu era. După discuţii, enervări, frustrări, nedumeriri,
s‐a ajuns la concluzia că diplomatul cu lucrarea ce
trebuia prezentată la congres rămăsese acasă, pe
scaunul de la ieșirea din casă spre mașină, cât mai
aproape de ieșire ca să nu se uite …!

M.A.: În geantă era așadar lucrarea… Ce s‑a în‑
tâmplat la congres, cum a putut prezenta fără a avea
textul?

Th.D.: Nu a fost o problemă. A doua zi, Domnul
Alexe a ţinut o prelegere liberă, fără niciun text, pre‐
zentată impecabil și de cea mai înaltă ţinută acade‐
mică, inclusiv cu specificaţii de cercetare bibliogra‐
fică.

M.A.: Iată o dovadă elocventă a înaltei sale pre‑
gătiri. Știu că George Alexe venea uneori la New York.
Poți relata cu ce prilejuri?

Th. D.: Da, în afară de întâlnirile de la Kalamazoo,
au urmat ani în care, împreună cu Doamna Didi, Ge‐
orge Alexe a venit la noi la New York, la Simpozionul
ecumenic și interdisciplinar pe care eu îl organizez
din 1993, în fiecare an, în primul week‐end din luna
decembrie. Venea și la Simpozionul anual „Emi‐
nescu”, organizat din 1994 în luna ianuarie (în vreo
doi ani, la ambele), o dată și la Paști, de fiecare dată
contribuind esenţial și cu bunăvoinţă la organizarea
și desfășurarea acestor evenimente.

M.A.: În afara faptului că era român, iar pe alte
meleaguri trăind, e firesc să ne adunăm unii cu alții,
în afară că aveați preocupări comune, dar și în afara
admirației firești pe care i‑o purtai, ce a mai stat la
temelia prieteniei voastre?

Th.D.: Prietenia noastră de durată și de profun‐
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zime a fost bazată pe pasiunile noastre comune: teo‐
logia și literatura sau legătura între religie și cultură
în general, domeniu în care el a excelat prin eseuri
publicate, atât în diverse reviste din ţară ori din
America și Canada, dar și în volumul său, Diorame
și eseuri literare (care întrunește o mică parte din
ele). 

M.A.: Pentru a‑i întregi cât de cât portretul, te rog
să mai amintești și alte activități pe care le mai avea
George Alexe?

Th.D.: El a condus la Detroit ani la rând un cele‐
bru cor românesc, care a luat și un mare premiu
într‐un an, la un eveniment internaţional în Was‐
hington D.C., a format și condus coruri ocazionale
la mine la Biserică la New York, atunci când venea
la evenimentele menţionate mai sus. George Alexe
nu a predat cursuri la universitate, dar el a fost Pro‐
fesorul. Oameni de rând din toate cărările vieţii, stu‐
denţi și profesori, toţi au avut ceva, și încă mult, de
învăţat de la el. Pot spune că a fost profesorul pro‐
fesorilor. Un om de o super‐vastă cultură teologică
și laică, informat la zi cu ceea ce se publică în dome‐
niile știinţelor umaniste, cu o minte profund inchi‐
zitivă și provocativă, George Alexe vorbea în orice
împrejurare, de la discursuri oficiale, prezentări aca‐
demice, prelegeri teologice demne de cea mai pres‐
tigioasă catedră, și până la discuţiile neformale, prie‐
tenești, având mereu noutăţi din diverse domenii
de cercetare umanistică și idei personale, descope‐
riri și conecţii, care făceau orice conversaţie o plă‐
cere și un privilegiu, dar, în același timp, o lecţie ad‐
mirabilă și de neuitat. A fost un interdisciplinar de
calibru și redutabil enciclopedic, un reprezentant,
acum rarisim, din generaţiile marilor profesori en‐
ciclopedici de altădată. Expert în teologie dogmatică
și fundamentală, în istoria ţării și cea universală,
dar și bisericească română și ecumenică, în drept
canonic, liturgică și morală, în muzică bisericească
și liniară, în filosofie, psihologie, sociologie și antro‐
pologie, George Alexe strălucea inepuizabil în ex‐
plorarea de noi orizonturi și în „predarea” cunoș‐
tinţelor sale temeinice, „predare” făcută însă în totală
modestie și „ștergere de sine”, într‐un fel, după mo‐
delul monastic din autentica tradiţie creștină de vea‐
curi.

M.A.: Dat fiind prietenia de durată, cred că aveți
și o corespondență bogată…?

Th.D.: Corespondenţa noastră a avut loc mai întâi
prin scrisori, dar mai mult prin telefon, și de la apa‐
riţia internetului, evident, prin e‐mail. Pentru mine,
întâlnirile noastre, o mie și una, la Detroit, la New
York, și în special la Kalamazoo, ani la rând, nenu‐
măratele ore de conversaţii telefonice, cel mai ade‐
sea săptămânale, au constitutit întotdeauna un fel
de „praznic luminos” de idei, de credinţă, de româ‐
nism.

M.A.: În finalul discuției noastre despre George
Alexe, cum l‑ai putea caracteriza în câteva cuvinte?

Th.D.: Prima trăsătură de caracter prin care aș
începe să‐l descriu pe George Alexe, dacă un om ca
el poate fi descris, ar fi aceea de mare român și mare
creștin. Dacă ar fi să‐l caracterizez în două cuvinte,
lucru extrem de dificil, după îndelungi ezitări și cău‐
tări, aceste două cuvinte ar fi așadar „patriot” și „teo‐
log”.  

Patriot, în cel mai nobil sens al cuvântului. Un
om conștient de valorile culturii și spiritualităţii ne‐
amului său, valori pe care le‐a promovat „cu timp și
fără timp”, o viaţă întreagă. Nu am cunoscut un om
mai „arzător” și mai luptător ca el pentru aceste va‐
lori. Teolog, în ambele sensuri: atât ca om credincios,
de rugăciune cu inima curată și smerită, devotat în‐
văţăturii de credinţă ortodoxă, neo‐apologet al aces‐
tei învăţături în epoca ultra‐secularizată în care
trăim, dar și ca un nou „Pavel”, propovăduitor doct,
imbatabil, neobosit, al adevărului de credinţă al Bi‐
sericii ortodoxe în general și române în special.

***
M.A.: În 2013, după plecare lui George Alexe, Theo‑

dor Damian a scris un necrolog în amintirea acestuia,
din care –pentru sublinierea prieteniei dintre cei doi,
precum și pentru admirația ce i‑a purtat‑o Th. Da‑
mian – preiau o parte din fragmentul final (cu
îngăduința autorului):

Th. D.: George Alexe a fost un om frumos. „Prea
frumos”, ca să citez un vers din Shakespeare, cu pro‐
funde sensuri teologice, în special în ceea ce privește
teologia chipului lui Dumnezeu. Zice poetul englez:
„Ești prea frumos să vrei de tot să mori/ și viermii
doar să‐i lași moștenitori.” George Alexe a plecat,
dar nu de tot. Căci ceea ce este „prea frumos”, nu
moare de tot. Cum spunea, teologic, Horaţiu: Non
omnis moriar, nu se moare de tot. Iată inima învăţă‐
turii de credinţă creștine. 
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TINERI POEțI

TOILING AND SWEATING

I'm toiling and sweating 

and shapeshifting my soul 

For there was no better way, no higher way 

Than to follow my calling into its unknown 

whatever the timing, no matter the cost 

I'm paying the cost and reaping my rewards 

Slowly and steadily sometimes 

Chaotically and dauntingly other times 

For there is no other drive, no other bliss

Than to drop into the abyss 

and skyrocket back towards the sun 

Over and over, again and again 

It's all cooking, it's all brewing 

deep inside my soul

This legacy, this gift, this offering to the world

That is my path, my voice and my choice 

Of how I show up to the best of my ability 

Through thick and thin, ease or adversity 

And so I carry on, I must carry on, 

bearing my cross

Shedding a few tears, laughing quite a lot 

Loving deeper and deeper, 

trusting stronger and bigger 

For that which tries to knock me down, 

I always conquer

Blocks dissolved, barriers transcended, 

wounds healed

Through all that I toil and sweat and shapeshift

To my name I shall rise, with honour and grace

My true destiny I am poised to embrace

TRUDĂ ȘI SUDOARE

Trudesc, transpir și mă preschimb

căci nu era alta cale mai bună, mai înaltă 

decât să‐mi urmez chemarea‐n necunoscut 

indiferent de preţ și de timp

Plătesc preţul și‐mi culeg răsplata

încet și stabil, câteodată

haotic și tulburător, alte dăţi 

căci nu era alt spor, altă bucurie

decât să cobor în abis 

și să zbor înapoi spre soare

încă o dată și încă o dată

Totul se fierbe, totul se coace în adâncimi

aceasta moștenire, acest dar, aceasta ofrandă

care sunt calea și vocea și alegerea mea

felul prin care mă dedic cu totul

prin vremuri mai bune ori mai grele 

Așa că voi continua, trebuie să continui, 

cărându‐mi crucea‐n spate

lăcrimând uneori, râzând destul de mult

iubind din ce în ce mai profund

pururi întarindu‐mi credinţa  

Căci ceea ce încearcă să mă doboare

mereu voi depăși ‐ blocaje dizolvate

bariere ridicate, răni vindecate

prin tot ce trudesc și transpir și preschimb

numelui mă voi înălţa, cu onoare și gratie

adevăratu‐mi destin sunt menită 

să îmbrăţișez!

Bristena Georgiana Mantu
masterandă la Institutul de Psihosinteză, Londra 
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INSANELY BEAUTIFUL

Insanely beautiful

Beautifully insane

Just when I thought

I had lost the plot

A greater one took me unawares ‐

A call for the unknown

A divine whisper, a sacred invitation

A few hints on a familiar path

that I had never dared to take before

Humbly, willingly

I surrendered control

and suddenly I found that

I could no longer resist my reality

which, like an avalanche,

invaded every cell of my being ‐

Oh, I became one with existence

Tears of ecstasy, tears of sorrow

they all rain upon me, as they please

who am I? to stand in the way

of this organic unfolding

I never believed in God

until I sang and prayed,

danced and loved,

extended a hand

to another human being

Lucidly dreaming my days

like a flower I keep opening 

my soul, petal after petal

exploring every nuance and colour

I am vibrantly alive!

Beautifully insane

Insanely beautiful

I am dreaming myself alive!

NEBUNA FRUMUSEțE

Nebună frumuseţe

Frumoasă nebunie 

Tocmai când crezusem

că o cam luasem razna

un alt drum mi s‐a deschis în cale ‐

o chemare în necunoscut 

o șoaptă divină, o invitaţie sacră

câteva indicii pe o cale familiară 

pe care n‐avusesem curajul s‐o urmez 

Umilă, dornică, voioasă

Am renunţat la control 

și deodată am aflat că 

nu mai puteam rezista realităţii

care, că o avalanșă,

a invadat fiecare celulă a fiinţei mele ‐ 

oh, am devenit una cu existenţa

lacrimi de extaz, lacrimi de necaz

toate mă plouă așa, după cuviinţă

cine să fiu eu? să mă pun în calea

acestei evoluţii organice

N‐am crezut în vreun Dumnezeu

până când am cântat și m‐am rugat

până când am dansat și am iubit

până când am întins o mână 

unei alte fiinţe umane

Visându‐mi lucid zilele

ca o floare, îmi tot deschid

sufletul, petală după petală

explorând fiecare nuanţă și culoare 

vibrez și sunt plină de viaţă!

Frumoasă nebunie

Nebună frumuseţe

Mă visez în viaţă! 
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Argument

„…privește cu gândul  cum lucrurile depărtate
sunt totuși cu adevărat apropiate.”

Parmenide 

„…pare să existe ceva imens și greu de cuprins
cu mintea, toposul – adică spațiul‑loc.”

Aristotel

Vom spune că Poeții fără frontiere sunt încă ne‐
drept de necunoscuţii poeţi români, cei în a căror
ascendenţă transpare amprenta nobiliară a marilor
exiluri din toate timpurile acestei lumi, începând cu
Empedocle, Ovidiu, Dante, Spinoza și continuând cu
Hugo, Saint‐John Perse, Chagall, Thomas Mann, Bu‐
kovski sau Milan Kundera. Așadar vom încerca să
vorbim despre Poeții și poezia ale căror valori au
reușit să spulbere statutul de excomunicat impus de
falacioasele intruziuni ale politicului. Se știe bine că
după 1945 stalinismul iniţiase în România  un amplu
proces de distrugere a spiritualităţii și dimensiunilor
identitare ale românismului. Fusese iniţiată – pe
lângă excomunicarea întregii elite culturale a româ‐
nilor – și ocultàrea întregii literaturi naţionale. Lungi,
interminabile liste de cărţi fuseseră interzise și va‐
loaroase biblioteci întregi fuseseră distruse. Într‐o
stranie continuitate cu toate acestea, în pretins re‐
voluţionarul și anticomunistul nostru post decem‑
brism devenea evidentă persistenţa vechilor practici,
desigur tacită și, evident, discretă. Dar faptul nu avea
să treacă neobservat și Virgil Ierunca îl consemna
ca atare vorbind despre apariţia și iniţierea, în stra‐
tegiile culturale din actualitatea acelui moment, a
unei veritabile pedagogii a uitării. Așa se face că – și
după trei decenii de la pretinsa revoluţie antitotali‐
tară – ocultarea (din motive devenite deja inavua‑
bile) nu se mai produce prin interdicţii draconice,
ci printr‐o bine organizată și impenetrabilă tăcere.
Însă gravitatea faptului nu se diminuează, dată fiind
obstinaţia prin care, ceea ce acum se vrea aruncat
în neantul uitării, nu se mai reduce, ca în trecutul
recent, la o listă (și atunci, desigur, considerabilă)
de cărţi; acum tendinţa se extinde, în bloc, asupra
unei literaturi întregi: literatura exilului românesc.
Iar tentativele respective cunosc și o anume extin‐
dere, încercând să cuprindă și toate acele eveni‐
mente ce ar face posibilă fie și o simplă trimitere la
aceasta. Astfel Centenarul Vintilă Horia (din 2015)
care a fost sărbătorit la Craiova, la Segarcea natală,

dar și la Universitatea din Alcalá de
Henares. Mircea Anghelescu, co‐
menta fastul acelui moment come‐
morativ, subliniind că el s‐a putut desfășura la Uni‐
versitatea din Madrid, „unde Vintilă Horia a fost
profesor, dar nu și la cea din București.” (Anghelescu,
2017: 37) Și, din perspectiva amintitei „pedagogii”,
la fel de semnificativă apare și împrejurarea că In‑
stitutul Cultural Român a ţinut să precizeze, public,
că refuză participarea la respectiva comemorare, cu
toate că Vintilă Horia este singurul scriitor român
căruia i s‐a decernat premiul Goncourt pentru ro‐
manul Dumnezeu s‑a născut în exil. 

Așa se face că actualitatea noastră (pretins) cul‐
turală, după trei decenii de la ieșirea din totalitarism,
nu excelează decât prin incapacitatea de a răspunde
adecvat exigenţelor acelei paradigme a realității
schimbate despre care vorbea, cu decenii în urmă,
Marshall McLuhan. Se ignoră, cu bună știință (?!)
faptul că exilul literar a dobândit deja dimensiuni
de component al unei istorii (literară, dar nu numai!)
devenită eveniment verbal. Obstinaţia cu care se con‐
tinuă menţinerea în umbră a acestui fenomen literar,
unic în Europa, pare să confirme aserţiunile istori‐
cului Tony Judt, cel care considera că prezentul tinde
să devină o epocă a unei uitări deliberate, expresie a
crizei pe care o resimţim din perspectiva dificultă‐
ţilor cu care umanitatea se confruntă într‑un proces
de înțelegere și descifrare a semnificațiilor veacului
XX.). (Judt, 2011: 11.) Este limpede că, nici după trei
decenii de la „căderea” (?) comunismului, literatura
exilului românesc nu a devenit – așa cum ar fi fost
de așteptat – un centru de maxim interes deschis stu‑
dierii, clasificării și interpretării ca fenomen amplu,
configurat în afara granițelor țării. În viaţa culturală
de azi a românilor acest valoros tezaur continuă să
fie ocultat prin densa tăcere în care este învăluit
deși, cum va fi spus poetul fără frontiere Vintilă Ho‐
ria, în mod aproape miraculos, prin el „o lume ro‑
mânească a luat naștere în doar câțiva ani în afara
spațiului românesc, împrăștiată prin toate centrele
apusului/…/, cu ziarele, cu revistele cu bisericile, cu
instituțiile, cu idealurile și cu nevoile ei./.../ O lume
care/…/a pus într‑un impresionant relief voința unui
neam de a‑și spune cuvântul, oricum și oriunde.” (Ho‐
ria, 1950: 235.)

Într‐o imaginară heraldică a celor pe care îi nu‐
mim Poeți fără frontiere își face loc una dintre cele
mai cunoscute și comentate rostiri ale lui Hölderlin:
„Plin de merite, și totuși în chip poetic locuiește/ Omul

ESEU
Poeți fără frontiere

de Dan Anghelescu
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pe acest pământ”. Aflat în căutarea unei esențe a
poeziei, Martin Heidegger a fost cel ce avea să des‐
lușească în acest veritabil adagiu ideea că poezia nu
este decât un mod al umanului de a‐și înţelege sălă‐
șluirea „pe acest pământ”, creaţia poetică fiind o adu‐
cere a omului „în locuire“. Aceasta și pentru că poezia
„nu lasă pământul în urmă/.../ nu‑l părăsește pentru
a pluti deasupra lui”, deoarece numai prin ea „ajun‑
gem în chiar esența locuirii.” (Heidegger, 2011:
198,199.) Se conturează astfel speciala compatibi‐
litate dintre  locuire și creaţia poetică și, potrivit lui
Heidegger, realizăm că „una dintre ele o poartă pe
celaltă, conferindu‑i un temei”, dar și că în fapt „lo‑
cuirea se odihnește în poetic.” Asemenea apropieri
iluminează relaţiile subzistente dintre poezie, locuire,
dar și spațialitate, „acestea fiind solidare și che‑
mându‑se neîncetat una pe alta.” De unde înţelegem
că „locuirea” presupune întâi de toate o construire,
ba chiar o construire privilegiată într‐un anume spa‐
ţiu. Și Heidegger subliniază că numai creaţia poetică
este aceea care desăvârșește și „face ca locuirea să
fie o locuire.” (Ibid:217) Toate acestea deschid un
orizont de înţelegere a fiinţării Poeților fără frontiere.
Copii ai veacului XX ei sunt cei mereu alungaţi, cei
cărora li s‐a interzis tocmai dreptul la locuire, cei
hărăziţi la un nici‑unde, nici‑cum. Pentru ei însăși
ideea de locuire a fost spulberată de apariția marilor
ocupanți și a marilor ocupații de spații și teritorii?
Fundalul întunecat al existenţei lor se vădește într‐
o gravă, dură, deprimantă, dificilă și amenințătoare
crize a locuirii pe care Martin Heidegger a întreză‐
rit‐o nu atât ca o „lipsă de locuințe”, cât ca pe o mare
și infinit dezolantă „pierdere a patriei (Heimatlosig‑
keit) de către om.” (Ibid:190). Este starea de lucruri
ce amintește vechile predicţii ale unui Oswald Spen‐
gler adeverind exacerbarea conștiinței citadine, apa‐
riţia orașelor mondiale și a cosmopolitismului, cele
ce au determinat disoluţia ideii de patrie și a aceleia
de locuire. Și astfel își făcea intrarea în lume perso‐
najul tragic pe care Heidegger îl numește „cel fără
de patrie”, (das Unheimliche) cel care, oriunde îi va
fi dat să ajungă, va fi un perpetuu „străin”, un în‑
străinat și de sine pentru că, supus „desrădăcinării”,
el va purta fatala traumă a „pierderii locului în care
să se simtă acasă.” (Ibid:190). Să ne reamintim că în
romanele lui Vintilă Horia (Les impossibles, Marta o
la segunda guerra, Le Voyage à San Marcos) exilul și
pelerinajul ilustrează obsedantul leit‐motiv al des‑
rădăcinării, reflectând nu numai destinul exilatului
din Europa de Est, ci și o situaţie specifică omului
din veacul XX. Așa se face că în tipologia eroilor săi
prinde contur imaginea rătăcitorului, a Waldgȁnger‑
ului, abandonatul în grija și mila lui Dumnezeu. Cât
despre Timp – purtătorul de cataclisme ale istoriei
– concluziile sunt terifiante: „Était‑ce à cause de la

guerre qui m’avait appris que toute violence était
permise?” (Horia, Vintilă, 1988 :29.)

În rândul marilor ocupanți de teritorii s‐a crezut
că, în lipsa spaţiilor, locuirea și atributele ei vor de‑
veni imposibile. Dar tocmai forţa credinţei în adevă‐
rul acelui vers hölderlinian (Plin de merite, și totuși
în chip poetic locuiește/ Omul pe acest pământ) va
dovedi că atât Poeții, cât și Poezia, prin realitatea ei
sub‐mersă, se configurează ca o „putere fundamen‑
tală a locuirii umane”, aceea „care așează locuirea
omului în  esența ei” ridicându‐se deasupra tuturor
frontierelor. Fiind în același timp și locuire și con‑
struire, poezia își va realiza inefabilele ei edificări
aflându‐și o spaţialitate inaccesibilă oricăror ocupații
militare: limba română. În splendida ei deplinătate,
aceasta se va arăta lumii ca o patrie nepieritoare,
confirmând aserţiunea heideggeriană potrivit căreia
locuirea propriu‐zisă  „nu survine decât atunci când
creația poetică ajunge la esențele care îi sunt proprii”
(Heidegger, 2011: 215.) 

Și astfel devine vizibilă dimensiunea existenţială
a celor jefuiţi de patrie, cei pe care îi numim poeți
fără frontiere. Date fiind împrejurările deja cunos‐
cute, literatura exilului se vădește și ca purtătoare a
unei tensive așteptări. Sanda Golopenţia o identifica
în romanul lui Vintilă Horia Dumnezeu s‑a născut în
exil, scriere pe care de altfel o și cataloghează ca un
roman al așteptării: „Pe măsură ce romanul înain‑
tează, subliniază autoarea, așteptarea devine tema
lui majoră./.../Ovidiu se încadrează firesc în rândurile
celor care așteaptă fără să știe ce, descoperind un
sens al exilului în această aspirație nedeslușită.” (Go‐
lopenţia, 2018: 776.) Și eseul extrage câteva citate
semnificative prin care conturează unul dintre ve‐
ritabilele leitmotive ale cărţii: „Ceva neașteptat se
va petrece, ceva care a și început să se întâmple, nu
știu bine ce, nici unde, dar văzduhul e plin, saturat ca
de o boare pe care oamenii cei mai sensibili o simt...”
(Idem: 777.)  Câtă ficţiune și câtă realitate i‑mediată
se lasă întrezărită din epica lui Vintilă Horia ne pu‐
tem întreba parcurgând fragmentul următor, și el
selectat de Sanda Golopenţia: „Așteptăm mai mult
ca niciodată; e drept că această așteptare nu mai
mistuie numai măruntaiele unor aleși pentru sufe‑
rință, ci a devenit o tortură generală, trăim secolul
așteptării și nicio soluție la scara umană nu mai e
accptabilă sau posibilă...” (Ibidem: 778.)   

Și comentariul autoarei elucidează cu subtilitate
sensul subsidiar al uneia dintre marile cărţi ale exi‐
lului românesc: „Reflectând la așteptarea introdusă
de V. Horia ca idee directoare a unuia din modurile
posibile ale desfășurării anilor de exil ovidian, ne pu‑
tem întreba în ce măsură ea reflectă modul de a trăi
exilul în Europa occidentală, la sfârșitul anilor 1950,
când nădejdile de după cel de‑al Doilea Război Mon‑
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dial se istoviseră și epoca de așteptare a unui miracol
liberator se încheiase. Exilații din țările Europei de
est deveniseră conștienți de o formă de viață care nu
mai era viabilă, de o așteptare amânată sine die. Ea
putea fi însă scrisă și astfel stocată pentru zile mai
limpezi. Iar Ovidiu oferea, conștient sau inconștient,
un bun pretext.” (Ibidem: 781.)

În asemenea circumstanţe poezia, potrivit lui Vin‐
tilă Horia, devenea o „expresie a omului aflat în criză”.
Analistul constata gravitatea noilor ei poziţionări în
contemporaneitatea exilului: „...elle se situe de plus
en plus au delà de l’homme, elle évite les que‑
stions/.../«l’homo poeticus», éffrayé et trop sensible,
n’a plus le courage d’affronter le mal qui pèse sur les
enfants du siècle. Ce qui nous frappe, en tout cas, c’est
l’absence du poète, ou, ce qui est plus grave, son si‑
lence/.../la descente du poète dans l’anonymat, dans
les ténebres du non‑être/.../incapable,d’avoir compris
et exprimé la vie et la vérité.” În momentul în care li‐
teratura nu mai reprezenta decât o „expresie a omu‑
lui aflat în criză”, concluzia la care ajunge V.H. este
surprinzătoare: „Ceux qui sauvent la poésie, dans no‑
tre temps, /…/ sont les romanciers.” Prin forţa lucru‐
rilor romanul devenea instantaneu forma „la plus
intelligible et, parfois, la seule acceptable, de l’art
poétique.” Și aici frontierele se pulverizau de vreme
ce „la poésie  ne serait plus un genre littéraire, une
forme fixe, mais une essence en traine d’echapper aux
instruments du poète et de renaître sous les aspects
les plus inattendus.” Iar acestea din urmă sunt cele
pe care el numește poeme scrise sub formă de roman.

Ceea ce impune ca destinul poeziei să fie regândit
printr‐o „recherche formelle, capable d’actualiser la
poésie comme telle, je veux dire comme langage poé‑
tique en soi.”

De aici încolo romanul, potrivit lui Vintilă Horia,
va trebui înţeles cu sensul de: „l’acte de connaître et
de nommer”, devenind el însuși un mod de revalori‑
zare a poeziei în sine. Și Vintilă Horia chiar alcătu‐
iește o listă cu cei care au scris așa‐numitele  „poèmes
sous forme de roman” începând cu James Joyce și
Samuel Beckett, contiuând cu Romain Gary (Les ra‑
cines du ciel) Hermann Broch (La  mort de Virgile),
incluzându‐l și pe conaţionalul său Constantin Ama‐
riu (La fiancée du silence). 

Așa se face că poeții fără frontiere sunt și cei ce
s‐au pliat pe vocaţia reală a literaturii române așa
cum fusese întrezărită de Eliade încă din 1936 ca
un: „…drum către Ființă, drum ce începe printr‑o
mare căutare de sine, dar sfârșește dincolo de sine, în
Dumnezeu (soteria) sau în istorie (sympathia)”.
(Eliade, 1990, vol. 2, 188.) De aceea aerul trăirii ine‑
fabile nu va lipsi niciodată din scrierile lor, ajutându‐
i să traverseze tragicului destin al des‐ţărării.

Prin ei, fără‑de‑frontiere va însemna – înainte
de toate – o reinstaurare a temeiurilor  existenţei în
Logos, avînd în vedere că veacul XX a fost dominat
de anti‐esenţa istoriei. Exilul și‐a dorit „întoarcerea
logosului la el acasă, aceasta fiind ultima speranță a
popoarelor amenințate cu dizolvarea, de a‑și veni din
nou în fire./…./ Când puterea lumii nu mai are nimic
de‑a face cu poezia, cu poeții, când este deci ruptă de
cuvânt, din putere a lumii se transformă în agent al
neantului./…./Istoria este în mit, mitul în cuvânt, și
cel mai adânc operează în cuvânt poezia. Genocidul
nu este doar masacrarea unor corpuri vii, ci este și
vitriolarea miturilor unui neam, și chiar ale unei lumi.”
(Ichim, 1985:13.)
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Noapte fu toată ziua
lui Nicolae Dabija

Azi a mai plecat unul dintre noi
unde s‐a dus
nu vom afla 
decât atunci când drumul se va sătura 
și ne va asvârli
din spinare prăvălindu‐ne în prăpăstii visate
sunt pe drumul acesta toate

văd un om sărutând pământul
ca pe o sfântă icoană
zâmbind soarelui ca un prieten
de‐abia coborât din tren

nu ești nicăieri în nici o gară
nici un drum nu se arată
dornic să te poarte în spate

unul din noi nu se mai vede nu se mai aude
cum de‐a plecat el așa deodată
și de ce azi
nu s‐a mai făcut ziuă
de ce doar noapte fu
toată ziua

Căderea Bastiliei

Și somnul nu mai vine
Stă pitit între două coline

împădurită una din ele
seamănă cu ziua de ieri
cealaltă e netocmită ca ziua de mâine

în pâine aburindă uneori prefăcut
te invita la un mic dejun
cu miere lapte și fructe din belșug

alteori vită dusă de lanţ la abator
se sacrifică 
pentru caderea bastiliei în care
psihopompi șapte artiști 
fac grevă 
hotărâţi să nu mai iasă

decât în labirintul palatelor
de cleștar

În grădina abandonată

Lași florile fără suflare

regreţi le ceri iertare

dar ce iertare mai poţi avea 

când plouă și ninge‐n casă

când timpul pe nimeni nu mai rabdă

te vrea afară din cerc

în cerc litera după literă aleargă în gol 

nici tu brusture nici tu urzici

în grădina abandonată

cine și‐ar fi închipuit

că poetul nu e bolnav și nu moare

decât de moartea Poeziei

Totul depinde de sursa de lumină

Mâinile anumitor oameni sunt pline

de bunătate de daruri neașteptate

fii risipitori ne umplusem peste noapte 

de felurite

vise dulci zmeurii coapte răscoapte

cineva îţi șoptește la ureche 

că noaptea n‐ar fi noapte

când nu mai crezi în jocul ei 

șoptește împingând liniștea

cu piciorul să‐ţi facă și ţie loc

printre vestigiile prezentului 

totul depinde de sursa de lumină

interioară exterioară nu mai contează

atunci când nici o circumferinţă 

nu te mai cuprinde

TINERI POEțI DIN DIASPORA
Denisa Crăciun

(Franța)
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CRONICĂ LITERARĂ
Pregătiri de înviere* prin cuvânt și poezie

Undeva, în Caiete, Albert Camus scrie: „Timpul
nu se scurge repede când e observat. El se simte su‐
pravegheat. Însă, timpul profită de distracţiile noas‐
tre. Poate există chiar două feluri de timp: acela care
este observat și acela care ne transformă”. Ca un zeu
care ia chipuri diferite, rămânând, în esenţă, același,
parte a naturii sale supracategoriale. A se adăuga:
iluzia că este observat, pe când el, Timpul, își vede
impasibil de treabă – ne transformă. Și, cu toate
acestea, omul nu se lasă învins, se pregătește mereu
și mereu de o înviere, de o reînviere, ca natura în
eterna rotire a anotimpurilor. Anotimpurile ei și
anotimpurile noastre...

Nu altfel procedează Ștefan Mitroi în volumul
de poeme Pregătiri de înviere*, o lungă
meditaţie asupra timpului care trece și
ne trece, asupra semnelor pe care le lasă
în lume, în memoria istoriei și a mitului.
Nu de moarte se cutremură Ștefan Mi‐
troi, ci e cutremurat, e tulburat, mișcat
de fru musețea lumii, eternă în infinit și
în infinitatea miracolelor. Pentru această
eternă frumuseţe merită să înveţi să în‐
viezi, parte importantă în desfășurarea
perpetuă, parte a eternităţii, ca‐n mitul
eternei reîntoarceri: „...De dragul fru ‐
mu seţii lumii,/ cum, necum,/ va trebui să învăţ să
înviez!”

Pământ și cer sunt extremele universului lui
Ștefan Mitroi, pământul ierburilor care au aroma vi‐
surilor generaţiilor care l‐au precedat și cerul su‐
fletelor străbunilor. Mișcarea este perpetuă, perma‐
nentă, căci Ștefan Mitroi face schimb de taine cu
strămoșii. Aspiraţia îl orientează ascendent, spre ce‐
ruri mitizante, unde poţi ajunge urmând ecoul
poveștilor sufletului tău, în visul care te amestecă
dorului și absolutului: „Poţi ajunge nu într‐un singur
cer/ ci‐n mai multe,/ așa cum mi s‐a întâmplat mie/
azi‐noapte/ când m‐am visat iarbă”. Poetul nu este
doar o voce, ci însuși sufletul umanităţii. De aceea,
se simte traversat de toate dorurile, ale tuturor oa‐
menilor din toate timpurile: „Treceau herghelii de
mânji/ peste mine/ gâdilându‐mă cu copitele./
Doamne, ce mai râdeam în somn!/ Se auzea până în
somnul părinţilor mei cum râdeam/ și se auzea până
în somnul părinţilor lor/ cum râdeau și ei”...

În paradigma metafizică a dorurilor, încurcând
„gravitaţia cu gravitatea”, poetul resimte nunta cos‐
mică a uniunii dintre visele/visurile omului și cele
ale lumii: „A nins./ Câmpul și‐a pus/ cămașă albă
de ginere./ Iar ca mireasă,/ lumina ochilor mei”.
Nostalgia nu vine la Ștefan Mitroi de la clamarea
singurătăţii tragice a fiinţei într‐o lume părăsită de
Divinitate, ci din conștientizarea trecerii ireversibile
prin paradisul devastat al lumii. A opri clipa e un
gest faustic, gestul care poate pierde sufletul, deși,
goetheean, omul se poate răscumpăra prin creaţia
de valori. Gestul faustian, al ieșirii din sine, al
depășirii determinărilor terestre, pentru înlumire,
ca și pentru deslumire, e însoţit de o mișcare retrac‐

tilă: din afară, înlăuntru, în sine, unde
jocul de‐a viaţa, „joc de copil”, trăit pe
cont propriu, poate continua: „Ce faci
toată ziua înăuntrul corpului tău? mă
întreabă cineva./ Mă joc! Ce altceva să
fac? îi răspund./ Mai ies câteodată pe‐
afară, dar fug cât de repede pot înapoi!”

În trecerea lui prin viaţă și timp, poe‐
tul are parte de darurile lumii: iubire,
familie, bucurii, împliniri. Toate se află
nu atât sub vremi, cât sub povara tim‐
pului care, în trecerea și pe‐trecerea lui,

atinge tot, menţinându‐le în aura sentimentelor, ce
le face și mai frumoase, și mai tulburătoare, cu atât
mai mult cu cât sunt supuse trecerii: „Iubita mea și‐
a pus o mască de femeie bătrână./ Mă încearcă, des‐
igur!/ Dar eu știu că fruntea veștedă a femeii/ ce
stă la masă alături de mine/ e a fetei pe care am
dus‐o/ într‐o zi de primăvară la altar”.

În pregătirile de înviere sunt incluse și gândurile
despre neviață, „nicidecum moarte”, neviaţa ca ne‐
cunoscut, ca nefiinţă ce precede nașterea, pentru a
se reinstala după ce‐ţi iei liber de la viață, după cum
vine o zi „în care îţi poţi lua liber/ de la moarte”. În
stadiul cosmic al nenăscutului, poetul asimilează,
ca‐n mitul platonician, toate acordurile lumii în ar‐
monia și/sau dizarmonia lor: „A fost văzut plânsul
meu/ în ochii unui copil care și‐a pierdut mama./ A
fost văzută lumina ochilor mamei/ înnoptând în
clopotniţa unei biserici”. Somnul, vameș vieții, este
un prestadiu al eternităţii: „Viaţa: un pui de somn!/
Adevăratul somn/ e după”... Viaţă și neviaţă se rotesc

*Ștefan Mitroi, Pregătiri de înviere. Cuvânt însoţitor de Ioan Holban, Editura Junimea, Iași, 2020.
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cu roata eternă a timpului și ceea ce a fost va mai fi
și ceea ce va mai fi este. Nu timpul etern îl tulbură
pe Ștefan Mitroi, ci timpul subiectiv, durata dată
omului pentru clipa lui de fericire în această trecere.
De aceea, în absenţa eului, timpul își pierde el însuși
viaţa și moare, odată cu el, tot timpul: „Când mori/
nu trece doar timpul vieţii tale/ trece tot timpul!”
Și, totuși, veșnicia există. Din ea, din „grămada cu
zile proaspte”, vin zilele fiecăruia, ca un dar, pentru
a fi trăite. Între cer și pământ, omul se poate bucura
de fericirea dăruită duratei lui, mica lui fericire: „Cu
toate acestea, suntem foarte norocoși,/ întrucât zi‐
lele noi,/ rude cu lumina de la începutul lumii,/ nu
se mai înnoiesc niciodată după ce se învechesc,/ le
trece, ca și oamenilor, timpul,/ iar într‐o bună zi
mor./ Devin adică veșnicie./ Veșnicia e pentru ele/
ceea ce este pentru noi, oamenii, ţărâna./ Se mai
știe despre veșnicie că/ trece și ea, dar nu se trece
niciodată./ Rămâne proaspătă mereu!” Asumând
această condiţie eternă și cosmică, omul își primește
în dar fericirea, „singurul lucru” pe care‐l ţine foarte
bine minte Ștefan Mitroi, motiv pentru care poate
să‐și zică: „...de când am început  să trăiesc,/ asta
fac mereu, zic întruna –/ să mă întorc iarăși la
neviaţa/ de atunci”.

Cele opt secvenţe din Fum ar putea sugera un
plus infinit, după despărţirea apelor, a noneternului
de etern, a fiinţei din nefiinţă. Trupul de lut pieritor
poartă cu sine un strașnic suflet. El arde în interiorul
fiinţei și‐i întreţine visurile, manifestându‐se ca fu‐
mul, fumul care „se înălţa iarna pe horn”, dar și fumul
ce iese pe hornul sufletului. Povestea de viaţă și de
iubire dobândește valoare universală, marcând sim‐
bolic odiseea fiecăruia. Iubirea nu te lasă să te
rătăcești, îţi arată mereu drumul spre casă. În fumul
ei, se scrie și se înscrie frumuseţea clipei de iubire:
„El locuia pe un deal./ Ea, pe celălalt./ În zilele în
care nu se puteau întâlni/ își trimiteau prin fum/
cuvinte de dragoste./ Scriau pe fum/ ca pe scoarţa
unui copac/ și cuvintele se ridicau/ odată cu fumul
spre cer”.

Ștefan Mitroi spune și se spune în aceste povești
ale sufletului. Din poveștile lui nu lipsesc părinţii,
prezenţe permanente, trăindu‐și, odată cu fiul, viaţa
netrăită, prelungindu‐și existenţa în/prin memoria
lui creatoare de poezie și de mit. Ca‐ntr‐o nouă ge‐
neză, Dumnezeu este prezent, iar poetul, copărtaș
la actul demiurgic al creaţiei: „Lumea e un caiet de
școală pe care îl umple cu desene un copil”. Copilul
este, poate, însuși Ștefan Mitroi, într‐o predispoziţie
ludică, desenând pentru a recrea lumea ca mitologie
proprie: „...începe cu Soarele care luminează prima

pagină (...)/ Copilul îi face după asta pe părinţii săi,/
regretând aproape pe loc această greșeală/ întrucât
aceștia îl cheamă acasă de la joacă./ Dar unde
acasă?!/ Așa că desenează iute o casă/ și‐i pune și
un cuib de barză pe acoperiș (...)/ Cam pe la mijlocul
caietului copiii cresc mari/ atât de mari încât unii
dintre ei abia mai încap în caiet”. Este universul im‐
aginar, în care, ca Faulkner, se poate socoti unic pro‐
prietar: „I‐a mai rămas doar o pagină de caiet./ Ul‐
tima./ Creionul i s‐a tocit aproape de tot./ Se
gândește ca pe pagina aceasta să‐l deseneze pe Dum‐
nezeu/ ca să‐L poată întreba pe El./ Și în câteva ze‐
cimi de secundă/ poate chiar mai puţin/ își face
propriul portret”.

Flori de gheață, Mâini de zăpadă, Adunarea și scă‑
derea, Muzeul Carului Mare, Pușculița, Nămeți sunt
poemele în care se concretizează, în carnea metafo‐
rei, alte povești ale sufletului poetului Ștefan Mitroi,
ca un ecou al eminescianului „...iar timpul crește‐n
urma mea.../ Mă‐ntunec!...”

Există multă tristeţe în aceste poezii în care
Ștefan Mitroi se spovedește, rememorând, meditând
asupra complexelor relaţii cu timpul, cu sine, cu
ceilalţi. Imaginea finală, masa cu trei picioare, este
simbolică, în sensul sacralizării familiei, cu alt fel de
cină de taină. În ograda lui a poposit Carul Mare cu
toate stelele lui. Este eternitatea lui. Cred că ar trebui
să ni‐l imaginăm pe  Ștefan Mitroi fericit...

ANA DOBRE
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Motto:
Viața, băiete,
e silueta pe care o pierzi
odată cu mama.

Paznicul casei

Un șarpe s‐a încolăcit
pe grinda de sus,
lângă icoana lui Iisus,
unde se roagă tata la soare
de sărbătoare.

E stâlpul casei.
La sărbătoarea coasei,
când lipsește stăpânul,
păzește alunul.

Prinde șoareci noaptea
și îmi păzește 
cu strășnicie cartea,
dimineaţa se încolăcește
cu grijă pe‐o schijă.

Sărbătoarea Regelui

Pe Gabroveni,
s‐au tras obloanele,
străbunii intră în memorie
Fanarul și toate cucoanele
revin din storie.

Pe Lipscani, caii nechează,
se redeschide Carul cu Bere,
lumea dansează,
unii dau faliment,
alţii fac avere.

Calea Victoriei,
îmbrăcată în steaguri,
așteaptă Regele
de pe alte
meleaguri...

Prin pusta cu gânduri

Potcovarul a legat caii de uluci,
umbrele lor esenţiale de dor
s‐au risipit pe pusta de gânduri
și în aerul tău provocator.

Timpul le‐a pus cailor copite,
anotimpuri de azi și de ieri,
livezile erau atât de neobișnuite
încât cerul a înflorit printre meri.

Pedeapsa capitală

Bănuiesc, hoţii care mi‐au intrat în casă
sunt vechii mei prieteni cu care
mă vedeam la cafea dimineaţă
de dimineaţă.
Am făcut un plan și chiar întrevăd
o reîntâlnire cu ei mâine în piaţă.

Mi‐au răvășit niște manuscrise,
mi‐au închis fabrica de vise,
au cerzut că dacă sunt bonom și tandru
o să le dărui Biblioteca lui Alexandru.

Mi‐am promis, jurând pe Irod,
că‐i voi duce mâine la eșafod.

Tablou la Motru

Când nu știu cum să încep poemul
privesc asfinţitul cum leagănă grâul,
greierii noctambuli
care fac vocalize,
secerătorii retrași pe prunduri,
Motrul scurgându‐se ca o lumânare.

Anii trec molcom în albia lumii
nu știu cum să încep poemul
mă aplec să simt mirosul pâinii,
în taină, Motrul se‐mbracă‐n
farmecul lunii,
se‐apleacă‐n luciul apei,
tandri alunii.

Florentin Palaghia 
(Paris)



În prefaţa unei antologii cu poeţi români din
Ucraina scriam, foarte recent, de poetul și publicistul
Ion Bâcu, ‐ președintele Cenaclului Literar „Ecoul
Bugeacului” din Ismail, (născut la 27 ianuarie 1972,
în satul Oprișeni, raionul Hliboca, regiunea Cernăuţi
(Ucraina), pe care am avut onoarea să‐l cunosc per‐
sonal la începutul anilor 2000, într‐o vizită la Galaţi,
când și‐a lansat, dacă nu mă înșel, prima carte de
poezie, ‐ că „se dovedește un scriitor din ce în ce
mai matur, pe care îl așteptăm cu noi și noi
volume personale.”

Iată că expectativele au fost degrabă îm‐
plinite, „Strigătul tăcerii” de „La marginea
Latinităţii”, ca să aducem și un omagiu pic‐
turii care ilustrează coperta cărţii, pictură
a maestrului Pavel Guţu, înălţându‐se peste
apele firii, asurzitor pentru cine are urechi
și suflet de auzit!

Binecuvântat de Destin să fie băștinaș,
cetăţean al unui colţ de rai cum puţine sunt,
combinaţie de Bărăgan și Deltă, amintind
și de mitologice stepe,  colţ de Europă care
reflectă multiculturalitate și o istorie demne
de mari tratate, poate și de o Epopee, care își caută
Homerul (poate începutul s‐a făcut cu „Un port la
răsărit” de Radu Tudoran!), Ion Bâcu, deși scriitor
„născut, iar nu făcut”, începe manuscrisul cu un
poem care are un șăgalnic titlu, „dac‐aș fi putut să
scriu…”, provocând cititorul la „patinaj deschis” cu
intenţiile (și aluziile) sale: confesiune‐„destăinuire”,
dorinţă de esenţializare, sete de har și de psalm,
cântarea nostalgiilor (strămoșești), des‐cântarea
delicateţii, de multe ori în ton elegiac, strigând al‐
teori provocator către te(O)roarea Istoriei, cum se
observă în al doilea text propus, „arată‐mi sâmburele
noduros”: „rămâne să strig/ clandestin prin somnul
rece/ să nu mă audă cuvintele din pântece/ că eli‐
berarea de sine e aproape/ ce potrivită ar fi o tre‐
murare / în patul dimineţii/ multă senectute între
flori/ repaus/ rămâne să‐mi târâi strigătul/ la aba‐
tor/ iartă‐mi sâmburele noduros/ în care se as‐
cunde/ geneza lumii”...

„Cântecul” este demn de un Manu Chao metafizic,
filmând la porţile unui „abator cultural” un videoclip,
aproape revoluţionar, tușând un erotism subtil, dar
matur, gata de sacrificat „în siajul/ acoperirii de ab‐
solut”, după cum se încheie al treilea poem, „Sim‐
bioză”!

Străin camusian, poetul este în exil în propriul
calidor cu iarbă grasă, visînd la alte niveluri ontolo‐
gice: „dac‐aș fi putut să scriu pe vise și pe ape/ cu
un gând nostalgic despre harul celui ce‐l/ numim
cuvânt sau un patinaj deschis,/ pentru adăpostul
traiului decent/ m‐ar cuprinde gingaș soarta nevă‐
zutului/ mi‐ar apărea în calea destăinuirii numai
cenușa/ dinspre o zicală oropsită…”

Asediat ontic, „pierzând totul”, Ion Bâcu
este cronicarul care își împarte fiinţa între
un Grigore Ureche fantastic renăscut și un
Grigore Vieru care ar putea fi al Ialpugului,
lacul magic al Bugeacului, „rătăcind” în pro‐
priul basm cult, pseudo călugăr franciscan,
„călugăr alb” știind să vorbească necuvân‐
tătoarelor pentru o revoluţie a Cuvântului,
precum în „acesta‐i psalmul spus cerbilor”:
„pe invazia triburilor de tunete/ gravez opri‐
rea totală din creștere/ dacă m‐ar între‐
rupe/ din observaţia agoniei secundelor/
luminile mă vor lăsa orfan/ chiar fără ziduri
de apărare/ excursie la oprirea‐n haos/ se

aude soneria în incinta albastrului/ șchiopătând va‐
luri de sinceritate/ mă dedic lacrimii subterane/
disperare în spuma reîntoarcerii/ o simplă armă de
purificare/ în plămânii pământului/ deja desfăcut
pentru Corabia lui Noe/ afluxul doinei lângă toiagul
timpului bătrân/ îi ronţăie tălpile”...

Mizând mult pe idee și metaforă, lăsând aproape
anti‐calofil în plan secund armonia relaţiilor dintre
cuvinte (precum în mitul lui Oedip, se pierde…
„ochiul cuvintelor”!), Ion Bâcu confruntă, provoacă
Limbajul (quasi‐arghezian: „cu versuri ude leoarcă/
iarăși mă ceartă o după‐amiază/ că iubesc culorile
prea mucezi”), dincolo de Binele sau Răul Istoriei,
„întru cântarea neamului”! Zeul Dorului este primit
în acest exil în propria inimă de pământ: „bate cineva
insistent/ la singura mea salvare/ deschid/ e Dorul
/ ce a scris ceva, cândva/ despre pietrișul poemului/
din copilărie”...

Însingurarea lui este într‐adevăr de erou de tra‐
gedie greacă veche (nu ca în filmele lui Yorgos Lan‐
thimos, care a regizat și „Uciderea cerbului sacru”,
apropo de psalmul de mai sus!), de ultim mohican,
știind, că „un vânt de anarhie străbate planeta” (după
cum a observat L.Boia) și că este foarte posibil ca
salvatorii să nu mai vină la marginea „deșertului tă‐
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INTERPRETĂRI
Tricolor metafizic (la întrepătrunderea splendorii 

latinității cu frumoasa mare slavă…)
Ion Bâcu, Strigătul Tăcerii, Iași, Ed. PIM, 2021
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tarilor” ( „îmi pregătesc iubirea/ pentru incinerare/
arde/ și fumul acoperă/ sensul din privire”), „armata
amintirilor” nefiind pur și simplu înarmată conform
standardelor începutului de mileniu: „la clacă mi‐
au venit doar amintirile// la clacă / pentru a zidi
faimosul infinit/ am chemat/ sărbătorile sfinte/ dar/
mi‐au venit doar amintirile/ la vama poemului/ se
trecerea cutremurând/ fiecare vers se răzbuna/ pe
existenţa poetului/ la clacă mi‐au venit doar/ amin‐
tirile/ ce sete…/ peste nisipul din clepsidră”...

Condiţia umană a poetului lucid este, iarăși, tra‐
gică: însăși creaţia se întoarce împotriva creatorului!
Oniricul pare a fi, de multe ori, singura scăpare: „pri‐
mul pas/ spre nicăieri/ îmi seduce clipa răcoroasă/
din șezătoarea oglinzilor/ uneori/ îi permit trupu‐
lui/ o călătorie condamnată/ la oboseală onirică/
nu auzi chemare din noi/ cât e de speriată// înţelege
visul de la vatră”...

În câte‐o primăvară se mai poate „visa”
Renașterea, „Doina” pare să fie singura care mai
poate chema la dans Trecutul eminescian, „plin de
glorii”, sacrificiul, dincolo de orice teorie a absur‐
dului, cerându‐și dreptul la mania zeilor: „de mâine
trecutul îmi va dansa în palmă/ până la încolţire/
baștina e tot ceea ce naște și moare/ e aburul som‐
nului dulce/ revii la vers/ când te gândești la ea”. Și
o „întrebare”: „cum să inviţi un poem/ la un dans
infinit?/  totul arde/ cenușa nemaipomenită/ scântei
umede în ploaie/ singura ieșire/ la suprafaţă e cu‐
vântul/ e adormirea poetului”...

Trimiterea este, evident, la „Adormirea Maicii
Domnului” ( a se vedea și superbul poem „În iesle”,
dedicat lui Mihai Eminescu), sacrul fiinţei (neamu‐
lui) încearcă împăcarea cu sacrul fiinţei umane (în
genere), ispitirea etnofiletismului este aproape la
fel de dramatică ca în „Faust”, deși la Goethe este al‐
tceva, tensiunea dintre Pace și Dreptate fiind sursă
de inspiraţie: „singurul gând/ aruncat ca un hoit
într‐o râpă/ are speranţa victimei/ nu cred că va
răbda/ să‐mi adun versurile/ se cere înhămat/ la o
inimă mai haină/ Dorul crește/ iubește amurgul și
eu mă vreau gând/ ţinându‐mă de coama timpului/
în goana mare să simt desprinderea/ de mine, gelos/
străbătut de zboruri în cădere”...

Așteptarea (dreptăţii) zeilor poate fi și ea muză:
„dacă toamna nu se mai vrea anotimp/ îmblânzit/
roditor de creștere/ își vindecă rănile cu așteptarea
de poet// cel mai bun remediu pentru visare”... Sau:
„cuvintele zburdă pe rostirea dimineţii/ răcoarea e
în inima deșertului/ totul e clar de dormire/ nimic
nu arde întâmplător/ totul rămâne în așteptare…”

Zeiţa Așteptării aude strigătul tăcerii lebedelor
poetului, lebede care pot ierna și în infern, infern
existenţialist bine cunoscut de un poet poate prea

puţin ludic și/ sau psudo‐bucolic, între Baudelaire
și Poe (sau, poate mai corect, Whitman): „clipa fără
păstor// depinde ce fel de iarbă crește/ în azurul
nostalgiei/ clipa pe imaș fără păstor/ cheamă ploaia
peste împlinirea lucrurilor/ n‐am nicio încredere în
clipa fără păstor/ e buimacă în apele libertăţii/ se
crede prea frumoasă/ veșnic se uită în cer ca‐ntr‐o
oglindă/ ori nu‐i place iarba nostalgiei,/ ori stăpânul
e o zare a răstimpului/ interpretarea absorbirii de
infern/ ca o melodie de dragoste”...

Apropo de Baudelaire, ce spuneţi de poemul „sin‐
gurătate”: „hai vino/ că nimeni nu‐i acasă/ ești liberă
și te doare în cot/ de musafirii de la miez de noapte/
îţi muști dinţii că mi‐ai permis să mor gonindu‐mi
furia din bordel/ dacă vii nu uita de poemul cu ză‐
bale în gură/ sunt nechezatul deprins să rumege/
mă crezi în răscolire/ de aceea respiri când cerul
respiră/ adânc/ poate amâni încercuirea/ totuna
seara uimită de trăsnetul trădării”

Are cîteodată ceva din furia și coloristica lui Van
Gogh Ion Bâcu, deși nici molcomia moldoveanului
nu‐i este străină: „rămâi singură distrugere în timp/
lamentabilă sărăcie cloșcă cu stelele/ nu‐mi
adăpostește cuvintele/ e aerul dezgolit/ mai dă o
raită dincolo de vreme/ când o să mai vadă natura
despletită/ în faţa dragostei”...

Doar cochetând, totuși, cu abstractul, Ion Bâcu
este un poet unic în felul său, călătorind cu o inedită
„șalupă a meditaţiei”, mică arcă a lui Noe care sal‐
vează spiritul românesc de la inevitabile zvârcoliri
ale materiilor, ale elementelor fundamentale, Apă,
Aer, Foc, Pământ (câteodată posedate de spirite po‐
trivnice, „nebunie… cu averea păcatului”): „totul re‐
vine în abstract/ (...)/ îmi place șalupa meditaţiei/
la sfârșitul călătoriei în sine/ când îmi așez copilăria
la culcare/ ea trece ca un cântec de leagăn / lăsându‐
mi șansa tăcerii/ în lumea jocului/ abrupt,/ în ca‐
verna decorului…”

Realitatea „Dorului matern”, sentimentul româ‐
nesc al fiinţei (supus și el unui misterios „blestem
din rai”, care poate ascunde și „zborul fără aripi”),
setea după un absolut al mundanului, foamea după
ideal, după „verdele din verb” (poem închinat lui
Grigore Vieru: „verdele din verb clipește din secun‐
dele desfrunzite/ aplaudă absolventul taina basa‐
rabeană/ îndurerată ești metaforă în ziua fatală/ pe
raftul ceresc ultimul volum de lacrimi/ culese din
lacul durerii Bugeacului/ în cocioaba verdelui din
verb/ se‐ascunde dragostea dăngănitului/ litere cu
miros de busuioc/ bei apă din peștera ochiului de
cuvinte/ în care sihaștrii spală lumina torţelor ver‐
bale/ adânc, tot mai adânc/ suflă stana de singură‐
tate/ ziua rănită de verdele din verb/ se zbate în
plasa istoriei/ strălucesc dureri pe bolta Basarabiei/



te‐au chemat la ele”), după certitudinea creaţiilor/
Creaţiei, toate acestea ne conving că Ion Bâcu este
un discipol al Meșterului Manole, gata de jertfa su‐
premă pentru Mănăstire de cuvinte, preaslăvind În‐
altul cu înţelepciune: „adevărat vă spun vouă/ infi‐
nitul încă nu e sfârșitul/ din galeriile cuvântului/
credinţa este o răsplată a fericirii”...

Sau, „aproape de psalm”, și de zborul
Meșterului: „am ţinut la dinastia luminii din întu‐
neric/ mai mult ca apostolii,/ rozători din testamen‐
tul vechi,/ geneza/ singura apropiere de psalm va
plânge/ în braţele rănite‐mi impresii de ţiglă/ veniţi
la acel care ţine lumea în palmă/ și i‐o alină când
iubește zăpezile/ răbdarea Creatorului/ întinde o
distanţă dintre cer și pământ/ adesea acest drum/
vine de undeva din noi”...

Între „cer și pământ”, ne învaţă unele istorii,
„mântuirea neamului” are importanţa lui, și în anu‐
mite condiţii cere chiar apostolat, căruia, cu har,
poetul Ion Bâcu i se închină, omagiind și înaintași
creatori de limbă și de limbaj liric: Nichita Stănescu,
Blaga, menţionaţii Eminescu și Vieru…

Martirii strigă din gropi comune (tulburător poe‐
mul „ninge aprilie”, scris în memoria victimelor ma‑
sacrului de la Fântâna Albă), asasinaţi de îndrăciţi
despre care nu știm dacă mai aveau mamă, tată, co‐
pii, Limba este și ea însingurată, miel de jertfit (sau
de transformat în statuie pe care s‐or găsi unii s‐o
dărâme!): „prea multe cuvinte orfane s‐au adunat/
la bustul Limbii Române/ prea multe tăceri înfiate
au rămas de ocară/ prea e amurg în zarea frunzelor
de nuc/ prea reînvie dorinţa după albastrul cerului/
prea mă întorc dinadins sub formă de ploaie/ zorit
de amarul din rug/ la bustul Limbii Române vin și
eu/ obosit, îngândurat, epuizat/ e remediul înscris
de Luceafăr/ îndemn frunzele și dorul la pustiul
încăpușat/ prea puţin e verde pe colinele Limbii Ro‐
mâne/ prea ciripesc durerile pe timp de poem/ prea
mă sfârșesc când/ noaptea nu mai vrea întuneric/
prea îmi gonesc dorinţa de‐acasă/ o vreau liberă
ascetă‐n păduri/ decât să slujească docil/ gândului
interzis…”

Bref, frumoasă și emoţionantă această reîntâlnire
cu Ion Bâcu, simbol al trăiniciei și al trăirilor ten‐
sionate într‐o vreme în care post‐umanismul începe
să‐și arate latura întunecată. Poezia sa pare replică
unui Iordan Chimet care scria cândva „minunea nu
se mira de existenţa noastră, noi nu ne miram de
existenţa minunii” („Închide ochii și vei vedea
orașul”)...

Este drept, într‐un univers kafkian, a te gândi la
minuni deja devine deplasat, Scrierea se reflectă

cam așa: „mă privesc bulversat din tradiţia neamu‐
lui/ un început neputincios de amnezie/ pasul la
ger crapă în bucăţi de emoţii/ fulgul se topește și
speranţa neamului/ ros de vremuri cu sufletul de
copil/ elimin curăţenia găzduită de melci/ o gelozie
prăfuită din sertar/ înfige ghearele în grumazul
dorinţei/ mă întorc la vatră// trupule din lut/ nu
te‐ai născut încă…”

Dialogul cu Nichita este exemplar, din punct de
vedere al judecăţii istoriei: „e trist Nichita să locuiești
în limba română/ cu prispa risipită de vremuri/ și
pereţii nevăruiţi/ să locuiești vâltoarea bunului
simţ/ din acest castel nemuritor/ înseamnă o
ţesătură din risipa înfrângerii/ de la un timp Nichita
nici strămoșii limbii materne/ nu‐și mai întind al‐
biturile în loja vredniciei/ geamuri sparte,
acoperișuri fără șindrilă/ mocnirea plimbându‐se
cu ascensorul/ prin privirea jalnică a poetului/ mă‐
tur străzile Nichita/ dar frunzele verzi tot cad în
plină primăvară/ pomii înstrăinaţi de creștere/ pra‐
gul înghite emigrarea pașilor/ o ameninţare din
adâncimi infernale/ înflorește din toiagul elegiilor
tale/ numai să asiste la drama persiflării/ dar noi
localnicii o alungăm/ de parcă ar fi străină/ la des‐
prinderea de sufletul meu/ o stare buimacă mai
învaţă să trăiască fără mine/ să locuiești în limba
română Nichita/ e o speranţă frântă pe laviţa dure‐
rii/ știa cenușa de aprinderea perpetuă/ darămite
stană de smerenie rămăsesem/ rudenia petei de
sânge care vorbește”...

Între tăcere și vorbire, a fi sau a rămâne român
este o stare de spirit complementară universalităţii!
„La marginea latinităţii”, la capătul unei lumi, Ion
Bâcu rămâne un reper valoric, un străjer la porţile
unui purgatoriu al Istoriei!

Adi G.Secară‑Halil
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POEțI BASARABENI

O carte, un autor
Ion Bâcu*

(raionul Reni)
mărțișor 

se lasă amurgul peste dorinţa de a fi
mă surprind faimos asteriile somnului de iarnă
mai geme lâncezeala fiorului amorf 
din porii primăverii se prelinge‐ncet renașterea
Mărţișorul, sărutul suav al naturii
sub aripile vremii anotimpu‐și cuibărește 
zodia încolţirii va împleti peste veacuri
octogonul înfrăţit de neamuri 
se lasă liniștea peste dorul de a fi
și totul se preface în mireasmă
nu mai cântă Doina pe câmpii
din când în când ea plânge la fereastră

baștina

în loc de cuvinte, 
rouă de baștină
desculţi prin iarba destinului
ce fericire!
invit încă  o dată adolescenţa la chindii
să zvâcnească mușchiul foșnetului de brad
de mâine trecutul îmi va dansa în palmă
până la încolţire
baștina e tot ceea ce naște și moare
e aburul somnului dulce
revii la vers
când te gândești la ea

flămând

flămând la drumul mare
nicio leţcaie de mister plăpând
nu vrea nimic să ceară de la sine
dar știe că‐i pornit
la vecie dintr‐un sâmbure lăsat
la marginea drumului
repetă desfacerea la naștere
pentru a da viaţă celui visat
uneori devine furios
dincolo de liniște dacă
toamna nu se mai vrea anotimp îmblânzit
roditor de creștere
își vindecă rănile cu așteptarea de poet

cel mai bun remediu pentru visare

întrebare

cum să inviţi un poem 
la un dans infinit?
totul arde
cenușa nemaipomenită
scântei umede în ploaie
singura ieșire
la suprafaţă e cuvântul
e adormirea poetului

singurul gând

singurul gând
aruncat ca un hoit într‐o râpă
are speranţa victimei
nu cred că va răbda
să‐mi adun versurile
se cere înhămat
la o inimă mai haină
Dorul crește
iubește amurgul și eu mă vreau gând
ţinându‐mă de coama timpului
în goana mare să simt desprinderea
de mine, gelos
străbătut de zboruri în cădere

dâra de versuri

circulaţia sanguină din artele nopţii
e hrana celui care o aude
ca un murmur de izvor
tocesc cerul 
la durerea dintr‐o metaforă nescrisă
din tocire răsare o lume nouă
cuvintele zburdă pe rostirea dimineţii
răcoarea e în inima deșertului
totul e clar de dormire
nimic nu arde întâmplător
totul rămâne în așteptare
las dâra de versuri arse în urma respiraţiei
presimţirea‐mi sapă adânc începutul
orele curg prin artele nopţii

* (ION BÂCU ‐ poet din Buceag ‐ Ucraina)
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„Vraja Dobrogei – mărturisea Tudor Arghezi – nu
se aseamănă cu nici un alt fenomen din câte am trăit
în ţările străine. Le‐aș asemăna prin sentiment, fără
să le fi cunoscut decât mental, cu Egipetul Sfinxului
care tace mut de mii de ani, și cu Iudeea” (…) „Iubite
prieten aproape uitat, vino în Dobrogea României.
Toate drumurile duc acolo, ca altădată la Roma. Spiritul
de curiozitate îţi va fi pe deplin satisfăcut. Însă bagă
de seamă și pregătește‐ţi un moral rezistent. Dobrogea
uimește, se strecoară lin și dulce, pe nesimţite. Ea intră
în sânge și nu mai poţi să scapi de obsesia ei. Dobrogea
te soarbe. Fii atent!”. 

O natură a contrastelor, misterioasă și subtilă, in‐
confundabilă, îi definește acestui spaţiu românesc un
statut special, făcându‐l să poarte, permanent, o taină,
pe care numai pământurile foarte vechi o au. Dobrogea
are un duh al ei, de nedefinit în cuvinte. O geografie de
o frumuseţe inefabilă, năvalnică, dar și austeră, pluri‐
formă, îi conturează o înfăţișare unică. 

Dar nu numai natura ei este extraordinară, ci și is‐
toria. În Dobrogea, istoria a pulsat cu vigoare din tim‐
puri imemoriale. Aflată la confluenţa culturilor – me‐
diteraneeană, orientală, balcanică și central europeană
– ea a fost, dintotdeauna, o vatră autentică și rafinată
de civilizaţie autohtonă, s‐a constituit, prin secole, într‐
un adevărat focar de întreţinere vie a romanităţii, de
iradiere a creștinismului, într‐un spaţiu esenţial de
afirmare și continuitate a elementului românesc între
Dunăre și Marea Neagră. „Dintre ţările ce alcătuiesc
România de azi – afirma Vasile Pârvan – Dobrogea este
cea mai veche ţară română. Cu mult înainte ca dacii
din Dacia să se facă romani, dacii din Dobrogea au în‐
ceput să vorbească latinește, să se închine ca romanii
și să‐și facă orașe și sate romane…” 

Dincolo de natura și istoria ei fabuloasă, Dobrogei
îi mai sunt specifice afluxurile unor râuri de sânge.
Aduse de viiturile vremurilor peste românii băști nași,
ele au impus o coloratură omenească dintre cele mai
originale și mai expresive, mai eterogene și cosmopo‐
lite. „Caracterul de mozaic etnografic al Dobrogei –
nota Constantin Brătescu – nu se desminte în nici una
din epocile istoriei sale. Așa a fost soarta acestei ţări,
așezată la răspântia atâtor drumuri mari.” Din analiza
modelului de convieţuire ce s‐a creat aici, lipsit de note
conflictuale, se pot desprinde reguli și principii, ce
merg a sta la baza oricărui dialog interetnic. 

O altă caracteristică a acestui spaţiu ar fi aceea că
magicul și ludicul se îmbină în obiceiurile de peste an,
evidenţiind înclinaţia dobrogenilor către descifrarea
misterelor lumii, dar și către joc și destindere. Oamenii
de aici, cum am mai spus‐o, au darul povestitului. În
răspunsul său la chestionarul lui Nicolae Densusianu,
la 1895, un învăţător din Cuzgun (Ion Corvinul de as‐
tăzi) consemna: „Poporul din această zonă, în zilele
marilor sărbători, face mese la care se adună mulţi oa‐
meni; la aceste praznice, care mai de care începe a
spune ceva sau vreo istorioară.” Cele câteva volume
de „basme și povestiri tulcene”, din seria Arta povesti‑
tului în Dobrogea, culese de preotul și profesorul Ghe‐

orghe Mihalcea, din comuna Horia,
judeţul Tulcea, așa cum le‐a auzit din
gura unor povestitori ţărani, bătrâni
și tineri (apărute, în ultimii ani, sub îngrijirea, demnă
de toată admiraţia, a poetului și jurnalistului Olimpiu
Vladimirov) – vin să ilustreze pe deplin acest har în‐
ăscut al dobrogeanului. Și nu întâmplător el caută po‐
vestea. Numai sub ocrotirea ei, naratorul popular se
simte apărat, numai prin intermediul ei, el încearcă să
descopere semnificaţiile legăturilor dintre om și rea‐
litatea în care acesta se integrează. 

În special, pentru mine, partea de sud‐vest, dinspre
Dunăre, dar și dinspre graniţă, a Dobrogei, mi se relevă,
la fiecare întâlnire cu ea, ca un tărâm uluitor, cu ori‐
zonturi care se întind din real până în legendă, mai
puţin cunoscut din punct de vedere cultural. 

Colţul acesta îndepărtat, unde ispitele civilizaţiei
citadine ajung mai greu, merită o mai mare atenţie,
iar un tânăr și talentat etnolog, dacă l‐ar investiga, pre‐
cum proceda altădată Stan Greavu‐Dunăre, ar avea de
câștigat enorm. 

Mitul și legenda au asigurat oamenilor de aici ac‐
cesul la eternitate, le‐au facilitat iniţierea în tainele
existenţei și ale nonexistenţei, au democratizat, prin
mijlocirea fantasticului, misterului și fabulosului, în‐
aintea credinţei chiar, societatea rurală din zonă. Acesta
este și motivul pentru care miturile, legendele,
poveștile, istorisirile de tot felul au dăinuit tuturor in‐
temperiilor istorice și sociale ce s‐au abătut nimici‐
toare, deseori, asupra acestor locuri. Oamenii de aici,
în schimb, nu sunt niște sceptici, niște resemnaţi, ei
sunt plini de vioiciune și știu să ia viaţa în piept și s‐o
trăiască demn, cu înţelepciune și fervoare. 

Comunitatea rurală, pe care o evoc, este una înse‐
tată de spectacol, avidă să știe, să vadă și să audă tot
ce e cu putinţă. Nesaţul acesta e satisfăcut în cadrul
unor obiceiuri precum: Udatul ginerilor, Alergările de
cai, Dezlegatul fetelor, Strigarea peste sat, Cucii, Jude‑
carea pomului sterp, Mascații, Turca, Paliile, Paparudele,
Scaloianul, Vasilca sau Siva, Ielele, Marțiseara, Marina,
Păpușa, Dragobetele, Babindenul, Filipii, Rusaliile, Ur‑
sitorile, Vârcolacii, Scosul la Sânziene, Zborurile sau Bâl‑
ciurile ori Panairurile anuale și câte altele. Oamenii
știu că aceste datini „sunt de când lumea”, că poartă în
ele adevăruri și întâmplări de la începutul timpului.
Nu întâmplător, participând la ele, ori „punându‐le în
scenă”, pentru câteva clipe, au, și ei, sentimentul că
sunt veșnici. 

Fenomenul dobrogean, despre care fac adesea refe‐
riri, nu mă preocupă sub aspectul lui formal, de
suprafaţă – pitoresc, superficial, strict regionalist –,
rupt de Fenomenul românesc, ci în straturile lui pro‐
funde, ca parte a modelului ontologic al spaţiului și
omului românesc. Specificul dobrogean, pe care îl evoc,
se integrează specificului naţional, cu nota lui de ori‐
ginalitate, „mai subliniat”, cum ar spune G. Călinescu,
și anume el reprezintă partea de „meridionalism”, par‐
tea solară, a arhitecturii noastre sufletești și spirituale. 

SCRIITORII ȘI PLAIURILE NATALE

Mirajul Dobrogei
de Ovidiu Dunăreanu
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PRIETENII PORTO-FRANCO:

Ștefan Mitroi
Pușca

Am găsit într‐o dimineaţă
în pod
o pușcă veche și m‐am apucat 
s‐o curăţ de rugină.
Când am terminat‐o de curăţat
am zărit un soldat mititel
ieșind pe ţeava ei
și întrebând:
‐S‐a terminat războiul cu turcii?
‐Oho! i‐am răspuns,
au trecut veacuri de atunci!
‐Daaa? a făcut el ochii mari,
și‐a ieșit în întregime la lumină.
D‐asta am rămas eu în urmă
cu toate, 
l‐am auzit după aceea spunând.
Și din mititel cum era
a crescut în câteva clipe
aproape la fel de înalt ca mine.

‐Ce‐ai de gând să faci acum?
l‐am întrebat.
‐Să mă însor, mi‐a răspuns soldatul senin.
‐Cu cine? am zis.
‐Cum cu cine? s‐a mirat el,
cu străbunică‐ta!
Altfel cum crezi
c‐o să poată apărea bunicul tău pe lume? 
Urmând ca el să se însoare cu bunică‐ta, 
iar copilul lor, care e taică‐tu,
să se însoare cu maică‐ta, 
ca să te poţi naște tu!
‐Adică pentru mine
se întâmplă toate acestea?
‐Chiar pentru tine, deșteptule!
Și chiar sub ochii tăi
ca să vezi că nu te mint.
A trebuit să particip

la toate cele trei nunţi, 
ca să‐l cred.
Noroc c‐au avut loc în aceeași zi.
După care străbunicul s‐a
făcut iarăși mititel 
întorcându‐se
de unde venise.
Și‐n timp ce duceam
pușca îndărăt în pod
mi‐am dat seama  
că străbunicul eram eu
și că războiul cu turcii
urma să înceapă din nou.

De dragoste

La vreo săptămână

de la înmormântare,

bunicul i‐a trimis vorbă bunicii

că nu‐i vine bine groapa,

că‐l strânge.

Of, Doamne! s‐a pus ea pe bombănit, 

păi se putea să fie el mulţumit!

Când eram tineri

și mergeam pe la nunţi

îl strângeau încălţările.

Pe urmă a zis că‐l strânge verigheta

și și‐a dat‐o jos de pe deget.

Mai apoi

l‐am strâns eu de gât,

gata‐gata să‐l omor,

atunci când l‐am prins cu aia! 

Nu spunea cum o cheamă.

Aia avea prea multe nume.

Cum să le ţină minte pe toate?

I‐a cășunat pe groapă acum,

mai zicea ea,

dar când o să mă duc și eu

lângă el

ce‐o să mai zică?

Și s‐a dus,

însă nu‐l mai strângea

groapa acum, 

îl strânge ea în braţe,

ca în prima lor tinereţe,

Dar el cui să se plângă?

Și de ce?

Îi părea bine că sunt din nou împreună.

Își pusese chiar și verigheta

pe deget,

iar bunica nu mai putea de drag

știind că de acum încolo 

bunicul o să fie 

numai al ei.
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Mereu primăvară

Într‐o zi am luat
boabele de grâu din colivă
și le‐am semănat
pe câmp.
În primăvară
am văzut câmpul plin
de numele morţilor
din neamul nostru.
Începuseră să facă spic.
Credeam că pe la mijlocul verii
voi putea să le secer
apoi să le treier
și să merg cu ele la moară.
În toamnă
câmpul rămăsese tot verde.
Așa a și intrat în iarnă.
Nu s‐a schimbat nimic de atunci
Câmpul cu numele alor mei
e verde tot timpul.
Când stau cu faţa spre cer
în mijlocul lui
nu mi se face frig niciodată,
oricât ar fi gerul de mare.
Lungit între spicele care
mi se culcă pe frunte,
îmi este,
chiar și pe cel mai cumplit viscol,
mereu primăvară.
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Depopularea începuse în urmă cu câţiva zeci de
ani. Miracolul european atrăsese suflarea româ‐
nească ca într‐un iureș al speranţelor de neoprit.
Apoi venise prigoana. Prigoana romilor. S‐au întors
așa cum le fusese promis în locurile de unde pleca‐
seră. Dar n‐au mai stat multă vreme. Au fost mutaţi
în Oltenia, unde îi așteptau zeci de case părăsite.
Era clar că se preconiza o reașezare a ţiganilor risi‐
piţi prin toată Europa. Prima familie aciuată în satul
lor a însemnat pentru Ghiţă Bulumac  și dispariţia
câtorva zburătoare. Românul și‐a dat seama de unde
i se trage paguba, a înghiţit în sec și a tăcut. N‐avea
unde să se plângă. Poliţia dispăruse iar familia ţigă‐
nească era destul de numeroasă. Trebuia să fie in‐
conștient pentru a‐și permite să‐și revendice pa‐
guba. Avea o cloșcă cu pui abia ieșiţi din găoace. O
luă și o dărui ţiganilor. 

‐ Haoleu, rumânule! Pentru ce ne dăduși beleaua
asta pe cap? 

Lui Ghiţă îi venea să râdă.
‐ Să vedeţi și voi cum este de ușor să‐ţi faci rost

de niște zburătoare numai bune de pus în tigaie!, îi
spuse el mucalit, îndepărtându‐se. Rămași singuri,
ţiganii prinseră a se scărpina în cap.

‐ Ascultă, fa, Desdemono, dacă tai cloșca și o pui
în tigaie, nu‐i bine, mâncaţi‐aș!

‐ Nu‐i bine, Pardaiane, că ne mor puișorii!
‐ Și cu ce să o hrănim?
‐ Păi, mă duc eu la rumân și‐i cer un sac de mălai!
‐ Și  un sac de mălai ajunge, mâncaţi‐aș?
‐ Nu știu, mai vedem noi! 
De aceea românul nu se miră prea tare când se

trezi în curte cu Desdemona. Fu surprins numai de
tupeul ei, de altfel logic. De unde, de ne unde  îi dădu
un săculteţ de mălai. Ţiganca plecă fericită că i‐a
mers stratagema. Câtva timp după asta, nea Ghiţă
văzu cu îngrijorare alţi ţigani oploșindu‐se prin ca‐
sele foștilor consăteni. Cred că nu mai durează mult
și ne umplem cu alde ăștia tot satul, își zise el cu în‐
grijorare. După o săptămână se iviră alte cete de ţi‐
gani, pline de puradei ce se îndreptară glonţ spre
casele rămase de izbeliște.

‐ De unde veniţi?, întrebă bulumac într‐o doară. 
‐ De la centru, domnule! Am luat un scor de cetă‐

ţean corespunzător și ne‐am bunghit spre satul acesta.
‐ Ce aia scor? îi întrebă Ghiţă nedumerit. 
‐ Păi, ne‐a spus bulibașa, că am obţinut un rating

bun, mai bun decât România.
‐ De aia veniţi în casele românilor? nu se putu

reţine românul.
‐ Păi, ce să vă fac? Noi nu ne mai ducem prin câr‐

ciumi și Uniunea Europeană ne dă puncte. Nu mai

stăm în faţa calculatorului ca să ne
pierdem  timpul. Și iar primim
puncte. Dar cel mai mare punctaj îl
avem atunci când ne ducem la organe și dăm în gât
pe cei care fac nelegiuiri!, îl lămuri ţiganul alene. 

‐ Păi, să vă dea în Germania. De ce la noi?
‐ Pentru că noi suntem romi, adică  din România. 
Ghiţă își înghiţi celelalte întrebări. Ţiganul avea

dreptate. Și el îl alese pe cel dintâi ţigan sub acope‐
rire la cârma ţării. Curând nu mai rămase casă goală.
După un timp se trezi la poartă cu trei ţigani cu pă‐
lării mari, cu barba sură, ce păreau să aibă o vorbă
de spus.

‐ Domnule român, am făcut un stabor și am ho‐
tărât ca dumneata să ne fi primar. Avem nevoie de
așa ceva. Vrem și noi să fim în rândul lumii să apu‐
căm niște fonduri europene, că se dau de‐a moaca
și ar fi păcat să nu ne înfruptăm și noi!

Ghiţă Bulumac se frecă la ochi. Nu‐i venea să
creadă. Cât au fost românii în sat nu l‐au vrut vreo‐
dată să fie pus în cinste. Ba chiar era luat drept un
fel de nepriceput. De aia și  rămase ca ultim român
ce nu se năpusti peste graniţă.

‐ Eu vă mulţumesc, dar nu cred că fac faţă!
‐ Lasă, bre, că te ajutăm noi. Ţi‐l dăm ajutor pe

Aurică Stalin. Ăsta știe să facă de toate și‐ţi facem
rost și  de un rating bun!

‐ Și ce să fac cu el?
‐ Păi, o să pleci în excursii o să ai o viteză mai

mare pe internet, o să‐ţi poţi duce copii la cele mai
bune școli. Uite, dacă vrei, îţi plătim noi dările către
stat, pentru că o să primești tot atâtea puncte ca la
turnătorie!

Seara coborî pe o scară nevăzută deasupra lor.
Câţiva ţigani își scoaseră instrumentele muzicale pi‐
tite prin tot felul de locuri. Din pridvorul casei sale
Ghiţă privea pe furiș la mișcările gloatei. Curând
muzica începu să se audă din ce în ce mai puţin
dând senzaţia că se deplasau. Ghiţă se furișă după
ei. Vroia să se convingă că nu aveau secrete pe care
el să nu le știe. Îi văzu cum se îndreptau spre suhat
la piatra cea mare, despre care nimeni nu știa cum
ajunsese acolo. Islazul era cufundat în întuneric. Ţi‐
ganii aprinseră un foc din ciulini și crăci adunate de
pe întinderea lui lângă piatra înaltă de mai bine de
trei metri. Apoi începură să se învârtă în jurul ei.
Mai ales ţigăncile. La lumina flăcărilor începură să
se vadă pe lângă bătrânii ţigani bărboși, capete de
cai, sforăind ușor din când în când. Ghiţă stătea pitit
la marginea suhatului, într‐o sihlă de ciulini, cătină,
rugi de zmeură laolaltă. Nici nu și‐a dat seama când
niște dănciuci l‐au zărit. 

SCRIITORI VRÂNCENI

Ultimul român
de Gheorghe Andrei Neagu
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‐ Rumânule aici! strigară ei trăgând de tulpinile
uscate. 

Ghiţă n‐a mai avut ce face. S‐a ridicat în picioare
și a început să se îndrepte cu greu, clătinându‐se
spre locul unde bulibașa nu scăpa din privire întâm‐
plarea. Femeile tinere își aruncară tulpanele. Apoi
primul rând de fuste creţe. Bărbaţii se depărtară de
ele adunându‐se pe jos în jurul bulibașei unde erau
și lăutarii. Ţigăncile se roteau ca niște șuvoaie de
scântei lăsând părul lung să fluture în aer chiar dacă
era împletit în cozi. Își mai aruncară un rând de
fuste la fel de încreţite în chiote stridente. Nici blu‐
zele n‐au mai stat mult pe ele. Ţâţele negricioase și
pline au început să tresalte între lumina flăcărilor
și lumina razelor de lună. Bulibașa începu să bată
din palme, prinzând curaj și bărbaţii. Începură să
bată din palme în ritmul muzicii. Una dintre ţigănci
scoase de nu se știe de unde, o dairea  minusculă
scuturând‐o ritmat. Trupurile celor mai tinere ţi‐
găncușe se încinseră și mai mult. Ţiganii le urmăreau
cu ochii larg deschiși bătând ritmul și mai tare. Ulti‐
mul rând de fuste căzu de jur împrejurul pietrei în‐
alte cât un obelisc. Intraseră în transă. Nu mai per‐
cepeau ce se întâmplă în jurul lor. De aceea,
nuditatea de abanos ce șerpuia în jurul focului se
confunda cu umbrele nopţii. La un semn al bulibașei,
puradeii se opriseră din alimentarea focului cu gă‐
teje și ciulini. Efectul deveni și mai ispititor. Focul
mic lăsa întunericul să acopere goliciunea trupească
a dansatoarelor tinere. 

‐ Îţi place rumânule? întrebă bulibașa bălind pe
sub mușticul din lemn de cireș. 

Starea lubrică a putregaiului uman fusese ali‐
mentată din belșug cu vinul rozaliu, căpșunică  din
care se înfruptase cu lăcomie.

‐ Îţi place, bolborosi din nou bulibașa sperând să
primească răspuns.

‐ Cum să nu, îi răspunse de data asta Ghiţă. 
‐ Și nu vrei să apuci vreo una dintre ele?
‐ Cum adică s‐o apuc? 
‐ Uite, așa, o iei de mână în faţa staborului, îi jur

credinţă și ea te va sluji toată viaţa. În plus, o și mai
călărești de câte ori îţi vine și o să‐ţi facă o mulţime
de dănciuci, cum ziceţi voi, sau de puradei. 

Ghiţă se uită la ei, nevenindu‐i să‐și creadă ure‐
chilor. Îi vorbea  chiar bulibașa. Or, se știe, că vorbele
lui erau lege pentru toţi. Acceptă. Corpurile tinerilor
se învolburară până când întunericul fu străpuns de
un nou maldăr de vreascuri. 

‐ Didino, strigă bulibașa. 
Tuciuria mică brobonită de sudoare veni în faţa

lor. Părul pubian abia mijise. Broboane de sudoare
stăteau gata să‐i curgă de‐a lungul trupului. 

‐ Dacă o vrei, e a ta! Dar nu în seara asta, îi spuse
bulibașa.

‐ Așa să fie, consimţi românul. 
În câteva zile, se putea trezi cu pirostiile puse în

cel mai pur stil ţigănesc. Când focul se stinse, muzica

se ofili treptat, treptat. Ușor, ușor siluetele se risipiră
în noapte. Didina, fata lui Aurică avea să fie juruita
românului. Zorii zilei au coborât peste satul buimăcit
de vraja nopţii. Bolovanul părea insensibil și rece.
Focul a fost stins de pișatul câtorva ţigani ce aveau
vezica plină de atâta băutură. Aurică Stalin își aduse
o rubedenie pe post de poliţai și pe piranda lui drept
casier. Pardalian, fratele Didinei  era fericit că fusese
pus drept consilier. Trebuia să‐și dea  cu presupusul
despre treburile comunităţii. De aceea ca să se pună
bine cu ţigănimea, se trezi propunând o statuie pen‐
tru bulibașă, chiar în faţa primăriei. Până la urmă,
statuia se înălţă maiestoasă, pe un soclu înalt de câ‐
ţiva metri, din beton. De ziua bulibașei, toată comu‐
nitatea ţigănească se adună în faţa primăriei. Un
cearșaf gros ascundea privirilor statuia. 

Ghiţă era pregătit pentru așa ceva. Ba, chiar era
mulţumit de ce i se întâmplase. Îi veniseră și biletele
pentru un concediu în Bulgaria, la nisipurile de aur.

‐ Bine, mă, hai să o facem și pe asta! îi zise el ho‐
tărât. 

De când îi crescuse ratingul personal, căpătase o
siguranţă mai mare în decizii, iar glasul îi devenise
mai ferm. Uralele ţiganilor îl întâmpinară, de cum
ieși din primărie. Bulibașa ședea cu privirile îndrep‐
tate spre vârful cearceafului, ce acoperea statuia.
Avea gura căscată și gâtul amorţit de nemișcare. Din
colţul gurii, i se prelingea un firicel de salivă. Era fe‐
ricit.  Primarul apucă de colţul cearceafului dat de
Pardalian gata să tragă de el.

‐ Nu ne spui nimic?, îl ţintui cu întrebarea Stalin.
„Ce dracu să le spun”, gândi cu repeziciune Ghiţă

Bulumac. 
‐ Trăiască bulibașa! răcni el din rărunchi cu gând

să acopere muzica fanfarei. Îl auzi mai mult bulibașa,
decât restul ţiganilor, ceea ce părea să fie de ajuns.
Apoi Ghiţă trase cu putere de colţul cearceafului.
Nimic. Cearceaful părea lipit de statuie. Mulţimea
tălăzui, nemulţumită. Fanfara cântă și mai tare. Ghiţă
se opinti cu o sforţare neobișnuită. Învelită de cear‐
șaf, statuia se prăbuși de pe soclu, chiar peste el.
Greutatea imensă îl strivi pe loc. În faţa trupului
făcut piftie, fanfara amuţi. Sângele se prelinse în pie‐
trișul ce fusese adus lângă soclu. 

‐ Care uitași bă, să prinzi statuia de beton?, în‐
trebă Aurică. 

‐ Eu nu! se apără Pardaian. 
‐ Și acum, ce facem?, zise bulibașa, profund ne‐

mulţumit de eșec.
‐ O să vină poliţaiul nostru și o să facă acte de în‐

mormântare!
‐ Și statuia? întrebă bulibașa cu ochi iscoditori.
‐ O ștergem de sânge și o topim! Să nu ne aducă

ghinion!, zise Stalin.
Faţa bulibașei se posomorî. „Așa‐i. Dar ce frumos

i‐ar fi stat ca statuie…”, gândi el, ștergându‐și saliva
din colţul gurii, mofluz.



Plimbare prin pădurea de psalmi

Psaltirea
o pădure nesfârșită
psalmii
niște copaci înfloriţi
în rod
cu dăruire
vieţuind și murind.

Eu
pe cărări pândite de jivine sălbatice
bat la poarta fiecărui copac.

Psalmii
răspund ciocănitului meu
ca un xilofon
în tonuri de simfonie stelară.

Florile

Florile
ochi de lumină
zâmbet de curcubeu
parfum în vieţile noastre.

Prin ele
ţărâna
vorbește cu Dumnezeu.

Mirare

Atâţia ani Doamne
am crezut că te caut
și atât de târziu
mi‐am dat seama
de timpul irosit.

Tu erai lângă mine
eu trebuia
doar să‐ţi vorbesc.

Chemare la botez

Vino să te botez
în apa de la marginea timpului
ultima apă din care să ieși
viului viu.

Să‐ţi botez mintea
privirea
și ultimul cuvânt
care să vorbească
peste zgomotul
asurzitor
al umbrei
Turnului Babel.

Nou botezat
în haină invizibilă
ca și timpul
așa cum ţi‐a fost nevăzut
sufletul pe care
l‐ai căutat
pe toate cărările pământului
pe toţi norii
și pe toate orizonturile albastre.

Te botez
și‐ţi pecetluiesc
numele tău
cunoscut de Părintele ceresc
pe care l‐ai primit
când înotai
în ochiul lui Dumnezeu
din vechea biserică.

Eroii

Visători
pentru patrie
biruitori
pentru ţărână
sfinţi
pentru cer.
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Ușa albastră

Un convoi mortuar
se înșiră în urma dricului!

Toţi triști
cu pași măsuraţi
într‐o cadenţă de aripi moi
îngeri poate
ori diavoli sfioși
păsări molatice
bucăţi de nori
umezind genele.

Se mișcă blând convoiul
printre cruci aprinse
ca luminile la înviere
spre groapă
ușa albastră
parfumată cu tămâie și nard!

Trec toţi prin ea
ca oile la strungă!
doar mortul
se ridică
închide ușa și se întoarce acasă.
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Angela Baciu se pregătește să treacă la teatru? 
Căci asta pare să sugereze recentul său volum,

Mic dejun la Frida. 
Iar adierea noutăţii se simţea deja încă din volu‐

mele Charli. Rue Sainte‑Catherine 34 și Hotel Cam‑
beri. Poetă și omul de dialog cultural, Angela Baciu
se simte inspirată și evident atrasă de noile
modalităţi literare prin care scena și show‐ul au cu‐
cerit astăzi atenţia publicului amator de arta cuvân‐
tului. Poate că ar fi cazul să identificăm afinităţi între
autoarea de până acum și vocaţia unui regizor ce
promite o viziune dinamică.

Ceea ce este asumat generic drept poezie se în‐
săilează, în cartea cea nouă, într‐un adevărat scena‐
riu hibrid, când liric, când dramatic ori epic. Des‐
tructurarea aluzivă și transfigurarea obsesivă pun
în tensiune o anume  recurenţă ce încarcă, în plus,
scenele cu energie vag cinematografică. Nu vom
vorbi, așadar, de poeme, ci de scene, acte, replici,
fragmente ale stilurilor teatrale. Finalmente, cititorul
rafinat rămâne cu certitudinea că însăși lectura a
fost, de fapt, fie o audiţie radio sau o emisie inter‐
pretativă video‐vocală‐coregrafică, adică un recital
de scenă. 

Atmosfera monologului poetei în scenele cărţii
sale este aceea din Vocea umană a lui Jean Cocteau,
dar cu semn schimbat. În urmă cu 90 de ani (1930)
se născuse personajul feminin al lui Cocteau (atât
de strălucit întruchipat la noi pe scenă de Gina Pa‐
trichi, Valeria Seciu sau Oana Pellea) iar personajul
era unul tragic. Prin contrast, dar rămânând în
aceeași familie a monologului, cel din Dejunul An‐
gelei Baciu este euforic, pasional, erotic dar și pro‐
tector ca o yiddishe momme. Este vorba despre o
femeie îndrăgostită și care își învăluie iubirea în in‐
finite mantii sufletești, viu colorate. Așadar, adevă‐
rata zeiţă însufleţitoare a cărţii, la fel ca un abur in‐
dus de un cabalist, este vocea interioară a femeii
care își adulează iubirea împlinită. Iubirea vieţii!
Această femeie‐cuvânt nu este așadar, nici Vocea din
piesa lui Cocteau, nici Arkadina din Pescărușul lui
Cehov, nici Margareta din Maestrul și Margareta de
Bulgakov; ea nu trece prin furtuni emoţionale de‐
vastatoare și nu e tulburată de primejdia pierderii.
Prin contrast, femeia din Dejunul la Frida este un
râu liniștit și vesel, prin care dragostea curge lin și
irepresibil, frisonând prin reiterarea constantă a cli‐
pelor de iubire. Această voce este fericită să vor‐

bească unui iubit care îi împărtășește dragostea pen‐
tru totdeauna: 

dimineață devreme. alt mic dejun la frida: ouă
ochiuri ale tale au și șuncă roșii pâine cafea. fiecare
cafea băută cu tine e începutul adică zile măsurate

în cești de cafea…unde am mai auzit eu asta?

în ultima vreme nu mai pot să dorm nopți insom‑
niace bat la ușă confuze nu vreau să pierd nici o

clipă cu tine zilnic îți privesc ochii iar ți‑ai făcut o
rană în frunte a mai apărut un rid apoi mă cert cu

genunchiul tău când te doare. (dimineaţă devreme)

...O vom numi Vocea iubirii, pentru că ea evocă
momentele de renaștere ale zilelor, de dimineaţă
până seara, de luni până duminică, din ianuarie până
în decembrie, din an în an, ca pe un râs colorat, in‐
variabil același. Vocea iubirii este o veritabilă so‐
prană de coloratură care refuză rolurile tragice, pen‐
tru că știe deja gustul morţii și are interdicţie de a
le mai trăi. Cuplul de îndrăgostiţi, balerinul și scrii‐
toarea, se plimbă prin lume în stare de transă, zbu‐
rând adesea peste acoperișuri precum mirii lui Cha‐
gall. Dar cel mai adesea împart frăţește micile bucurii
din care e făcută realitatea banală și suportabilă.
Masa de cafea, micul ecran, holul cu scrumiere, pe‐
tecul de cer, cărţile:

„englezul care a urcat o colină, dar a coborât un
munte” este filmul din seara asta. hai că începe.

în curte la casa „blanche” privesc porumbeii. în
casa bătrânei de vis‑à‑vis ușa deschisă. scăunelul cu

perna roasă și papucii de stofă. ea nu mai e.

de câte ori intrăm în hol miros puternic de țigară
văduva de alături fumează aceleași țigări ca și tine.

chiștoace în paharul cu apă. lătrat de câine. 
(englezul care)

Trăsnite și, tocmai de aceea, extrem de utile în
economia cărţii, sunt episoadele despre oamenii
stângaci. Fiind, la rândul meu, stângace din naștere,
nu ascund faptul că m‐a interesat cu asupra de mă‐
sură viziunea despre stângaci a unei stângace, An‐
gela Baciu. Pe vremea mea, la orice școală în România,
a fi stângaci era o tragedie. Psihologia și Peda gogia
sovietică aplicate până prin 1965 în învăţământul
românesc îi considera pe stângaci un fel de persoane

INTERPRETĂRI
Angela Furtună: despre Angela Baciu

oameni buni, lăsați zimții să vină la mine1

1Baciu, Angela, Mic dejun la  Frida, Ed. Tracus Arte, 2020.
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cu handicap, iar la școală copiii erau forţaţi să de‐
prindă urgent scrisul cu mâna dreaptă. Măsurile de
convingere erau destul de agresive: în faţa clasei,
luam multe rigle la palmă, sub ropotul de tropăituri
și hohotele colegilor. La finalul anului, în mod bizar,
eu eram mereu premianta și olimpica clasei, dar tre‐
buia să suport și bătăile regulate cu rigla la palmă
în faţa clasei. De ce eram inteligentă, dacă scriam cu
stânga?, a fost una din obsesiile copilăriei mele mici,
răstimp în care eu credeam nemărturisit în supe‐
rioritatea mea, și mai degrabă tindeam să văd o
boală la ei. Dar fără să‐i jignesc, așa cum făceau ei
cu mine, stigmatizându‐mă și supunându‐mă unui
permanent bullying. Angela Baciu a încasat același
protocol anti‐stângaci! 

Delicioase, în carte, principiile despre cuţitul de
vânătoare cu zimţi, pentru stângaci:

dacă un cuțit nu are zimți, înțelegeți odată că e
foarte greu pentru stângaci, pentru că:

– nu pot tăia cozonacul
– venele

– un pepene roșu
– plicul de la anaf

– oameni buni, lăsați zimții să vină la mine. Și co‑
zonacul ăla să fie cu nucă.
Hotărăște‑te, zimții sau dinții
(dacă un cuţit nu are zimţi)

Cât despre sistematica obiectelor și fiinţelor pen‐
tru stângaci, aici capitolele din volum cuprind un
adevărat capital cognitiv extrem de util, fie chiar și
numai în situaţiile limită da‐da ‐ iste, când ai putea
să‐ţi pierzi mâna dreaptă de la Covid, ori când ai
putea să fii victima unui furt de mâna dreaptă (delict
foarte frecvent în știrile de la ora 17). 

Am luat note de curs deci și diploma pentru stân‐
gacii poetici, copiind cu scris de mână tablele poeziei
Angelei Baciu:

obiecte pentru stângaci. 1
cu care mână să deschidă ușa apartamentului?

în dreapta are o sacoșă plină, laptop‑ul pe umăr,
sub braț pachetul de la poștă, florile și factura de la

vodafone, în stânga hainele de la curățătorie și
geanta cu de toate. sub nici o formă nu va deschide

cu dreapta. că a tot obosit să se plângă că nu se
găsește un desfăcător de conserve și pentru ea, un

ibric, un decojitor de legume, poate un cuțit de tăiat
pește, sau măcar un pachet de cărți de bridge, nu
mai spun de o forfecuță de cuticule (ce îi place cu‑

vântul ăsta!) sau un ceas de mână pentru stângaci.

obiecte pentru stângaci. 2
în clasa întâia doamna învățătoare mă tot bătea

cu rigla de lemn la palmă de ce nu ești și tu normală
precum ceilalți copii, uite, toți scriu cu mâna

dreaptă. pe urmă, vecina de pe dumitru chicuș,
evreica aia cu ochii mari, leibovici parcă o chema,
dădea mereu din cap când mă vedea cum scriu cu
stânga pe genunchii zdreliți de atâtea căzături. la
școală stăteam în ultima bancă, să nu vadă ceilalți
cum mă scobesc în nas cu mâna stângă. lingura‑se‑

ține‑în‑dreapta‑furculița‑în‑stânga. ei, aș, cine a
mai scornit și asta? oricum, nu se vede. că, acolo pe
facebook nu scrie asta. nici că mănânci cu stânga,

nici dacă porți 42 la pantofi (nu poartă!), acolo
toată lumea e frumoasă, e bună și deșteaptă. toți își
dau like‑uri și emoticoane cu zâmbete, ador și ini‑

mioare. mi‑ar plăcea să mănânc pe facebook.

Rumegând roadele acestui curs intensiv, am tras
concluzia că și în acei ani, ceaușiști, bătaia la palme
în faţa clasei era ruptă din rai, la fel cum fusese bi‐
ciuirea la fesele urcate sus, pe Calul Bălan, în epoca
lui Ion Creangă. 

Împărtășesc cu autoarea cărţii același fior straniu
de solidaritate cu toţi deștepţii și sensibilii lumii,
oameni cu emisfera dreaptă foarte activă și cu pal‐
mele stângi foarte roșii de la bătăile pedagogice.
Noi, stângacii, ne vom răzbuna...răzbate vocea mută
a sufleţelelor de ciocolată de care ne amintim cu la‐
crimi în ochi... Ay, acești copiii care ne bântuie, cu
iubire și devotament...

...Dar să ne revenim din patos. Cartea aceasta este
despre Frumuseţea lumii. Despre puterea de a iubi
cu un extaz prudent faţă de simplitate și trăinicie.
Ne amintim de la Baudelaire: Frumosul este întot‐
deauna bizar. Nu vreau să spun că e vorba despre un
bizar rece și căutat, pentru că ar însemna atunci că
nu ar fi altceva decât o dihanie care ar ieși din rostu‑
rile vieții. Spun doar că el conține întotdeauna o anu‑
mită bizarerie, ceea ce îl face să devină acel Frumos
deosebit. 

Frumuseţea este că Angela Baciu  va urca în cu‐
rând pe scenă pentru a anima artiștii ce recuperează
în textele ei fiorul, umorul, graţia și candoarea de
care lumea noastră are atâta nevoie. 

Pentru autoare, Mic dejun la Frida a devenit ul‐
tima carte de dragoste și prima carte de iubire. O
piesă în două acte, pentru voce interioară și poezie
discretă, acompaniată de un balerin cu coup‑de‑pied
și coup‑de‑foudre, combinaţie rară pentru scena de
azi.
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Peste depărtarea mea s‐au înălţat dealuri și au
crescut păduri, iar corabia, care sunt, nu știu dacă o
fi ancorat vreodată într‐un port anume ori, cine știe,
poate că eu chiar m‐am născut plecând, de vreme ce
am spus lucruri din acestea: „faptul că te văd poate
fi doar un gând al tău”; „în ochii tăi s‐au înălţat două
dealuri de după care nu te mai pot vedea”; „luna
apune după propriile‐i dealuri” sau „în urma ta se
ridica colbul fin al înserării”. Cuvinte care mi‐au venit
după ce am privit în altă lume, precum eroul plăs‐
muirii populare despre tinereţea fără bătrâneţe… 

Frumuseţea, însușirea lui Dumnezeu cea mai
aproape de simţurile noastre lumești, ne este dată
pentru a ne convinge de existenţa Lui și, în
consecinţă, de a nu rămâne nimeni pe dinafară. Dar
să fim tare atenţi la cât de masivă e și prezenţa urâ‐
tului, venit în numele frumosului! Aici are dreptate
Nichita Stănescu când zice: „A gândi este cea mai
minunată formă a muncii”.

Cea mai de temut moarte nu vine din necredinţă,
ci dintr‐o credinţă falsă.

„Hristoșii mincinoși” sunt învăţături în care se
vorbește tot despre Hristos.

Omul iubit este un înger, iar cel care iubește
atinge perfecţiunea. 

Dintre toţi oamenii de seamă ai lumii, pe care
am avut ocazia să‐i cunosc, atât direct dar mai ales
indirect, pe primul loc pare a fi Karajan. Întotdeauna,
văzându‐l dirijând, gândeam că așa trebuie să fi ară‐
tat Dumnezeu când făcea lumea.

Ce este „cunoașterea lui Dumnezeu”? Întreb asta
deoarece mulţi își spun că Dumnezeu nu poate fi
cunoscut, iar dacă se găsește cineva  care să afirme
că‐L cunoaște acela săvârșește, fără îndoială, o mare
blasfemie. Cât se poate de greșit, așa ceva spun doar
cei restanţieri la capitolul cunoaștere. Posibilitatea
de‐aL cunoaște pe Dumnezeu e o realitate precum
aceea acunoașterii de sine și ne este făcut cunoscută
în cuvintele Lui din Sfânta Scriptură. De aceea când
ne rugăm nu primim răspunsul dorit, deoarece
acesta atârnă  de cunoașterea condiţiilor pe care le
impune Dumnezeu: credinţa și faptele credinţei. Ru‐
găciunea trebuie făcută în „duh și adevăr” și să fim
pe calea spre aflarea Împărăţiei Cerurilor. Tot astfel
se dobândește și mântuirea/nemurirea. Dacă Iisus
S‐a jertfit pentru ca noi să putem redobândi statutul

de fii ai lui Dumnezeu, asta nu în‐
seamnă că, de‐acum, noi putem să
și aţipim, nu, mântuirea este urma‐
rea lui Iisus, trecerea prin aceleași
situaţii de viaţă prin care El a trecut  atunci când
era om pe pământ („Călcaţi pe urmele Mele!”). Mân‐
tuirea este un premiu obţinut ca urmare a împreună‐
lucrării omului cu Dumnezeu. 

Cel puţin în materie de scris există două viziuni
fundamentale, una istorico‐politică și alta teologică.
Viitorul cărţilor noastre depinde de încărcătura de
absolut investită în ele, de calitatea muzicii, care
mereu vine întru ajutorul textului.

Fără marile capodopere ale culturii europene ro‐
mânul nici azi n‐ar fi trecut de folclor.

Prin definiţie poetul este omul sensibil la
frumuseţe, atât cea văzută cât și nevăzută (ca stare,
sens). Poetul nu e pentru că a ales el să fie așa, ci
pentru că așa a fost hotărât de Dumnezeu de di‐
nainte de naștere. Meritul lui stă doar în aceea că a
răspuns la o astfel de chemare.

Așa numitele „coincidenţe” nu sunt decât mâna
lui Dumnezeu.

Nu există poet fără o gândire/viziune de dimen‐
siune metafizică, care să facă posibil transfigurarea
frumuseţii din preajmă într‐una cosmică, îvestită cu
puterea de a salva lumea (Dostoievski). Asta în‐
seamnă că, la un poet, nu atât talentul contează, cât
inspiraţia/mesajul, altfel se ajunge la ceea ce spune
Mihai Eminescu în Criticilor mei: „E ușor a scrie ver‐
suri/ Când nimic nu ai a spune,/ Înșirând cuvinte
goale/ Ce din coadă au să sune”.

Fiul rătăcit a ales bătrâneţea fără tinereţe, iar
tinereţea fără bătrâneţe a rămas pentru fiul de acasă.

Biserica trebuie să fie una cum și capul ei – Hris‐
tos – este unul, altfel avem de‐a face cu „hristoși
mincinoși”. De ce s‐a fărâmiţat Biserica? E greu de
înţeles. Și de ce Biserica Ortodoxă tezaurizează
credinţa cea dreaptă, când știut este că însuși Iisus
Domnul a zis lui Petru: „Tu ești Petru și pe această
piatră voi zidi biserica Mea, pe care porţile iadului
nu o vor birui”? Așa se înţelege de ce mormântul
acestui apostol este la Roma, iar în ce privește ade‐
vărul din „Porţile iadului nu o vor birui” acesta se
armonizează cu cel privind soarta bisericilor apo‐

UN ESEU de Constantin Oancă

Gând și zile
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caliptice (vezi Apocalipsa lui Ioan). Prin urmare dacă
un fiu poate să rătăcească pe la porţile altor dum‐
nezei, atunci de ce să n‐o poată face și biserica? Cred
că Duhul lui Dumnezeu nu stă pururea în biserică,
așa cum s‐a spus și despre om (Geneza, capitolul
6). La fel e și cu mântuirea, ea nu este un dat, că de‐
ar fi așa degeaba ar mai fi venit Mântuitorul, iar con‐
ceptul de pocăinţă ar rămâne, pe lângă multe altele,
inutil. Biserica nu poate să ofere mântuire, cel puţin
în timpul cât este fărâmiţată. Soluţia ar fi ecumenis‐
mul, adică întoarcerea la Evanghelie, așa cum era
ea la început.

S‐a observat că ideea ecumenică îgrijorează bi‐
sericile, ajungându‐se la a fi percepută drept ca o
lucrare a celui rău (până unde s‐a ajuns!). Dar,
fraţilor, ecumenismul nu‐i New Age, este o mișcare
din interiorul creștinismului, pe când New Age este
mișcarea de minimalizare a acestuia, aici importanţa
credinţei noastre este egală cu a celorlalte religii,
iar despre Iisus Hristos rămân aici doar vagi urme
și asta nu îngrijorează pe nimeni, că trebuie spus,
mișcarea cu pricina a luat‐o cu mult timp înaintea
ecumenismului, tineretul cel puţin are deja o cultură
în acest sens, pornind de la premiza că religia
creștină e o invenţie a preoţilor, nicidecum o
revelaţie dumnezeiască și, prin urmare, este
depășită. Pentru tineretul nostru studios New Age
ar fi soluţia viabilă a păcii în lume (nu și a nemuririi),
mai ales că se aduce drept „argument” versetul biblic
(scos din context, evident) „Eu n‐am venit să aduc
pace, ci sabie” (parcă nici nu   s‐ar fi auzit de sensul
figurat al cuvintelor, de simbolistică etc.). Cauza cau‐
zelor este absenţa culturii biblice, singura care asi‐
gură mântuirea.

De ce ne vine uitarea? Deoarece ne‐am tot plâns
că, deși iertăm,  nu putem să și uităm. În felul acesta
uitarea trebuie privită ca fiind un ajutor de la Dum‐
nezeu.

De ce Dumnezeu spune că unii oameni sunt aleși
de dinainte de‐a se naște? Este aceasta  predesti‐
nare? Nicidecum, singura explicaţie e că El vorbește
din eternitate și vede de dinainte cine va răspunde
chemărilor Sale. Aceia sunt oamenii aleși. De pildă
cei  ce iubesc muzica din toată fiinţa lor sunt
înzestraţi cu ureche muzicală, ceea ce alţii nu au,
oricât ar vrea. Iată puterea dragostei și a frumuseţii
(care nu sunt din lumea asta), aceea de a schimba
natura lucrurilor.

Unii scriu versuri, iar alţii chiar sunt poeţi.

Unui prieten: eu am venit acasă la tine, iar tu ai
venit în inima mea.

Scrisul este ca o  îndrăgostire de ceva/cineva din
viitor.

Timpul este o clepsidră prin care trece lumea cu
pustiurile.

Nu trebuie să fii neapărat cineva ca să poţi spune
și tu ceva.

Concret: atunci când o maladie (precum Covid
19) ne cercetează, pe lângă miros dispare și  gustul.
Dar atunci când ne lipsește bunul gust, despre ce
fel de virus se poate vorbi?

Urechea muzicală, bunul gust, bunul simţ (și câte‐
or mai fi) sunt aripi ale noastre care au făcut pe Ni‐
chita Stănescu să‐i numească pe oameni „păsări na‐
maiîntâlnite”, iar simţul eternităţii l‐a făcut pe Mihai
Eminescu să spună așa despre omul‐poet: „Numai
poetul,/ Ca păsări ce zboară/ Deasupra valurilor,/
Trece peste nemărginirea timpului”.

Cum va atrage Dumnezeu la El pe toţi oamenii
(conform Evangheliei de la Ioan 12: 32)? Prin
frumuseţile naturii, prin gândire (descoperind bu‐
curia cunoașterii și a înţelegerii relaţiilor strânse
între văzute și nevăzute), prin muzica stelelor și mai
ales prin Cuvântul Său.

Pe lângă frica de‐a nu‐l găsi, pe omul căutat, mai
este și frica de‐a nu‐l pierde.

Rugăciunile către Dumnezeu de multe ori nu sunt
onorate din varii motive: a) nu știm cum să ne rugăm.
Cum? În duh și adevăr (a se vedea capitolul 4 din
Evanghelia de la Ioan); b) nu știm ce să cerem. Ce
trebue cerut? Cel mai important lucru: descoperirea
Împărăţiei Cerurilor; c) „să nu bolborosim aceleași
vorbe ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o
mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi” (Matei 6: 7).

Eu cred că poezia este expresia traducerii în cu‐
vinte a muzicii. Se deduce ușor faptul că între cele‐
lalte arte muzica este prima, așa cum mai ales poeţii
simboliști au remarcat‐o, poemul lui Paul Verlaine
Muzica înainte de toate rămâne memorabil în acest
sens. Un argument suficient este cuprins în expresia
„muzica sferelor”, care e o metaforă pentru
perfecţiunea creaţiei.

„Mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleși”, deoarece
puţini aud vocea lui Dumnezeu, iar dintre aceștia și
mai puţini răspund. Poate că la asta și gândea Mihai
Eminescu când scria Numai poetul. 
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SCRISORI NETRIMISE

de Sterian Vicol
Există

Poetului Nicolae Dabija

Există un loc pe pământ, pândit mereu
de cineva, fără frică de Dumnezeu!

N‐are nici margine, nici început,
Îi cântă de veacuri, unda de Prut!

Pe orbita undei, când soarele răsare,
poeţii se‐ntreabă dacă e vreo scăpare...

Doar ochii lor văd cum din pământ
vântul scoate rădăcini până‐n cuvânt!

Există un loc pe pământ, râvnit mereu
de cineva, mereu iertat de Dumnezeu!

martie 2021

Coroana lor

Sonet dedicat poeților moldoveni plecați în ne‑
murire:

Ioanid Romanescu
Mihai Ursachi
Cezar Ivănescu
Dan Laurențiu
Adi Cusin
Grigore Vieru

Cine aude stejarul de‐acasă
și‐a cui e crucea versului ce‐nscrie
vrerea poeţilor, rod în pustie,
chiar fruct oprit, ori rană nou culeasă?

Dar vârful de stejar, lance‐n câmpie,
le‐nalţă spre cer, clipa‐ntâi rămasă
tinerilor miri, în grai și mireasă,
la nunta lor de sfântă poezie!...

Ei, care‐au scris cu ascuţiș de coasă,
(azi Doamne, ce scribi o mai bat și‐o lasă?)
mai poartă zborul cu‐azur, sub câmpie?

Cu lux de‐amănunte, cine știe
unde‐i floarea cărţii lor ce adie
stejarul viu în coroana‐i aleasă?

Calea Ferată

Și Calea Ferată îmbrăcată cu flori
de măcieș în coastă, și ea uneori
se‐adâncește în malul nisipos
Ce poartă trena umbrei până jos —

Roţi cu spiţe de oţel, o, roţi
pe care‐au venit și sfinţi, și hoţi,
și ele stau ca într‐o vatră
pe‐o linie ferată, pe linia cea moartă

Și Calea ferată, sub Calea Lactee,
penetrează sămânţa în Mama Gee,
fiindcă totu‐i de durată, fără plus, 
doar răsăritu‐i fierul fără apus.

Vin pelin

Îngropat în lumina stelelor moarte,
mai venind din hău câte un glas, 
în suliţa amiezii, într‐o parte,
se‐aprind macii câţi au mai rămas

Dar unde‐i punctu‐ales drept sprijin
daca nu în groapa ce iar luminează
chiar și cupa plină cu vin de pelin 
la care și regi, și cerșetori delirează?

Simpla scrisoare
(Criticilor mei)

Sub cuvânt de onoare, tot ce‐am scris
pare sau nu, scrisoarea unui proscris
care‐n viaţa lui scurtă, prea lungă,
poezia l‐a‐ncercat, să‐l străpungă...

Vreau, cât voi mai fi, să nu mai scriu 
despre stejarul feţuit a sicriu, 
el putea fi, ușor, o foaie de scris 
pentru cel Iad sau alt Paradis.

Oriunde, unda bate în malul de nisip,
când eu cu sunetul de clopot mă‐nfirip, 
sau nu mai e, adio, decât o simplă poveste 
care o fi fost odată și poate este...
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PAGINI DUNĂRENE

Antipoveste gri
o proză de Dan Plăeșu

A fost odată un împărat. Gri. El n‐a dorit să fie
astfel, săracul, dar așa au vrut alţii. Când s‐a dus
Mai‐marele Cetăţii ca să‐și ia culoare de la Consiliul
Suprem în Dungi, cei de acolo mai întâi s‐au mirat
foarte:

‐ Dar ce‐ţi veni, moșule, să‐ţi faci împărăţie? Că
numai dumneata mai lipseai...

Iar împăratul a dat să le explice motivul, că ar
vrea și el s‐o ducă mai bine, dar mare lucru n‐a apu‐
cat să îngaime, fiindcă răspunsul Consiliului a venit
scurt:

‐ N‐avem! Nu mai avem culori!
Însă Împăratul Cel‐fără‐de‐culoare a insistat, așa

că, pentru a scăpa de gura lui, Consiliul i‐a oferit ne‐
grul.

‐ Dar nu se poate, taică, a sărit ca ars solicitantul.
Cum să fiu eu negru? Da’ ce, sunt personaj de film
horror sau împărat cinstit?

‐ Dacă nu vrei chiar negru‐negru, atunci te facem
gri.

Și gri a rămas. L‐au omologat, l‐au înregistrat, i‐
au dat hârtie la mână, a plătit ce era de plătit, a dat
șpaga ce era de dat și a venit acasă cu certificat co‐
lorat. Acolo îl aștepta, firește, nevastă‐sa, împără‐
teasa:

‐ Ţi‐au dat, mă, culoare?
‐ Mi‐au dat.
‐ Care? Ia să aud de ce‐ai fost în stare.
‐ Gri. Asta‐i culoarea mea.
‐ Gri?! Dar ce culoare‐i asta? Miroase a mort. De

la gri la negru nu‐i decât un pas.
‐ Altceva nu mai era, femeie. Împăratul Roșu e

tot mare, cel Verde – la fel, de cel Galben nu te poţi
apropia din cauza puzderiei de servitori din preajmă,
cel Albastru e sus de tot, cu capul în nori, cel Roz
abia a venit la putere și nu‐i chip să‐i iei tocmai
acum culoarea, cel Brun e cine e, de Portocaliu nu
mai vorbesc. Până și Căcăniul era dat...

‐ Eram sigură că mare brânză n‐ai să faci. Păi,
dacă asta ai căpătat, cu asta guvernezi. O să te văd
eu cum vei face profit din culoarea gri...

‐ O să le explic supușilor mei că asta‐i treaba, altă
culoare nu s‐a putut obţine, iar ei, dacă ţin la împă‐
răţie, or să tragă tare și‐o să ieșim la mal.

‐ O să ieșim pe dracu’! Cum o să mă duc eu la re‐
cepţiile împărătești îmbrăcată în gri?

‐ Da’ de ce să te duci?
‐ Da’ de ce să nu mă duc?
‐ Ai să te duci numai dacă te‐o chema.
‐ Și n‐o să mă cheme?

‐ Rămâne de văzut. Să facem în‐
tâi profit, să ne întărim împărăţia,
să intrăm și noi în lumea bună, iar apoi vom vedea
ce‐o ieși.

A ieșit praful. Evident, de culoare gri. Mai precis,
în împărăţie lucrurile n‐au mers bine deloc. Împă‐
ratul trăgea cât trăgea, însă nu prea putea. Disperat,
a apelat chiar la o soluţie de avarie: a dat jos din
pod șaua de pe calul tătâne‐său, ăla de mâncase cân‐
dva  jăratic – calul, nu tat‐su – a fluierat patrupedul
cu gând să‐l pună la treabă în folosul împărăţiei, dar
animalul nu i‐a răspuns, murise de mult de bătrâ‐
neţe, așa că demnitarul Gri șuierase în vânt. Îl auzi
totuși Prâslea – Prâslea unuia, nu al lui, că el n‐avea
copii – iar Prâslea ăla își aminti că trebuie s‐o întindă
și el peste nouă mări și nouă ţări, pe urmele fraţilor
și surorilor sale, duse, duluţă, după părinţi tehnico‐
lori și bogaţi.   

Iar în acest timp poporul tot privea în sus, aștep‐
tând o minune, să‐l vadă poate pe împărat venind
(cu banii de salarii și de pensii) pe un cal alb. Dar
calul, vă spuneam, nu mai era în viaţă, necum să fie
alb, așa că bieţii supuși nici nu trăiau, nici nu mureau.
Toate au mers așa până într‐o zi, când împărăteasa
Gri își aminti că nu fusese chemată încă la nicio re‐
cepţie regală, reproșându‐i asta șefului ţării. Însă
bietului vârf numai reproșul nevestei îi mai lipsea,
așa că dădu să‐i explice consoartei că împărăţia lor
e pe drojdie.

‐ Da’ ce, drojdia nu se poate vinde? sună replica
băţoasă a dumneaei. Ia să gândim puţin economic! 

Atunci pe loc parcă li se luase un văl gri de pe
creier. Hotărâră să vândă tot ce mai aveau prin
ogradă și...

‐ Și acum te duci dumneata din nou la ăia cu cu‐
lorile și le ceri o nouă licenţă. Să‐ţi dea Negrul. Dacă
tot ne‐a luat Dracu’, să se și vadă.Tu vei fi Împăratul
Negru, eu – Împărăteasa Neagră, deschidem un han.
O să‐i spunem „Nu e Dracu’ chiar așa de negru” sau
„La Iadul vesel” ori „Vă invităm pe Lumea Cealaltă”,
ca să‐i atragem pe turiști.

‐ Și crezi c‐o să vină lumea?
‐ Ba bine că nu. Unii au cam încheiat socotelile

cu viaţa asta, așa că ard de nerăbdare să treacă Din‐
colo. Pentru alţii așa e mai trendy. Băgăm și diavoliţe
în bikini, paturi în formă de sicrie, mașini‐dricuri
pentru excursii de plăcere. Iar când ne vom mai în‐
trema, dăm o recepţie pentru toţi împăraţii lumii –
câţi au mai rămas – ca să vadă și ei cât de negru și
bine se trăiește pe la noi...
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CRONICĂ LITERARĂ de Adi G. Secară

Sterian Vicol: O sută și una de poezii, Editura Academiei Române
Căutarea și re‑cunoașterea Totemului*

Heidegger, atunci când îl comenta pe Georg Trakl,
în textul „Limba în poem” („Originea operei de artă”)
scria, printre altele:

„Orice mare poet nu scrie decât pornind de la un
unic Poem. Măreţia sa se măsoară după gradul în
care el îi este încredinţat acestui Unic, în așa fel încât
el are putinţa să‐și menţină rostirea sa poetică în
stare pură în acest Unic.

Acest Poem al poetului rămâne neexprimat. Nici
una dintre creaţiile poetice luate separat și nici an‐
samblul lor nu spun tot. Cu toate acestea, fiecare
creaţie poetică în parte vorbește pornind de la în‐
tregul acelui unic Poem și îl rostește pe
acesta de fiecare dat.(...) Dialogul autentic
cu Poemul unui poet nu este decât cel care
se desfășoară într‐o manieră poetică: dialo‐
gul poetic dintre poeţi. (...) Dialogul care se
naște între gândire și creaţia poetică tinde
să scoată la iveală esenţa limbii, pentru ca
muritorii să înveţe din nou să locuiască în
limbă.”

* * *
O antologie precum „O sută și una de poezii”, în

colecţia deja consacrată, prestigioasă a Editurii Aca‐
demiei Române, sub semnătura lui Sterian Vicol,
exemplifică concret cât se poate de bine meditaţiile
filosofului german de mai sus. Nu numai pentru că
legendarul poet gălăţean numește acest volum „carte
de căpătâi” într‐o dedicaţie!

Filosofic vorbind, „Poemul Unic” este de… Căpă‐
tâi! Firul roșu al acestui Poem este de urmărit, de
găsit, de împletit cu firul alb al înţelepciunii, noul
fir fiind unul al unei muze din totdeauna, Ariadna,
ducând către înfruntarea de pe urmă a Destinului
când, între puritate și gândul, tournierian, că puri‐
tatea este vitriolul sufletului, poţi avea certitudinea
că Viaţa‐Versul a avut sens!

Deseori mă gândeam care român s‐ar potrivi unei
cărţi precum… „Zorba Grecul” Care român ar putea
fi... exemplar! Nu perfect, evident! Dar să aibă Bu‐
curia de a fi a personajului lui Kazantzakis, să aibă
acel dans al plenitudinii, al nebuniei ca purificare…
Dacă Sterian Vicol nu a fost și nu este chiar ca un
Zorba, Poezia sa, Poemul Unic este ca un dans… al
arhetipului (pe un „Platou sublim”).

Dans al stelelor pe firmament (nu, nu întâmplător
primul poem, din prima carte, devenit primul din
antologia de căpătâi este „Calea Lactee”!!!), dans al
Iubirii care, dantesc, le mișcă pe‐aceste stele, dans

al Vinului primordial (trans‐figurare, trans‐cuvân‐
tare a Sângelui), „vinul cel senin” (oare să aibă Gas‐
ton Bachelard o scriere cât de mică despre Vin așa
cum are despre Foc, Aer, Pământ, Apă?), dar și al
Cucutei, dans al Rănilor‐care‐sunt‐Oamenii de la
naștere până la Înviere, și oameni sunt și Poeţii care
„vin mereu însângeraţi/ prin mijlocul câmpiei și
duc,/ ei duc în vorba lor metafore precum/ faguri
dulci de miere spre amiază/ și trec peste râuri, ușor,
către munţi/ și nimeni, aproape nimeni, nu știe/ că
stelele și Calea Lactee/ sunt imagini din poeme stră‐
vechi/ la care cu genunchii pe talger de piatră/

Părinţii se roagă,/ Fiii se miră,/ și vocile lor
de bătrâni și adolescenţi/ plutesc ‐ impon‐
derabile trupuri ‐/ în sferă, și duc pânze so‐
lare/ și le‐așază peste case și morminte/ pe
rana ochiului/ precum pietrarii piatra/ una
lângă alta, una peste alta.”

Pietrar al umbrei pietrei, poetul, moldo‐
vean exemplar al Ţării de Jos a Moldovei is‐
torice, cantemirește descrise, locuind întru
graiul său, prin Scrierea sa nicicând n‐a vrut

să‐și părăsească, trădeze Sacra Copilărie, unde se
ghemuiește Neamul, Familia, toată Viaţa, chiar dacă
ispite au fost…

* * *
În altă viaţă scriam:
„Înrudit zodiacal cu Blaga (și pe ici pe colo și li‐

terar), văr peste timp cu Epicur, Sterian Vicol se va
schimba, în mod special, cu ultimele sale volume,
într‐un Socrate al sacrului erotism perpetuu, cu lu‐
ciditate așteptând... că timpul trece, necruţător cu
„semenii” săi care refuză pasiunea, sentimentalis‐
mul.”

Tot atunci, mai exact prin 2003, mai scriam, re‐
feritor la volumul „Clipa tăind fierbinte hohotul ză‐
pezii”:

„….Sacralitatea este un atribut liric (deși este mult
mai mult) de care, aici, autorul nu se poate lipsi. În‐
geri nu prea bucălaţi populează versuri, icoane își
revarsă blândeţea privirilor peste războinicul
(aproape) de neîmblânzit: „Corabia‐icoana icoana‐
corabia n‐au/ început și sfârșit n‐au nici viaţă n‐au/
moarte cu prima se‐ajunge sau nu la un/ ţărm unde
alte corăbii pornesc spre alte lumi/ lumi vii lumi
moarte în timp ce icoana/ numai ea scobită în lemn
invadează unghiul/ din cubul odăii în care părinţii
trec în copii/ mai ceva decât mierea în carnea omului
abia/ apoi fiindcă icoana din trupul corăbiei plânge/
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câteodată și corabia o leagănă‐dezleagănă/ ca o
mamă încep exerciţiile de iniţiere în/ toiul nopţii
pentru a atinge steaua care/ nici n‐a răsărit icoană
corabie în carnea/ unui spirit altul mereu". Corabia,
element de recuzită lirică care îl însoţește pe poet
de la debut până astăzi. Și, fiindcă veni vorba de re‐
cuzită, remarcăm în acest volum o oarecare prefe‐
rinţă pentru aparentul insignifiant: litere, silabe, al‐
bine, clopoţei, seminţe, scrumiere, fructe, sâmburi,
iarbă, nisip, polen, flori, pescăruși, cuiburi de rân‐
dunică, mânji. Albinele zumzăie des prin poemele
sale. Albina, simbol, printre altele, și al sufletului
dar și (oarecum paradoxal) al zeiţei‐mamă, suge‐
rează quasianalitic atașamentul poetului faţă de
mama sa intrată în mitologie odată cu poemul “Prea‐
curata Ilinca”: “Fiindcă n‐am învăţat greaca, iată‐mă
aproape bătrân,/ bătrân, cum nu înţeleg eu‐ înţe‐
leptul‐/ sunetul pietricelelor adunate grămăjoară/
lângă biblia găsită‐n piaţa publică din Atena/ de
preacurata Ilinca‐// Preacurata Ilinca, cea din ţinutul
Zbancului, Gliganului,/ Purcariului, Zoiţanii, dintre
La Sărata, Pe Deal/ Și Pe Vale, între cuibarele satelor
Mânăstire,/ Mălușteni, Aldești și Sâpeni, la Ţuţcani,/
Ea, Preacurata Ilinca purtând mămăliga/ între filele
aurite ale Bibliei.”

Esther, personajul Sylviei Plath (un alter ego al
autoarei) din „The Bell Jar”, încercând să‐l contrazică
pe un cinic viitor medic, îi răspunde acestuia că praf
este și orice cadavru, și orice bolnav pe care medicii
au impresia că‐l vindecă: „Toate sunt praf de praf
de praf”. Dar, crede ea, „o poezie bună dăinuie mult
mai mult decât o sută de oameni din ăia la un loc.”

În lupta aceasta cu dăinuirea, chiar și de o clipă
(înșelătoare clipă!), Sterian Vicol pare să se împace
cu zăpezile de altădată și cele din viitor… La final
invocă ninsorile și întinde mâna cu dragoste (și mâ‐
nie îmblânzită) către “o mână nevăzută” care începe
să scrie la un manuscris despre cum văd muritorii
hohotul zăpezii…

Dar, dincolo de orice Poezie și orice Omăt, din
adâncuri, firul de praf, cântând că zădărnicie e totul,
dust in the wind, așteaptă, știind că victoria este a
lui: „O, el este oriunde suntem în viaţă ori moarte/
trece sfântul neînvins invizibil El/ vârful nostru de
lance El strălucind în coroană/ El însuși rege și rob
tuturor la Amin”. Mda, praf este totul, dar rănile ră‐
mân dincolo de zădărnicie. Indiferent dacă sunt răni
ale bucuriei de a fi sau ale durerii de a pierde obiș‐
nuinţa cu viaţa…”

Poemul „Firul de praf”, semnat Sterian Vicol, este
de găsit în splendoarea lui și în antologie, la pagina
81!

* * *
Între timp, până astăzi, la „Școala grecilor” se

pare că s‐a întors mai mult decât serios, până la oa‐

rece polemică, („Prietenul meu grecul‐grec,/ mi‐a
minţit până și graiul/ de pe‐o gură de cuţit când/
mi‐a strigat că versul meu/ e‐un coridor de litere/
mirosind a abator./ Sunetul sandalei iartă totul,/ ca
și plânsetul vinului nebăut!), dar muzele, că o fi Pe‐
nelopa sau o zeiţă, au adus Pacea, Împăcarea de care
ziceam și în 2003 (La urma urmelor, Poetul este un
om al Păcii, al Prieteniei!), peste secole, așa cum un
Rumi este cunoscut mai degrabă ca Mevlana în unele
locuri, și Sterian Vicol având șanse mari să fie cu‐
noscut ca (un) Femios al începutului de mileniu trei
după Hristos!

Deoarece tot ceea ce s‐a publicat sub semnul me‐
moriei lui Femios are toate șansele să rămână… Ca‐
podopera Maxima, operă de maturitate deplină, de
o complexitate aproape gata să prindă în mrejele
sale… Poemul Unic de neprins:

„Și umblu pe câmpie ‐ un veșnic peregrin,/ Mi‐e
sete de un deal c‐un zumzet primitiv,/ pământul știe
graiuri, pământului mă‐nchin,/ În fiecare fir, ce Mag
o fi captiv?”

Fir (și fragment) ce mi‐aduce aminte de o
discuţie, alta, din același roman al Sylviei Plath:

„‐ Știi ce e o poezie, Esther?
‐ Nu. Ce ? am întrebat e
‐ Un fir de praf.”
Dar și de teoria filosofică, culturală a menţiona ‐

tului Blaga, cu alternanţa deal‐câmpie, poetul fiind
al unui spaţiu mioritic care, de fapt, este unul arca‐
dian, pastoral universal, falsul socratism la care fă‐
ceam aluzie devenind un pre‐socratism (în care dio‐
nisiacul învinge la puncte apolinicul) sui generis,
timpurile fiind învinse (poate și pentru că Rilke a
scris acestea cândva, în „Sonetele către Orfeu”: „Chiar
dacă lumea se schimbă în zbor/ precum al norilor
chip/ tot ce și‐a atins împlinirea/ recade în străve‐
chime.”):

„Cad, grecule‐grec, cărţile sfinte din nori/ când
lunganul de sânge, iată, vânează/ ceea ce tu n‐arăţi
de multe ori/ cărţile și roua ierbii la amiază!”

„Ţărâna cea grea”, „Cel care”, „Copiii căpătâi”, „Dis‐
curs liric despre frică sau Norul de cerneală”, ca să
ne referim doar la câteva poeme inedite, scrise între
2019‐2020, cuprind Fiinţa care adeverește că „în
chip poetic locuiește omul”, confirmând că „a fi poet
în timpuri sărace înseamnă: să te apleci, prin cântec,
asupra urmei zeilor dispăruţi.” Ascunși în cuvinte,
în potriveala cuvintelor!

* * *
Cu sau fără voie, poetul este dependent de ceea

ce scria Aristotel în „Fizica” sa: „Însă pare să existe
ceva imens și greu de cuprins cu mintea, toposul ‐
adică spaţiul‐loc.”

Sterian Vicol îl cuprinde cu Inima. Sau, dacă vreţi,
cu sufletul: în Râpa Zbancului se va fi refugiat copilul
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Zeus când nu a mai avut loc pe insula Creta; ba și
Orfeu, ca și Dionisos ori Apollo au hălăduit; ba chiar
și capul copilului decapitat de maturitate mai poate
fi găsit pe‐acolo: „Părinţii mei tineri.../ În cumpăna
amiezii/ cu trupurile parcă biciuite/ însetaţi ca pe‐
o plajă fierbinte/ capul meu de copil luau/ crezând
că‐i ulciorul rotund/ și el pierdut în câmpie!” Așa
scria Vicol în volumul de debut, iar în „Discurs liric
despre frică sau Norul de cerneală”, după aproape
jumătate de veac de nesingurătate, Imaginea revine:
„Cum într‐un secol, bobul grâului nu moare/ părinţii
mei beau apa din sfinte ulcioare/ dar din palma de
pământ a lor, uneori,/ ei legănau capul unui copil,
printre flori”...

* * *
Într‐o astfel de antologie, „de căpătâi”, se

oglindește o viaţă (întreagă) de om. Ar trebui să fie,
cum ar spune un Basarab Nicolescu, „ cel mai mare
mister poetic: a‐ţi vedea pentru prima oară propria
faţă. În pragul odăii Simorgului: sărbătoare de doliu,
sărbătoare de naștere.”

Cert este că din Bogăţia sa binecuvântată, raze
luminează cărări‐pledoarii pentru agape, adevăr
(chiar dacă același Basarab Nicolescu, în finalul unei
cărţi a domniei sale scrie: „Într‐o zi, din nou, cineva
va ieși din rânduri și ne va spune că totul e minciună.
Și noi vom ști că el spune adevărul. Trebuie, oare,
să‐l ucidem, în numele logicii barbare a non‐
contradicţiei?”), biruinţă, comuniune, plăcere,
străduinţă, chibzuinţă, chiar smerenie, întrepătrun‐
dere, bucurie (același Nicolescu: „Bucuria este mă‐
sura Realităţii Absolute.”), Viaţă pur și simplu…

Mai scrie Sterian Vicol: „Mă‐ntorc la plaiul natal,
să mă soarbă/ dealul și râpa, și fântâna mea oarbă!”
Cartea însăși devine „plai”, gură de rai, spiritul Ar‐
cadiei eterne transformând omul în oracol antic
(sanctuarul oracular de la Dodona avea în centrul
său un stejar și veţi vedea mai jos de ce!): „Poate
alte zile și nopţi, singurătatea, cui,/ dansează în
oglinzile reci ca de gheaţă?/ și cel care mai numără
pașii, aai nimănui ‐/ trece prin ochiul îngerului de
dimineaţă?”

Sincretismul său religios‐agnostic poate avea
psalmii săi: „Atunci măru‐i vinovat sau nu‐i/ cum
fântâna și ograda unui sat/ sprijină biserica care e,
și e a nimănui/ chiar dacă noi credinţe ne străbat ‐
”; ca într‐un labirint spiralat, poetul se întoarce la
fetișurile sale mistico‐metafizice: „Fără teamă, o, co‐
rabia e doar o mirare/ cum satul meu fără râpă nu‐
i sat/ grădinile lui sunt pânze în care bat/ vânturi
grele cu alcooluri în disperare// Adio, doar cu vâsle
și pânze de mătasă,/ marea se supune ca o tânără
mireasă,/ Cine‐o fi alesul, unde‐o fi Ulisse,/ veacul
se hrănește cu poezii ucise!”

Și, ca un omagiu adus lui Rilke, pe lângă poeţii
mari români, cărora le dedică poeme memorabile,
tribut Prieteniei eterne: „Un spin de măceș, mâna‐
mi sângerează,/ m‐aștepţi, doamnă, dar grădina‐i
trează,/ el, spinul, are‐n vârf lacrimi de cucută/ că
moartea e pe jumătate începută ‐”...

Uneori ai impresia că poemele sale sunt cuie bă‐
tute în pereţi de pământ, cuie pentru icoane, cuie
pentru cruci quasi‐abstracte; Crucea poetului poate
avea poate avea un braţ al aerului pe care să scrie:
„Nici câmpia, nici muntele nu‐s/ ale mele, despre
ele se poate scrie/ pe‐o aripă de fluture. Dacă
moare/ fluturele, pulberea lui de pe aripă/ luată de
vânt, lovită de munte,/ unde oare se va așterne,
unde?”; și un altul al pământului, „ţărâna cea grea”,
cu care poţi avea cea mai lungă beţie, „Vinu‐i sfânt
și‐i rece ca o groapă/ În care știu, nu știu, cămașa‐i
grea/ când scrisul Poetului, cu cerul se‐adapă!”

Alteori, ca în cazul oamenilor dragi, poemele sunt
chiar icoane…

‐‐‐‐
Scopul acestor rânduri nu a fost să demonteze

păpușa, să scoată măţăraia din păpușar, păpușarul‐
păpușă, răscolind cu impertinenţa oricărui critic di‐
verse rapoarte, precum raportul dintre metaforă și
metonimie, dintre adevăr și dreptate, frumuseţe și
anti‐calofilie, filantropie și limbă ș.a.m.d.

În labirintul din Râpa Zbancului („labirint cu hie‐
roglife”), Taurul cântă despre libertatea scrisului, ca
în „confesiunea” finală: „Foaia albă, unde scrisul
meu/ e liber ca praful de ghindă/ sfărmată, e doar
o fâșie din/ pielea subţire a stejarului/ despre care
tocmai scriu,/ rugându‐l să mă ierte!// Dar un glas,
dintr‐un ecou/ mort, mă‐ntreabă:/ Tu cine ești?”

Petruș Andrei, poet important și el în acest spaţiu
cultural european, răspunde în finalul „Portretului
de scriitor” ce prefaţează antologia: „Este un scriitor
important al epocii sale, al literaturii române și eu‐
ropene. El este însuși STEJARUL.”

Din perspectiva dinamică a Scrierii care suntem
cu toţii, poate este mai degrabă un vis al Stejarului
arhetipal, „statuia vie din care răsar/ legăturile ce‐
rului cu pământul,/ cu dureri și fericiri, cu jurămân‐
tul ‐” (fragment din „Nu bateţi cuie în stejar”, dedicat
lui Eugen Simion; catargul corabiei Argo era din ste‐
jar sacru!)... Un vis al eternităţii… Stejar visându‐și
săgeţile din propriul lemn, săgeţile unei alte vână‐
tori‐Scriere:

„În vaste, fierbinţi după‐amiezi,
Unde și pe cine să vânezi?”
Fenomenologizând și cruzimea: „Fără vinul cel

vechi, scrisul meu e crud…”
Vinul cel vechi, curgând prin trupul Zeului…

*Fragment din „Istoria scriitorilor și ideilor 
literare de la Galați… la New York”
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Petre Manolache
Zările și timpul

Alb, hulubul zboară neînchis în sine
Zările și timpul s‐au gătit în alb
Abia știu ce trece, abia știu ce vine
Împrejurul nostru niciun semn nu‐i calm

Straniile drumuri ni se frâng în cale
Ni se frânge gândul înspre depărtări
Ne aduce gândul valurile sale
ne închide‐n versul ultimei mirări

Albe‐n magma sferei armonii desprinse
Din aceleași ritmuri care ne‐au născut
Sunt acele fructe toate‐n zbor aprinse
În căderi de capăt și de început

Umărul în flăcări ţine albul pur
Spre o regăsire spre un ţărm învins
Cad acum în suflet lacrimi de azur
Brusc întreg pământul se arată nins

* * *

Am uitat

Am uitat de mine am uitat de toate
Lumea mă‐nconjoară cu un dur corset
Ceasul ei de rouă tace nu mai bate
Aș iubi‐o‐n taină poate în secret

Însă ea‐i goană un galop dezastru
Nu am timp să‐i număr multele erori
Pare să nu fie plânsă de vreun astru
E un vuiet zilnic până către nori

Răsuflarea‐i crudăi‐o găsim în imnuri
În mirări fugare gata să se frângă
Gânduri ucigașe căile spre chinuri
Sapă‐n om o rană neagră și adâncă

De aceea poate uit mereu de mine
Dar uitarea asta e și despre voi
Înfloresc pe foaie versuri în verbine
Iar nuiaua lunii nu pot s‐o îndoi

Picură din raze ploi de diamante
Ramuri de credinţă cresc spre asfinţit
Pașii nopţii taie ruguri delirante
Și‐mi închid ecoul după uși în schit

* * *

Floare tristă

Rup o floare tristă și îi simt durerea
Lacrima îi curge tainic pe tulpină
I‐am prădat în grabă moartea și‐nvierea
Mi‐am iertat păcatul bând din el lumină

Parcă se oprise clipa să mă certe
Parcă se oprise mâna undeva
Nu sunt iubitorul florilor inerte
Îi sunt prieten florii care m‐ar salva

Paznicul din ceruri ‐ draga ciocârlie ‐
Mângâie cu trilul șesul înflorat
Lasă floarea‐n locu‐i pare să mă‐mbie
Și‐mi adun tristeţea care mi s‐a luat

Uite, că iubitei am să‐i duc podoabă
Foșnet alb din câmpuri bun pentru iubit
Să îi fie înger să nu‐i fie roabă
Când se‐aeșază timpul bun pentru peţit

Pururi într‐o floare cântă Paradisul
Și voi odată‐n ofilirea ei ‐
Unde este lumea este și abisul
Poate voi renaște floare‐n vârf de stei
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Faţa albă și buzele vineţii îi trădau suferinţa. Cutele
de pe frunte se strânseră în mai multe pliuri vizibile.
Miruna mă credea un insensibil, un ins care s‐a jucat
cu fericirea ei. Câtă falsitate în gândire! Și eu abia
așteptam să nu mai plece. Dacă am fi apucat să stăm
de vorbă, dacă…

‐ Devenise nostalgică după ce te‐a văzut. Vrei să
știi de ce a făcut asta? A dorit să te regăsească așa cum
te‐a închipuit mereu, cu sufletul deschis, după atâţia
ani. Își dorea să revină acasă.

‐ Am fost ușor de înlocuit, murmură încet.
‐ Nu erai bărbatul ideal, dar uitai prea des de ea.

Nu vedea în voi un viitor împreună.
O surpriză la care nu se așteptase. Femeia visurilor

nu era sigură de el. 
‐ Nu te‐a invadat cu prezenţa ei. Știm amândoi, pen‐

tru că atunci te recuperai după o relaţie cu năbădăi.
Te‐a tratat cu gingășie, ţi‐a dat vigoare, bucuria de a
trăi un nou sentiment, acela de prietenie durabilă. Tu
nu ai crezut în nimic, ai rupt magia construită în jurul
tău cu migală, devenind indiferent, fals și posesiv.

‐ Dacă a spus toate acestea, înseamnă că nu m‐a
cunoscut suficient de bine. Ne‐am iubit niște ani; tim‐
pul, societatea, grijile, profesia ne‐au îndepărtat. Nu
mai aveam timp și pentru noi. Aţi vorbit în lipsa mea,
nu și cu mine. Nu aţi cunoscut varianta mea. Așa că nu
arunca cu pietre!

‐ Este normal să te aperi. Miruna a fost o femeie
deosebită. A încercat să te determine să o iubești așa
cum era, minţindu‐te de nenumărate ori.

‐ Adică? Simţea cum perii capului îi luau foc. Buzele
i se uscaseră și îl durea tare în gât.

‐ Știi, atunci când ţi‐a spus că pleacă la munte cu
maică‐sa, de fapt, a stat acasă să‐și vindece rănile pro‐
vocate de idila ta cu inginera aceea din Moldova. Erai…
dual! Nu te hotărai cu cine doreai să fii. Ai fost meschin.
Vezi tu, Ovidiu, iubirea este un joc periculos. Ori îl joci
cinstit și ești pe deplin fericit, ori te lași păgubaș. Lu‐
mea în care trăiai tu era diferită de cea trăită de ea. În‐
cerca să scape de furie, iertându‐te, minţindu‐te, ca
apoi să revină la clipele de indiferenţă, de nesiguranţă,
pe care i le ofereai. A depășit singură toate frământă‐
rile, iar tu nu i‐ai fost aproape.

Picioarele începură să‐i tremure. Genunchii deve‐
niseră colţuroși, în timp ce o durere ascuţită în spate
îl făcu să suspine prelung.

Doamne, cât se schimbase. Oare, atunci, tot așa gân‑
dea despre noi, despre relația noastră? Îmi vine să ies
pe străzi, să întorc timpul, s‑o regăsesc prietenoasă și
senină, așteptându‑mă. Ah! Stomacul… mă doare îngro‑
zitor. Un uragan îmi lovește trupul sleit de puteri.

‐ Ai fost naiv, dragă prietene, să crezi că banii, me‐
seria, averea o vor ţine legată de tine. Orgoliul a stat la
baza iubirii voastre. Nu aţi avut încredere unul în ce‐
lălalt, aţi făcut multe greșeli, n‐aţi comunicat suficient
de mult, v‐aţi distrus reciproc. Fuga i‐a fost salvarea.

‐ Nu mă judeca! Habar nu ai ce a fost în sufletul
meu!

‐ Ei, bine! Cred că a luat o decizie la nervi. Nu i‐a
fost ușor acolo… Amintirile o măcinau, adaptarea era

anevoioasă, nu‐și făcuse prieteni și îi era dor. Cred că
era vulnerabilă, zilele consumându‐i‐se fără importanţă.

‐ Încerci să mă faci să cred că revenirea în ţară nu
ne‐ar fi apropiat?! Dacă vrei să știi, așteptam niște răs‐
punsuri, întrebări…

‐ Îţi spun realitatea. Nu am avut prilejul să stăm de
vorbă după plecarea ei. Te‐ai înstrăinat de gașcă, iar
ea nu ne‐a mai căutat. Fiecare cu suferinţele și tensiu‐
nile lui. N‐aţi cerut ajutor, nu aţi făcut niciun efort să
revigoraţi relaţia care s‐a destrămat treptat, din vina
amândurora.

‐ Așa crezi tu. Poate nu a existat o relaţie, a fost
doar o aventură.

‐ Mi‐aduc aminte, atunci, la spital, când tu erai plecat
în Belgia cu profesoara de la liceul de construcţii, în
vacanţă, cât de mult se învinovăţea. I‐ai spus că nu vrei
copii și i‐ai dat papucii. Te‐ai întrebat ce a fost în su‐
fletul ei? Te‐ai întrebat cât de greu a luat decizia să
facă avort? Câte traume i‐ai provocat în mod indirect?
De sentimentul acela de vinovăţie nu a scăpat nicio‐
dată, tratându‐se în ţara de adopţie. Depresia a devas‐
tat‐o. I‐a trebuit mult timp  să‐și revină.

Ochii i se umplură repede de lacrimi. Bâlbâi, fără
să creadă ceea ce auzea:

‐ Când a făcut asta? 
‐ Înainte să plece… Nu te preface că nu ai știut.
‐ Melania, te rog, nu căuta să mă învinuiești pentru

toate. Habar n‐am avut. Dacă tu ai știut, de ce nu mi‐ai
spus?

În camera mare mirosi, dintr‐o dată, a tămâie arsă.
Femeia întoarse capul către fereastră. Avea impresia
că pe sticla geamului se proiecta, din altă lume, chipul
șters al prietenei decedate. Se frecă ușor pe braţe.

‐ Îmi este frig. Poate ar trebui să plec.
‐ Mai stai!
Ovidiu îi dădu sacoul, să îl pună pe umeri. O privi

disperat. Dintr‐o odată, simţi că este complet paralizat.
Se prăbuși în genunchi, cu bărbia‐n piept… Izbucni
într‐un plâns isteric, însoţit de sughiţuri. Nici el nu mai
știa pentru ce plângea. Pentru copilul pierdut de care
nu știuse, pentru femeia pe care o îndepărtase și care
plecase către lumea de dincolo, sau pentru propriile
dureri sufletești.

‐ Nimic nu mai putem schimba acum. S‐a dus. Mi‐
runa mi‐a cerut mereu sfatul, iar eu am lăsat‐o să de‐
cidă singură în multe privinţe. Poate nu am procedat
corect. Regret! Vezi tu, în anumite situaţii, este bine să
lași lucrurile clare, altfel totul se spulberă ca zăpada
în plină iarnă.

Se priviră tăcuţi. În ziua când Miruna anunţase că
emigrează în altă ţară, toţi cunoscuţii i‐au privit curioși.
Așteptau să anunţe nunta, nicidecum o despărţire.
Apoi, totul a picat în vina femeii care, avidă după bani,
a renunţat la confortul pe care doctorul dentist i‐l pu‐
nea la dispoziţie. Ovidiu a crezut că plecarea
neașteptată era o separare temporară, un fel de pe‐
deapsă pentru relaţiile lui amoroase de atunci, dar
anunţul căsătoriei cu un cetăţean străin a închis cercul
bârfelor. A încercat să o contacteze, dar fără rezultat.
Relaţia lor nu mai exista, nici prietenia.

La granița reîntoarcerii 
(fragment)

de Violeta Craiu
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Oamenilor orașului Galați, de care mă leagă
amintiri frumoase, cu regretul că multe lucruri și
locuri frumoase care îi dădeau un aspect aparte
și‑au pierdut personalitatea, și‑au risipit farmecul
în apele trecutului

Fiecare crede ce vrea despre artă. Dar ea înseamnă
pentru unii oameni, uneori, totul. Chiar totul.

E o amintire ciudată, poate amestecată cu visul,
de acum, dar și foarte… simplă, în felul ei. Un individ
pe care l‐am întâlnit într‐o tavernă dintr‐un oraș
dunărean, Galaţi, probabil una dintre ultimele care
mai respirau gâfâit în faţa standardizării și „progre‐
sului”, pe undeva prin zona portului, m‐a dus într‐o
seară târzie la un fel de crâșmă… 

Într‐un fel, sunt un dinozaur, un martor al unei
lumi după care nimeni nu pare să plângă, deși în‐
seamnă mai mult decât ar dori să recunoască oricare
dintre noi. În primul rând, poate, înseamnă un pă‐
mânt personalizat, cu străzi pe care le poţi recu‐
noaște, care sunt altfel decât oriunde, apoi casele.
Casele! Chiar și arhitectura anapoda e mai bună,
spun cei ca mine, decât una „bine gândită”, „armo‐
nioasă”, dar care e la fel și la Iași și la București. De
multe ori mă întreb dacă nu cumva m‐am stins puţin
câte puţin cu fiecare asemenea petic de timp care s‐
a topit în anonimatul tipizării. Crâșme cu un aer de
poveste, ateliere în care câţiva oameni continuau cu
încăpăţânare stranie să facă ceva care era din ce în
ce mai puţin căutat, străzi pietruite zăgăzuite de
case tip vagon în care se stinseseră suflete care‐și
lăsaseră mărturie atârnate pe zid ultimele priviri.

Așa era și crâșma asta. 
Plecasem din Constanţa cu sacul de călătorie și

câţiva bani pe fundul lui, ca de obicei. Căutam ceva
de lucru ca să am ce mânca. Vara era cam pe sfârșite
de acum. Străzile orașului aveau un aer obosit, alun‐
gând zgomotele pașilor către zidurile caselor. 

„Câinele negru”. 
Firma părea că se sprijină într‐o doară deasupra

ușii. De parcă se oprise să se odihnească și mai în‐
târzia puţin pe acolo. Netulburat de zgomotele pieţei
un soi de câine privea colbuit către mine de pe firma
de carton. Mi‐a plăcut pe dată.

Am intrat cuprins de curiozitate. Era așa cum mă
așteptam. Câţiva indivizi cu aer de oameni umblaţi,
munciţi, își beau în tihnă, fără grabă, băutura. Crâș‐
marul, în spatele tejghelei, picta. M‐am apropiat.
Picta camera, mușteriii. Nu m‐a băgat în seamă o
bucată de vreme. Apoi, când mi‐am schimbat locul
ca să văd mai bine, am început să exist pentru el:

‐ Dă‐te mai încolo. Îmi iei lumina!
‐ Tată, lasă omul în pace, că o

să zică și el că ești într‐o dungă!
Era o voce frumoasă, ușor contralto. Și ea era fru‐

moasă. O frumuseţe de o asimetrie stranie. 
Am zâmbit, ferindu‐mă din lumină.
Peste 10 minute eram „angajat” de frumuseţea

cu numele Pasadena. 
‐ Tata a fost marinar. Bunicul la fel. Au avut o

barcă pe care, din motive care mi se par foarte tul‐
buri – mi‐au povestit ei ceva, dar niciodată suficient
de limpede ca să poată fi oarece de priceput – au
botezat‐o Pasadena. Și pe mine m‐au botezat la fel.
De ce zâmbești, nu‐ţi place?

‐ E cam ciudat, dar îmi place.
‐ E bine, pentru că și mie îmi place de tine.
Seara am ieșit cu ea la plimbare.
‐ Vrei să știi de ce pictează mereu tata camera

barului? Ca să „prindă” fiecare zi, tot ce se întâmplă.
Pentru mama. A murit la nașterea mea și tata pic‐
tează fiecare zi tot ce se întâmplă la noi. Și pe mine
mă pictează din vreme în vreme. Are o cameră în
care păstrează lucrurile mamei. Acolo pune tablou‐
rile. Sunt atât de multe, că abia mai încap. Dar lui
nu‐i pasă. Spune că oricum mama le vede. Așa a
făcut și bunicul pentru bunica. A pictat tot ce s‐a în‐
tâmplat după moartea ei. Asta e ceea ce contează.
M‐a pictat și pe mine. Tata trebuie să facă la fel. Te‐
a pictat deja și pe tine. Și eu am să fac la fel după
moartea soţului meu. Noi, cei din familia noastră,
murim ultimii. Să nu rămâi lângă mine. Vreau să tră‐
iești mult. Mai mult decât mine. Mama a știut că va
muri înaintea tatei. Bunica a știut că va muri prima.
Bunicul a trăit mult, foarte mult. Acum e plecat. A
pus într‐o zi în două căruţe mari toate tablourile și
dus a fost. Nici tata nu știe unde e. Bunica e singura
care știe. Eu știu că voi trăi mai mult decât cel care
nu se va teme să moară alături de mine ca să‐i pot
povesti cu tablourile mele ce e cu lumea de după el.

Am văzut și eu tablourile. Era un favor unic, pe
care mi l‐a făcut Pasadena după o noapte în care a
plâns pentru că trebuia să ne despărţim. Erau cu ade‐
vărat frumoase. Dar nu era vorba despre frumuseţea
aceea din canoane, ci de una care venea din suflet.
Acolo, pe pânză, erau pictate sufletele unor oameni
care treceau printr‐o lume din ce în ce mai subţire.
Poate chiar picta timpul care trecea prin oameni. 

Am stat o săptămână la „Câinele negru”. O săptă‐
mână frumoasă. Când au venit ploile am plecat. Eram
îndrăgostit. Eram trist că plec. 

Trebuia. 

2 proze de Marius Chelaru
„Câinele negru”
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Așa a spus Pasadena. 
Trebuia, a spus ea, pentru că mă iubea mult. Cel

cu care se va însura trebuia să o iubească numai el.
Ea nu trebuia să‐l iubească. Trebuia să‐l vrea numai
alături ca să poată să crească copilul. Dar știam că
Pasadena mă va avea mereu lângă ea în tablourile
tatălui ei. Și eu o voi avea mereu în inimă, cu poveș‐
tile ei, cu zâmbetul tulburător și privirea prevesti‐
toare de grabnic sfârșit.

Peste ani am trecut pe acolo cu Camelia, soţia
mea, și cu Nuţu Pivniceru, un prieten de‐al nostru.
„Câinele negru” fusese dărâmat ca să fie extinsă

piaţa. Nimeni nu știa nimic despre crâșmar și ta‐
blourile lui. Nici despre Pasadena. Unii spuneau că
auziseră, parcă, ceva de „Câinele negru”, da’ de crâș‐
mar ori fata lui… nu, asta nu. Nici măcar tarabagii
care erau de‐o seamă cu piaţa, după părerea unora.
Unul singur și‐a amintit că Pasadena (dacă așa o
chema, că era frumoasă tare și pe nimeni nu prea
interesa altceva decât să se uite după ea), parcă,
născuse un băieţel. Apoi se măritase, poate, cu un
fost marinar. Parcă.

O altă bucată de lume pe care trebuie să o păstrez
în inima mea ca să nu moară pentru totdeauna.

„Poarta turcească”
Galațiului, oraș cu istorie aparte, de care mă

leagă multe amintiri deosebite, dar care, din pă‑
cate, pierde pe zi ce trece, din nepăsare sau nești‑
ință, din farmecul pe care i‑l dădeau construcții de
altădată

Nu vorbea cu nimeni, nu semăna cu nimeni din
jur, nici prin comportament, nici prin îmbrăcăminte,
care părea cumva din alte timpuri, doar se uita în
jur, uluit de ce vedea și auzea.

Mă plimbam pe străzile orașului, nu departe de
Biserica Mavropol, ajunsesem pe strada Egalităţii,
în faţa a ce mai rămăsese din „Poarta turcească”.
Căutam, de obicei, frumuseţea dată de personalita‐
tea clădirilor, ca să înţeleg mai bine orașul, trecutul
acestuia. Habar n‐aveam că tocmai mă întâlnisem
cu el când l‐am văzut pe omul acela singuratic.

L‐am privit și parcă s‐a speriat. 
Știu să mă apropii și de oamenii cei mai ciudaţi.

Am reușit și acum. Fără să ne spunem nimic, ne‐am
plimbat unul lângă altul ceva vreme. După câteva
ceasuri, după ce fusesem pe Cristea Nicolae, urcasem
pe faleză, pe Brăilei, ajungând apoi pe străduţele
dinspre Piaţă la „Câinele Negru”, odată cu înserarea,
am intrat în vorbă. Avea o voce ușor cântată, și un
vocabular amestecat, care m‐a făcut cred cel puţin
că nu e de pe la noi. Amesteca cuvinte italienești,
turcești, tătărești, românești, toate arhaice, chiar
unele care semănau a fi din rusă, dar cu o pronunţie
stranie. Părea mereu nedumerit. 

Credeam că sunt singurul care vede cum se stinge
încet o lume și mă doare sufletul după vreo casă ve‐
che demolată în numele „zilei de azi”, „progresului”,
dar el era parcă acel trecut. Nici nu știam cât de
multă dreptate aveam…

Pe atunci stăteam în Coiciu, unul din cartierele
Constanţei care mai păstra, cât de cât, ceva din ce vo‐
iam eu. Venisem la Galaţi chemat, ca de atâtea ori, de
amintiri, cu sacul de călătorie și câţiva bani pe fundul
lui, pentru un blid de mâncare și apă, ca de obicei. 

De acum se auzeau pașii toamnei și se simţea mi‐
reasma ei venind parcă pe Dunăre spre Galaţi. Stră‐

zile orașului aveau un aer mai devreme obosit. Până
și zgomotele înserării se oploșiseră la umbra și la
adăpostul zidurilor caselor când am intrat în han. 

„Câinele negru”. Firma, bătrână, ștearsă de ani,
părea că vrea să plece de deasupra ușii la prima su‐
flare a noilor vremuri. Ca și omul din faţa mea, și ea
sugera că se pregătea de plecare. Vreo doi trei inși
mai degrabă spre bătrâneţe, cu aer de oameni mun‐
ciţi, călătoriţi, își beau în tihnă, așezat, băutura trăn‐
cănind de‐ale lor.

Nici nu știu cum îl chema. Nu îmi mai aduc aminte
dacă mi‐a spus. Dar, parcă, îmi aduc aminte că vedea
locurile din jur cu alţi ochi, din alte vremuri. La un
moment dat îmi zicea de hanul de lângă ce numim
azi „Poarta turcească”, unde veneau negustori cu tot
felul de mărfuri dinspre Krâm ori chiar Ţara Kitailor,
ori despre cum se supărase pe ăia de construiau,
undeva pe lângă piaţă, o biserică parcă papistașă. Îi
stropiseră iataganul (abia atunci l‐am văzut, o clipă,
sub pulpana hainei lui cam ponosite dar foarte fru‐
moase, cu teaca de argint cu un filigran măiestrit,
încrustată, ca și mânerul cu ceva pietre preţioase),
despre cum a fugit împreună cu un fârtat pe care l‐
a pierdut, nu știa de ce, pe „drum”, să zicem, despre
cum fusese la înmormântarea lui Mazeppa, apoi
când azapii și tătarii au ars totul în jur după ce mol‐
dovenii s‐au prăpădit cu sutele la Stănilești, cum fu‐
geau printre casele arzând oamenii, câţi mai erau,
să scape cu viaţă și cum femeile… Sau când alte
hoarde, ale rușilor lui Kamensky, au făcut la fel, dis‐
trugând și prădând mai rău ca turcii. Văzând cum
mă uit la el a tăcut câteva clipe cu ochii în jos, apoi a
spus ceva ce ar suna, cu vorbe de înţeles de către
noi, astfel:

‐ Nici eu nu pricep ce am păţit. Știu doar că mâine
voi pleca din nou, la un timp anume, dacă am noroc,
spre vremuri pe care le mai înţeleg. Poate la han,
acela de lângă ce spuneţi voi că ar fi „Poarta tur‐
cească”, voi prinde un neguţător care merge din nou
spre pusta tătărească și mai departe, spre… sau mă
va duce cu vreun pânzar cu care voi coborî pe Dunăre
și voi ajunge din urmă… Nu înţeleg nimic din ce văd.
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Nici oamenii, nici ce fac și nici de ce fac ei asta, de ce
strică o lume. Cât de cât aici, în han, e mai bine. E li‐
niște și pot înţelege că beau și povestesc.

În cele din urmă am aflat că fusese (sau poate că
era de acolo?) și prin zona Iașilor, dar n‐am mai apu‐
cat să vorbim despre asta. Mi‐a spus, parcă, doar
ceva despre focul cel mare de la Trei Ierarhi și despre
Biserica Albă. Apoi că, odată, nu știe de ce, într‐o
clipă anume, dintr‐o zi anume, când se așezau toate
într‐un fel pe care acum îl învăţase, deși nu‐l înţele‐
gea, pășea pe sub „Poarta turcească” și… se găsea
pe undeva pe aici… cândva. Nu știa cum merg tre‐
burile, dar de sute de ani, zicea el, încerca mereu
asta ca să ajungă în timpul lui și nimerea mereu alte
vremuri, trebuind să fie atent, să se ascundă, să nu
fie omorât sau cine știe… Așa aflase despre „timp”.
Nu căuta să înţeleagă ce e, deși citise câteva terfe‐
loage când dăduse peste ele în vreo „oprire”. Avea,
ca și mine, un fel de sac de călătorie din care a scos
și mi‐a arătat, pe ascuns, niște bani vechi, de cine
știe când, câţiva groși moldovenești, mahmudele,
bani de aur sau argint pe care nu‐i cunoșteam. De
cei din zilele noastre nu avea. Arăta, ca vârstă, așa
cum îl vedeam de nici el nu mai știa de când, și se
săturase, deși îi mai și plăcea ce vedea, câteodată.
Însă, undeva, cândva, lăsase undeva o femeie alături
de care voia să poată îmbătrâni ca toţi oamenii.

Înainte de a ne odihni peste noapte a scos un fel
de ţigară groasă, cum nu mai văzusem, făcută de el
din niște frunze de tutun. A rupt o bucată din ea și a
fumat încet, gânditor, cu ochii în gol. Apoi a aruncat
rămășiţele ei în scrumiera de pe masă. Am rămas o
vreme amândoi cu ochii la fumul care a mai urcat,
abia, din frunzele care mai ardeau mocnit, parcă a
trecut și ele.

Noaptea a zburat. 
În zori, când am deschis ochii, nu mai era. Nu

știu când a plecat. De fapt încă mă întreb dacă nu a
fost, cum e cel mai probabil, doar imaginaţia mea
sau poate că visasem peste noapte.

Înainte de a pleca înapoi spre Constanţa m‐am
dus la „Poarta turcească”. Nimic nu mai amintea de
el, dacă fusese aievea au ba. Nici chipul parcă nu
mi‐l mai aminteam, dacă, de fapt, chiar îl văzusem
vreodată, poate era doar impresia locului acela care
cheamă la poveste.

Când să plec, mi s‐a părut că dintre bălăriile din
jur am simţit venind spre mine un miros cunoscut.
M‐am aplecat și între ierburi parcă am văzut cum
se stingea încet ceva ce semăna, sau poate doar așa
mi se părea, cu rămășiţa unei ţigări groase, din
frunze de tutun. 

Sau poate așa vreau eu să îmi amintesc clipele
dinaintea plecării de atunci spre Constanţa.

Peste ani, de câte ori am trecut prin Galaţi, dacă
am avut răgaz, m‐am dus și pe unde era altădată
„Câinele negru”. A fost dărâmat, ca să fie extinsă
piaţa. Ajung uneori și pe lângă „Poarta turcească”,
azi sufocată de blocuri. Pare uitată de toţi, deși tot
aud că o să fie restaurată. Cu coada ochiului caut să
văd dacă nu cumva, printre buruieni, se vede vreo
urmă de ţigară ori vine dinspre altădată urcând spre
ceruri un firișor de fum…

Așa se face că, lângă atâtea locuri frumoase pe
care le‐am văzut distruse de timp dar, mai degrabă,
de nepăsarea oamenilor dornici cu orice preţ de
„progres”, ce‐o mai fi astăzi însemnând, e și această
„Poartă turcească” din Galaţi. O altă bucată de lume
pe care trebuie să o ţin cu grijă în inima mea, să nu
moară pentru totdeauna.
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Cel mai mult și mai mult, Ioanid a iubit în lumea
dintâi, femeile.

Asta nu fiindcă în lumea pământeană, el a avut
destule (?) femei și neveste, și logodnice, și amante
și altele care aveau un fel de‐a fi, plăcere unică a
Poetulul, un fel de‐a fi în care trăia și scria însuși
Ioanid Romanescu. Și totuși Poetul a iubit cum nu
se poate pe robii scrisului, tineri și vârstnici, Ioanid
având din/prin părinţii săi ‐ oameni ai pământului ‐
vocaţia prieteniei...

În 1971, când l‐am întâlnit prima oară la Iași în
redacţia revistei «Convorbiri literare», după nici zece
minute, timp în care aruncase privirea pe tot atâtea
file cu poezii de‐ale mele, Ioanid și‐a luat din cuier
celebra sa căciulă de nurcă și‐a spus simplu: hai!

După a doua sticlă de vin de Cotnari, mi‐am dat
seama că nu mai am bani pentru tren, dar asta era...
Zgârcit cu vorbele, Ioanid a decretat „te voi publica
în Convorbiri (ceea ce s‐a și întâmplat), când vii de‐
acum la Iași, vii și dormi la mine (la Ioanid nu se
prea dormea, se juca șah, mai ales, și table până la
ziuă, plus trompeta lui de aur care ea, însăși, ador‐
mea, la gura lui Ioanid foarte târziu), eu voi veni la
Dunăre să prind peștele cel mare. Și am mai venit și
eu la Iași (în 1983 am fost primit în filiala Iași a US
din România), și a mai venit și Ioanid la Galaţi, pe
Dunăre, la Tulcea, la Sulina, Delta, bălţi ani și ani
de‐a rândui. Îndrăgise, apropo de prietenie, pe
aproape toţi tinerii și mai tinerii într‐ale scrisului
din ţinutul Marelui fluviu, pe unii publicându‐i în
Convorbiri.

Într‐o vară (cred că se merita de spus «aven‐
tura»!), prin '78, '79, Ioanid cu cele două rucsacuri
pline ochi de ceea ce însemna «pescuit performant»,
cu instrumente aduse din Japonia sș America (lan‐
sete, mulinete, cârlige, clopoţei, beculeţe, kilometri
de fire, cutii, doamne, și câte și mai câte), împreună
cu poetul Dumitru Pricop (acesta cu soţia și fiica
sa) și cu mine, iată‐ne pe Valea Zăbalei, tocmai în
inima Ţării Vrancei. Pe scurt: cât am stat la cabana
din lemn pe malul apei repezi, Ioanid a prins în cele
trei zile cât am stat, un singur păstrăv auriu cam de
un kg. Mitică Pricop, mai de‐al locului, a prins ceva‐
ceva nu mare ca al Maestrului. Începusem să‐i spu‐
nem așa, în joacă după ce a prins Păstrăvul. În ultima
noapte, am auzit din cabana care nu avea ferestre,

mugetul dureros al unui viţel sfâșiat
de doi urși mai flămânzi decât noi.
În noaptea aceea Ioanid și‐a notat ceva pe întuneric,
fumând până la ziuă cu faţa spre apa asurzitoare...

A doua întâmplare (care poate fi numită tot aven‐
tură): pe plaja fierbinte a mării, departe de farul
străvechi al Sulinei, printre copii, părinţi, bunici etc,
mai mult sau mai puţin despuiaţi, Ioanid este fulge‐
rat pur și simplu de gambele și bustul unei femei
care, culmea, ca și el, arunca din când în când undiţa
(o urestie cu un fir și cu un cârlig), în apa canalului
din apropiere. Ioanid, privind‐o în continuare, m‐a
întrebat scurt: ce fac? Eu mut. Deodată, ca un ade‐
vărat atlet poate chiar ca de demultul Ulisse, Ioanid
cu o ţigară Carpaţi între dinţi s‐a îndreptat către
noua sa muză, cerându‐i un foc. Focul s‐a aprins pe
toate planurile. De‐atunci, din vara sulineană, Ioanid
făcea drumul Iași ‐ București (dus‐întors), mulţi ani,
telefoanele zbârnâiau ca înseși firele de la lansete,
toate fiind parcă vrăjite de Ioanid, el chiar având în
el ceva de vraci mongolo‐chinez. «Frumoasa Li îm‐
brăcată‐n alb» ‐ scria Ioanid, și pagini și pagini, poe‐
zii și poezii i‐au fost inspirate de Muza întâlnită într‐
o vară în ţinutul baconskyan din echinocţiul
nebunilor, unde uneori se auzea plânsetul legendarei
Selina...

Alte povești adevărate trăite împreuna cu Ioanid
ar mai fi destule dar cele care vor deveni poate într‐
o zi pagini de amintiri, sunt cele despre domnișoara
graficiană, despre dolari, despre peștele‐cizmă, des‐
pre steaua cu cercel de aur, nunta ţigănească, valiza
cu Kent, manuscrisele furate, sirul Ioanid, peștișorul
Cameliei, garsoniera ș.a.

NOTE:
A. Transcriu din multele autografe pe care mi le‐

a dăruit Ioanid Romanescu pe cărţile sale, pe cel dat
pe Nordul Obiectelor, Antologie, Ed. Junimea, Iași,
1979:

«Cuconilor ELENA și STERIAN VICOL, în semn de
omagiu adus Poeziei, Prieteniei și Dunării care duce
mai departe păcatele noastre.

Din toată inima,
Ioanid Romanescu»
Din I, Ioanid făcea întotdeauna o undiţă la capătul

căreia, desena un peștișor, visul dintotdeauna al unui

AMINTIRI CU PRIETENI: Ioanid Romanescu (1937 ‑ 1996)

Ce a iubit mai mult și mai mult 
Ioanid Romanescu ?
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haiduc al apelor, stufului, pietrelor, norilor, sălciilor,
nisipului vorbitor, al stelelor abia clipind în oglinda
sfărâmată a Dunării, Prutului și a Siretului de ieri,
de azi și de mâine.

B. Transcriu una dintre corespondenţele primite
de la Ioanid care participase ca invitat de onoare la
Festivalul Naţional de poezie «Grigore Hagiu» Tg.Bu‐
jor ‐ Galaţi, sept 1992:

„Dragă Steriane,
Îți trimit biletul de tren. Dacă poți, decontează și

trimite‑mi suma pe adresa redacției, pentru a nu‑mi
știrbi economiile (secrete) ce sunt continuu destinate
prietenilor (pentru «clanță») și procurării aparatelor
de înaltă performanță în domeniul pescuitului ocea‑
nic.

Vă mulțumesc încă o dată,
Vă sărut cu drag,
Ioanid
P.S. Transmite‑i lui Dom' Petrică (este vorba de

poetul Petre Manolache) să fie liniștit și... să comande
o mulinetă «Johnson» în Canada.”

Balada lui Ioanid

Când pleci de‐acasă noaptea, Ioanide,
Râul pân' la pietre albia‐și deschide

Și cum îţi faci tu pat din trestii, Ioanide,
O stea cu fierăstraie, umbra îţi divide

O, firul mai lung ca biciul, Ioanide,
Mai fulgeră la fel, ferestrele lichide?

Hai, spune singur adevărul, Ioanide,
Cum fluturii legau în haine, crisalide!

Plonjând cum viaţa'n poezie, Ioanide,
Atâtea guri flămânde ne mușcau perfide

Dar rănile‐s cu rouă dulce, Ioanide,
Și piatra de sub cap a fost în piramide...

Când vei pleca de‐acasă, noaptea, Ioanide,
Pumnalul peștelui de‐argint te va ucide,

Fiindcă nu mai găsești momeala ceea, Ioanide,
Ascunsă‐n urma femeii invalide!

(Poezia a apărut în volumul 
„Vânătoare nocturnă”, Ed. Eminescu, 1981)

SÂRMA
‑ Se dedică Poetului Ioanid ROMANESCU ‑

Sârma nu are nimic lumii de ascuns 

Sârma‐i de toate zilele ‐ aceeași 

Sârma ne coase și nasturi și vieţi 

Sârma ne ţine minte de mai'nainte 

Sârma e Luni și apoi Duminică 

Sârma are nu are prieteni

Sârma are nu are dușmani

Sârma e una, numai una, știţi voi!

Sârma‐i chiar groapa și dealul de cretă

Sârma mai cântă cu Europa și plânge

Sârma mai plânge cu America și cântă

Sârma mereu are de spus lumii ceva

Sârma de la carul tatălui meu

Sârma noastră cea de toate zilele

Sârma‐i, doamne, înflorind trandafirul din gard

Sârma nu are nimic de ascuns

Sârma etc et comp. Amin!

(Poezia a apărut în volumul bilingv «Corabia ‑
labirintul celălalt» L'arche ‑ et autre labyrinthe, Ed.

Geneze, 1996)

Râu subteran
‑ In memoriam ‑ Ioanid ROMANESCU ‑

În oglinzi ‐ ţi‐amintești ? ‐

după nopţi și nopţi, cum căutam poteca

înotând către fructul Edenei ?

Mai dulce decât pasul mamei erai 

pe așternerea zorilor,

mai frumoasa Poezia ca lacrima ei !

Uite! la capătul altei nopţi, 

înduri, cum mai înduri, mâinele mele 

trecute prin geam ca un alt răsărit !

(Poezia a apărut în volumul bilingv (român‑
francez) POEMELE, DUNĂRII «Les poemes 

du Danube», antologie de poezie gălățeană (șapte
poeți cu câte șapte poeme), Edit Press, Galați, 1998.
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Elena Netcu își continuă demersul publicistic
prin scoaterea la lumină a unei lumi misterioase și
fascinante, ascunse privirilor drumeţului grăbit, o
lume pierdută în timp și în spaţiu. În 2020, autoarea
a publicat alte două cărţi: Sari Saltuk Baba. Miste‑
riosul drum din Orient în Dobrogea, apărută la Edi‐
tura Timpul și La margine de lume (Editura Con‐
traste Culturale), ambele volume încadrându‐se în
categoria prozei realist‐magice. Elena Netcu are da‐
rul de a valorifica vechiul și legendarul spaţiu
dobrogean, dezvăluind fapte inedite și per‐
sonaje memorabile.

Mottoul cărţii La margine de lume stă sub
semnul continuităţii, al legăturii dintre ge‐
neraţii și al dorinţei ultimului martor de a
consemna totul pentru a lăsa dovada exis‐
tenţei sacrului în acea margine, unde timpul
capătă alte conotaţii. ,,Strămoșii mei aud ră‐
suflarea pământului, iar eu le ascult oftatul”,
se confesează naratoarea, or, tocmai scrisul
este un remediu al durerii, al oftatului cauzat de
pierderea unei lumi. Cele cinci capitole ale cărţii:
Fântâna cu uluc, Legenda lui moș Stavilar, Poveste
cu flori de câmp, Întoarcerea Haritinei, și Regăsirea,
deși, au în aparenţă, personaje diferite, tocmai vocea
narativă și locul de pe malul Dunării, din satul Suhat,
plin de farmecul poveștilor, sunt reperele care îi
leagă pe eroii cărţii. Elena Netcu, pornind de la câ‐
teva simboluri arhetipale: fântâna și muntele (dealul
Tabia), reconstituie o lume miraculoasă văzută din
perspectiva copilului Elenuţa, un alter ego al nara‐
torului homodiegetic. Ajunsă la vârsta senectuţii,
naratoarea lasă vacarmul orașului și se reîntoarce
în satul natal, un cătun izolat de orașul Isaccea, nu‐
mit Suhat, străjuit de un deal nu prea înalt, dar care
este plin de istorie, întrucât datează din vremuri im‐
emoriale și care a fost punct de lucru ani de zile
pentru istorici și arheologi. (Într‐adevăr, pe malul
unor fluvii trebuie căutată originea vieţii pe pământ.
Îmi amintesc că eram la Colocviile ,,Constantin Brăi‐
loiu” de la Academia Română, unde prezentam lu‐
crarea Simbolismul centrului în patrimoniul cultural
din Dobrogea, prilej de a mă referi și la eterna reîn‐
toarcere (conform concepţiei lui Mircea Eliade).
După finalizarea conferinţei, cercetătorul Ion Ghi‐
noiu, autorul multor volume de mitologie și de fol‐
clor, preciza că Delta Dunării, mai ales, Dobrogea,
situată între Dunăre și Marea Neagră, la fel ca teri‐
toriile dintre Tigru și Eufrat încă mai au multe sur‐

prize ascunse în pământul lor, vestigii legate de cul‐
turile și civilizaţiile neolitice care au stăpânit aceste
locuri pline de istorie). Arheologii vor scoate la iveală
multe relicve așa cum și naratoarea mărturisește că
obișnuia să caute diferite cioburi pentru a reface fă‐
râme din istoria locului natal. ,,Acest spaţiu poartă
legende de demult peste care s‐au suprapus altele.
Ele rămân ascunse în adâncuri de istorie, în straturi
pecetluite în timp, zăcând încă în pământ, neștiute

de noi încă. Bănuim doar că mai sunt multe
de descoperit. Poate de aceea călcam cu sme‐
renie pe drumul de deasupra carierei, pentru
că pe acolo au trecut și au trăit tătari, turci,
cerchezi și mulţi alţii, toţi au dus cu sine po‐
vestea neamului lor. Numai memoria istoriei
rămâne peste timp, arheologii mai șterg pra‐
ful timpului și ne dezvăluie adevărul. Imagi‐
naţia noastră îl îmbracă în poveste”1,  se des‐
tăinuie vocea confesivă.

Cu mintea ei de copil, Elenuţa evocă im‐
aginile de altădată, ca niște adevărate scene de film.
Astfel, își amintește că orașul Isaccea unde mergea
des, atrasă de o carieră de piatră, este locuită în vre‐
muri străvechi de tătari. Ea își adună într‐un coșuleţ
tot felul de pietricele colorate. Orașul care a fost o
cetate străveche mai păstrează o atmosferă orientală.
Acolo, pe canara, copila o întâlnește pe tătăroaică
Mucherem, care o ia de mână și o duce la Trei Fântâni,
un fel de ceair unde toţi isăccenii se adunau să ia
apă. Acesta este un prilej de a descrie orașul străvechi
care mai păstra parfumul oriental într‐un amestec
de neamuri: turci, tătari, rromi, români, o diversitate
trăind într‐o armonie totală. Eroina își amintește de
portul specific al turcilor și al tătarilor, de armonia
unui cântec tărăgănat al unei ţibulci la auzul căreia
toate femeile fac rugăciune și sunt pline de smerenie.
Este descrisă lumea orientală, cu oamenii care aveau
timp să‐și fumeze liniștit ciubucul, care trăiau în co‐
muniune cu mediul arhaic. ,,Femeile erau frumos gă‐
tite cu bluze sau cu semizeturi din blondură, cu ilic
și șalvari, în culori vii, ca florile de mai, predominând
trandafiriul, apoi verde, mov, roz, violet”2.  De la tim‐
pul trecut, se trece la prezentul care păstrează foarte
puţin din acea lume apusă, iar trecerea se face cu
ajutorul simbolului și al metaforei din care desprin‐
dem ,,umbrele amintirilor” și ,,semnele trecutului”.
Visul este o altă cale de spargere a barierelor prin
care se alunecă de pe un ,,mal” spre altul într‐o albie
a timpului. Naratoarea amintește de anumite ritua‐

CRONICĂ LITERARĂ de Anastasia Dumitru

O margine de lume* ca un centru al ființei

1La margine de lume, Editura Contraste Culturale, Giurgiu, p. 7.
2Ibidem, p. 9.
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luri magice despre care scria și în romanele ante‐
rioare. Movilele de pe Tabia îi atrag pe toţi spre pis‐
curile ei de unde se întrezărește un orizont atemporal
și aspaţial. Eroii arhetipali sunt cei care o iniţiază pe
copilă și îi spun despre existenţa raiului și a iadului.
Tabia celor șapte coline (șapte un alt număr simbolic)
este un fel de ,,munte vrăjit” al copilăriei de unde ie‐
șeau la iveală inscripţii de pe cioburi și bănuţi cu
ajutorul cărora copiii refăceau o eră apusă. Bunicii
erau cei care aveau grijă să povestească legendele
Dunării, să transmită moștenirea mai departe nepo‐
ţilor aprinzându‐le imaginaţia cu minunile din adân‐
cul timpului. Dacă pentru unii, cioburile trecutului
erau numai niște hârburi, pentru copii, ele erau do‐
vezile unei lumi apuse care se cerea descoperită și
cucerită. Greutatea cuvântului este similară cu greu‐
tatea lutului, ambele însemnând o lucrare și o po‐
veste. După prăbușirea fântânii, care evidenţiază dis‐
pariţia acelei lumi arhetipale, eroina recunoaște că
a simţit risipirea unei taine, a unei trainicii, fântâna
fiind ,,singurul semn al trecutului” care o lega invizibil
de bunicii și străbunicii ei. ,,Există un început și un
sfârșit în toate. Știam că tot ce se vede cu ochiul liber
este supus perisabilului, că murim în fiecare zi puţin
câte puţin. De ce să nu accept ideea că și fântâna a
avut un destin trecător? Că s‐a stins ca o floare a
adâncului, dăruită nouă, oamenilor trecători, să ne
bucurăm de ea. Poate vor veni alţii după noi care vor
scoate din adânc alte comori și se vor bucura de ele
atât cât le va îngădui Marele Timp.”3

Alte personaje care ies la lumină sunt eroii arhe‐
tipali, bătrânii păstrători ai poveștilor de demult.
,,Ne‐am așezat confortabil pe cea mai înaltă movilă
a Tabiei și am început să‐i spun Dariei povestea lui
moș Stavilar și a Suhatului meu.”4 Bătrânii din copi‐
lăria ei sunt evocaţi cu multă însufleţire, căci
poveștile lor par fabuloase și sunt percepute tot cu
mintea ei de copil. Pe fondul acestor evocări, Suhatul
copilăriei Elenuţei este un capăt de lume unde au
loc întâmplări ciudate. Astfel, Elenuţa evocă imaginea
unor bătrâni poznași care mai de care mai impor‐
tanţi, îndeosebi Moș Stavilar, care avea obiceiul să
facă tot felul de farse, să‐și plimbe interlocutorii de
la Ana la Caiafa ca să le dovedească naivitatea, pe
baza cărora se amuza. Moș Stavilar îi apare Elenuţei
cu puteri supranaturale și presupune că, după moar‐
tea sa, a devenit un strigoi care va bântui minţile oa‐
menilor. În plus, Elenuţa intră în posesia unui caiet
de însemnări ale moșului, care face oarecum lumină
asupra puterilor lui extrasenzoriale. Moș Stavilar le
povestea că și dealurile intră în pământ, că și Dunărea
fusese cândva mai lată și cu mai multă apă și că avea
legătură cu un braţ care trecea prin Suhat și ieșea

tocmai departe la zeci de kilometri întâlnindu‐se cu
celelalte braţe răsfirate precum niște degete ce se
aruncau în mare. ,,Aceste drumuri nesfârșite de ape
duceau cu ele în adânc povești, destine, dureri și cân‐
tece sfâșietoare, dar Dumnezeu are grijă să nu‐i cu‐
noaștem chiar toată lucrarea lui. Se zice că și acum
ar fi un bazin în adânc cu mai multă apă decât ar
avea Dunărea la un loc cu braţe cu tot. Ce spuneţi de
asta?” „Aia e rezerva lui Dumnezeu!” intervenea
mama care se lăuda că citește Biblia și că mai știe și
ea câte ceva. Ba chiar ţinu să‐i arate lui moș Stavilar
că nici ea nu e mai prejos. „O fi rezerva noastră de
apă în caz de secetă. Voi credeţi că Dumnezeu nu se
gândește la noi? Toate sunt făcute cu socoteală!”5

Moș Stavilar (nume simbolic, moș – moșie, Stavilar –
stavilă, baraj natural pe cursul unei ape, opreliște)
era convins că atâta timp cât sunt poveștile, trecutul
nu este uitat. Acest protagonist înţelept, știe că omul
e trecător ca anotimpurile, de aceea îi sfătuiește pe
tineri să fie cumpătaţi, iar la necaz, să nu‐și spună
amarul oricui, ci să ia în braţe un copac și să‐i măr‐
turisească pomului toată suferinţa. Bătrânul le amin‐
tește copiilor că toţi suntem duhuri pe pământ, ,,praf
și pulbere în univers, carnea noastră e puf de păpă‐
die.” Moș Stavilar este dovada că istoria se păstrează
și prin folclorul transmis prin viu grai. În acest sens,
el amintește de bogata pădure Sultănica, unde as‐
cundeau turcii fecioarele răpite și le duceau spre Is‐
tambul. Elenuţa era mirată și înfricoșată să audă is‐
torisirile înspăimântătoare despre cei care jefuiau și
mâncau cai, de fapt, un trecut reînviat prin poveste.
Alte personaje, ca Daria sau arheologii, confirmă fap‐
tele relatate de moș Stavilar, în acele locuri, încă din
neolitic, s‐au atestat rămășiţe de civilizaţii suprapuse.
,,‐ Tot ceea ce vedem noi acum este forma unei lumi
suprapuse peste altele! Cercetările au scos la iveală
zeci de straturi cu urme de civilizaţie, înadins aco‐
perite de vitregiile naturii încât li s‐au șters urmele.
S‐au ars biserici, sate și orașe întregi pârjolite, pentru
ca ulterior să vină alte generaţii, alte popoare, să cu‐
cerească și să reașeze alte civilizaţii. Așa a fost mereu,
de când e lumea și pământul. Poate că fiecare fir de
iarbă ascunde un semn al trecutului. Habar n‐aveam
noi ce ascunde pământul acesta”,6 continuă un alt
protagonist.

Mai apar și alţi eroi care certifică trecerea și pe‐
trecerea omului prin lume, prefacerile și răsturnările
destinelor. Naratoarea, întorcându‐se definitiv în Su‐
hat, unde și‐a construit o casă și unde s‐a stabilit la
bătrâneţe, este vizitată de câteva prietene din copi‐
lărie. Cu acest prilej, facem cunoștinţă cu o
bucureșteancă, Haritina, provenită tot din Isaccea,
despre care Elenuţa povestește cu umor cum se pro‐

3Ibidem, p. 61.
4Ibidem, p. 62.
5Ibidem, p. 66‐67.
6Ibidem, p. 101.



67

PORTO - FRANCO

duce această întoarcere. De fapt, scenele de umor
din carte susţin oarecum povestea, prin încercarea
eroilor de a sfida bătrâneţea și singurătatea pe care,
la un moment dat, o trăim cu toţii. Totuși, protago‐
niștii sunt conștienţi că au revenit în satul natal pen‐
tru a‐și aștepta în liniște sfârșitul. ,,Am venit aici să
murim ca niște ultimi mohicani. Ce mai suntem noi
acum? Nici în car, nici în căruţă! Am venit să ne amă‐
gim cu ceea ce‐a fost odată. Numai că eu am să scriu
tot ce‐au trăit acești oameni ai sfârșitului unei lumi”7,
mărturisește vocea narativă dornică să capteze toate
clipele și toate întâmplările în paginile romanului
vieţii. ,,Am să scriu o carte cândva, Poveștile Tabiei”,
este o altă destăinuire a autoarei, care nu vrea să‐și
încheie terapia prin scris și prin resacralizare, sin‐
gurele care îi dau stabilitate. Poate că destinul unor
,,mari doamne” din București, al Haritinei care face
un atac cerebral, dar supravieţuiește în mod mira‐
culos, și al surorii ei, Nadia, bolnavă de Alzheimer,
ambele retrase în preajma muntelui magic, este des‐
tinul omului modern care a rătăcit ca un Ulise în la‐
birintul iluziilor, dar cu toţii au revenit în Itaca natală.
,,‐ Oricât am umbla prin lume ca să răsturnăm mun‐
ţii, oricât ne‐am împăuna cu onoruri și am aduna
averi peste averi, ajungem la un moment dat, când
funia se strânge la par, tot o apă și‐un pământ, mai
neajutoraţi ca atunci când am venit pe lume, singuri
și fără putere. Așa am venit pe lume și așa plecăm!”8,
este o altă mărturie a acestor eroi dezamăgiţi de
Babelul și de balastul vieţii citadine. Nu doar pră‐
bușirea vechii fântâni, ci și cucuveaua care cântă în
pomul de lângă casă prevestesc moartea. 

Oamenii vin și pleacă, se succed generaţii și civi‐
lizaţii, numai spaţiul de la marginea lumii rămâne
neclintit în așteptarea altor locatari care să continue
povestea. Bătrâna Geea își primește copiii rătăciţi
prin lumea largă. ,,Mulţi s‐au întors, mai ales la bă‐
trâneţe, nu știu cum lucrează Dumnezeu, ce‐o fi în
noi acolo, în adâncul nostru, de ne întoarcem la ră‐
dăcini, acolo unde am văzut lumina zilei?” se întreabă
un personaj. Interlocutorul îi răspunde că dorul îi
cheamă acasă, acolo totul le aparţine: și iarbă, și
floare, și pomi. ,,Mirosul bălţii, zumzetul albinelor,
murmurul apelor, freamătul frunzelor, nebunia vân‐
tului și toate anotimpurile dau năvală peste fiinţa ta,
pentru că din toate suntem noi făcuţi: din apă, din
aer, din foc și pământ”.9 Alături de scriitoare, mai
este și pictoriţa Dora care pune pe pânză frumuseţea
locurilor și apoi dăruiește cu generozitate picturile
semenilor. Finalul cărţii face o pledoarie pentru în‐
toarcerea la spaţiul naturii, vindecător și generator
de energii pozitive. Fântâna cu uluc și Tabia sunt
puncte de reper pentru a izvodi povești și legende
de demult, prin care personajul martor, Elenuţa, în‐

cearcă o sacralizare a spaţiului rural, conform ideii
lui Lucian Blaga, filosof care afirma că: ,,veșnicia s‐a
născut la sat”, dar, dincolo de asta, romanul lasă și
un sentiment de amărăciune din pricina dispariţiei
oamenilor și a valorilor tradiţionale. În consecinţă,
și duhul satului apune odată cu surparea fântânii și
cu moartea ultimilor mohicani, cum îi numește
eroina. Cartea are valenţe moralizatoare, câţiva beţivi
ard în casele lor dărăpănate. Există și un sentiment
de tristeţe din cauza distrugerii bălţilor pentru a va‐
lorifica terenul mlăștinos și a facilita așa‐numitor in‐
vestitori accesul la mai mulţi bani. Este evocat con‐
trastul dintre fâșia de delta, pe de o parte, și
întinderea de pădure, pe partea cealaltă, rămășiţă a
bătrânilor Hercinici. Volumul se încheie cu idila din‐
tre Haritina și Vasca, urcând Tabia, acest topos sacru,
ritual prin care ei încearcă să reînvie copilăria și to‐
todată legendele, imagine care ne amintește de scena
finală din Luntrea lui Caron de Lucian Blaga, în care
protagoniștii urcă muntele salvator, care să‐i apere
de ,,teroarea istoriei” (expresia lui Mircea Eliade).

Mileniul trei, deși este sub semnul haosului in‐
formaţional și al supertehnologizării, va căuta ar‐
hetipurile care îi vor asigura dăinuirea. În acest
sens, resurecţia miturilor și a sacrului, evadarea în
spaţiile marginalilor îi va reda omului sensul pier‐
dut, îl va chema spre simbolismul centrului atât de
necesar supravieţuirii omenirii în vremuri de fur‐
tună. Proza realist‐magică, scrisă de Vasile Voicu‐
lescu, Fănuș Neagu, Ștefan Bănulescu, dar și de do‐
brogenii Ovidiu Dunăreanu și Elena Netcu etc., își
va găsi cititorii săi, lectori preocupaţi de origini, de
cunoașterea simbolurilor arhetipale, de folclorul
autohton pe care să îl compare cu al altor popoare
(în special, cu cele din Orient). Mentalitatea arhaică
este dovada că, în profunzimea gândirii umane,
există o moște nire milenară unică. Autoarea cărţii
La margine de lume prezintă nu numai un topos al
interferenţelor cultural‐spirituale din Dobrogea, un
loc regăsit în legendele auzite de la bătrânii satului,
moș Tălpău, moș Gheorghe Bălan și moș Stavilar,
descendenţi din Deceneii de altădată ai lui Zamolxis,
dar dezvăluie și modul în care marginea poate de‐
veni centru, un axis mundi, evidenţiat prin simbo‐
lismul fântânei, al nucului bătrân de când lumea și
al Tabiei, în jurul cărora se ţes povești fabuloase
care refac memoria satului, nu numai ca sat, ci ca
recentrare a fiinţei prin regăsirea rădăcinilor. După
ce sunt evocate mai multe drumuri prin seceta vre‐
mii și a vremurilor, asistăm neputincioși la prăbu‐
șirea fântânii vechi cu uluc și intrăm în cronotopul
legendelor, însă ultimele doua capitole, intitulate
Întoarcerea Haritinei și Regăsirea, sunt o pledoarie
pentru eterna reîntoarcere. 

7Ibidem, p. 124.
8Ibidem, p. 150.
9Ibidem, p. 177.
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Poezia scrisă pe asfalt, pe Faleza Galațiului
De Ziua Mondială a Poeziei, pe Faleza Infe‐

rioară a Dunării, la Galaţi, s‐a inaugurat „anto‐
logia de versuri”, simbolic intitulată POEZIA PE
ASFALT.

Poeziile sunt semnate de: Angela Baciu, Flo‐
rina Zaharia, Viorel Dinescu, Sterian Vicol, Adi
Secară, Eleonora Stamate, Lucian Vasiliu, Bog‐
dan O. Popescu, Dan Mircea Cipariu, Andrei No‐
vac, iulia Pană, Peter Sragher, Robert Șerban ș.a.

Proiect al Centrului Cultural „Dunărea de Jos”

(coordonator, Florina Zaharia), manifestarea
POEZIA PE ASFALT propune spre lectură
atenţiei publicului gălăţean, și nu numai, 30 de
poeţi și autori români contemporani, gălăţeni
în primul rând, dar și alţi colaboratori ai Revistei
„Dunărea de Jos”, din alte colţuri ale ţării.

Iată, în plină pandemie, un eveniment bine
gândit întru folosul scriitorilor și cititorilor. 

Felicitări!
„Trăiască Poezia și Marii Visători!”

• Poezii și pescăruși pe Faleză și la Dunărea Galațiului



69

PORTO - FRANCO

În ziua de 1 martie 2021, la aniversarea a 184 de
ani de la nașterea marelui nostru clasic, a avut loc
la Piatra Neamţ, Gala finală a acordării Premiului
naţional pentru proză „Ion Creangă”, Opera omnia,
ediţia a V‐a, în organizarea Centrului pentru Cultură
și Arte „Carmen Saeculare” Neamţ și Societatea Scrii‐
torilor din judeţul Neamţ, proiect cultural finanţat
de Consiliul Judeţean Neamţ.

La această ediţie, din juriul naţional au făcut
parte: acad. Nicolae Breban (președinte), criticii li‐
terari Bogdan Creţu, Mircea A. Diaconu, Constantin
Dram, Adrian Dinu Rachieru, Theodor Codreanu și
Cristian Livescu. Conform regulamentului, lista finală
a prozatorilor nominalizaţi a fost stabilită în urma
unei anchete realizate de organizatori în mediile li‐
terare. Selecţia rezultată a cuprins următorii autori
(în ordine alfabetică): Gabriela Adameșteanu, Ștefan

Agopian, Radu Aldulescu, Petru Cimpoeșu, Radu Co‐
sașu, Doina Ruști și Dumitru Ţepeneag. Juriul a decis
ca în acest an Premiul să revină scriitoarei Gabriela
Adameșteanu, aceasta alăturându‐se laureaţilor de
până acum: Dumitru Radu Popescu (2017), Nicolae
Breban (2018), Eugen Uricaru (2019), Dan Stanca
(2020). 

În deschiderea galei, organizată on line, conform
rigorilor dispuse în perioada pandemiei, a fost citit
mesajul acad. Ioan Aurel Pop, președintele Acade‐
miei Române, în care se spune, printre altele: „Acor‐

darea și în 2021, adică la a cincea ediţie, a Premiului
naţional pentru proză Ion Creangă, în organizarea
Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare”
din judeţul Neamţ, demonstrează că mai există încă
măsură în lucruri, chiar și atunci când marasmul ne
copleșește și că – vorba cronicarului – „nasc și la
Moldova oameni”, mereu și mereu... Câtă vreme mai
purtăm în noi toate aceste taine revelate de Ion
Creangă, în ciuda relelor prin care trecem acum și
prin care vom mai trece, nimic nu este pierdut... Câtă
vreme oamenii inimoși din vechiul ţinut al
Neamţului se mai cuprind de „acel farmec sfânt” al
culturii și al iubirii de creaţia literară autentică, sun‐
tem meniţi să dăinuim cu poveștile noastre, cu ale
noastre convorbiri sfătoase și mai ales cu „amintirile
din copilărie”. Preţuirea oamenilor mari nu numai
după moartea lor, ci și atâta timp cât sunt încă alături

de noi, în această viaţă, este un atribut al popoarelor
civilizate, care au un gust dezvoltat al ceremoniilor
bine cumpănite... Calde felicitări!”

Un mesaj emoţionant a fost transmis în direct
din partea reputatului actor Dorel Vișan: „Mă bucur
că este la Piatra‐Neamţ o flacără pe care o ţineţi
aprinsă pentru cultura românească. Eu sunt legat
definitiv de această personalitate a neamului nostru,
Bădia Ion, pentru că am interpretat, într‐un moment
al carierei mele, rolul Ion Creangă în filmul lui Nico‐
lae Mărgineanu, Un bulgăre de humă. Există o relaţie

SCRIITORII ROMÂNI ÎN OFENSIVĂ

Gabriela Adameșteanu*, 
laureata Premiului Național 

pentru proză „Ion Creangă”, Opera omnia, 
ediția a V‑a



*Gabriela Adameșteanu, n. 2 apr. 1942, Târgu Ocna, Bacău, este fiica lui Mircea și a Elenei Adameșteanu (n. Predescu), profesori. Ur‐
mează liceul la Pitești (1956‐1960), apoi Facultatea de Limba și Literatura Română a Universităţii București (promoţia 1965), după
care intră în sistemul editorial, ca redactor la Editura Enciclopedică Română (1968‐1974), Editura Știinţifică și Enciclopedică (1974‐
1983) și Cartea Românească (1983‐1990). În aprilie 1990 devine redactor al revistei „22”, apoi redactor‐șef, în septembrie 1991. De‐
butează în 1971, la „Luceafărul”, iar în 1975 își face debutul editorial cu romanul „Drumul egal al fiecărei zile”. Urmează „Dăruiește‐ţi
o zi de vacanţă” (1979) și romanul „Dimineaţă pierdută” (1983), care îi aduce un mare succes. Dramatizarea făcută de Cătălina Buzo‐
ianu, în 1986, a consacrat romanul și în ochii publicului de teatru, cel puţin două actriţe, Tamara Buciuceanu (în rolul Vica) și Gina
Patrichi (în Ivona), devenind întruparea personajelor principale. În 1989, scrie „Vară‐primăvară”, din care mai târziu, în 2003, va relua
nuvela „Întâlnirea”. Din 1989 până în 2003, s‐a dăruit cu pasiune gazetăriei politice. Stau mărturie interviurile din „Obsesia politicii”
(1995), dar mai ales volumul „Cele două Românii” (2000). În 2010, publică romanul, „Provizorat”, iar în 2014 scoate „Anii romantici”,
carte document. Se adaugă romanul Fontana di Trevi (2018). Opera sa a fost tradusă în Franţa, Estonia, Israel, Bulgaria, Polonia și Un‐
garia.
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energetică între noi. Eu m‐am născut cu o sută de
ani după marele povestitor, astfel că mi‐a fost dat
ca, atunci când am făcut filmul, era în 1989, să am
exact vârsta pe care o avea Bădia Ion atunci când a
plecat din această lume. Mi‐amintesc că atunci, la
filmări, domnul profesor Parascan, directorul mu‐
zeului de la Bojdeucă, mi‐a zis că ar fi foarte frumos
să merg, îmbrăcat în hainele lui Creangă, hainele
pecare le purtam când filmam acolo. Era curtea în‐
ţesată de lume, om lângă om. Oamenii erau uimiţi.
Îl vedeau pe Ion Creangă coborând la el acasă. S‐a
făcut o liniște deplină. Atunci, o fetiţă (probabil in‐
struită de profesorii ei) m‐a întrebat: «Bădie Ioane,
ce s‐a schimbat în lume în acești o sută de ani de
când ai plecat matale de aici?» Am fost foarte sur‐
prins, nu mă așteptam. Dar am fost inspirat și pe
moment mi‐a venit un răspuns: «În ce privește bi‐
nele și răul, nu s‐a schimbat nimic.» Filmând în Iași,
am simţit atmosfera din Copou, de pe vremea aceea,
când erau Eminescu și Creangă la Iași; de la casa
Pogor, unde veneau Maiorescu, și Negruzzi, și Alec‐
sandri, mari cărturari ai vremii, într‐o mare efer‐
vescenţă, care astăzi nu poate fi închipuită. A fost o
întâmplare unică.”

La rândul său, acad. Nicolae Breban a spus: „Anul
acesta Premiul Ion Creangă a fost acordat, cu una‐
nimitate de voturi, prozatoarei Gabriela Adameș‐
teanu, pe care vreau să o felicit. Cu ocazia participării
mele la manifestările dedicate acestui Premiu, am
descoperit nordul Moldovei. Sunt bucuros să constat
că Moldova contribuie la amploarea conștiinţei lite‐
rare românești actuale. Premiul de la Piatra Neamţ
se ridică, prin valoarea scriitorilor premiaţi până
acum și prin valoarea sa financiară, la nivelul celui
de la Botoșani, dedicat lui Mihai Eminescu.” Univer‐
sitarul ieșean Bogdan Creţu a adăugat: „Când spui
Neamţ, spui Creangă. E important să vii de undeva...
Creangă așează, prin opera sa, zona aceea a Moldo‐
vei, Humuleștiul, pe harta literară a României. La
ediţiile Premiului la care am participat în juriu, ca‐
litatea a fost foarte ridicată. Ne străduim să menţi‐
nem acest nivel înalt. M‐am uitat pe lista nominali‐
zaţilor de anul acesta, una cu scriitori mari. Și au
rămas alţii, la fel de mari, în afara listei. Asta de‐
monstrează că avem o literatură valoroasă. Încât nu

am nici un fel de complex să afirm că avem o litera‐
tură la nivelul celor occidentale. Trebuie numai să‐i
citim pe scriitorii noștri, să‐i descopreim și să‐i cu‐
nonaștem.”

Festivitatea a avut în apogeul ei acordarea Pre‐
miului, iar după Laudatio laureata Gabriela Adameș‐
teanu a ţinut să menţioneze: „Premiul Naţional pen‐
tru Proză «Ion Creangă» mi s‐a părut important de
la instituirea sa. Lângă Premiul Mihai Eminescu de
la Botoșani, în mitologia noastră culturală, la fel ca
în viaţa lor reală, stă acum Premiul Creangă de la
Neamţ. Două repere esenţiale ale literaturii române,
darurile Moldovei pentru întreaga Românie. Am par‐
ticipat la mai multe ediţii ale Premiului, iar vestea
că sunt câștigătoarea lui în 2021 m‐a bucurat foarte
mult. Mulţumirile mele se îndreaptă către juriul, cu
o distinsă componenţă academică, istorici și critici
literari, de înalt profesionalism... Mai există un motiv
care mă emoţionează. M‐am născut nu departe de
Neamţ, sub cerul Moldovei, și i‐am simţit tot timpul
lumina, deși l‐am părăsit la 4 ani. Am crescut cu
poveștile lui Creangă, citite la început de tatăl meu,
un mare admirator al lui... Am avut o memorie foarte
bună și‐i știam pe dinafară și pe Creangă, și pe Emi‐
nescu, autorii care mi‐au «legănat» copilăria.
Creangă nu trebuie cantonat la vârsta copilăriei, el
se cuvine citit la maturitate, ca depozitar al unei cul‐
turi esenţiale.”

În cadrul proiectului Premiul naţional pentru
proză „Ion Creangă”, Opera omnia, a fost editată lu‐
crarea memorialistică „Scara ruptă” de Dan Stanca,
laureatul de anul trecut al Premiului, care a primit
tot acum titlul de Cetăţean de onoare al orașului
Târgu Neamţ. Cartea se aduagă seriei „Prozatori ro‐
mâni laureaţi ai Premiului Naţional de proză «Ion
Creangă»”, în care până acum au apărut: „Ivan Tur‐
bincă și Iapa Troiană“ (D. R. Popescu), „Amintiri ale
celui ce pare că am fost” (Nicolae Breban), „Viaţa
altora” (Eugen Uricaru). De asemenea, poetul Lucian
Vasiliu, directorul Editurii Junimea din Iași, a primit
Medalia „Ion Creangă” și diploma de merit din partea
organizatorilor, pentru contribuţia adusă la dăinui‐
rea memoriei humuleșteanului.

Cristian Livescu



71

PORTO - FRANCO

Lângă pâraiele nașterii

toamna nu e 

decât un continent al iluziilor

pentru miazănoapte

nu suntem deloc pregătiţi

sufletul  

absolut permeabil pentru 

pâraiele nașterii

primește încolţirea din umbre

îţi iei inima‐n palmă și admiri 

feţele oboselii și aripile aurii

ale unui cărăbuș 

rătăcit

Trepte

voi coborî treptele până ce

nimeni nu‐mi va mai răspunde privirilor

cât e somnul de lung

voi visa margini ce vibrează 

dacă‐mi întâlnesc spaimele

iartă‐mă dacă nu faci parte din vis

uneori 

așteptările pot deveni 

ţipete oprite în piept

ai lipsit 

pe vremea când înfiam păsări orfane

acum 

degetele înăbușă toată lumina

iar negrul mă sperie

nu se moare însă atât de ușor

oricând poate veni cineva

să ne mântuie

Perdelele timpului

cenușa a milioane de cuvinte

spuse șoptit la ore târzii

e scrisă

pe pielea mătăsoasă 

a tigrilor tineri

secunda leagă

punct lângă punct

sunt urme

ce ar putea fi pipăite

prin perdelele timpului

un fel de praf 

șerpuind negru pe linia vieţii

dimineaţa

îmi șterg mâinile înnegrite

de obrajii 

ca apa

Capricii

despărţirile 

pot fi vulcanice sau liniștite

însă durerile sunt într‐o mie de feluri

unele sunt ca un cui 

ce se înfige în pântece

altele precum un burghiu 

care sapă mult mai adânc

dezvelind de tot 

respiraţia 

altele se pot erija în simple‐amintiri 

te zgândăresc ca un prieten bun 

care te‐a trădat mai demult

și pe care nu‐l poţi da uitării

dacă îl îndepărtezi 

nu vei mai ști cine 

se află în tine

PRIETENII REVISTEI

Diana Trandafir
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Numeroase norme și tabuuri din cultura tradi ţională
rromani se referă la corpul uman și la igiena rituală,
pornindu‐se de la ideea că trupul uman este divizat în
două părţi, de la brâu în sus ‐ partea superioară pură,
iar de la brâu în jos ‐ partea inferioară impură.

Femeile nu poartă rochii sau alte piese de îmbră‑
căminte dintr‐o singură bucată, pentru că nu delimi‐
tează corpul impur de cel pur, regula fiind să se traseze
cu precizie linia de demarcaţie dintre partea de jos și
cea de sus a corpului. 

Cămășile și bluzele se spală separat de fuste și de
pantaloni, în vase diferite, speciale pentru fiecare com‐
ponentă a îmbrăcăminţii, superioară sau inferioară, și
nu se amestecă niciodată apa sau vasele de spălat
obiecte de bucătărie cu apa sau vasele de spălat haine,
de teama impurităţii. La fel, tacâmurile și vasele de
bucătărie se spală întotdeauna separat de haine. 

Vasele în care se mănâncă nu se șterg cu nici un fel
de prosop, ștergar sau cârpă, pentru că acestea ar fi
putut fi spălate laolaltă cu hainele și, mai grav, cu fus‐
tele, așadar se lasă la soare să se usuce.

Spălatul trupului este considerat „lajavo” (rușinos),
de aceea se face în secret, în afara casei, fără a se anunţa
în prealabil. Baia în cada plină cu apă nu este reco‐
mandată, considerându‐se o formă de a te scălda în
propria necurăţenie, de a te spurca cu propria impuri‐
tate, așadar de a deveni „maxrime”. Apa cu care s‐a
spălat partea de jos a corpului se aruncă departe, în
spatele casei. Chiar apa în care cineva s‐a spălat pe
faţă se spurcă și este aruncată, de către o femeie, în
spatele casei, cât mai departe de spaţiul de locuit, pen‐
tru a nu‐l polua. Din același motiv, al păstrării purităţii
casei, se evită construirea băii în casă, ea fiind ampla‐
sată în afara spaţiului de locuit.

Se preferă spălatul înainte de răsăritul soarelui și
după apus, pentru a nu rușina soarele – „te ma des la‑
javipe e khamesqe”. Dimineaţa, înainte de a vorbi cu
cineva, un rrom își spală întotdeauna faţa și mâinile,
pentru a se purifica. 

Femeile nu se spală, nici măcar pe faţă, în faţa stră‐
inilor, iar de pieptănat, de spălat părul, picioarele sau
părţile intime nu o fac nici în faţa soţului. 

Femeile nu trebuie să‐i vadă pe bărbaţi mergând la
baie sau să știe când merg în acel loc. A întreba unde
este baia se consideră a fi o rușine. Pentru a exprima
această problemă, se utilizează eufemisme lingvistice
de genul: „Jau avri” (merg afară), „Jau anda mande”
(merg pentru mine), „Jau te dikhau le grasten” (merg
să văd caii). 

Ochii, capul și gura sunt considerate curate. Sărutul
pe gură, între membrii aceluiași gen sau în familie este
un gest de încredere și fraternitate. Sărutatul ochilor
este un semn de mare consideraţie, dar poate fi și un
gest de preluare a puterii și de subordonare, de aceea
se evită. Salutul familial: „te hav tirre jakha” (mânca‐
ţi‐aș ochii) este semn de dragoste și dorinţă de pro‐
tecţie.

Capul este rezidenţa norocului – „baht” – și a cinstei

– „pakiv” –, fapt care explică gra‐
vitatea unei imprecaţii de tipul:
„te hav tirro śero” (mânca‐ţi‐aș
capul), care semnifică pierderea simbolică a onoarei,
precum și interdicţia mângâierii pe cap, pentru a nu
se fura norocul respectivei persoane, în opoziţie cu „te
hav tirro ilo” (mânca‐ţi‐aș inima), expresie de maximă
duioșie și împărtășire a sentimentelor de iubire fră‐
ţească. Când cineva își atinge capul cu mâna, trebuie
să‐și scuture imediat degetele, pentru a îndepărta in‐
fluenţa negativă pe care o parte mai joasă a corpului o
poate avea asupra capului. Fusta nu se îmbracă nicio‐
dată pe cap, pentru a nu‐l spurca.

Acoperământul capului – pălăria – este și ea pură,
deci sacră, fapt pentru care nimic uman nu poate trece
pe deasupra ei, așa cum nu poate trece nici peste cap.
Dacă o femeie trece peste pălăria unui bărbat sau o
atinge, din greșeală, cu fusta, pălăria respectivă este
aruncată. 

Pentru că partea de sus a corpului este pură, ‐ „uji”
‐, femeile pot umbla cu pieptul dezgolit și își pot alăpta
copiii în public. În schimb, genunchii și gleznele, în
acord cu impuritatea părţii inferioare a corpului, se
consideră a fi părţile cele mai rușinoase ale trupului
omenesc – „but lajave” –, așadar trebuie, întotdeauna,
să fie acoperite.

În ceea ce privește părţile intime ale corpului, im‐
pure, așadar rușinoase, acestea se regăsesc în expresii
de tipul: „hau tio kar” (mânca‐ţi‐aș partea intimă mas‐
culină) sau „hau ki minj” (mânca‐ţi‐aș partea intimă
feminină), care însă nu au nici un fel de semnificaţie
obscenă, ci reprezintă fie o formă de exprimare a
duioșiei și iubirii, mai ales când se adresează copiilor
sau celor mai tineri, fie o expresie a unei rugăminţi
foarte puternice, în ambele situaţii referindu‐se la fap‐
tul că persoana care utilizează aceste expresii ar ac‐
cepta să se arunce în maxima stare de impurificare,
prin contactul plenar cu aceste părţi impure ale tru‐
pului, fie din dragoste pentru cei cărora i se adresează,
fie pentru a i se îndeplini o rugăminte extrem de im‐
portantă. În acest sens, putem auzi câte o bătrână
rromni rugându‐se fierbinte la Dumnezeu în felul
acesta: „Devla, hau te pele, de sastimos me ceavesko”
(Dumnezeule, mânca‐ţi‐aș părţile intime masculine,
dă‐i sănătate băiatului meu!).

De altfel, partea de jos a corpului trebuie să fie în
permanenţă acoperită, atât la femei, cât și la bărbaţi:
femeile rrome poartă fuste lungi, niciodată pantaloni
sau fuste scurte; bărbaţii rromi poartă pantaloni lungi,
niciodată scurţi, genunchii fiind, cum am arătat deja,
unul din cele mai indecente elemente ale trupului
uman.

În concluzie, corpul uman, în cultura tradiţională
rromani, este, pe de o parte, marcat de o bogată și pu‐
ternică tabuistică, iar, pe de altă parte, este protejat
de pierderea purităţii tocmai prin acest sistem de ta‐
buuri și norme rituale, și unele, și altele regăsindu‐se
inclusiv în tabuuri și eufemisme de tip lingvistic.

ESEU
RROMANIPEN – pur și impur în cultura 

tradițională rromani
II. Corp și tabu

Dr. Delia Grigore
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cât e de drăguț  cât e de drăguț 

iepurașul meu drăguţ
cânta scufiţa roșie trăgând de urechi
un iepure proaspăt împușcat

mai sărea și într‐un picior
dihania mică
nu se gândea decât
la mâncarea de iepure cu măsline

pe cuvântul meu aș fi vrut
să vină lupul și să o hăpăie
acolo în faţa mea
ah crunt destin de iepure de copilă naivă.

din provinciile unite

când a murit vermeer datora
brutarului suma de florini 600 adică
un sfert din preţul de atunci al unei baleniere.
să ne gândim deci cu dragoste la brutarul
care i‐a copt atâta pâine pe datorie dar și
la acel dumnezeu care a avut delicateţea
să‐l primească la sine fără chitanţe în regulă.
precedent pe care putem cu toţii clădi
luminoase speranţe.

cap de operă

pasărea obosită se așează pe creangă
privește când cu un ochi
când cu celălalt
creanga se rupe
copacul cade
pământul se desface în două și
în miezul său apar cele
întâmplate și neîntâmplate plutind
pasărea zboară.

iarba a fost deja cosită 

aerul strălucește
iar pânzele corăbiei 
spălate și apretate
stau acum la uscat
pe frânghia din livadă.

vântul bate.

suflă degeaba
în ele.

în casa

unui bărbat singur miroase 
a moarte

fie el tânăr sau bătrân
frumos sau urât
deștept sau altfel
oricâte flori i‐ar împodobi‐o
oricât de mare i‐ar fi iubirea sau averea
oricât de rece sau răcoros
i‐ar fi trupul 
un bărbat singur are în faţă doar moartea
cea bine făcută 
rujată discret
într‐o rochie 
vai tu superbă și
cum ar putea un bărbat singur
să neguţeze cu moartea? ce să‐i mai spună?
câinele negru de dahomey n‐are
cum să‐l mai apere 
bărbatul singur și moartea sunt la fel.
nu lasă nici unul
o câtime din preţ. sabia 
și disperarea îi leagă 
vorbesc
aceeași limbă  
și nici că 
se‐nţeleg.

visez

să scriu o
poezie
nici mai bună dar
nici mai rea decât privirea câinelui care
își revede
dis de dimineaţă
stăpânul.

de ce ar trebui să scriu
o poezie despre poezie pentru oameni
care n‐au habar? iar câinele
lasă păr pe covor?

recunosc:
poezia nu valorează niciodată
cât un covor.

POEțI DUNĂRENI

Cristian Tudor Roșca
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Judeţ din Moldova de mijloc, cotat ca unul dintre
cele mai sărace din ţară, Vasluiul se revanșează pe
tărâm spiritual, producând valori de prestigiu na‐
ţional și european, azi adunând la un loc teritorii
din fostele judeţe Tutova, Fălciu și Vaslui, focalizate
cultural în principalele orașe: Bârlad, Vaslui și Huși,
cu ramificaţii și în multe localităţi rurale, unde s‐au
născut scriitori remarcabili. Tradiţiile scrisului sunt
vechi, la 1591 înfiinţându‐se Episcopia Hușilor1, sub
domnia lui Ieremia Movilă. Aici au păstorit  episcopi
cărturari și scriitori, ca Dosoftei și Amfilohie Hoti‐
niul, dar și unii care s‐au născut în spaţiul Eparhiei
Hușilor, ca Veniamin Costache (născut la Roșiești,
în 1768, decedat în 1846) sau Iacov Antonovici, năs‐
cut în Similișoara Bogdanei, fostul judeţ Tutova
(1856), episcop de Huși, având mormântul în incinta
Episcopiei, plecat fiind la cele veșnice în 1931. Scrii‐
tori și gânditori premoderni și moderni ridicaţi de
aici, legaţi de locurile copilăriei: Dimitrie Cantemir,
Alexandru Beldiman, Raicu Ionescu‐Rion, Alexandru
Vlahuţă, George Tutoveanu, Victor Ion Popa, Mihai
Ralea, Anton Holban, George Buznea‐Moldoveanu
(poet, traducător al lui Dante), L.M. Arcade, Costache
Olăreanu, Cezar Ivănescu, C.D. Zeletin, Ion Iancu Lef‐
ter, Ion Alex. Angheluș, Ion Murgeanu, Vicenţiu Do‐
nose, Constantin Parfene, Valeriu C. Neștian, Cristian
Simionescu, Marta Miclescu, Ion Gheorghe Pricop,
Petru Ioan, Mircea Ciubotaru, Ioan Baban, Teodor
Pracsiu, Lucian Vasiliu, Petruș Andrei, Ion Enache,
Nicolae Ariton, Marius Chelaru, Ioan Mâcnea‐Vetri‐
șanu, Simion Bogdănescu, Iorgu Gălăţeanu, Mihai
Apostu, Lina Codreanu, Marcel Miron, Mihai Sultana
Vicol, Marian Constandache, Paul Munteanu, Ancelin
Rosetti, Vasilian Doboș, Martin Cata, până la valul
celor tineri: Daniela Oatu, Raluca Faraon, Adrian
Buzdugan, Nicușor Darabană, Cătălin Al Doamnei,
Cristinel C. Popa, Cornelius Drăgan, Rareș Tiron
ș.a.m.d.

Mișcările literare de răsunet sunt, fără îndoială,
cele cu program și reviste, cu reprezentanţi de
frunte, cum a fost cazul Junimii și al „Convorbirilor
literare”, al curentului socialist de la „Contempora‐
nul”, al grupării „Criterion” sau al Cercului Literar
de la Sibiu, ca să le amintesc doar pe acestea. Apa‐
rentă excepţie a făcut „Școala de la Târgoviște”, dar
cei trei întemeietori (un târgoviștean, Mircea Horia
Simionescu), un bucureștean (Radu Petrescu) și un

hușean (Costache Olăreanu) s‐au
întâlnit la Liceul „Ienăchiţă Văcă‐
rescu”, unde și‐au descoperit vo‐
caţia și au editat reviste‐manus‐
cris pe cont propriu. Bârlădenii au întemeiat o
instituţie culturală al cărei prestigiu s‐a impus la ni‐
vel naţional: Academia Bârlădeană, născută la 1 mai
1915, prin pasiunea și strădania celor care s‐au nu‐
mit George Tutoveanu, Tudor Pamfile, Toma Chiri‐
cuţă. Până în 1947, când tot eșafodajul României in‐
terbelice s‐a prăbușit politic și cultural, Academia
Bârlădeană a tot crescut, adunând în jurul ei valori
ca Alexandru Vlahuţă, Victor Ion Popa, Vasile Voi‐
culescu, I.M. Rașcu, G.G. Ursu, Iuliu Niţulescu, Mihail
Lungeanu, G.M. Vlădescu, Iuliu Săvescu, D. Iov, Ni‐
chifor Crainic, Pamfil Șeicaru, Ion Buzdugan, Atanase
Mândru, George Tască ș.a. Programul mișcării a fost
unul naţional, în tradiţia celor de la „Dacia literară”,
„Sămănătorul”, „Viaţa Românească” sau „Gândirea”.
La împlinirea a zece ani de la întemeiere, George
Tutoveanu scria în „Graiul nostru”: „Știind că unita‐
tea culturală și sufletească a tuturor neamurilor a
mers înaintea unităţii lor politice noi am răspuns la
vrăjmășia celorlalte neamuri, printr‐o singură ho‐
tărâre: Statornicirea‐n inimi și‐n minţi a unei lumi‐
noase conștiinţe naţionale, prin ajutorul unei lite‐
raturi izvorâte din adâncurile sufletului românesc
și răspândirea acestei literaturi până‐n cele din urmă
«straturi» ale neamului nostru.

Scriitorii, fiind înaintașii firești ai acestei continue
lupte de «reînălţare», ei, în orice colţ de ţară i‐ar sili
viaţa să trăiască, trebuie să rămâie de‐a pururi, la
înălţimea chemării lor. Din aceste idei și sentimente
a luat fiinţă, în mai 1915 această societate literară”.
Publicaţiile patronate de societate au depășit și ele
strictul interes local: „Florile dalbe”, „Graiul nostru”,
„Făt‐Frumos”, „Scrisul nostru”, „Moldova”, „Academia
Bârlădeană”, cea din urmă apărând și azi sub con‐
ducerea istoricului Elena Monu, președinta institu‐
ţiei, și a celorlalţi membri ai redacţiei, Serghei Colo‐
șenco și Elena Popoiu. 

S‐a creat și un orgoliu al locurilor, pe măsură, în‐
cât corespondenţa dintre comilitoni se încheia ade‐
sea cu: Și nu uita că noi suntem Academia Bârlă‑
deană!

Acest „orgoliu” s‐a păstrat peste timp, spiritul
societăţii reînviind după căderea comunismului, pre‐

PAGINI DESPRE LOCALISMUL CREATOR

1Recent, istoricul ieșean Ioan Caproșu a descoperit un document care indică existenţa unui episcop de Huși (Mitrofan) la 1591, docu‐
mentele de până atunci oprindu‐se la 1598. (A se vedea  Costin Clit și protosinghel Zaharia Curteanu, Repere istorice ale vieții mona‑
hale în Episcopia Hușilor, în albumul Tinda raiului. Mănăstiri și schituri din ținutul Vasluiului, Huși, Editura Horeb, 2020). 

de Theodor CODREANU
Din mișcarea literară a Vasluiului 
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ședintele de onoare fiind, până la plecarea la cele
veșnice (18 februarie 2018), marele poet, cărturar,
traducător și medic C.D. Zeletin. 

În ce privește Bârladul, acolo se mai editează re‐
vistele „Bârladul literar” (nume de rezonanţă ceza‐
rivănesciană), sub direcţia infatigabilului critic Gruia
Novac, și revista „Arheu”, sub patronajul Centrului
„Mihai Eminescu”, redactor‐șef fiind Geta Modiga.

O iniţiativă culturală de mai mic răsunet a încer‐
cat poetul Ion Alex. Angheluș: „Școala literară de la
Huși”, începând din 1975, adunându‐i în jurul său
pe prozatorul și poetul Ion Gheorghe Pricop, pe cri‐
ticul Theodor Codreanu, pe medicul și poetul Liviu
Pendefunda, pe poetul și prozatorul Ioan Mâcnea‐
Vetrișanu, pe vestitul oenolog Avram D. Tudosie și
pe mulţi tineri, în cadrul Cenaclului „Mihai Emi‐
nescu” de pe lângă Casa de Cultură, care poartă as‐
tăzi numele genialului actor hușean Alexandru Giu‐
garu. Unii dintre cenacliști s‐au impus, ajungând și
membri ai Uniunii Scriitorilor din România. Trebuie
să se fi realizat ceva, în context, dacă universitarul
ieșean Petru Ioan a scris și publicat recent o carte
cu titlul Școala literară de la Huși (Iași, Editura „Ște‐
fan Lupașcu”, 2019, 446 de pagini format academic!).
Hușul de azi este este activ și din punct de vedere
revuistic, prin revista „Liter‐Club”, care atrage cola‐
borări din tot judeţul și din ţară, dar și de peste ho‐
tare. O revistă de interes naţional este „Prutul”, edi‐
tată de istoricul Costin Clit, având ca referent

știinţific principal pe Mircea Ciubotaru. În fine, o re‐
vistă de înalt prestigiu naţional și internaţional se
arată a fi „Horeb”, iniţiativă a PS Ignatie al Hușilor,
ajunsă la al doilea an de apariţie.  

În prezent, în localităţile din judeţul Vaslui trăiesc
17 scriitori membri ai Uniunii Scriitorilor (15 la Fi‐
liala Iași și 2 la Filiala Bacău). Alţi doi s‐au statornicit
la alte filiale din ţară. Talente în curs de afirmare
sunt destule.

O puternică lovitură a primit breasla scriitori‐
cească prin plecarea înainte de vreme, în ultimele
luni ale Centenarului Marii Uniri, a doi scriitori de
anvergură: poetul Cristian Simionescu, autorul ca‐
podoperei Maratonul, deţinător, ca și regretatul Cezar
Ivănescu, al Premiului Naţional pentru Poezie „Mihai
Eminescu” (Botoșani). Celălalt, poetul și prozatorul
Ion Gheorghe Pricop, autor, între altele, al trilogiei
romanești Paradigma deșertului (Iași, Editura Tim‐
pul, 2015, răsplătită cu un premiu al Uniunii Scriito‐
rilor, Filiala Iași), dar și al trilogiei lirosofice alcătuită
din Balada vârstelor, Caligramele destinului, Terapiile
invocației, toate alcătuind o veritabilă epopee lirică
a existenţei satului românesc și a omului, în genere.

Ca semn al existenţei valorilor literare pe plaiurile
vasluiene, stă poate și dovada că am publicat, în
2019, la Editura Triton din București, o carte cu titlul
Scriitori vasluieni, în format academic. Și nu e vorba
de o istorie a literaturii locurilor, căci am radiografiat
doar o parte a fenomenului.

Vaslui
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LITERATURA PENTRU COPII

M‐a fascinat întotdeauna strălucirea: strălucirea
cerului, a razelor, a ploii, a zăpezii, a… luminii!
Aceasta, poate și datorită unei întâmplări; o întâm‐
plare pe care am trăit‐o la o vârstă, la care alţi copii
nu puneau mare preţ pe ceea ce mie, la vremea
aceea, mi se părea a fi un miracol.

Cine s‐a născut și a trăit la ţară, cunoaște mai
bine decât alţii ce înseamnă culoarea sau mângâie‐
rea luminii.

Lumina izvorâtă la ţară, printre crengile copacilor,
deasupra acoperișurilor joase, îmbrăcate cu ţiglă
sau cu tablă zincată, este cea care oferă diferite cu‐
lori. Ea, lumina, are culoarea verdelui crud, culoarea
amurgului, culoarea laptelui cald amestecat cu ur‐
mele lăsate de mămăliguţa de seară, culoarea florii
de mușeţel culeasă de pe întinsul primăverii…

Culoarea luminii o păstrezi toată viaţa în ochii
tăi, ochi care s‐au hrănit cu dulceaţa ei.

Ea este culoarea copilăriei tale!
Tu, singur, alegi din acest spectru al culorilor,

nuanţa care ţi se potrivește cel mai bine.
Ochii mei au ales albul… Uneori lumina are cu‐

loarea timidităţii, a inocenţei, pe care chipul de copil
le are în faţa noului, în faţa luminii și, mai mult decât
atât, în faţa luminii orașului.

Era vară….
Zorii unei zile călduroase aduceau bucuria unei

călătorii. Prima călătorie, prima plimbare cu trenul,
prima dată când se deschideau privirilor mele de
copilaș frumuseţile orașului. Braţu‐mi firav, prins

de puterea pe care o dă o mână
de tată, dorea să‐și ridice
mânuţele prin zare către
înălţimea cerului strigând:

‐ Ce se întâmplă oare? Unde mă duce tata?
Mă ducea la oraș, mai precis la Brăila. 
Priveam fascinată la ferestrele caselor cărora le

descopeream prima dată verticalitatea, fără a mai
pune la socoteală faptul că nu înţelegeam prea bine
cum știau oamenii de pe străzi să‐și găsească locuinţa.
Doar acele clădiri, care semănau într‐un fel cu caste‐
lele din cărţile mele de povești, pentru mine erau la
fel… Și vraja a continuat cu mirajul luminii de noapte,
mirajul orașului oferit de strălucirea beculeţelor.

Nu pot uita acele steluţe de la ferestrele aliniate
de jos în sus, de sus în jos, de la dreapta la stânga și
invers… dar și de pretutindeni.

Peste ani, viaţa mi‐a oferit posibilitatea de a
înţelege aceste lucruri, dar și a regreta faptul ca am
pierdut strălucirea luminii izvorâtă din verdele crud,
din culoarea amurgului, din culoarea laptelui abu‐
rind, din culoarea florii de mușeţel culeasă de pe în‐
tinsul primăverii…

Am pierdut farmecul clipei când, desculţă, pe
uliţele satului simţeam în tălpi urmele ploii, acea le‐
gătură divină dintre cer și pământ.

Am pierdut vraja copilăriei și am descoperit, rând
pe rând, luminile orașului, precum și umbrele aces‐
tuia.

Vera Crăciun

Culorile copilăriei
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După sute de întâlniri la depănat povești îm‐
preună cu copiii, îmi vine rândul să primesc o pro‐
vocare nouă:  voi citi povești copiilor, dar în mediu
online. Până aici, nimic neobișnuit. Întrebată despre
tematica întâlnirii,  doamna cu care mă întreţin la
telefon ezită. 

‐O să vă întâlniţi cu colega mea, doamna x, res‐
ponsabilă de eveniment din partea corporaţiei, mă
lămurește ea. 

„Aoleu! Deja sună pompos”, mă gândesc, și‐mi
trece prin minte să refuz întâlnirea. Mă gândesc iar,
mă socotesc și zic: „hai, ce poate să mergă rău, iubesc
copiii, iar copiii adoră poveștile”.

A doua zi mă întâlnesc cu organizatoarea. O
doamnă tinerică, simpatică, aflu, de unde credeţi? Ei
bine, mi‐am făcut și eu temele, doar suntem în epoca
divaisurilor. Am întrebat  gugălul, care m‐a trimis di‐
rect pe profilul doamnei, proaspătă mămică și proas‐
pătă proprietară de blog. Confirmat! Doamna stă în
faţa mea în carne și oase. Subţire, studiată, perfect
dreaptă. Nici când se așază pe scaun nu se relaxează,
ţine spatele încordat, la fel de drept. Părul coafat cu
zulufi, fără să pară coafat, ochi frumoși, machiaj ela‐
borat, buze mari, zâmbet îngheţat sub mască.

„Ups! mă gândesc, am început! Hai, să vedem,
arată ce poţi, doamnă x!”

‐În ce constă evenimentul? mă fac auzită.
‐A, e simplu, vorbește cu ton înalt, deloc pisicos,

doamna x. Se strâng copiii, vor fi cam cinsprezece,
toţi sunt ai oamenilor din corporaţia noastră. Dum‐
neavoastră o să le spuneţi povești.

‐Povești? o chestionez, privind‐o atent.
Am găsit un defect și acum mă străduiesc să nu‐

l privesc obsedant. Unul dintre dinţii din faţă e mur‐
dar de la rujul roz prună al buzelor. Hm! Asta spune
multe despre calitatea rujului.

‐Povești, da! îmi preia întrebarea din zbor, am
prefera să fie două. După care staţi de vorbă cu copii,
să fie în total cel mult o oră. S‐a dovedit că după trei
sferturi de oră de discuţii copiii se plictisesc.

‐Ok! îi respect convingerea și trec la subiectul ur‐
mător. Ce vârstă au copiii?

‐De toate vârstele! primesc răspunsul prompt,
pata de ruj parcă s‐a mai curăţat puţin. Cel mai mic
are trei ani, câţiva copii sunt la pregătitoare, câţiva
la ciclul primar, cel mai mare are paisprezece ani…

„Greu de găsit un subiect comun, mă gândesc.
Trebuie să citesc ceva scurt, foarte vesel.”

‐La ce v‐aţi gândit? aud întrebarea.
‐Aș putea să le citesc ceva amuzant, o poveste

petrecută la curtea unui împărat, spun.
‐A, nu! Poveștile cu împăraţi sunt foarte vechi,

nu se mai citește așa ceva. Preferăm ceva modern.
„Măi să fie!” Încep să mă enervez dar îmi aduc

aminte de trucul cu numărătoarea
până la zece. Pe la șase, mă gândesc
să accept continuarea conversaţiei
ca să pot studia  provocarea cu care mă confrunt.  O
confruntare între generaţii, între poveștile din vre‐
mea mea și poveștile cerute în prezent. Hai, să nu
fiu demodată! Aș face bine să fiu deschisă la nou.
Îmi adun răbdarea și propun, de parcă nimic nu s‐
ar fi întâmplat:

‐Atunci le voi citi o poveste modernă, în care o
mătură vorbitoare se înfruntă cu un câine la fel de
vorbăreţ.

‐Nu vă supăraţi, dar știţi noul curent, nu? se în‐
cruntă doamna x.

„Aoleu!” Uite că nu‐l știu, dar pariez că‐l voi afla.”
Aștept răbdătoare să mi‐l spună.
‐Știţi,  mămicile nu acceptă ca niște animale să le

dea sfaturi copiilor lor. Până la urmă, sunt doar niște
animale, nu? dă peste cap ochii frumoși doamna res‐
ponsabilă cu evenimentele din partea corporaţiei.

Mă stăpânesc să‐i povestesc despre eroii din des‐
enele pe care le privesc zilnic copiii. Sunt animăluţe
de pe vremea mea: „Tom și Jerry”, „Duffy Duck” sau
actualii  din „Mr. Magoo” ori „Patrula căţelușilor”,
care se bat, se aleargă, se pocnesc și se fugăresc de
mama focului. Cei moderni se anihilează cu raze
care pot distruge o întregă planetă, ceilalţi  își înfig
furculiţe în cozi.

‐Ok! atunci va fi o poveste în care se ceartă trei
fraţi. La sfârșit se împacă.

‐Nu cred că ar fi bine! mă privește încruntată
doamna x. Știţi, noi ţinem foarte mult la sentimentele
copiilor noștri. Totul trebuie să fie perfect. Deja ce‐
rem ca toate basmele vechi să fie rescrise. Fără cer‐
turi sau chestii negative. Și neaparat  fără plânsete
sau evenimente triste. Copilul meu, de exemplu, nu
are voie să stea în prejma unui bolnav  sau doamne
ferește, să meargă la spital. Ne gândeam la ceva mo‐
ralizator, cu învăţăminte, fără ceartă. Zboară niște
fluturași coloraţi peste câmpii parfumate, norii îi
mângâie. Ei sunt perfecţi, geniali, capabili să reali‐
zeze  orice doresc, luna le spune noapte bună și gata!

„I‐auzi!” îmi cedează răbdarea.
‐O! Ce frumos sună! exclam, în timp ce buzele ei

se desfac într‐un zâmbet adevărat și pata de ruj se
vede în toată splendoarea.  Ce‐ar fi să puneţi pe hâr‐
tie povestea și să le‐o citiţi copiilor? Oricum, con‐
sultând agenda, mi‐am amintit că am alt eveniment.
Nu pot participa. Îmi pare rău!

Noaptea,  visez povești frumos ambalate, așezate
pe o tavă din vitrină. O doamnă cu pată de ruj pe
dinte îmi cere o poveste cu vanilie și alta cu mărar.
Le oferă unui copil perfect, roz în obraz, zâmbitor,
cu aripi de fluturaș.

LITERATURA PENTRU COPII

Povestea perfectă
de Irene Postolache
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Se povestește că un filosof se plimba într‐o pă‐
dure. Tot mergând și gândind el, îi atrage atenţia o
creangă de copac lipsită de orice podoabă. Se oprește
și‐i spune: vorbește‐mi despre Dumnezeu. Și atunci
creanga pe loc înflorește. Dacă am vorbi puţin despre
cauze și efecte în paradigmă divină am ajunge direct
sau indirect la vocile care reiterează învăţăturile în‐
scrise în panteism dar și experienţele acumulate în
timp de pe urma cărora cunoașterea dă sens vieţii.
Unele dintre voci sunt chiar contemporanii noștri
de elită, cei care insuflă întregii Cetăţi sentimentul

de înălţare spirituală, cei înzestraţi cu viziuni și do‐
rinţe de mai bine pentru semeni, ei decid raţional‐
emoţional adoptarea stilurilor și a substanţei cul‐
turale. Este întâlnită ideea potrivit căreia lumea
contemporană moare câte puţin pentru a renaște
mâine, transfigurată și într‐un echilibru spiritual
necesar. Între cauză și efect faptul cultural este
strâns legat de experienţa umanistă a celor care duc
mai departe noema în formă deplină și revelatoare.

În lumea modernă cultura este în‐
locuitorul sentimentului de inutilitate, de deznă‐
dejde și imoral, ea poate să‐și protejeze oamenii și
să‐i conducă spre descifrarea sensului sintagmei pa‐
rafrazate: cerul deasupra lor și cultura din ei.

Trecem peste potrivniciile vremurilor, peste epi‐
soadele tragice derulate de‐a lungul istoriei, peste
adversităţi, incertitudini, înfruntări, încercând să
descoperim acel târg cu uliţi vechi peste care au plu‐
tit întâmplări și evenimente, luând seama la mito‐
logiile locului, acea urbe care și‐a format un stil și o

fizionomie proprii, exprimate prin monumente, edi‐
ficii, relicve, mărturii și cărţi, multe cărţi care stau
la temelia culturală a orașului. Reţinem opiniile ma‐
gistrului Constantin Ciopraga: „Lui Mihai Codreanu
– sonetistul istoria locului îi părea scrisă în Statui,
Dimitrie Anghel – romanticul, evocatorul de Fantome
ale trecutului, asculta orologiile din turnuri în dialog
cu timpul sau se lăsa cucerit de tânguirea clopotelor
‐ «ca într‐un oraș de legende scufundat sub ape»,

FILE DE ISTORIE LITERARĂ

IAȘUL LITERAR CONTEMPORAN
(Câteva considerații)

de Nicolae Busuioc

Iași
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iar evocatoarele coline albastre‐mov compun fan‐
tasticul amfiteatru circular, asimetric”.

În condeiele sclipitoare ale Iașului de odinioară
se regăsesc imaginile orașului sub lumina zilei sau
sub stelele nopţii senine. În literatură, de la memo‐
rialistica lirică și eseistica epistolară se ajunge la
proza plastică, sugestivă, ca la Alecu Russo, ca la
Alecsandri, de la Farmazonul din Hârlău și Iorgu de
la Sadagura la serialul Chirițelor. Nu rămâne nici un
ungher din Iașul mai vechi care să nu amintească
de personaje, fapte, locuri și întâmplări memorabile.
Un G. Topîrceanu reţinea că „fiecare piatră vorbește
de trecut”, cronicarii Costin și Neculce anticipau pe‐
rechea‐nepereche Eminescu‐Creangă, urmată de o
altă celebră pereche Ibrăileanu‐Sadoveanu. Al. O.
Teodoreanu cultiva cu bonomie logosul tradiţional
într‐un acut simţ umoristic. Romantism și voluptate,
un melanj al cugetării, o tandră oscilaţie între dru‐
mul către sine și misterele naturii, între voia‐bună
și tristeţe, până la pura visare și sentimentul relati‐
vizării. Umaniștii dintr‐o similară perioadă ieșeană
nu credem că și‐ar fi dorit un alt mediu, o altă am‐
bianţă de afinităţi fascinante. O lume de comple‐
mentarităţi în care ritmul interior al omului se
acorda cu cel al înaintașilor pentru că „orice ieșean
crede că descinde oleacă din Ștefan cel Mare, oleacă
din Eminescu și încă oleacă din Junimea”, cum în‐
tâlnim această exprimare într‐un limbaj curat mol‐
dovenesc în Masa umbrelor a lui Ionel Teodoreanu.
Unii afirmă că romanul Adela al lui Ibrăileanu ar fi
ușor desuet, alţii că este elegiac și nostalgic atât cât
trebuia să rezulte din partea unui scriitor de „fin de
siècle”. Dar nostalgicele existenţe sunt de condam‐
nat? Frumoasa Adela cânta la clavecin valsuri de
Chopin, după care urmau molcomele și îngândura‐
tele conversaţii cu sentimentalul Emil Codrescu în
cerdacul de sub stelele nopţii.

Poate orașul romantic și‐a avut carenţele, slăbi‐
ciunile, neîmplinirile lui. A acceptat, firește, clasi‐
cismul, modernismul și postmodernismul, cu toate
controversele lui, impuse de atitudinile unui alt timp,
de stiluri și concepţii ale vremurilor curente, nu pu‐
teau fi oprite în loc. Și nici n‐ar fi fost bine. Stilurile
individuale se reflectă și se regăsesc în stilul general
al Cetăţii, concretizat în anumite dominante și, fără
reţinere, dominanta ieșeană este  cultura. Orice s‐
ar spune, acest genius loci există, el reprezintă sursa
generatoare a unei sinteze a valorilor, înseamnă vo‐
caţii, semne, transcendenţă și creaţie care clădesc,
la un loc, identitatea scriitoricească ieșeană. Cetatea
în mișcare și creatorii ei inconfundabili. Și acum se
aud pașii mitropoliţilor cărturari Varlaam și Dosof‐
tei, ai lui Asachi și Alecsandri, ai lui Eminescu și

Creangă, trec încet fără să deranjeze Hasdeu, Ne‐
gruzzi, Titu Maiorescu, Vasile Pogor, se plimbă me‐
ditativ Sadoveanu, Ibrăileanu și Călinescu, se furi‐
șează umbrele lui Topîrceanu, M. Codreanu, Otilia
Cazimir și Al. Philippide, pe lângă ei narează și apos‐
trofează fraţii Teodoreanu. Se strecoară toţi, așa ca
într‐un amurg așternut peste mireasma timpului li‐
ric de altădată.

Se spune că poezia, la Iași, domină autoritar ce‐
lelalte genuri literare, de parcă doar ea, poezia, a
atins cupola astrală a Cetăţii. De ce se îndoiesc poeţii
de ecourile în etern? Dar ei se situează la nivelul
simbolului, suferinţei asumate și mărturisite, inten‐
ţia unora atinge infernul existenţial, au însă puterea
miraculoasă de a ieși din nou la lumină. Poeţii scaldă
în apele Logosului întregul fiinţei și mereu sunt sub
povara căutării emoţiei și a armoniei semnelor. Din
Iașul liric contemporan se desprind concludent Mi‐
hai Ursachi, Cezar Ivănescu, Ioanid Romanescu, Dan
Laurenţiu, Adi Cusin, nu‐i uităm pe George Lesnea,
Nicolae Labiș, Fl. M. Petrescu, Corneliu Sturzu, Ge‐
orge Mărgărit, Emil Brumaru. Trecuţi în nefiinţă în
ultimii ani, dar tot contemporani încă ne sunt Valeria
Boiculesi, Nicolae Ţaţomir, Mircea Popovici, Ana Mâ‐
șlea, Irina Andone, Petru Aruștei, Ion Chiriac, Ion
Boroda, Cătălin Anuţa, Dumitru Spătaru, Alexandru
Tacu, Cătălin Ciolca, urmaţi de o pleiadă de valoare,
ademenită, cucerită, subjugată de vibraţiile liricului.
„Dulcele târg de azi adăpostește mai bine de 200 de
autori de cărţi, intitulate poeme, versuri, poezii sau
stihuri, adăugându‐i și pe cei aproape 100 de poeţi
ai căror existenţă biologică a încetat, obţinem nici
mai mult nici mai puţin decât 300 de autori care și‐
au intersectat cea mai mare parte sau întreaga viaţă
destinul cu cel al Iașului” ne spune Emanuela Ilie în
al său „Dicţionar critic al poeziei ieșene contempo‐
rane”. La urma urmei nu cantitatea contează și cu
atât mai puţin avalanșa liricoidă de azi, aproape de
nestăvilit. Dar din Dicționarul amintit, într‐o urmă‐
toare ediţie, n‐ar trebui să lipsească măcar unii, dacă
nu toţi cei din lista cunoscută cu poeţii care au deja
girul criticii. Dacă răsfoim și Scriitori ieșeni contem‑
porani, dicţionar apărut în trei ediţii (1997, 2002,
2009) sub semnătura noastră, vom afla că în adevăr
poeţii sunt cei mai numeroși, încă un argument în
favoarea urbei noastre ca mediu, ca stare poetică în
care magia verbului, gestul oracular și emoţiile sunt
comunicări firești ale sufletului poetului în încerca‐
rea de a prinde sensul lumii. 

După armonia verbului vine proza, cu romane,
nuvele, schiţe, portrete, reportaje etc. Din rândul
prozatorilor amintim câteva nume ale celor care au
trecut în lumea de dincolo, așa cum am procedat și
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cu poeţii: Cezar Petrescu, Ștefana Velisar‐Teodo‐
reanu, O. Pancu‐Iași, Corneliu Ștefanache, Paul Mi‐
ron, Aurel Leon, Stelian Baboi, Demostene Botez,
Costache Anton, Dimitrie Ignea, Ion Istrati, Boris
Crăciun, Vasile Popa‐Homiceanu, Vicenţiu Donose,
Dumitru Vacariu, Radu Tătărucă. În epica romanului,
a prozei în general, se utilizează în mod curent mo‑
nologul interior unde redarea gândurilor și senti‐
mentelor în succesiunea lor firească se bazează pe
asociaţii libere, dar mai ales pe introspecţiile psi‐
hologice care pun și mai bine în valoare unghiul și
abordarea analitică a societăţii, a evenimentelor is‐
torice mai mult sau mai puţin conjuncturale. Proza‐
torii ieșeni au recurs adesea la discursul neauzit și
nespus prin care personajele își exprimă cele mai
intime gânduri și simţiri.

Poziţia criticilor și istoricilor literari ieșeni este
explicabilă, neputându‐se trece cu vederea că Iașii
sunt și ai universitarilor și cercetătorilor, lingviști
și teoreticieni de mare competenţă. Ni‐i amintim cu
deferenţă pe Al. Dima, Petru Comarnescu, Mihai Ra‐
lea, Mihai Drăgan, Ion Apetroaie, Constantin Cio‐
praga, Al. Husar, Gavril Istrate, Liviu Leonte, Dan
Mănucă, Maria Carpov, Dumitru Irimia, Ilie Dan, Pe‐
tru Ursache, Emil Iordache sau pe Daniel Dimitriu,
Virgil Cuţitaru și Val Condurache. Dintotdeauna ri‐
goarea, regulile impuse de știinţa judecăţilor de va‐
loare, teoria care confirmă sau infirmă creaţia ar‐
tistică au fost criteriile esenţiale în cântărirea
fenomenului literar. Amintim că pe aceeași exigentă
estetică continuă Al. Călinescu, Ioan Holban, Elvira
Sorohan, Al. Zub, Constantin Dram, Nicolae Creţu,
Codrin Cuţitaru, Antonio Patraș, George Bădărău,
Al. Dobrescu, Bogdan Creţu, Grigore Ilisei, Constan‐
tin Coroiu, M. R. Iacoban, pentru a ne opri la câteva
exemple. Critica literară, semiotica și sociologia li‐
teraturii sunt discipline care nedeclinându‐și com‐
petenţele în definirea valorii produselor literare, ele
însele sunt o prezenţă și un barometru al culturii
din societate. Ar fi și garanţia anulării unor ambi‐
guităţi atunci când vine vorba de autonomia esteti‐
cului și literarului. Să nu‐i uităm și pe cei din dome‐
niul criticii teatrale reprezentată, printre alţii, de
Nicolae Barbu, Ștefan Oprea, Bogdan Ulmu, Florin
Faifer, Sorina Bălănescu, Constantin Paiu, Călin Ciu‐
botari, Oltiţa Cântec. Eseiștii și traducătorii provin
din varii domenii, de la filosofi, esteticieni, pictori,
muzicieni la istorici, profesori, clerici, regizori și co‐
lecţionari. Eseul este căutat și citit, sociologia literară
prezicându‐i timpuri prielnice poate și pentru că el
exprimă mai bine decât oricare alt gen scurt idei
esenţializate, meditaţia și conotaţiile în mod inteli‐
gent, alert, condensat. Publiciștii și memorialiștii

sunt și ei alături de ceilalţi, completând tabloul fe‐
nomenului cultural‐literar.

Am recitit în ultimul timp câteva volume‐inter‐
viuri din care rezultă că părerea de rău pentru ceea
ce a fost frumos și temeinic în urbe nu poate fi tre‐
cută ușor cu vederea. Atmosfera lirică de odinioară
amplifică nostalgii, nu punem totul pe seama unor
distrugeri, din fericire nu prea multe la Iași, nici pe
absurditatea că moldoveanul nu ar fi evoluat în
adaptare, în ritm și modernizare, în a ţine pasul cu
vremea, dar unde‐i sufletul lui visător și gânditor?
Și totuși, literatura este o stare firească a Cetăţii,
una de polisemie, culoare și armonie, continuă să‐
și plaseze în miezul ei probleme care ţin de orfism,
de puterea simbolului, de limbaj și stil la nivelul di‐
mensiunilor impuse de magia cuvântului, în fond
de dialogul uman care ţine cumpăna între luciditatea
vieţii și iluziile ei. Scriitorii și iubitorii de literatură
își au spaţiul apropiat, este cel al întâlnirilor cultu‐
rale de la filiala ieșeană a Uniunii Scriitorilor (pre‐
ședinte Cassian Maria Spiridon), de la Editura „Ju‐
nimea” (director Lucian Vasiliu) și celelalte  peste
20 de edituri ieșene, întâlnirile admirabile din mu‐
zeele literare, biblioteci, librării, case de cultură, tea‐
tre, din aulele academice și amfiteatrele universitare.
Se pot adăuga aici numeroasele reviste de profil.
După asemenea adunări de suflet și minte simţim
mai adânc climatul propulsiv, orizonturile deschise,
tușele particularizante, ne cuprinde forţa de atracţie
centripetă a Cetăţii. Când discursul literar încântă,
ni se dezvăluie parcă un alt câmp stilistic, chiar dacă
nu prindem toate sunetele, formele și nuanţele în
expresie.

La Iași „peste fulguirea de flori și învăluirile de
frunze moarte se înalţă un suflet. Aceasta e justifi‐
carea și cununa nevestejită a acestui loc unic...”, ne
amintește Sadoveanu, cu nelipsita‐i pălărie „mo‐
nistă”. Voluptatea creaţiei în artă și literatură ne sti‐
mulează, ne antrenează și mai mult în visare și idea‐
litate, uitând fie și pentru o clipă realitatea de lângă
noi. Așteptăm cu toţii ieșirea de sub vremurile ac‐
tuale pandemico‐pustii, de după care revigorarea
cultural‐literară va ocupa locul cuvenit, cu frumu‐
seţea operelor lirice, epice, dramatice, cu limbajul
lor în sclipiri și ritmuri ale unei elocinţe născute din
idei și trăiri, din ficţiune și realitate. Dacă e să privim
lucrurile din punctul de vedere al tradiţiei lexico‐
grafiei noastre, cu evoluţia ei în timp și cu cerinţele
prezentului, putem afirma că valoarea segmentului
creator‐literar ieșean este o componentă esenţială
a peisajului scriitoricesc românesc.
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PROFIL DE SCRIITOR

1941 se arăta ca un an care deschidea ceruri în‐
alte pentru literatura de la Iași și din Moldova, pen‐
tru că intrau, atunci, în lumea trăită, câteva nume
care aveau să „troienească liric”, cu multă inspiraţie,
lumea de după Război. 

Se împlinesc, anul acesta (2021), 80 de ani de
când ne sunt alăturaţi la viaţă Mihai Ursachi, Cezar
Ivănescu, Adi Cusin, Ion Chiriac ori Nicolae Turtu‐
reanu, ca să amintesc doar câteva vârste memorabile
ale Iașului poetic. Dar, desigur, sunt atâţia alţii care
se leagă de această generaţie. Cu foarte puţine
excepţii ale grupării 1941, mai sunt în viaţă puţini,
ceilalţi îmbrăcând cămașa nopţii la vârste când încă
se potriveau maturităţii poetice, deși, opera lor avea,
deja, contur definitiv și impunător.

Februarie‐martie e locul clepsidrei lui Mihai Ur‐
sachi. Vine între noi în 17 februarie 1941, pleacă
dintre noi în 10 martie 2004. O clepsidră care mă‐
soară nisipul unui inadaptat al societăţii postbelice
care se „construia” prin dărâmarea unei tradiţii care
începuse bine de prin secolul al XIX‐lea, trecuse ba‐
riera interbelică, care era frântă, însă, de o nouă or‐
dine politică. Născut între valuri de cărţi, în casa co‐
pilăriei din Botoșani, în care predominau op‐urile
de filozofie în limba germană, Mihai Ursachi își
construiește o viziune în care crede și devine rebel,
încă din adolescenţă și prima tinereţe. Își încearcă
drumurile alese, culturale, pe la facultăţi ieșene, ur‐
mând între 1957 și 1961, cursurile Facultăţii de Fi‐
losofie, mai apoi Medicină, iar în 1961 este închis
pentru încercarea de a trece înot Dunărea, lângă
Porţile de Fier (cu gând să evadeze în Occident prin
Iugoslavia) până în 1964, „locuind”, în acei ani, în
celebrul Fort 13 al închisorii Jilava. Până în 1981,
când a emigrat în SUA, a lăsat principalele volume
de poezie, reunite, în 1979, în antologia „Arca”, stră‐
lucit prefaţată de Ștefan Augustin Doinaș. 

Întors din America, după 1989, Mihai Ursachi
simte și mai mult degringolada adusă de schimbarea
regimului comunist cu unul de tranziţie, așa că pre‐
feră o lume ascunsă, cu puţine contacte, deși se arăta,
neașteptat, cu felurite ocazii cultural‐literare și se
atașa mai ales mai vechilor prieteni. A fost Director
al Teatrului Naţional din Iași, dar nu i s‐a potrivit
funcţia, nu avea porniri de administrator, dimpo‐
trivă, le respingea. Cum nici funcţia de Secretar al
Uniunii Scriitorilor‐filiala Iași nu i‐a spus nimic
esenţial. Și totuși, numele și valoarea sa erau în
atenţia grupurilor politice sau sociale. Așa că, după
experienţe prin organizaţii ale societăţii civile,

ajunge director al Casei de Cul‐
tură a Municipiului Iași, care, din
ziua morţii lui, îi poartă numele,
în mijlocul Parcului Copou și în vecinătatea Teiului
lui Eminescu.

Dar, cum spuneam, venea des pe la Casa Pogor,
știind că acolo se adunau, prin anii 1990‐2000, mulţi
dintre congenerii săi. Discret, ca întotdeauna, dar
atrăgând pe loc atenţia cu figura sa ironică, Mihai
Ursachi apărea de oriunde, neașteptat dar binevenit,
să închidă cercul unor prieteni în căutare de vremuri
mai bune. Așa l‐am cunoscut, ne‐am apropiat și
câţiva ani au urmat nenumărate clipe, ceasuri și zile
în care vorbeam de toate, de la America sa de exil
(în Texas ori La Jolla californiană), unde locuise vreo
zece ani, până la poezie ori filozofie, toate astea într‐
un peripatetism în care făceam popasuri prin marile
instituţii de cultură ieșene (de câteva ori și
botoșănene, pe la întâlnirile dedicate lui Eminescu)
cum erau hanurile de la Casa Universitarilor, de la
Boema, Casa Pogor, Corso ori Continental. Urmă‐
rindu‐i starea lirico‐filosofică (deși aici era o întreagă
încercare, căci trebuia, mai mult, s‐o intuiești din
tăcerile sale, ori din replici rare și fruste) i‐am dedi‐
cat un poem, pe care i l‐am citit într‐o după‐amiază
și care la bucurat (am să‐l redau la final).

Amintirile cu Magistrul nu sunt multe „dar sunt
nenumărate”, cum spunea un congener al său, numit
Nichita. Dar una nu va evita nicicând memoria mea
(cât de precară va fi să ajungă). Venit director la Edi‐
tura Junimea a Iașului, Cezar Ivănescu (altă voce
fără de confuzie în literatura noastră), îi retipărește
trilogia cunoscută a prozatorului de excepţie care a
fost și rămâne Stelian Baboi.  S‐au reeditat atunci
„Reculegere în amurg”, „Priveghiul profeţilor” și
„Convorbire târzie”. Tot în acel an, 2001, se organi‐
zează și o lansare de carte dedicată acestor apariţii,
în Sala Mare a Primăriei Iași. Eveniment de excepţie.
Sala plină de amatori, prieteni, invitaţi. Prezidiul,
dirijat de Cezar Ivănescu, plin cu vorbitori pe mă‐
sură, scriitori și scriitori. Care mai de care aplicat
pe textele lui Baboi (de altfel, complicate, filosofice,
dense). La final este invitat să vorbească Mihai Ur‐
sachi, senior al adunării și vechi prieten al lui Stelian
Baboi. Lumea așteaptă cu respiraţie absentă.
Vorbește Magistrul! Se aștepta un discurs herme‐
neutic adânc, tăios.  Ursachi se ridică sfielnic, dar și
ceremonios, cum știa să se arate mereu, îl privește
câteva secunde pe Baboi, vizibil duios‐admirativ,
după care spune, sec: „Stelică, să ne trăiești!” Atât…

Mihai Ursachi, să ne trăiești!
de Liviu Apetroaie
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și se așază. Spuneam că n‐am să uit niciodată mo‐
mentul acela, pentru că am văzut în el autenticul.
De fapt, ce mai era de spus după atâtea savante zi‐
ceri? Dar mai cred și că dacă ar fi fost invitat primul,
ar fi spus același lucru. Cel puţin, așa mi‐a mărturisit,
nu mult după aceea. Din alt unghi de privire, ce poate
fi mai esenţial, când ai o minimă admiraţie pentru
un prieten de o viaţă, decât să spui doar atât: „Să ne
trăiești!”. Și atunci am trecut printr‐o lecţie auten‐
tică.

După ce Mihai Ursachi s‐a ridicat pe acel Pegas
pe care l‐a avut mereu undeva ascuns, am publicat
poemul de care aminteam mai la început într‐o re‐
vistă din Iași (Cronica, îmi pare). Iar la un an de la
moartea lui, într‐o dimineaţă fadă, intră la Casa Po‐
gor inspiratul și regretatul pictor Traian Mocanu,
ducând sub braţ un pachet. De sub ambalaj apare
Mihai Ursachi. O compoziţie portretistică unică, ini‐
mitabilă, un personaj îmbrăcat într‐o armură cava‐
lerească (de ev mediu, evident), dintre gulere me‐
talice ieșind un chip, pe cât de răvășit, pe atât de
plin de viziune, de aruncare a razei de lumină peste

orizonturi: chipul inconfundabil al lui Mihai Ursachi,
ceremonios (așa cum îi sunt poemele), văzut în sorţii
lui Don Quijote, așa cum fuse numit și în viaţă. Un
tablou între cele de mare expresivitate dedicate celui
numit de generaţii la rând Magistrul, Cavaler al Tri‐
stei Figuri ori Prinţ al Melancoliei, dar și dintre cele
de valoare care ornează pereţii vechi ai Muzeului
Literaturii de la Iași. Traian Mocanu mi‐a amintit de
poemul dedicat Magistrului, din care se inspirase,
iar eu, cu nostalgie și dulce amintire îl redau aici, în
memoria unuia dintre cei care mi‐au arătat lumea,
în alt felul ei de a fi: armura finală

contracție…/ atârnă în viscere nemurirea/ am fost
condamnat/ pașii sunt din ce în ce mai rari/ însă
foarte prelungi// înaintea călătoriei refac istoria/
nu pot pleca fără să vă cunosc discret/ deșertăciu‑
nea// dragostea dulcineei/ adevărul lui sancho
panza// despre bâta pe care don quijote/ o ținea
drept lance cavalerească/ spun doar o parte de ade‑
văr:/ am moștenit‑o din întâmplare…// dacă cineva
are ceva de spus/ să scoată raza de lumină// privirea
așteaptă…

Grădina Copou
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5 ianuarie 2020
• Printr‐un e‐mail de la Chișinău, Nicolae Dabija

mă anunţă că și anul acesta, adică proaspăt răposatul
2019, mi s‐a atribuit Premiul pentru critică literară
al revistei „Literatura și arta”. Ca și anul trecut. De
ce pentru critică? Poate fiindcă‐s luate în consi ‐
deraţie comentariile mele din gazete pe marginea
cărţilor nou  apărute.

• Reiau lectura la „Frica”.
• Șah cu A.Z.
• Seara târziu: molcomă dezbatere televizată, la

Moscova, (pe net) pe tema amintirii lui Lenin. Am
notat cu alt prilej (cred că în volumul I al „Jurnalu‐
lui”) schimbul de replici dintre amicul meu, profesor
universitar purtător de barbă, și tânăra frizeriţă
(pardon: „stilistă”) ce l‐a întrebat cum să‐i aranjeze
podoaba capilară. Profesorul a cerut să nu fie tuns
„cu cioc”, precum Lenin, iar fata, neștiutoare și ne‐
dumerită, a replicat cacofonic: „Ca cine?” N‐auzise
de Lenin! 

• Deci, tinerimea română și‐a luat permisiunea
să ignore existenţa lui Vladimir Ilici, a cărui imagine
hipertrofiată a sufocat pur și simplu mentalul gene‐
raţiei mele! În toate orașele și orășelele, strada prin‐
cipală se numea Lenin. Statuile și busturile „genia‐
lului” se iţeau de pretutindeni, începând cu pieţele
centrale și până‐n curtea grădiniţelor. Poeţi i‐au în‐
chinat ode (ce n‐ar da ei să uite, dar, mai ales, să se
uite!), compozitorii, cantate, iar importanţi pictori
și sculptori cereau indicaţii de la raion, în funcţie de
tema compoziţiei, cum să‐l înfăţișeze pe Lenin: cu
șapcă sau fără șapcă?

• Au circulat varii legende cu privire la originea
lui Lenin. Treaba‐i încurcată, deși bibliografie ar fi
destulă. Iată adevărul‐adevărat, așa cum reiese din
litera documentelor de stare civilă. Străbunica lui
Lenin era rusoaică. Străbunicul s‐a numit Moise Iţi‐
kovici Blank, mai târziu convertit la creștinism. Bu‐
nicul, doctorul Blank, s‐a căsătorit cu nemţoaica Ana
Grosscopf. Cealaltă bunică a fost calmâcă (calmâcii:
budiști, adepţi ai lamaismului). Tatăl, Ilia Ulianov,
figurează în acte ca rus. 

• Dac‐ar exista îndoieli cu privire la atribuirea
titlului de „tartor al terorii” (printre candidaţi: Stalin,
Hitler, Pol‐Pot...), locul I (cu coroniţă) nu‐i poate
aparţine decât lui Lenin. Care spunea, într‐o cuvân‐
tare rostită în plenul Comitetului Central: Nu trebuie
să omorâm numai anumiți reprezentanți ai burghe‑
ziei; trebuie să executăm sugrumarea în masă a în‑
tregii burghezii. Emulii săi (Krâlenko) i‐au dus pre‐
ţioasele indicaţii mai departe, către zenitul terorii:

„Trebuie să‐i executăm nu doar pe
vinovaţi, dar și pe nevinovaţi. Exe‐
cutarea nevinovaţilor va impresiona și mai mult pu‐
blicul.”

• Dar să revin la dialogul universitarului cu fri‐
zeriţa. S‐a terminat astfel: „Atunci, tunde‐mi barba
ca a lui Marko Bela.” Fata a înţeles imediat: „Păi, spu‐
neţi așa!”

7 ianuarie
• Premieră la Teatrul Naţional: „Despărțitorul”,

de Ion Sapdaru (sala „Uzina cu teatru). Un text și un
spectacol inteligent, atractiv, inventiv, cu ceva note
de critică socială, imaginat în vecinătatea absurdului,
dar și a comediei bulevardiere clasice. Sapdaru are
un condei sigur și cred că va avea ceva de spus în
teatrul românesc de azi. Excelent Doru Aftanasiu.

• Primesc cărţi: de la Ion Sapdaru „Teatru” (Ed.
„Junimea”), de la Rodica Lăzărescu (prin poștă) „Zig
zag printre reviste” (Ed. „Semne”). Sună la poartă
inginerul Sinescu, fratele cunoscutului medic urolog
bucureștean, academicianul Ionel Sinescu. Îmi aduce
o carte trimisă de Marian Nazat: „Rusia 2018”.

• Șah cu A.Z.: tot o călcătură tare… și câte trei
molcuţe.

• 8 ianuarie
• La TVR Internaţional, filmul meu „Un bulgăre

de humă”.
• Vorbesc, la telefon, cu Dan G. După a doua

propoziţie izbucnește în plâns. Deși toţi, adică familia
și prietenii, îl ocrotesc cu mare grijă pentru a nu
afla adevărul, cu siguranţă își dă singur seama des‐
pre ce‐i vorba – doar e medic, și încă profesor uni‐
versitar: cancer metastazat.

• Termin de citit cartea lui Marian Nazat.
11 ianuarie
• Premieră la Teatrul Naţional: „Gaițele”. Pe amân‐

doi protagoniștii spectacolului (actriţa Mihaela Ar‐
senescu și regizorul Ovidiu Lazăr) eu i‐am adus cân‐
dva la T.N. Spectacol realmente valoros, cu momente
de comedie dezlănţuită și partituri actoricești de
nota 10 (Mihaela); pe aproape, Tatiana Ionesi, Doina
Răduţu, Georgeta Burdujan, Daniel Busuioc, Horia
Veriveș. O singură rezervă: acţiunea se petrece în
treimea scenei, rămânând un mare spaţiu neutilizat
în partea din faţă, ceea ce afectează nu numai audiţia
vocilor rămase în planul II, ci și deslușirea expresiilor
faciale și corporale. I‐o spun directorului Hagi‐Culea.
Răspunsul: „I‐am zis și eu maestrului” (regizorul).
O să‐i i‐o spun și eu lui Ovidiu, dar nu cred că mai
poate modifica prea mult… Altfel, o frumoasă reușită
a Naţionalului.

PAGINI DE JURNAL
Mircea Radu Iacoban

din JURNAL (vol. III) 
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• Încep să citesc „O femeie din Berlin” – autoarea
și‐a păstrat anonimatul.

14 ianuarie
• A murit Cristina Ţopescu, la 59 de ani. A fost

găsită în casă, fără suflare, după trei săptămâni. O
știu de când era elevă de liceu. Mai păstrez cărţile
poștale ilustrate pe care mi le trimitea semnate șă‐
galnic „Zgâmba”... I‐am cunoscut bunicul, călăreţul
performer Felix Ţopescu, am fost nu o dată la ei în
casă. Eram nu numai coleg de instituţie cu tatăl ei,
Cristian, ci și prieten. Pe atunci, Radioul și Televi‐
ziunea funcţionau administrativ unificate, așa că la
transmisiile din străinătate plecam împreună, locu‐
iam, pentru economisirea valutei, în aceeași cameră
de hotel (Berlin, Istanbul, Cracovia, Ankara ș.a.), el
asigurând cu deplin profesionalism comentariul TV,
mie revenindu‐mi misiunea relatării radiofonice.
Ades, la întoarcere, Cristina aștepta la aeroport;
parcă o văd, în rotonda de la Băneasa, totdeauna cu
o floare în mână, îmbrăţișându‐și tatăl.

• Era o relaţie cu totul specială între fiică și tată,
extrem de strânsă, desigur determinată și de eva‐
darea în Germania, înainte de 1989, a mamei, Rodica,
prima dintre cele trei soţii ale lui Cristian – dacă nu
mă înșel, urma să participe la un concurs interna‐
ţional, la München, în calitate de (i‐am spune azi)
„hair stylist”. O astfel de evadare a încercat și Cristina
în vara lui 1989, dar, după turnătoria unui așa‐zis
amic, a fost arestată la vamă și, după aceea, con‐
damnată la trei luni de închisoare (procurorii ceru‐

seră trei ani pentru „trădare de ţară” – deși, practic,
încă nu se comisese nici o infracţiune!) 

• După 1989, părea că nimic nu mai poate îm‐
piedica afirmarea tinerei jurnaliste ce și‐a ales tele‐
viziunea drept vector al carierei: era o prezenţă plă‐
cută, inteligentă, cu feminitate bine marcată, dar
deloc ostentativă, având toate datele gazetarului de
televiziune și, în plus, o anume sinceritate caldă în
privire și‐n glas, nealiniată agresivelor prestaţii fe‐
minine suportate atunci și acum de universul micu‐
lui ecran. N‐am mai întâlnit‐o de mult, nu cunosc
amănunte privind plecarea ei de la diverse posturi
tv, credeam că s‐o întâlnesc când voi prezenta cartea
de poezie semnată de Christel Ungar, cea de a treia
soţie a lui Cristian Ţopescu, dar, știe doar ea de ce,
Cristina n‐a mai venit la lansare. După aceea, tot
mai rar, două‐trei telefoane pe an și atât.

• Din câte știam, din ce‐mi mai spunea Cristian
și din câte am aflat mai târziu, cred că au fost cel
puţin trei motive ce au determinat instalarea de‐
presiei și a însingurării fatale. Primul l‐a constituit
convieţuirea cu fostul soţ, Ștefan Bănică, un personaj
(afirmă ea) pur și simplu malefic. Apoi, a venit nă‐
pasta băncilor. N‐avea talent în afaceri, a împrumutat
în valută, fără precauţii și cam fără rost; până la
urmă, copleșită de înfoierea dobânzilor, a fost dată
afară din casă și a trebuit să se aciueze cu tot cu
câinii și pisicile ei într‐o locuinţă închiriată la Balo‐
tești, apoi să se mute în Otopeni și, în cele din urmă,
să accepte mâna de ajutor salvatoare întinsă de Mi‐
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nisterul Sănătăţii, care i‐a oferit un post în compar‐
timentul de comunicare. Onorabil, dar foarte departe
de profesia ce a preţuit‐o și a onorat‐o. 

• Dragostea ei pentru animale poate părea exa‐
gerată, disproporţionată, da‐i clasicul remediu pen‐
tru cei rămași prea singuri. După moartea soţului,
actriţa Carmen Tănase (care, acum, declară că și‐ar
dori și ea să emigreze!) a ales tot tovărășia câinilor
și pisicilor. Nu de mult mi‐a spus că are, în inima
Bucureștilor, nu mai puţin de 8 câini și 7 pisici (sau
invers)! 

• Cei care vehiculează ipoteza sinuciderii Cristinei
ar trebui să ţină seama că‐i exclus să fi luat vreodată
astfel de funestă decizie fără a‐și pune mai întâi la
adăpost amicii patrupezi, dintre care doi aveau să‐i
moară alături, de sete... A urmat cel mai trist eveni‐
ment, probabil, decisiv – moartea tatălui. Nu a izbutit
să‐l depășească, a copleșit‐o depresia. Ca‐n cântecul
Mirabelei Dauer, Însingurare, cine nu te știe / Să nu
te întâlnească niciodată / Însingurare, inimă pustie...
s‐a izolat și, ciudat, mai toţi cei aflaţi în preajmă, in‐
clusiv amândoi fraţii vitregi, pur și simplu s‐o uite
de parcă niciodată n‐ar fi fost. „Fiecare moare sin‐
gur” se intitulează o carte a lui Hans Fallada, iar po‐
vestea Cristinei validează deplin și amărăciunea, și
legitimitatea unui astfel de titlu.

15 ianuarie
• Termin de citit „O femeie din Berlin” și reiau ro‐

manul „Frica”, al lui Breban. Am senzaţia că mi‐a
dispărut ușurinţa parcurgerii romanelor de sute și
sute de pagini – dacă asta mi se întâmplă mie, ce s‐
aștept de la cei care nu prea au lectura în obișnuinţe?

• M‐am trezit la patru dimineaţa ca s‐o văd pe
Halep (Adelaide, jocul cu Sobolenka). Cine m‐a pus?
Simona a fost pur și simplu îngenunchiată de tânăra
bielorusă! 

16 ianuarie
• A trecut aniversarea de la 15 ianuarie, se ia o

pauză până‐n iunie, când Eminescu, de astă dată co‐
memorat, va reveni în atenţia gazetelor și televiziu‐
nilor. Îmi amintesc de o anchetă întreprinsă cândva
de repauzata „Cronica veche” pe tema „Eminescu –
actual/inactual”; răsfoind gazetele culturale, constat
că, totuși, întrebarea rămâne, și se reia, voalat ici‐
colo, în ciuda protestului pudic „cum vine asta «con‐
temporanul nostru – Eminescu», doar e de necon‐
testat!”, iar cei care, din perversiune iconoclastă,
ignoranţă și dorinţa de a fi cât de cât și oricum luaţi
în seamă, neagă caratele „Luceafărului poeziei ro‐
mâne” s‐ar înscrie în corul detractorilor și atât.

• Din păcate (ori din fericire!) chestiunea este
mai complicată decât pare la prima vedere. Întâi de
toate ar fi de observat că rezervele faţă de opera
eminesciană s‐ar putea reduce rezumativ la una din‐
tre propoziţiile‐cheie din mult discutatul număr al
revistei „Dilema”: Eminescu nu‑mi spune nimic! For‐

mularea exactă și completă ar trebui să sune „Emi‐
nescu nu‐mi mai spune nimic!” – de aici încolo ne
mai fiind vorba despre o negare oarbă a valorii ope‐
rei, ci doar a inserţiei sale în contemporaneitate.
Discuţia în sine are legitimitatea ei și n‐ar trebui în‐
locuită cu o afurisenie generală nutrită din „patrio‐
tism” ofuscat.

• Două sub‐teme ale chestiunii pot fi evitate.
Prima: receptarea superficială, gongorică și festivistă
– unanim, cred, și definitiv dezavuată. A doua: ac‐
tualitatea gazetăriei eminesciene, care‐i incontes‐
tabilă și se întemeiază pe resurecţia unor tare ves‐
tejite de condeiul celui mai mare gazetar român.
Dacă evoluţia societăţii ar fi fost alta, probabil că
nici ecoul aprigei prestaţii gazetărești n‐ar mai re‐
zona atât de dramatic acum, demersul ziaristului
Eminescu rămânând să ilustreze doar aristotelianul
„in acta”, opus virtualităţii „in potentia”. Ne limităm,
așadar, să căutăm temeiuri ale actualităţii în opera
propriu‐zisă (poezie, proză, teatru), domeniu în care
se cuvine operat precaut și‐n relaţionare cu evolu‐
ţiile din literatura universală.

• Mai sunt Homer, Balzac, Schiller actuali? Cât
de actuali? Un prim indiciu îl poate oferi cuantifica‐
rea interesului real al cititorului de azi. În afara obli‐
gaţiilor școlare, ce mobil ar putea determina cobo‐
rârea din raft a „romanului naţional” „Manoil” de
Bolintineanu, dar și a trilogiei „Wallenstein” a lui
Schiller, proză și teatru cândva la mare modă? Ac‐
cederea în universalitate o poate facilita monumen‐
talitatea temelor (Goethe, Racine, Tolstoi, Eminescu),
dar nu așează automat opera sub semnul eternei
actualităţi. Sociologia literaturii constată că multe
dintre scrierile de răsunet în alte veacuri nu mai
prezintă decât interes didactic – dar obligă la res‐
pectul cuvenit câtă vreme fac parte dintre izbânzile
validate în istoria culturii umane. 

• Și opera lui Eminescu are, vrem, nu vrem, ca‐
racter istoric, asemenea tuturor marilor creaţii ale
umanităţii, iar istoricitatea nu lasă loc autonomiei
atemporale, fiecare scriere rămânând într‐un fel sau
altul legată de realităţile veacului său. Numai în
basme se poate vorbi despre tinereţe fără bătrâneţe
și viaţă fără de moarte! Drept pentru care unii cer‐
cetători (I.F. Bociort) propun „ca termen corect pen‐
tru capodoperele artistice de primă mărime pe acela
de «peren». Capodoperele nu sunt eterne, dar sunt
perene, adică au viaţă lungă”. Cât de lungă? Pot tinde
și către infinit. Depinde în bună măsură dacă‐s „pur‐
tătoare ale unor valori mai mult sau mai puţin per‐
manente” și, evident, dacă au strălucirea artistică
aptă să le situeze cât mai aproape de zenitul creati‐
vităţii umane.

• Recitesc însemnarea de azi și… nu‐s foarte sigur
că am dreptate până la capăt. Poate o să revin.



moto:
„mă văd mergând pe ape/ în tel aviv// în spatele meu/ hotelurile au ferestrele larg deschise/ mii de oameni privesc in‐
finitul/ cum se varsă prin aer în mare/ mii de oameni/ și războiul împreună cu el// când toţi cei care au avut putere
asupra ta/ nu mai au/ s‐ar putea să te simţi un pic singur/ dar trece”

Svetlana Cârstean
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POEțI DUNĂRENI
a. g. secară

voi muri și voi fi altul
în fiecare zi altul

fără nicio pretenţie/ că aș putea schimba
vreun cuvânt din ce este scris

poate mai blând/ mai înţelegător/ 
poate mai înţelept
ca un corb bătrân croncănind în numele criticului
scriind despre memoria gazelei

*
amintindu‐mi
de câte un prieten dintre cei
care muncesc din greu la uitare

de câte o iubită pe care 
am făcut‐o să zâmbească
sau să râdă
ca de un călău care se juca de‐a paiaţa

*
iertându‐mi tinereţea
ca pe o femeie frumoasă, proastă, rea
jucându‐se de‐a zeiţa
cu v‐aţi ascunselea, baba oarba

*
începând icoana acestei tinereţi
pe care nu vreau să o bocesc
ca un prost
care și‐a zidit ana într‐un zid
pe care l‐au furat barbarii
într‐o noapte fără cerneală

l‐au dus într‐un templu fără ziduri, 
fără coloane
cu un altar unde căpcăuni
mâncau ziduri

*
icoana asta
se roagă singură
pentru mine

are doar aura unui sfânt sau a unei sfinte
nu este clar

mi‐aș bate‐o cu un cui în frunte
sau în piept
dar un arabesc îmi șoptește

nu

un ochi sângerează
da

niște cuvinte încearcă să mă ţină de mine
să nu mă iconesc
cuvintele astea sunt reci 
ca mâinile unei eschimose
care se îndrăgostise de mine
când am plecat să‐l caut pe Moș Crăciun
cuvintele astea
vor să mă belească
din pielea mea să facă un kayak
care să se joace de‐a arca
să salveze celelalte cuvinte

dar pe icoană scrie clar
e de ajuns o bărcuţă de hârtie

*
mă văd navigând pe această barcă
salvez un poem și jumătate
un gând frumos al vreunei iubite
sau al soţiei
al vreunei copile
o buburuză, vreo albină, 
ultima răsuflare a vreunui trântor

voi fi altul



87

PORTO - FRANCO

**
bărcuţa asta face înconjurul ploii de afară

nu poate salva ursul de pluș siluit de sokka
un motan care nu vrea să intre 
în nicio istorie literară
unde se scrie despre apocalipsa 
jucăriilor de pluș
păpușilor din care s‐au născut unele nume
precum adelina de la arădeanca

păpușa aceea avea
o rochie verde
un verde crud
păpușa aceea nu avea nimic în cap
nici măcar paie

despre frumuseţea acestei păpuși
aș vrea să vă mai spun
în această icoană
în care o păpușă sfântă
alăptează un bebe păpușă la fel de sfânt

dar cuvintele cer o revoluţie în acest poem

despre care am uitat cum a început

să se întindă

să se întindă

să înainteze ca o armată iconoclastă

care voia o lume nouă

ca o epopee nouă

necunoscută

cu oameni care nu au existat niciodată

și pe care eroii 

îi salvează de acel niciodată

Niciodată

un zeu păgân

care mă siluiește

șoptindu‐mi

nu vei fi niciodată ALTUL
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PROZA LA ZI

(Ludmila și Ștefan ‑ București 1988 ‑
septembrie)

Sala de mese a complexului olimpic din București
era o clădire separată, înaltă aproape cât două etaje
și cu un design aparte. Generaţii după generaţii de
sportivi își transmiteau de la unii la alţii porecla ba‐
lena, atribuită ei. Designul îndrăzneţ pentru anii '60,
ușor asimetric și cu suprafeţe mari vitrate părea
anacronic peste 3 decenii, fără a mai vorbi despre
conceptul de confort care se schimbase mult între
timp. Pe scurt, deși curată și spaţioasă, sala părea
impersonală și rece tacându‐i pe ocupanţi să se
simtă stingheri și nesemnificativi. Exista totuși un
spaţiu mai retras, mai îngust faţă de restul sălii, în
lungul depozitului de veselă. Acolo, cele câteva mese
ce beneficiau de o oarecare intimidate, erau vânate
de toţi sportivii.

‐Liber...?
Tânăra s‐a oprit lângă singurul scaun liber din

zona privilegiată arborând un zâmbet timid. Era în‐
cărcată ca un pom de crăciun, ţinând într‐un echili‐
bru precar canadiana, o geantă mare pentru echi‐
pamente și tava pe care se afla prânzul.

‐Eu?... da, sunt liber! Cine și de ce întreabă?
Răspunsul venea de la bărbatul sigur pe sine și

pe farmecul lui, un Don Juan al echipei României,
campion la aruncarea greutăţii. Un zâmbet șmeche‐
resc, îndelung exersat pe reprezentantele sexului
slab, care i‐a pus în evidenţă dantura perfectă a apă‐
rut ca la comandă pe faţa lui.

‐Scuze, eu... am... de fapt, pot să...
Sub privirea arzător ironică a fantelui, Ludmila

s‐a pierdut cu firea și s‐a dezechilibrat suficient cât
să‐i cadă geanta de pe umăr și să‐i alunece tava cu
mâncare. Înainte ca totul să se transforme într‐un
dezastru, de la masa alăturată un alt tânăr i‐a sărit
în ajutor.

‐Vino la masa noastră. Tocmai se eliberează un
loc...

‐Hei... cavalere!... ce te bagi?... o rezolvam eu pe
tânăra domniţă...

‐După cum vezi, nu mai e nevoie.
Între timp Ludmila a reușit să‐și revină și să se

așeze la masă, roșie la faţă și stăpânindu‐și cu greu
tremurul mâinilor.

‐Eu sunt Ștefan ‐ pistol viteză!
‐Mulţumesc pentru ajutor... eu sunt Ludmila...

doar viteză!
‐Cred că ne‐am mai întâlnit dar n‐am stat de

vorbă.
‐Posibil, după cum se vede nu excelez în abilităţi

de comunicare...

‐Nici eu... decât să spun lucruri
fără rost, mai bine tac...

‐Atunci poate o să tăcem îm‐
preună din când în când...

‐Bucuros...
Figura ei prelungă îi punea în evidenţă fruntea

dreaptă, continuată cu linia pomeţilor, înaltă, de la
care maxilarele coborau în curbe blânde. Pe bărbia
frumos rotunjită, chiar în vârf, se răsfăţa o crestătură
iar ochii verzi a căror bordură de gene foarte negre
o scuteau de grija rimelului se vedeau mari și opreau
privirile oamenilor datorită transparenţei neobiș‐
nuite. O claie de păr șaten deschis spre blond, on‐
dulat și greu de disciplinat era strânsă în vârful ca‐
pului într‐o coadă liberă.

‐Dacă ai fi avut nasul cârn aș fi zis că ai rădăcini
rusești...

‐Oficial nu am nicio picătură de alt sânge decât
românesc, scuze... moldovenesc în vene... dar nu pot
băga mâna în foc pentru toate femeile din neam, de‐
a lungul timpului...

‐Nu prea ai cultul strămoșilor...
‐Ba. da... Dacă mă gândesc bine am descendenţă

directă, dar ocolită rău, de la Adam și Eva... 
În ochii ei sclipeau luminiţe de amuzament.
‐Iaca, poznî! Era sî mî spariu di hoșmalău șela șî

trosc!... să chici tătî bunătatea di mâncări pi gios! 
Ștefan, amuzat de accentul ei, a intrat în joc...
‐Lasă nădejdea ta în mini...
‐E greu să vorbești curat, fără accent... Voi bucu‐

reștenii sunteţi singurii care nu aveţi problema asta. 
‐Nu‐i așa greu să scapi de accent... gândcște‐te

altfel... doar o mică parte din locuitori sunt a doua
generaţie în pantofi, cum se zice... restul au venit de
la ţară și din toată ţara.

Tocmai atunci hoșmalăul a plecat spre ieșire, fără
să salute dar cu expresia las' că ne mai vedem noi pe
figură.

‐Cred că ţi‐ai făcut un dușman, din cauza mea...
‐Mă declar cavalerul tău tară armură, domniţa

mea... Mai bine povestește‐mi ceva despre tine...
Ochii lui Ștefan, căprui, întunecaţi și pătrunzători

o fixau cu interes. Era un bărbat de statură medie,
armonios croit. Faţa îi era rotundă și își purta părul
castaniu tăiat drept și cu cărare pe mijloc. Atât părul
cât și perciunii erau mai lungi decât moda vremii,
ceea ce îi dădea un aspect aparte, ușor misterios.
Departe de a fi frumos după standarde, era intere‐
sant, incitant, atrăgea atenţia prin aerul aparte și
prin detașare.

‐ Ei bine, locuiesc în Chișinău și învăţ la liceul
sportiv. Sunt înscrisă la Dinamo încă din primul an
și visez să fac performanţă...

‐Pun pariu că ai și reușit...parcă văd o mulţime

Mănușa de catifea*
de Lucia Ovezea
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de medalii pe care le‐ai câștigat deja...
‐Hei, Merlin... ești clarvăzător....
‐Mai bine zi‐mi câte ai și pe unde le ţii...
‐Nu le‐am numărat...
Cea care se ocupa de ele era mama ei. În livingul

apartamentului lor stăteau atârnate de cuiele bătute
în perete o mulţime de medalii iar pe o etajeră se
aflau cupele câștigate. Visul ei de a avea o carieră
sportivă de succes se împlinise dar drumul conti‐
nua...

‐Îmi doresc să urc pe podium la europene peste
doi ani... o să concurez la cinci mii de metri și la șta‐
fetă în echipa URSS‐ului. Dar tu?

‐Și eu activez tot la Dinamo... dar din România.
Am avut un moment de cumpănă în care am vrut să
renunţ la sport dar l‐am depășit.

‐Cred că s‐a făcut târziu. Vrei să ne plimbăm puţin
pe alei, în drum spre sală?

Trecuseră de atunci aproape doi ani. Își amintea
după amiaza însorită de toamnă ce se scurgea câte
puţin, ca firele de nisip dintr‐o clepsidră în timp ce
soarele poleia frunzele rămase încă pe ramuri. As‐
tăzi, ca și atunci, Ludmila admira exuberanţa vege‐
taţiei transformată în mătăsuri foșnitoare, colorate
în nuanţe bogate, ruginii. Frunzele uscate, găurite,
rupte și răsucite păreau cascade de danteluri migă‐
los lucrate iar foșnetul iscat de fiecare pas era o
amintire a copilăriei, din jocurile toamnei, care o
chemau afară.

Între cantonamente și competiţii, programul de
viaţă al sportivilor era controlat în permanenţă. To‐
tuși existau scurte momente, ca acesta, de relaxare
care făceau ca viaţa ei privată, de sportivă de per‐
formanţă, să nu arate doar ca un teren sterp. Nu
prea existau grade de libertate, totul era controlat
pentru a nu compromite performanţa. Plăcerile erau
tabu... după cum se spunea puteau fi imorale, ilegale
sau te îngășeau... iar ea nu putea lua în greutate, nu
putea pierde nopţile cu chefuri și nu avea voie să se
împrietenească cu străini, deși aceștia erau cei care
îi trezeau interesul... Era timp puţin, disponibilitate
infimă pentru că scopurile erau mai presus de cele‐
lalte aspecte ale vieţii.

Ca sportivă era privilegiată faţă de oamenii de
rând din ţara ei, care nu reușeau să circule decât în
ţările din Uniune. Ea a avut prilejul să viziteze, atât
cât programul i‐a permis, alte ţări europene, să cum‐
pere diferite cadouri pentru părinţi, să‐și facă unele
plăceri dar mai ales să cunoască alţi oameni.

Ludmila încă nu avusese un iubit dar în ultimul
timp nevoia de a deschide această ușă devenise co‐
pleșitoare... Se uitase de multe ori în jurul ei. Prin
forţa împrejurărilor, în general era înconjurată de
sportivi și trebuia să recunoască... rareori îi făcea
plăcere cu adevărat compania vreunuia. Ei erau prea
simpli, prea direcţi, prea copilăroși sau ea era prea
pretenţioasă, ori nu știa ce vrea? Era ca și cum în‐
tâlnirile cu sportivi din restul lumii îi deschiseseră
ochii, o ajutaseră să facă diferenţa. Se simţea în con‐
tinuare o provincială în străfundul conștiinţei ei dar

putea vedea clar că cei care o intimidaseră în Chiși‐
nău erau la rândul lor surclasaţi de cei veniţi din
Moscova, care păreau simplist construiţi și stângaci
în comparaţie cu cei din restul Europei, mai ales cu
cei din vestul ei. Singura persoană careia împărtășise
gândul teribil și subversiv că își dorea un iubit din
lumea liberă era Lena care zâmbise doar și între‐
base:

‐Dar Ștefan? Nu‐ţi place de el?
‐Cu el e altfel... Lui pot să‐i spun orice îmi trece

prin cap, lângă el mă simt un copil tară vârstă.
‐Și cum ar trebui să fie un bărbat ca să‐ţi placă?

La cine visezi tu noaptea, că văd că un ins normal
nu te atrage. Poate la un golan?

‐Cred că mi‐ar plăcea să mă impresioneze, să ne
îndrăgostim la prima vedere... să fie puternic și mas‐
culin...

‐Eventual un șmecher dur, lipsit de suflet și min‐
cinos iar tu să‐l inspiri să se schimbe în bine... să‐i
salvezi sufletul?

‐Păi, nu se întâmplă așa dacă mă iubește?
‐Of... mă pui pe gânduri fată dragă...
Adevărul era că Lena avea dreptate, o impresio‐

nau bărbaţii‐vedetă. O atrăgeau și o înspăimântau
în același timp. Simţea că intră în tiparul insectei
atrasă de lampă dar nu se putea abţine și, pentru că
nu știa cum să se comporte în prezenţa lor, reacţiona
ca orice fiinţă vie care se simţea în pericol... nu era
capabilă să lupte așa că fíe fugea, fie încremenea...

Exista o singură excepţie... Ștefan, care devenise
prietenul ei. Ar fi putut să fie fratele mai mare pe
care nu l‐a avut. Cineva faţă de care se putea des‐
chide. Era un sentiment pe care nu și‐l putea explica.
Prea ușor îi intrase în suflet unde dărâmase toate
zidurile de apărare în spatele cărora își proteja vu‐
nerabilităţile. Trecuseră deja doi ani. Fusese o pe‐
rioadă bogată în competiţii și cantonamente în care
întâmplarea sau poate soarta a făcut să se tot întâl‐
nească și să aibă timp să discute. La fel ca toţi colegii
lor, așa se cunoscuseră și ei, inconștienţi în frumu‐
seţea tinereţii lor, atrași de necunoscutul plin de
promisiuni pe care îl simţeau pulsând de viaţă în
trupurile lor.

Programul draconic și solicitarea fizică nu puteau
descuraja sentimentul profund uman care îi făcea
pe toţi să se caute, să se adune, să exploreze, să con‐
struiască relaţii, să experimenteze... Tinereţea e cu‐
rioasă și năvalnică. Poate fi ca apa care ar putea rupe
zăgazurile dacă nu ar reuși să facă mici breșe în di‐
guri. Ludmila era sensibilă la discuţiile, bârfele și
răutăţile gratuite, care se vehiculau în colectivitatea
lor, ca peste tot de altfel. Ștefan, cavalerul ei modern
fără armură, i‐a luat mereu apărarea, i‐a atras atenţia
și i‐a câștigat încrederea.

Pentru ea, Ștefan era o oază de liniște, o sursă de
echilibru. Îi plăcea să‐l știe în preajma ei, calm, cald,
echilibrat, de încredere... un bun prieten și atât... și
se bucura că niciunul dintre ei nu aștepta mai mult
de la relaţia lor.

* fragment dintr‑un roman în lucru



Opera sau epopeea spațială (space opera) este
forma tipică de S.F. practicată în Statele Unite ale
Americii spre sfârșitul anilor ’20 și în tot cursul epo‐
cii numite „de aur“ (aproximativ 1937—1945), când
apar în revistele pulp un număr de texte considerate
azi clasice ‐ „Triplanetary”, din ciclul „Lensman”, de
E. E. Smith (Astounding, 1933), „The Legion of
Space”, de Jack Williamson (Astounding, 1934) sau
„The Star Kings”, de Edmond Hamilton (Amazing,
1947).

Principalul reprezentant al speciei, judecată glo‐
bal, poate fi considerat Edgar Rice Burroughs
(1875—1950), autorul celebrei serii „Tarzan” și al
unor cicluri S.F. despre Marte, Pellucidar (ciclul sub‐
teran), Lună și Venus, traduse în peste șaizeci de
limbi. Inspirându‐se dintr‐o literatură în care ac‐
centul cade pe aventura în stare pură, din Walter
Scott (Ivanhoe), din Odiseea și din povestirile de tip
western, E.R.B. inaugurează, în comparaţie cu Jules
Verne și cu H. G. Wells, al treilea drum al literaturii
S.F.

Iată, pe scurt, intriga romanelor din seria Venus:
Temerarul Carson Napier, eroul întregului ciclu,

născut în India și crescut de hindusul Chand Kabi,
care îi dezvoltă capacitatea de a proiecta la distanţă
gândurile și imaginea obiectelor pe care le privește,
se stabilește în America, după ce împlinește 11 ani.
Aici, Carson învaţă boxul și înotul, participă la mai
multe concursuri pe care le câștigă, cucerește titlul
de campion al Californiei la categoria semi‐ușoară
și se dovedește un excelent luptător. Datorită apti‐
tudinilor dobândite în India, el intră în contact tele‐
patic cu romancierul E.R.B., căruia îi va transmite
aventurile de pe planeta Venus (Amtor).

În primul volum al ciclului, „Pirates of Venus”
(1934), Carson Napier construiește o rachetă de 16
tone, cu care decolează de pe insula Guadelupa,
vrând să ajungă pe Marte. Din cauza unei erori de
calcul (ignorarea forţei de atracţie a Lunii!), eroul
se va îndrepta însă spre Venus. În apropierea acestei
planete, el va îmbrăca un costum de protecţie îm‐
blănit, se va înarma cu o pereche de ochelari și cu
un rezervor de oxigen și va sări cu parașuta. Dar, fi‐
rește, atmosfera de pe Amtor este perfect respira‐
bilă, așa încât personajul nostru se va putea mișca
nestingherit. Ajuns pe o insulă din Vepa’ja, într‐un
oraș construit în copaci de 2.000 de metri înălţime,
Carson este găzduit în locuinţa regelui Mintep, de a
cărui fiică, prinţesa Duare, se îndrăgostește. În ciuda

apucăturilor și a tehnologiei de
tip feudal, locuitorii din Vepa’ja
sunt nemuritori, graţie unui ser care trebuie admi‐
nistrat la fiecare doi ani. După un timp, prinţesa
Duare este răpită de thoriști, un popor barbar, care
dispreţuiește activitatea spirituală și care dorește
să obţină cu forţa serul nemuririi. Carson cade și el
în mâna thoriștilor dar, transportat pe o navă, orga‐
nizează o revoltă și o salvează pe fată cu ajutorul
oamenilor‑pasăre. În ultima clipă însă, oamenii‐
pasăre se răzgândesc și o predau din nou pe Duare
thoriștilor.

În „Lost on Venus” (1934), Carson Napier, făcut
iarăși prizonier, este chinuit de thoriști în „camera
cu șapte uși“, păzită de un tharban (animal de
pradă, prevăzut cu dinţi, clești și cu un imens ochi
pedunculat). Dar eroul scapă și de aici, împreună
cu prinţesa Duare. În orașul Morov, unde regele
Skor pregătea oameni‐morţi, cu ajutorul sângelui
celor vii, Carson salvează o altă prinţesă, pe Nalte.
În Havatoo, Carson, Nalte și mai târziu Duare sunt
examinaţi de o comisie eugenică, formată dintr‐un
biolog, un psiholog, un chimist, un fizician și un sol‐
dat. Găsindu‐l inutil pentru societatea lor, cei cinci
hotărăsc uciderea lui Carson. Datorită însă cunoș‐
tinţelor sale de astronomie și de astronautică (știinţe
inexistente pe Venus/Amtor), eroul se salvează con‐
struind un avion din lemn și oţel sintetic, cu un mo‐
tor propulsat de elementul vik‑ro, care în combi‐
naţie cu substanţa yorsan produce o cantitate
imensă de energie.

În „Carson of Venus” (1939), Duare este capturată
de un trib de femei din Houtomai, care trăiesc în
peșteri și‐i terorizează pe bărbaţi. După ce o elibe‐
rează pe fată, Carson ajunge în Sanara, unde se în‐
rolează în armata regală, obţinând gradul de căpitan.
Orașul este asediat de trupele zani ale lui Mephis.
Membrii „mișcării zani" (nazi!) au două obsesii: ane‐
xarea teritorială și puritatea rasei. Armata zani uti‐
lizează în timpul parăzilor un pas special de defi‐
lare, cu sărituri verticale de 60 de cm. La teatrele
din orașele zani se joacă o singură piesă, care descrie
viaţa lui Mephis, și pe care toţi cetăţenii sunt obligaţi
să o vadă cel puţin o dată la zece zile. Închisorile
sunt pline de adversari ai mișcării, care sunt tortu‐
raţi periodic, în prezenţa liderilor și a regelui. Și în
acest volum Carson salvează o prinţesă, pe frumoasa
Nna, fiica lui Taman, regele din Korva. În urma
acestei fapte de eroism, el este proclamat prinţ.
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Categorii, genuri și teme majore 
ale literaturii științifico‑fantastice (III)

UN ESEU de Nelu Stamate

(continuare din nr. 297)
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În „Escape on Venus” (1946), după ce luptă cu
oamenii‑pește și cu oamenii‑fruct, Carson Napier
reușește să se întoarcă în regatul Korva, ajutat de
oamenii‑din‑nori.

Exemplul ciclului „Venus”, imitat de Otis Adelbert
Kline sau de Ralph Milne Fariey, conţine toate ele‐
mentele tipice ale operei spaţiale, în varianta con‐
sacrată de E.R.B.: eroul infailibil, prinţesa cosmică,
monstrul extraterestru. Tipic este și amestecul de‐
lirant de civilizaţii, concomitenţa tehnologiilor avan‐
sate și a barbariei, luptele cu gladiatori, recuzita in‐
coerentă, vestimentaţia sumară a femeilor, zalele,
pantalonii scurţi și sandalele romane ale bărbaţilor.
În luptă, eroii (călare pe insecte uriașe și pe cai he‐
xapozi) manevrează fie dezintegratoare atomice, fie
suliţa, sabia sau arcul cu săgeţi ‐ armele cele mai
răspândite ale operei spaţiale.

Spre deosebire de tipul E.R.B., a doua variantă
de operă spaţială, ilustrată de Edmond Hamilton
sau de E. E. Smith, mută intriga în cadru galactic,
punând accentul pe confruntarea dintre om, care
ilustrează întotdeauna binele, și rasele extraterestre,
rele din principiu. Ponderea motivaţiei și a recuzitei
știinţifice crește dar, în esenţă, atenţia este îndrep‐
tată tot spre aventura repetată metronomic, din ga‐
laxie în galaxie, cu același rezultat.

Compus din „Triplanetary” (1948), „The First Len‑

smen” (1950), „Galerie Patrol” (1950), „Gray Len‑
smen” (1951), „Second Stage Lensmen” (1953) și
„Children of the Lens” (1954), ciclul lui E. E. Smith
(1890 ‐ 1965) este povestea coliziunii a două galaxii,
reprezentate prin planetele Arisia și Eddore, și a
conflictelor care decurg de aici.

Arisia este condusă de un Mentor și de „Sfatul
înțelepților“, care funcţionează pe principii demo‐
cratice; Eddore este subordonată „Cercului inte‑
rior“, organizaţie ierarhică, de tip militar, în care
Primul Stăpân are întotdeauna dreptate. Cei din
Arisia sunt filosofi; eddorienii dezvoltă o inteligenţă
tehnică, obsedată de câștigul material. Valorile pe
care le apără Arisia sunt dragostea, adevărul, onoa‐
rea, credinţa, puritatea, omenia. Eddorienii, dimpo‐
trivă, sunt grosolani, brutali și vor să distrugă valo‐
rile pozitive cu ajutorul crimei, drogurilor, șantajului
și instinctelor rele. Arisia, care este localizată în ga‐
laxia noastră, luptă pentru o civilizaţie pașnică și li‐
beră; Eddore, care este un invadator, iubește războiul
și anexiunile cosmice.

Conflictul dintre aceste două tipuri de civilizaţie,
care se reduce, în fond, la conflictul dintre principiul
binelui și al răului (sau, după Brian W. Aldiss, la o
joacă „de‐a hoţii și vardiștii“), se desfășoară pe o
scenă de proporţii uriașe. Bătăliile se dau la scară
galactică, între formaţiuni militare care se întind pe
spaţiul unui întreg sistem solar. Pe Pământ, Nero,
Hanibal, Gingis‐Han, Attila, Kaiserul german, Mus‐
solini și dispariţia Atlantidei sunt personaje sau eve‐
nimente programate de eddorieni.

În Triplanetary, după Al Doilea Război Mondial,
consumat pe Pământ, Arisia intervine împotriva Ed‐
dorei organizând în America de Nord „un puternic
guvern democratic“. Mai mult, ea iniţiază pe planetele
Sol III, Rigel IV și Palain VII un „program de dezvoltare
arisian“, care debutează cu pregătirea genetică a unor
super‐eroi, selecţionaţi pe parcursul mai multor mi‐
lenii, și care are ca finalitate realizarea unei patrule
galactice din care vor face parte „cei mai importanți
bărbați ai civilizației“, în frunte cu pământeanul Kim‑
ball Kinnison, eroul întregului ciclu.

Principalii adversari ai patrulei galactice sunt bos‑
konienii de pe planeta Ploor, reprezentanţi ai unei
organizaţii piraterești care practică traficul de droguri
tbionit. În ultimul volum al ciclului, membrii patrulei
galactice, împreună cu cei cinci copii ai lui Kimball
Kinnison, reușesc să distrugă organizaţia boskonie‐
nilor și planeta Eddore ‐ centrul universal al răului.

O variantă îmbunătăţită a tipului al doilea de
operă spaţială poate fi întâlnită la Isaac Asimov, în
ciclul „Fundației” („Fundația”, 1951; „Fundația și Im‑
periul”, 1952; „A doua Fundație”, 1953), a cărei ac‐
ţiune se desfășoară începând cu anul 12.000 A.D.

Hari Seldon, întemeietorul psihoistoriei (ra‐
mură a matematicii generale, care studiază reacţia
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conglomeratelor umane la stimuli economici și so‐
ciali), anticipează în jurul anului 12.002 destrămarea
Imperiului Galactic, în cursul următorilor 500 de
ani, ca urmare a birocraţiei, a lipsei de iniţiativă și a
spiritului de castă exagerat. Imperiul cuprinde peste
25 de milioane de planete, colonizate de aproximativ
un trilion de locuitori. El este împărţit în quadranți,
provincii, prefecturi și sectoare și este condus de un
împărat cu reședinţa pe planeta Trantor. Dacă istoria
și‐ar continua în mod firesc cursul, după dezmem‐
brarea Imperiului ar trebui să urmeze o perioadă de
nesiguranţă și de neliniște care ar dura 13.000 de
ani. Întemeierea celui de‐al doilea Imperiu ar deveni
posibilă abia după scurgerea acestui interval. Pentru
a scurta perioada de tranziţie la numai 1.000 de ani,
Hari Seldon elaborează un plan cu o finalitate dublă.
Ţelul aparent constă în redactarea unei lucrări mo‐
numentale, Encyclopedia Galactica, în care 30.000
de savanţi, selecţionaţi din întregul Imperiu, urmează
să consemneze toate cunoștinţele umanităţii. Enci‐
clopediștii se vor stabili pe două planete, la cele două
extremităţi ale galaxiei ‐ Terminus (Fundaţia I) și
Star's End (Fundaţia II). Ţelul real al lui Seldon ur‐
mărește ca, de fapt, cele două Fundaţii să joace rolul
principal în alcătuirea noului Imperiu.

În primul volum al trilogiei, în timp ce pe planetele
învecinate civilizaţiile degenerează și populaţia se în‐
toarce Ia folosirea surselor primitive de energie (căr‐
bunele și petrolul), Fundaţia I dezvoltă sisteme din
ce în ce mai rafinate de întrebuinţare a energiei ato‐
mice. Ea devine „centrul religios" al Galaxiei, iar en‐
ciclopediștii de aici se transformă în negustori care
își vând produsele așa cum misionarii își vindeau re‐
ligia, subordonându‐i rând pe rând pe vecini. După
50 de ani urmează „prima criză Seldon” (o ascuţire
a conflictelor dintre Terminus și celelalte planete),
după 80 de ani, a doua, după 155 de ani a treia; dar
fiecare din aceste crize reprezintă un pas nou în ve‐
derea formării noului Imperiu Galactic. Al doilea vo‐
lum înregistrează a patra și a cincea criză Seldon:
conflictul dintre Fundaţia I și generalul ga‐lactic Bel
Riose și confruntarea cu un mutant (The Mule), care
reușește în cele din urmă să învingă și care pornește
în căutarea Fundaţiei II, pentru a cuceri întregul Im‐
periu Galactic. Apariţia acestui personaj ameninţă să
răstoarne toate calculele psihoistoricului Hari Seldon,
care studiase numai statistica maselor, fără să poată
prevedea intervenţia unui mutant în istorie.

În cel de‐al treilea volum, mutantul este convertit
de către psihologii Fundaţiei II, care este o planetă
a știinţelor umaniste, pandant al primei Fundaţii,
consacrată știinţelor exacte. Fundaţia I își recâștigă
poziţiile temporar ameninţate și procedează Ia desă ‐
vârșirea planului Seldon. Temându‐se totuși de exis‐
tenţa Fundaţiei II, o „conspiraţie" condusă de doc‐
torul Toran Darell, specialist în encefalografie,

decide să o descopere. Finalul ciclului reprezintă o
expunere de concluzii, în stilul romanelor poliţiste.
Bibliotecarul Homir Mann susţine că Fundaţia II
nu există, dar se dovedește că personajul acesta este
„controlat“ de psihologi. După tânărul Pelleas An‑
thor, Fundaţia II s‐ar găsi pe planeta Kalgan, dar
Pelleas Anthor este el însuși un psiholog. În fine, în
versiunea lui Toran Darell, Fundaţia II se află chiar
pe Terminus, în inima Fundaţiei I, dar de fapt și
această teorie nu reprezintă decât tot o înscenare a
psihologilor; în realitate, ca în romanele poliţiste,
cea mai bună ascunzătoare este un loc expus vederii
tuturor. Fundaţia II există pe Trantor, în centrul fos‐
tului Imperiu. Susţinând că a întemeiat Fundaţia II
la celălalt capăt al Galaxiei (Star's End), Seldon dă‐
duse acestei afirmaţii un înţeles simbolic: Trantor
fusese centrul vechiului Imperiu, prin urmare, după
căderea lui, opusul urma să devină chiar Trantor!

Utilizând ca termen de referinţă exemplul „Isto‑
riei declinului și a prăbușirii Imperiului Roman”, de
Edward Gibbon, ciclul „Fundației” reface, la scară
galactică, istoria unui imperiu și a unei civilizaţii
care face eforturi să supravieţuiască momentelor
de criză și de faliment. Acţiunea, care se desfășoară
pe o durată de 400 de ani (în cursul mileniului XIII
al Imperiului Galactic), pune în mișcare peste 100
de personaje (aproape în exclusivitate masculine),
distribuite pe aproximativ 40 de planete! Faţă de
modelul E.R.B., mai gratuit și mai baroc, Isaac Asi‐
mov introduce în opera spaţială perspectiva istorică,
dezvoltată până la a căpăta dimensiunile unei ade‐
vărate sociogonii S.F.

Când nu este practicată de maeștri, opera spaţială
tinde să se rezume la același număr de figuri și de lo‐
curi epice comune, rămânând varianta ideală de re‐
cuperare a vechilor epopei, cu accentul pus pe acţiunea
sub formă de poveste. De aceea, numeroși cercetători
sau teoreticieni ai literaturii S.F. înclină să acorde ope‐
rei spaţiale, ca gen, o judecată de valoare negativă.
Dar procedând astfel se comite nu numai o eroare de
metodă (căci genurile nu pot fi judecate valoric decât
prin cazurile particulare care le ilustrează), ci și una
de înţelegere a literaturii S.F. care, fără opera spaţială,
și‐ar descompleta domeniul și ar fi silită să renunţe la
o parte importantă din istoria ei.

(va continua)
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PAGINI DINTR-O POSIBILĂ MONOGRAFIE: Sterian Vicol

I. COORDONATE BIOGRAFICE
1) Rădăcinile

Tot vicolind tot vicolind
Mă mușcă lupul din colind

Și nu știu dac‑o fi fiind
Ochiul candelei s‑aprind –
Tot vicolind, tot vicolind,

Crenguța ta privesc cu jind
Cum alții fructul îți desprind

Că eu rămîn orbecăind –
Tot vicolind, tot vicolind...

STERIAN VICOL vine în prezentul liricii actuale, pe cărările de aur bătătorite de frumoșii nebuni ai anilor
șaizeci‐șaptezeci, o perioadă înnobilată de spiritualitatea nonconformistă a boemei literare, în frunte cu Nichita
Stănescu, din a cărui stirpe intelectuală se trage și poetul născut în Ţuţcanii Vasluiului, la 9 mai, 1943.

Ţuţcani este un sat răzășesc de câmpie, din comuna Mălușteni, judeţul Vaslui, numit iniţial Pădureni, fiind
înconjurat odinioară de pădurile seculare ale Moldovei, care făceau legătura cu trecutul fabulos, aureolat de
figura legendară a marelui voievod, Ștefan cel Mare și Sfânt. Dar cum vremurile și stăpânirile nefaste și‐au dat
mâna într‐o conjuraţe fatidică împotriva românilor, defrișările masive au condus la schimbarea numelui satului
din Pădureni, în Ţuţcani (1940). În localitate mai dăinuie încă singura mărturie a unor timpuri falnice, un
stejar de 500 de ani, marcat pe hărţile din Primul și al Doilea Război Mondial, când a folosit ca punct de reper
pentru trupele care au trecut prin aceste locuri. Într‐o tulburătoare „Confesiune” a poetului, concepută în
lumina unei mărturii de credinţă faţă de actul creator, de‐o simplitate și de‐o seninătate aproape divină,  revine
imaginea nepieritoare a bătrânului stejar, într‐o simbolică reprezentare a legăturii de consubstanţialitate între
om și natură:

Foaia albă unde scrisul meu
e liber ca praful de ghindă

sfărâmată, e doar o fâșie din
pielea subțire a stejarului
despre care tocmai scriu,

rugându‑l să mă ierte!
Dar un glas dintr‑un ecou

mort, mă‑ntreabă:
Tu cine ești ?

Este greu de stabilit  în prezent argumentele care au condus la alegerea acestui toponim, Ţuțcani, afiliat  se‐
mantic  în zona regionalismului local, „ţuţ”, caracterizat printr‐o sinonimie generoasă, conform „Dicţionarului
explicativ al limbii române”, din care vom reţine câteva exemple, mai relevante:

‑ sn (Reg) Excrescență cărnoasă 

‑ A sta țuț ‑ A sta vertical 

‑ A lăsa  țuț ‑ A înșela pe cineva în așteptări

‑ A rămâne țuț ‑ A rămâne foarte sărac...
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Bănuim că numele satului sugerează o latură de‐
cisivă a caracterului locuitorilor săi, care au rămas
în picioare, în ciuda loviturilor sorţii, înfruntând cu
demnitate vârtejurile repetate ale istoriei și vitregiile
naturii. În „microromanul autobiografic”, cum își in‐
titulează autorul cartea de proză, „Râpa Zbancului”,
apare o scenă memorabilă, în care sunt redate as‐
pectele dramatice ale încrâncenării oamenilor lo‐
cului în confruntarea cu natura: În nisipurile de pe
Dealul Bobocilor, deal înclinat cât două vetre de casă,
vara, copiii ascunși prin văioage, scaieți și lumână‑
rica‑domnului, pândeau pe cei mari‑ flăcăii satului,
cum făceau instrucție și trăgeau cu arme de tir, în
perioada premilitară. Rupte și aduse de ploile și vân‑
turile toamnei, până târziu, în iarnă, nisipurile înain‑
tează și azi în grădinile și ogrăzile oamenilor. 

La marginea zimțuită a satului, în partea de ră‑
sărit, peste fostele drumuri și căruțe, au curs puhoa‑
iele de ape, adâncindu‑le, încât acum sunt râpi în
toată regula, semănând cu degetele răsfirate ale unui
uriaș cu mâini nevăzute. 

Nisipul, pe care moș Mitrea, tatăl lui Terică, îl su‑
duia în fiecare vară‑toamnă, de câte ori năvălea în
ogradă, fusese luat în calcul chiar de niște specialiști
în cercetarea și studierea straturilor geologice ale
pământului din părțile acelea, căutând soluții care
nu s‑au găsit niciodată. Mai ales că după ploile care
țineau câteodată o săptămână‑două, satul fiind ca o
covată, valuri‑valuri, pământul se rupea și aluneca
la vale, valea satului, ducând cu el și casele oamenilor.
Ultima comisie care a vizitat satul și dealul a conclu‑
zionat, după cum își amintește moș Mitrea, că toți
sătenii de pe coasta răsăriteană a localității
amenințate, trebuie să se mute cât mai urgent, în
partea de nord, acolo unde sunt păduri de salcâm și
de stejar. 

Niciunul însă nu s‑a mutat. Nici Gheban, nici alde
Bârdan‑Verde, nici moș Mitrea zis Ţâștar, căruia săl‑
ciile plantate de el, în triunghiul celor trei drumuri
mustind de izvoare, i‑au ținut ograda și casa bătrâ‑
nescă să nu alunece la vale.

În numeroasele materiale referitoare la istoricul
familiei, transpare intenţia lui Sterian Vicol de a re‐
chema din umbra amintirii povestea trecutului, pen‐
tru a nu pierde legătura cu rădăcinile, fundamentul
și raţiunea existenţială a viitorului. În acest sens,
memoria este cartea sfântă încrustată cu însemnele
timpului, care transmite urmașilor povaţa cu tâlc a
istoriei, având menirea de a uni și de a închega o
comunitate în faţa oricărei ameninţări sau primejdii. 

Revenind la informaţiile legate de familia poetu‐
lui, constatăm că referinţele pendulează între
ficţiune și realitate, căci nu de puţine ori legenda
completează cu detalii fabuloase absenţa documen‐
telor, așa cum se întâmplă în cazul bunicului din
partea tatălui, Ștefan Vicol, care a fost dat dispărut

pe frontul luptelor din Bulgaria, în timpul celui de‐
„Al doilea Război Balcanic”, început oficial, la 16 iu‐
nie, 1913, când Bulgaria atacă Serbia și Grecia. După
cum consemnează documentele vremii, pretextul
conflictului dintre ţările aliate în timpul Primului
Război Balcanic (Bulgaria, Grecia, Serbia și Munte‐
negru) ar fi fost determinat de ambiţiile de hege‐
monie ale Bulgariei, asupra Balcanilor. După ce își
păstrase neutralitatea în timpul primului război,
nemulţumită de pierderea Cadrilaterului și de eșecul
tratativeor diplomatice româno‐bulgare pentru rec‐
tificarea graniţelor dintre cele două ţări, România
intră în luptă cu acordul Franţei și Rusiei,
recâștigându‐și drepturile de posesiune asupra aces‐
tui teritoriu. 

Dincolo de logica intereselor dictate de ambiţiile
unor stăpânitori vremelnici peste soarta omenirii,
pe care istoria îi încununează cu lauri, se consumă
drama eroilor anonimi, despre care se mai
pomenește ocazional, în virtutea unei demagogii
dictate de intenţii și scopuri obscure. Cine mai are
timp sau disponibilitate să șteargă lacrimile de pe
obrazul văduvelor sau orfanilor de război?  Tăvălu‐
gul istoriei îngroapă în uitare jertfele, sacrificiile,
durerile și suferinţele celor mulţi, pe spatele cărora
s‐au înălţat averi și imperii. 

Soţia lui Ștefan, Sanda, rămasă văduvă cu șase
copii la doar 33 de ani, și‐a deplâns până la sfârșitul
vieţii nenorocul de a‐și fi pierdut soţul tânăr: Spre
adânci bătrânețe, bunica din partea tatălui spunea
din când în când, stând la umbra deasă a agudului
din ogradă:„Rochia mea de mireasă avea ochi”. Buni‑
cul nu se mai întorsese acasă din război, („răzbel”,
cum spunea tata), cu bulgarii, din '913, lăsând‑o  pe
bunica la 33 de ani cu șase copilași, tata fiind cel mai
mare. „Rochia mea de mireasă avea ochi”, spunea bu‑
nica pe patul de moarte.

Nimeni nu a mai auzit ceva despre Ștefan Vicol,
mulţi ani de la primirea nefericitei telegrame, până
când cineva a răspândit în sat vestea că bărbatul s‐
ar fi stabilit în America, iar acolo și‐ar fi refăcut viaţa
alături de o evreică bogată și că ar învârti bani grei,
din afaceri cu petrol. Desigur, vestea a suscitat inte‐
resul și speranţele familiei, dar  nu s‐a putut dovedi
nimic în acest sens, iar urmașii de astăzi ai presu‐
pusului îmbogăţit pe tărâmul făgăduinţei tratează
povestea cu detașare, ca pe‐o farsă amuzantă, în tip
ce poetul din Ţuţcani mai strecoară câteodată cu un
zâmbet mucalit ideea că este moștenitorul unei averi
impresionante. O fi, n‐o fi așa, nu avem de unde ști!
Sigur este însă faptul că pe linie spirituală are în
mare măsură dreptate, gândindu‐ne că strămoșii săi
l‐au făcut mandatarul unui tezaur cultural ancestral,
pe care l‐a valorificat din plin în opera sa. 

Tatăl scriitorului, Dumitru Vicol, fiind cel mai
mare dintre fraţi, va lua asupra sa o parte dintre
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sarcinile defunctului, îngrijindu‐se de soarta fraţilor
săi mai mici, așa cum era obiceiul vremii, în gospo‐
dăriile ţărănești tradiţionale, când o parte dintre
responsabilităţile adulţilor reveneau primului năs‐
cut. În timp ce fraţii săi au plecat la școli înalte, Mi‐
trea a rămas acasă, unde era nevoie de mâna unui
bărbat la muncile câmpului și, cu toate că era un
flăcău chipeș, nu reușește să se însoare decât pe la
28 de ani ( motiv de îngrijorare și de oprobriu public,
în colectivitatea rurală), după ce le rostuiește pe ul‐
timele sale surori, muncind din răsputeri ca să le
completeze lada de zestre, căci o fată săracă, era
ocolită de candidaţii la însurătoare, riscând să ră‐
mână nemăritată și să intre în gura satului. Astfel,
averea strânsă pentru Măndiţa, „proasta familiei” ,
îl convinge pe „bădia Chirapont, tâmplar căutat de
tot satul, ba și de prin localităţile din zonă, om bun,
pâinea lui Dumnezeu”, să se îndure și s‐o facă mi‐
reasă, chiar dacă „sora cea mică a lui Mitrea, care
fugise de la școală, nu știa nici alfabetul”.       

Interesant că nu mama este figura centrală a evo‐
cărilor copilăriei petrecute în Râpa Zbancului, așa
cum suntem obișnuiţi din literatura clasică, ci tatăl
catalizează întregul univers ficţional al amintirilor
lui Terică, alter ego‐ul romanesc al autorului. Atitu‐
dinea faţă de pater familias oscilează între admiraţia
datorată omului muncitor, gospodar de frunte, cu
autoritate în rândul sătenilor și ironia subtilă faţă
de micile sale slăbiciuni omenești: Dintre multele
calități pe care le‑a avut tatăl meu, Dumitru (a trăit
peste 80 ani), este și aceea că în viața lui nu a prea
băut apă cu toate că săpase singur în grădină fântână
cu apă bună si răcoroasă.

Lumina stinsă a melancoliei învăluie într‐o undă
de fior liric duioasa evocare a unor imagini idilice
din copilărie, care încadrează chipul tatălui: În gră‑
dină, la tăiatul viei, când tatăl lui Terică avea mare
spor la treabă, fiindcă el îngropase la capătul fiecărui
rând o sticlă de vin, arunca din când în când o frază
cu miez educativ. Îi spunea el fiului că un înțelept nu‑
i cel care știe multe, ci acela care știe ce trebuie să
știe. Punct. Dar tot el spunea, tăind coarda viței‑de‑
vie, lăsând doar trei, patru ochi, că tot înțeleptul tre‑
buie să se acomodeze cu schimbările sociale. Văzând
că mezinul asculta cu interes spusele sale, Mitrea
arunca și alte întrebări și răspunsuri de‑ale lui. Dra‑
gostea pentru semenul tău și pentru Dumnezeu este
singura cale de a putea trăi în armonie și pace, subli‑
niind ideea pe care o spunea și o repeta fie pe deal,
fie la gard, fie la moară, fie pur și simplu în odaia din
față, că timpul zboară, dar măsoară tot ce se întâmplă
zilnic pe pământ. Uneori, în mijlocul viei, vorbea sin‑
gur, dar sigur îl auzea cineva, iar când un rând de vie
era tăiată, punea gura pe sticla de vin. 

Și, în liniștea zilei de primăvară, când mugurii
plesneau pe crengile pomilor altoiți de mâna lui, când

graurii fluierau, căutându‑și găuri în copaci sau în
stâlpi de telegraf, pentru a‑și depune ouăle, Ilincuța
cu barizul fluturând, venea și îl chema la masă. Ni‑
ciodată sau aproape niciodată, Mitrea nu răspundea
chemării, văzându‑și de treaba lui.

Despre fraţii cu știinţă de carte ai lui Ștefan Vicol
aflăm că Nicolae a ajuns preot și protopop de Galaţi,
iar Toader și Victoria au fost învăţători merituoși,
remarcându‐se prin har didactic și devotament faţă
de profesie. Nicolae Vicol va apărea adesea în rela‐
tările poetului, ca reper infailibil al accederii în plan
spiritual și social, pentru tânărul în formare: Trebuie
să vă spun că eu sunt nepot de preot, de protopop.
Fratele tatălui meu, Nicolae Vicol, a fost protopop de
Galați, timp de 13 ani, iar bunica mea, Sanda, când
eram copil, mă lua de mânuță și mă ducea la biserică,
încă de la o vârstă fragedă. Eu mergeam în Casa Dom‑
nului ca‑n casa bucuriei, a copilăriei de a trăi zilele
de Paști sau alte sărbători mari din an, cu multă sfială
și rugăciune. Eram prezent la slujbele religioase ală‑
turi de bunicuța mea.

(„Interviuri cu scriitori  dunăreni”, Cornelia Vîju)
Mama poetului, Ilinca sau Ilincuţa, cum o numea

în taină soţul ei, cu 11 ani mai mare, provenea din
familia Racoviţă, o ramură de ţărani înstăriţi care‐și
revendică descendenţa nobiliară din osul domnesc
al Racoviţeștilor, Mihai și Constantin Racoviţă, ajunși
pe tronul Moldovei, în sec. al XVIII‐lea, cu ajutorul
grecilor, conform izvoadelor istorice. Sterian Vicol
a vorbit în dese rânduri despre această încrengătură
genealogică a rudelor materne cu neamul vestiţilor
boieri moldoveni, mari dregători și  aspiranţi la tron,
iar ideea este preluată într‐o poezie închinată mamei
sale: la degetul mic al Marelui Corăbier/nemaivenind
sau venind prea târziu cu/dorul de lthaca…/Deci, cui,
să dărui palma de pământ/cu sunetul mâinilor ma‑
mei de la/secere? Cui, dacă nu chiar mamei mele,/
Ilinca Racoviță, viță de os domnesc?(„inel”)

Frumuseţea angelică a Ilincăi a stârnit o pasiune
răvășitoare în sufletul mai vârstnicului flăcău și, con‐
form obiceiului de atunci, când îndrăgostiţii forţau
mâna părinţilor fetelor, punând la cale răpiri cu acor‐
dul celei în cauză,  a smuls‐o într‐o seară pe codana
de 16 ani de pe scena Căminului Cultural, unde se
organizase o serbare de Crăciun și a dus‐o la el acasă,
pentru a‐i fi nevastă. A fost o căsnicie durabilă, căci
Ilinca s‐a dovedit nu numai harnică și statornică, ci
și înţeleaptă, știind să închidă ochii la tribulaţiile
sentimentale ale soţului năbădăios, pentru a‐și
menţine unită familia.   Din acest mariaj au rezultat
3 copii: Dumitra, ajunsă asistentă medicală, Ștefan,
funcţionar și Sterian, viitorul poet, mezinul familiei,
pe care‐l  alintau cu diminutivul „Terică”.

(va continua)
Prof. Virginia CHIRIAC



Cunoscutul pictor și profesor tecucean Ștefan
Buţurcă împlinește 70 de ani, o vârstă frumoasă,
care‐i dă dreptul să privească retrospectiv cu mân‐
drie la realizările sale din domeniul artei și
învăţământului și să se bucure că munca sa,
desfășurată de‐a lungul timpului cu pasiune și dă‐
ruire totală, a dat roade bogate, care‐i asigură o
poziţie importantă în cultura locală și naţională.  

Artistul s‐a născut la 9 aprilie 1951, în comuna
Nicorești, judeţul Galaţi. A studiat la Academia de
Arte din Iași, pe care a absolvit‐o în 1974. Din acest
an, până în 2015, când s‐a pensionat, a lucrat ca
profesor de Educaţie Plastică, mai întâi în comunele
Ţepu și Matca, iar din 1990 la mai multe unităţi de
învăţământ din municipiul Tecuci. În această calitate
a îndrumat zeci de generaţii de elevi pe calea fru‐
mosului artistic, obţinând numeroase premii la con‐
cursuri școlare organizate pe plan naţional și
internaţional. În 1995 a donat Muzeului de Istorie
„Teodor Cincu” din Tecuci o selecţie de 16.000 de
lucrări realizate de elevii săi din 11 unităţi școlare,
înfiinţând în cadrul acestei instituţii Secţia de Artă
Plastică Infantilă „Colecţia profesor Ștefan Buţurcă”.
Este membru al U.A.P., Filiala de Pictură București
(1996). Și‐a organizat de‐a lungul anilor 33 de
expoziţii personale în ţară (la Tecuci, Suceava, Iași,
București, Galaţi) și una în Republica Moldova, la
Centrul Republican de Cultură și Artă din Chișinău
(1994). De asemenea, a participat la numeroase
expoziţii colective, de grup, omagiale, republicane
și internaţionale. În 2008 a fost onorat de Primăria
și Consiliul Local Tecuci cu Diploma și Titlul de
Cetăţean de Onoare al Municipiului Tecuci. În 2004,
criticul și istoricul de artă Valentin Ciucă i‐a consa‐
crat albumul de artă „Ștefan Buţurcă – viaţa ca un
portret” (Editura Art XXI, Iași), iar în 2019 i‐a apărut
la R. A. Monitorul Oficial, al doilea album de artă,
intitulat „Ștefan Buţurcă – O viziune asupra lumii”,
cu un text critic semnat de Victoria Anghelescu. Are
peste 460 de tablouri de pictură și grafică în colecţii
de stat și particulare din România (București, Iași,
Suceava, Galaţi, Constanţa, Tecuci, Lenauheim,
Bistriţa Năsăud, Sf. Gheorghe, Bârlad, Focșani, Piatra
Neamţ, Bacău, Buzău, Moinești, Arad, Vicovu de Jos)
și din străinătate (Canada, China, Elveţia, Franţa, Is‐
rael, Palestina, S.U.A., Republica Moldova). Despre
creaţia sa au scris în presă și în cataloage de expoziţii
criticii de artă Marin Mihalache, Aurel Leon, Dan
Grigorescu, Virgil Mocanu, Valentin Ciucă, Cristina
Angelescu, Radu Negru, Vasile Florea, Octavian Bar‐
bosa, Cornel Radu Constantinescu, Artur Silvestri,
Maria Magdalena Crișan, Veronica Marinescu, Cor‐

neliu Stoica, Cristina Angelescu etc.
Este prezent, de asemenea, în al‐
bumul „Artiști plastici gălăţeni” de
Maria‐Magdalena Crișan (Editura
„Meridiane”, București, 1986), în „Enciclopedia
artiștilor români contemporani” de Alexandru Ce‐
buc, Vasile Florea și Negoiţă Lăptoiu, vol  I (Editura
Arc 2000, București, ediţia în limba română, 1996;
ediţia în limba franceză, 1999), în micul dicţionar
enciclopedic „Nasc și la Tecuci oameni” de Vasile
Ghica (Editura PIM, Iași, 2008), în monumentalele
lucrări ale lui Valentin Ciucă „Un secol de arte fru‐
moase în Moldova” (vol. II, Editura Art XXI, 2009) și
Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova,
1800 – 2010” (Editura  Art XXI, Iași, 2011), ca și în
cele două ediţii ale ”Dicţionarului artiștilor plastici
gălăţeni” aparţinând subsemnatului (ediţia I, Muzeul
de Artă Vizuală Galaţi, Editura „Terra”, Focșani,
2007), ediţia a II‐a, Editura „Axis Libri”, Galaţi, 2013).

Format la Școala picturii ieșene, Ștefan Buţurcă
a evoluat în spiritul celor mai bune tradiţii ale artei
românești, dovedind prin ceea ce a creat o asimilare
temeinică a lecţiei marilor maeștri afirmaţi la
sfârșitul secolului al XIX‐lea și în prima jumătate a
secolului al XX‐lea, care au impus arta românească
în context european. Demersul său a urmat drumul
picturii postimpresioniste, uneori și cu ecouri din
vocabularul foviștilor și al expresioniștilor. Atras
până la obsesie de natură, pictorul a imortalizat‐o
în numeroase tablouri. Nu îl preocupă redarea pi‐
torescului priveliștilor, ci mai ales surprinderea ace‐
lei atmosfere care învăluie peisajul într‐o poezie li‐
niștită și calmă. O aură de mister plutește peste
imaginile sale rustice, simţi parcă în acordurile cro‐
matice ale tablourilor vibraţia aerului, freamătul
molcom al arborilor sau șopotitul apei răzbătând
prin ghizdurile fântânilor. Peisajelor din pânzele lui
Ștefan Buţurcă nu le trebuie găsită neapărat o anu‐
mită identitate, fiindcă ele nu corespund unor repere
strict reale (chiar dacă, uneori, tablourile sale ne in‐
dică în titlu unele toponime ca Nicorești, Matca, Po‐
iana, Fântâni, Piscul Corbului, Tecuci), ci mai degrabă
proiecţii ale stărilor sale sufletești trăite în faţa spec‐
tacolului naturii și ca atare un produs mai mult al
fanteziei. Cu toate că sunt de dimensiuni reduse, ta‐
blourile sale cuprind reprezentări spaţiale vaste, ce
se desfășoară pe mari întinderi. Acestea sunt posi‐
bile pentru că pictorul găsește întotdeauna soluţii
compoziţionale diferite pentru a reda senzaţia de
adâncime, de perspectivă, modalităţi ingenioase de
ordonare în pagină a elementelor care formează
substanţa lucrărilor („Case la capătul satului”, „Ar‐
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Pictorul Ștefan Buțurcă, la 70 de ani
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monie în plină vară”, „Case roșii”, „Fântână la intrarea
în sat”, „Armonii de iarnă”, „Colţ de sat înzăpezit”).
Deși mai mult imaginare, aceste peisaje par totuși
desprinse din arealul zonei Moldovei de Jos, din ele
se revarsă o poezie senină, stenică, lumina se cerne
cu discreţie, strecurând în sufletul privitorului bu‐
curia unui om care iubește peisajul pământului natal
și se simte o fărâmă a acestuia. Albastrurile sunt
distribuite în nuanţe ce fascinează ochiul, roșurile

caselor dobândesc patina vremurilor, verzurile bat
mai mult în galben, griurile colorate cântă în surdină.
Artistul exteriorizează în materie sensibilă o trăire
exprimată cu firescul unei simplităţi de‐a dreptul
cuceritoare.

La împlinirea celor 70 de ani, îi urăm lui Ștefan
Buţurcă viaţă lungă în deplină sănătate! La mulţi
ani, dragul nostru Prieten!

Corneliu STOICA
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Pavel GĂGEANU, Ultimul zbor de vultur, Proilavia, Brăila, 2021
Cea mai nouă carte de poezie a lui Pavel Găgeanu

stă sub semnul „noii vieţi” induse de către pandemie,
corelându‐se cu meditaţii antice sau quasi‐rock asu‐
pra viziunii pe care o are omul faţă de vulturi. Gen:
„aquila non capit muscas” sau „Decât o viaţă vrabie,
mai bine o zi vultur!”, cu variantele verilor și
verișoarelor corbilor! Continuându‐se însă, ideatic,
epopeea monografică din celelalte cărţi ale domniei
sale, cu episoade de proză lirică sau, dacă vreţi, de
lirică prozaică.

Primele trei poeme au, exemplar, următoarele
titluri: „Punctul de vedere al pandemiei”, „Ultimul
zbor de vultur” și „Pandemia și steagul sus”. Cităm
din poemul care dă și titlul volumului, apropiat de
un rococo fănușian:

„Braţul fluviului de curând a afișat nesomnul ste‐
lelor, iar coapsa lui este apăsătoare, când papucii
zburători duc spre miazăzi și pe mai departe chiar
cărările deja trecute sub semnul neuitării. El
înverzește seara oprită în datini, dar mai mult
adoptă setea de vâslași, raţe și cormorani. Cine‐i sa‐
lută mai întâi, poarta de fier a erelor sau siguranţa
sălciilor? Este stadiu apărut în tropotul anilor so‐
lemni cu mersul neîntrerupt al sturionilor, până în
solstiţiul de liniști, adeverindu‐se.

Aș vrea să mă întâlnesc cu tine, deși săniile tâm‐
plelor nu se vor mai opri la ţărmul încătușat de le‐
gende. (...) Ulterior am să văd pasul extins al fluviului,
trecător dincolo de caldarîmul plin de vietăţi și
foșnete ale eternului. Dar de azi, mai cucernic,
oglinda unei zăpezi de iluminări ale sale, va captura
ultimul zbor de vultur, sosit la malul stâng al certi‐
tudinii.” (p.6)

Este și „derivă”, p.56 ( „De întuneric, este‐n derivă
pământul/ de adânc, este‐n derivă luna.../ cum tim‐
pul, zbor de pajiști și grădini/ prin răsărit, îngenun‐
cheat întotdeauna.”, poem citat în întregime, poem
scurt cum sunt puţine), poetului îi place să se lase
dominat, substituit de materiile Poeziei, dar și
construcţie, cu modelare a celorlalte materii, mate‐
riile sacre, dar ale profanului: Apa, Pământul, Aerul,
poate mai puţin Focul (pandemiei), lăsându‐se „artei
naive” ceea ce poate fi al unui Caesar al Amurgului,
după cum se vede într‐unul dintre cele mai
ambiţioase poeme, deloc naiv:

„Amurgul de azi locuiește într‐un detaliu mai
apropiat cu o genă apăsătoare în vreme și un verset
delicat, estimându‐se. Cu talia sa va putea substitui
fluviul, apoi îl va duce pe mai departe, pe treptele
fierbinţi ale exaltării. Nimic nu‐l va împiedica, pe
drumul în care vârsta atestă o extindere de dimen‐

siunea libertăţilor. Sau să nu vadă orizontul sosit în
surdină, încheind un pact de aderare cu
administraţia solstiţiului de vară. Cine îl va putea
înlocui că, la invitaţia lui, steaua polară va ateriza
pe platoul din apropiere, iar la îndemnul lui adevărul
va avea prima sa premieră sonoră. Poate în galeriile
mării, glasul corăbiilor seculare, care bat în săbiile
corsarilor cu hipnoza ultimei clipe, reliefată pe tro‐
nul unei expansiuni.” (p.8)

Ispita Mondenităţii poate dicta poeme precum
„Munca în proiectare”, care este și „reconstituire”
quasi‐cinematografică, și „Ce să mai zic de omul de
rând”, unde apar ca personaje lirice actorul George
Motoi și o altă legendă, de data aceasta a literelor
brăilene, Nicolae Grigore Mărășanu…

Deseori poemele sale sunt „crizanteme ale în‐
toarcerii” (este un apropo la un poem numit așa,
dar la singular), cu parfumuri ale toamnelor tuturor
(celor „selectaţi” pentru a popula lirica sa, de un
existenţialism aproximativ, având rădăcini adânc în‐
fipte într‐un modernism în care se înșurubează un
un fel de proletcultism anti‐proletcultism, dacă se
poate accepta un astfel de paradox, lucrându‐se atât
„câmpul cu verbele și trecerile sale”, apele cu dan‐
surile peștelui, hulubii de metal, căile ferate, uzinele,
referindu‐se și la învăţământ‐ul de după război ș.a.),
imagini puternice născându‐se în chinuri sau nu:
„coapsele încinse ale răsăritului”, „Au mirii‐n ochi
adâncul împlinirii,/ pe crucea îndrăgostiţilor înecaţi
burează”, „mama a mai trecut ridul peste un an”
(poem într‐un singur vers memorabil), „Pământu‐i
greu de luminile muguri”, cîte „o stea” căzătoare pu‐
tând cuvânta astfel:

„O stea se culcă‐n iarbă pe o parte/ este un bocet
de lună prelung./ Mai tună tentacule de rouă de‐
parte/ și magii la daruri visate ajung.// Ce să mai
spun de câmpia din case?/ este o așteptare de straie‐
n culori,/ răzbate o turmă de veacuri și oase/ din
pragul de așteptate ninsori.// Unele se pierd în în‐
alte oglinzi/ prea decis tabloul zidește terase/ și se
duc în clipe corbii perfizi,/ masa‐i un maldăr de lu‐
mină și vase.” (p.54)

Este un poem pictural, care ne aduce aminte de
o altă pasiune a lui Pavel Găgeanu, artele plastice,
tabloul reprodus alături, la p.55, pledând pentru un
colorist înnăscut, unde ideea se poate lupta cu amin‐
tirile unui Van Gogh sau ale unui Tonitza care alege
ochii închiși, adolescenta sau tânăra femeie fiind
esenţializată până acolo încât te poţi gândi chiar și
la una dintre lucrările unui Brâncuși, păstrând, evi‐
dent, proporţiile.
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Se confirmă faptul (mistic) că uneori minunile
pot fi! Că într‐o casă poate încăpea o mare sau o
câmpie, într‐un ochi de vultur poate fi tot Muntele
sau tot Prometeul! Sau într‐un fluier de os poate fi
un alt cântec al argonauţilor sau nibelungilor...

Vulturul vorbește în poemele sale (p.10), ludicul
ia forme quasi‐expresioniste, unde izvoarele folclo‐
rice pot avea rolul lor, precum în „Ţapu’ tatii, coarne
latii”, p.60, volumul având și partea sa de bestiarium
(poetic), dar poemul mai înainte citat având forţa
unei mini‐tragedii vechi, unde „povestea” propriu
zisă este invitaţie la meditaţie asupra oracolelor di‐
vine sau imposibilităţii comunicării exacte… Este
una dintre acele povești care „nu poate/ măcar o
dată/ să mai fie/ poveste.” (p.40)

Desigur, pot fi și probleme (ale receptării), doar
Labirintul este recunoscut ca templu păgân, lebedele
pot avea și „glas nou”, ZIdurile se pot ridica și fără
voia lor sau fără voia Poetului, ninsoarea poate fi
prea puternică:

„Ninge peste colţii de‐ntrupare/ ce‐au ieșit destul
din arătură/ el însuși, izvorul tihnit,/ s‐a oprit într‐
o coapsă de ţărână.// Îl cheamă o geană de ape de
ieri,/ dar și o ascuţită teamă de ani.../ prin păduri,
căpriorii hoinari./ un clopot sunt la gât de primă‐
veri.//  Ce mai știi de zile și nopţi?/ erau pe poteca
stingheră, barbară/ cuţit de ierburi ele‐ntorc de‐

mult/ și pe răsărit cu seninătate ară.”
Cu acest cuţit de ierburi, Pavel Găgeanu haidu ‐

cește‐a frumuseţe și‐a‐ndoială pe veșnicele câmpii
ale vânătorii de lebede și dropii, de îngeri, de că‐
prioare, de veghe la porţile cimitirelor, putând crede
în „certitudinea vinului” (p.45), între omenesc, prea
omenesc și divin, Poetul fiind un paradoxal dionisiac
care poate visa la un verde apollinic, văzând „coar‐
nele fluviului” (Dunărea fiind iarăși… super‐erou
liric, sursă de inspiraţie eternă), simţind enorm și
bătând și el (ca un personaj din „Cireșul”, p.20) cuie
nu numai în trunchiuri de pomi fructiferi ci și în car‐
nea poemelor care îl iau sub aripa versurilor lor…

Aproape șamanic, încearcă fiinţial zborul vultu‐
rilor, se înalţă, se zbate  întru „stridentul clopot al
cerului”, al cărui dangăt anunţă un „ospăţ al desti‐
nelor”, în vâltoarea zborurilor sufletul îi este sfâșiat
între vultur, lebădă, corb, dropie, pescăruș, cocoară…

Prometeic, așa cum arăta mai demult Vasile
Datcu, din focul zeilor a luat o scânteie… Asimilând‐
o, fructificând‐o, încercând să o dăruiască oamenilor,
a intrat în jocul tragic (iarăși Tragicul!) al cutiei Pan‐
dorei, unde se află, se mai află, pe lângă Speranţă,
„un detaliu de sine admis” (p.5)

Deoarece, nu‐i așa, „numai sufletele noastre/ unul
în altul invadând,/ își caută devenirea.” (p.37)

A.Y. Secara
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UN ESEU  de Magda Ursache

Gemelarii: exilul exterior și „exilul de acasă”
Tragedia exilului a fost aceeași la Vest și la Est

de Eden, ca să parafrazez titlul lui Cornel Ungureanu,
La vest de Eden. O introducere în literatura exilului,
Ed. Amarcord, Timișoara, 1995. Carte binevenită,
alături de cea a lui Florin Manolescu, Enciclopedia
exilului literar românesc, 1945‐89, editată de Com‐
pania, București, 2003. Și asta pentru că rezistenţii
la doctrina comunistă, și cei des‐ţăraţi, și cei rămași
locului, sunt puși la colţ (roșu, se înţelege), ca me‐
diocri. Se „apreciază” ca palidă, veștedă, obosită,
inexpresivă mai toată literatura română scrisă sub
semnul refuzului; și‐n Estul, și‐n Vestul Cortinei de
Fier. Cu precădere, cea de dincolo de Prut. Le‐a fost
cel mai greu basarabenilor. „Exilul basarabean a fost
unul interior, un exil «la tine acasă», asemănător cu
arestul la domiciliu, te miști, gândești, dar numai în
ţarcul tău (căci ţarc tot de la cerc parcă vine)”, răs‐
punde acad. Mihai Cimpoi la cele 12 întrebări puse
de Cornel Nistea și incluse în cele 360 de pagini ale
cărţii de interviuri Tragedia exilului românesc, toate
publicate în revista bălgrădeană „Discobolul”, apoi
în volum la ed. Emma Books, 2016.

Exilul, în ambele lui laturi, apare unora ca me‐
diocru, cauza fiind anticomunismul ferm. Cel mai
elocvent exemplu este Omul din Belleville, conti‐
nuând să fie receptat securistic: non‐talent. Ne dis‐
plac reperele morale, de vreme ce Paul Goma e rău
tratat, mai iubit? în cazul său, aș folosi sintagma ba‑
nalizarea răului (Hannah Arendt), pe care Gh. Gri‐
gurcu (în „Confesiuni” de februarie, 2013) o compli‐
nește prin alta: banalizarea adevărului. Grigurcu a
trăit pe deplin exilul interior pentru că i‐a fost com‐
plet străină compromiterea prin angajare politică.

„Frumosul n‐o fi având patrie, dar artistul, crea‐
torul au”, nota Petru Ursache. Au fost forţaţi să aibă
două „acase” și Titu Popescu (Germania și România),
și Dan Culcer (Franţa și România), și Ștefan Arteni
(SUA și România), și Flavia Cosmin (Canada și Ro‐
mânia). Poeta le spunea studenţilor că se simte
100% canadiană și 100% româncă.

Dan Culcer nu crede că există (și‐l aprob) o lite‐
ratură a exilului, ci a scriitorilor exilaţi: „toţi cei care
scriu în română aparţin literaturii române”. Cu atât
mai mult, adaug eu, cu cât factorul etnic intră în
stilul lui Vintilă Horia și Ștefan Baciu. O fi ușor să
spui „te păstrez în suflet, ţara mea tristă”, ca Ștefan
Baciu? lată cum sună, fragmentar, Analiza cuvântului
dor, scrisă în 1951, în Argentina: „Inimă, unde te
duci/ între Cuzco și Tecuci? (...) Am pornit pe drum
pribegi/ Liberi peste făr de legi ! (...) Suflete, oprește
fuga/ Cântă cucul la Azuga”. Poate fi negată expresi‐
vitatea extraordinară a lui Ștefan Baciu, aflat în pro‐

ximitatea celor trei B: Bacovia,
Blaga, Barbu?

Mărturisește universitarul de
la Sorbona, profesorul Titus Băr‐
bulescu, care preda un curs de Elemente de civili‐
zaţie românească: „Eram și mai sunt încă de părere
că a avea un singur cititor român sau un singur stu‐
dent străin care învaţă limba română, merită să scrii
în limba română și asta ‐ atunci și acum ‐ măcar
pentru a dovedi că România nu este moartă, ci doar
... reprimată”. În Arta Phllologlca, Roma, 1959, Titus
Bărbulescu a scris că „o limbă piere departe de pă‐
mântul său roditor”. Aș fi vrut să‐l am profesor, și
Bătrânu s‐ar fi bucurat să‐l cunoască și l‐ar fi cu‐
noscut dacă pe dosarul său pentru lectorat la Sor‐
bona n‐ar fi plecat Grișa Ţugui, pe bază de atașament
la cauza impusă de PCR.

Postsocialist, s‐a tot spus că ar fi caducă, depășită
credinţa în spiritul locului (matricea blagiană). Nu‐i
un reziduu proletcultist nefast negarea asta, așa cum
o făceau anticulturalii semianalfabetului losif Chiși‐
nevschi? Și nu‐i nicidecum demagogic ori inutil să
vorbim despre patriotismul lui Mircea Eliade, Vintilă
Horia, Basarab Nicolescu, Titus Bărbulescu.

Există în documentele congreselor ceaușiste sin‐
tagma „patriotism socialist”, altul decât patriotism
pur și simplu; ca și om nou faţă de om,fără epitet, ca
și democraţie faţă de tautologica democraţie popu‐
lară. Iar conștiinţa patriotic‐ socialistă se manifesta
în Cultul Ceaușescu, în Cultura Ceaușescu, mai ales
în „Săptămâna” lui Eugen Barbu, care astupase
Groapa cu Șoseaua Nordului, asfaltată, dar și în „Lu‐
ceafărul” ori în „Cronica” ieșeană. Poezia creștea și
înflorea din „fibra de stejar” a lui Ceaușescu, sarcina
primă fiind cântarea comandantului suprem, știinţa
lui în tot și‐n toate și știinţa ei în polimeri. Răsăreau
astfel de poeme „patriotice” altfel decât ORGANIC,
vorba lui Dumitru Popescu?

„Activul”, care avea în mâini instrumentele de
epurare (din presă, din edituri, din învăţământ, din
istorii și din dicţionare literare) a făcut insuportabil
climatul literar, impunând un singur mod de a scrie,
un mod unic. Literatura era direcţionată prin plenare
și congrese, prin directivele cabinetelor de partid,
pline de propagandiști aduși de la coada vacii sau
de pe tractor, ca la noi, la Ieși, pentru „munca cu car‐
tea” (cacofonia le aparţine). Lista temelor era din
ce în ce mai scurtă, din ce în ce mai scurte erau și
momentele de respiro, iar cele prefabricate se pre‐
luau mimetic: legaţi la ochi, se mulau pe teze, „în
unitate indivizibilă”, cum ziceau aceleași teze. Și nu
era deloc așa. Goma era să fie înmormântat de viu.
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Se cunosc „înmormântătorii” celui exclus din USR
în 13 aprilie 1977, când se afla închis politic.

Lângă creatorii „conștienţi”, cu „conștiinţă de
clasă”, „muncitori pe șantierul literaturii”, maeștri
în „limbăminte”, așa cum le spune Goma, erau ac‐
ceptaţi și câţiva marginali decorativi, vai de steaua
lor. Cât și ce se spunea se stabilea de „sus”. Frica de
a gândi pe cont propriu tot de „sus” provenea. Se
politiza orice, chiar și muzica simfonică. Te puteai
sustrage, dar urmau blamul, interdicţia de a tipări,
retragerea din librării și biblioteci, tirajele topite...
Pentru basarabeni, cum am spus, era greul greului.
Pe Leo Butnaru l‐au scos din redacţia ziarului „Ti‐
nerimea Moldovei”, pentru că „promovase”, la 160
de ani de la nașterea lui Mihail Kogălniceanu, un
eseu despre „unul dintre protagoniștii Actului Unirii
Principatelor”. Și asta pe 9 septembrie 1977. Serafim
Saka nu și‐a ascultat cenzorul intern: „Poate de aceea
am avut parte de foarte multă cenzură externă”. Ma‐
ria Șleahtiţchi vorbește cu durere despre tatăl ei,
originar din Dolhasca, care devine, sub ocupaţie so‐
vietică, „exilat la el acasă”. Fusese înfiat de un ţăran
basarabean mai înstărit, înainte de Războiul al Doi‐
lea. Și ce puţin s‐a vorbit despre exilul din Est, din
„spaţiile românești abandonate”, literatura româ‐
nească din Basarabia fiind „exilată într‐un alfabet
străin”. Ca să citești literatură română la Biblioteca

Naţională („N.R. Krupskaia”), rememorează Mihai
Cimpoi, era musai să completezi o fișă specială. Iar
ca scriitor basarabean trebuia să te ferești de ne‐
ologizare, considerată „românizare”. Nu numai gra‐
niţele României erau închise pentru basarabeni, dar
și româna modernă.

Da, exilul exterior (cel din Vest și cel din Est) și
exilul interior pot fi un fel de oglinzi care se limpe‐
zesc una pe alta. Citiţi interviurile cuprinse între co‐
pertele cărţii lui Cornel Nistea și veţi realiza că ne‐
amul, etnia, familia nu‐s invenţii ficţionale, nu‐s
termeni de circumstanţă, cum cred filosofii de ocazie
ori analiștii românofobi care vor nu o Românie cu‐
rată, ci curăţată și pentru care pământul nostru e
doar „pârloaga noastră”. Continuitatea de credinţă
și de neam va fi salvatoare. Și tot Titus Bărbulescu
povestește cum, când se enerva, Cioran vorbea ro‐
mânește. Îl preocupau două cuvinte: lichea și uscă‑
tură; din depresie în expresie și invers nu‐i decât
un pas.

Că exilul extern e frate geamăn cu cel interior se
vede în multe aspecte, mai cu seamă în păstrarea,
în preluarea desolidarizării noastre tipice. Scrie Bu‐
jor Nedelcovici că primul val (elita exilului) era ge‐
neros cu nou veniţii; al doilea val era minat de fac‐
ţiuni, fracţiuni, fricţiunii...

(va urma)



Armata română, ca dealtfel armatele tuturor sta‐
telor europene, este una dintre instituţiile funda‐
mentale ale statului care are ca misiune importantă
apărarea graniţelor ţării.

Ea este formată din cadre militare, adică ofiţeri
inferiori și superiori, maiștri militari și subofiţeri.

Observaţi că maiștrii militari și subofiţerii sunt
toţi la fel, nu sunt superiori și inferiori.

Un locotenent cam obraznic de felul lui din uni‐
tatea noastră de la Mihai Bravu (un fel de Pleniţa
sau Vânju Mare, fie vorba între noi) care era student
nu înţelegea de ce el este ofiţer inferior iar maiorii
bătrâni și gârboviţi sunt ofiţeri superiori.

Și era atât de obraznic și neascultător încât vroia
la popotă să mănânce în sala pe ușa căreia scria
Ofițeri superiori și nu în sala pe ușa căreia scris
Ofițeri inferiori.

Bineânţeles că nu a avut acces iar din aroganţă a
cerut voie să mânănce în sala pe ușa căreia scria
Maiștri militari și subofițeri.

Când l‐a întrebat comandantul de ce servește
masa acolo a spus:

‐ Pentru că aici este un maistru militar student!
Ce să mai zică comandantul, l‐a lăsat pe nebun

în pace.
Cine poate mai mult poate și mai puţin, așa, ca

un principiu de drept.
Cred că mai degrabă gradele erau inferioare (lo‐

cotenent, locotenent major, căpitan) și superioare
(maior, locotenent colonel, colonel). Despre domnii
generali nu este cazul să vorbim.

Pe vremea comuniștilor, de tristă amintire cum
îi spun unii armata nu a desfășurat nici un război
pentru că nici o putere străină nu ne‐a atacat
graniţele.

Dar pregătire militară se desfășura în fiecare an
de instrucţie.

Comandanţii de plutoane aveau caiete de pro‐
gram, comandanţii de baterii și divizioane (asta e
valabil la artilerie pentru ceilalţi plutoane, companii
și batalioane)  aveau planificări.

În fiecare zi era ca la școală cu ore de cunoașterea
materialului de artilerie, serviciul la materialul de
artilerie, arme de nimicire în masă, instrucţia tragerii
cu armamentul de infanterie, pregătire fizică,
învăţământ politico‐ideologic și multe altele.

Se executau trageri reale cu armamentul de in‐
fanterie, respectiv pistolul mitralieră și cu arma‐
mentul de artilerie, adică tunuri, obuziere, aruncă‐
toare de proiectile reactive etc.

Armata mai era formată și din militarii în termen,

adică gradaţii, respectiv fruntașii,
caporalii, sergenţii și soldaţii.

Pe lângă aceștia mai erau în‐
cadrat în armată și personal muncitor civil care
desfășura diferite activităţi la parcul auto, șoferii, la
brutărie sau la popotă adică bucătari, ospătari et.

Pe vremea aceea România avea sisteme de
irigaţii, utilaje agricole, staţiuni de cercetare agricole,
viticole, pomicole iar toamna se umplea ţara de po‐
rumb, grâu, legume, struguri și multe altele. Erau
atât de mari recoltele încât bieţii ţărani de la CAP
nu făceau faţă.

Și atunci conducerea de partid și de stat trimitea
la campania agricolă elevii, studenţii și toată armata.

Înainte de ajunge pe hotarele patriei trebuia să
executăm cele două aplicaţii anuale cu regimentul
de artilerie în poligonul de la Babadag care durau
cam trei săptămâni. Și nu știu cum se făcea dar una
era în ianuarie‐febuarie iar cealaltă în noiembrie‐
decembrie.

Adică atunci când era frig, ploua, era zăpadă iar
roţile obuzierelor se împotmoleau în noroi.

Se pleca cu toată tehnica militară cu trenul pe
platform iar după ce urcam toate obuzierele și
mașinile le ancoram adică le asiguram cu chituri și
popici dar vreo două zile tot nu plecam pentru că
nu ne lăsa șeful de gară până nu verificam de mai
multe ori.

Aveam și un vagon pentru cadrele militare în
care dormeam în hamac și preţ de vreo trei‐patru
zile până ajungeam în gara Babadag mâncam la greu
conserve de pește, de fasole, de porc sau de vită în
suc propriu și biscuiţi de război tari ca piatra.

Fiecare commandant care se respecta avea lada
lui cu  bunătăţuri, adică coniac, vodcă, ţigări, con‐
serve de carne aduse de pe afară de soldaţii ai căror
părinţi aveau acel pas un fel de pașaport de trecere
la sîrbi sau unguri, ceva prăjituri etc.

Când am ajuns locotenent la Regimentul 1 Me‐
canizat imediat în octombrie am plecat la o aplicaţie
cu aruncătoarele de 82 mm la Mihai Bravu.

Cu vreo săptămână înainte sergentul de la ma‐
gazine pregătea de zor lada comandantului, a căpi‐
tanului comandat de baterie.

În ultima zi ne întreabă pe mine și pe un coleg
dacă ne‐am pregătit lada comandantului.

‐ Ce ladă a comandantului?
‐ Comandantul trebuie să aibe o ladă, dacă nu

știţi vă explic eu la aplicaţie.
Și ajungem după amiază în poligon. Pe la ora

16.00 dispozitivul era deja gata.
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„Lada minune”
de George Coca
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Pe drum eu cu colegul meu mâncasem cele câteva
sadviciuri pe care le aveam și stăteam tolăniţi pe
iarbă.

Deodată mișcări de trupe. Sergentul întreabă pe
căpitan:

‐ Pregătesc masa tovarășe căpitan?
‐ Da 
Scoate sergentul din camion lada comandantului.

Lada minune!
Instalează mesele pliante, scoate păhăruţele, ta‐

câmurile, șerveţelele, paharele pentru vin, vesela
pentru mizilic și pentru felul doi, vișinata și câteva
sticle de vin care au stat în marmidă de când am
sosit să fie reci.

Taie tacticos salamul de Sibiu, brânza, cașcavalul
și șunca de Praga. (O să mă întrebaţi de unde le avea.
Foarte simplu, de la magazinele speciale).

Pune vișinata în păhăruţul cu picior.
Degustată!
Noi la zece metri de căpitan cu maţele goale

așteptam să vină masa de seară pentru militarii în
termen.

‐ Ce face lenţii? Întreabă căpitanul
‐ Bine! 
‐ Nu aveţi lada comandantului? Uite, asta esta

lada comandantului și în bășcălie ne arată lada cu
un indicator.

Ne invită la masă și stăm la povești. Vine masa
de seara a militarilor în termen, în marmite: ceai și
mâncare de cartofi.

Îi refuzăm pe militarii în termen, nu mai putem
mânca.

Să nu credeţi că am fost invitaţi pe degeaba. A
trebuit vreo două luni seară de seară să îi plătim
masa căpitanului la restaurantul Grădina Doamnei
unde seara era program de muzică.

Ajunși la Babadag eram cazaţi în I‐uri, adică niște
dormitoare lungi în forma literei I, în care încăpeau
50 de paturi suprapuse și o singură sobă cu lemne
pentru că nu funcţionau caloriferele.

Când veneam din poligon era la mare cinste plu‐
tonul care venea cu mai multe lemne din pădure.
(Să spunem că armata a participat și la defrișarea
pădurilor că noul ministru al apărării ne‐a spus că
a  vrut să înăbușească revoluţia și de aceea și‐a cerut
scuze). Multe erau ude și le punem lângă sobă să se
usuce pentru a doua zi. Toată noaptea plantoanele
băgau lemne pe foc. Unii mai comandanţi ne punem
la uscat bocancii și mantalele, căci după prima zi
erau uzi și ude și exista risul să rămână așa până la
sfârșitul aplicaţiei.

Asta se întâmpla an de an iar frigul, ploaia și
gerul ne‐a rămas până astăzi în oase.

Și spunem că plecam la muncile agricole. Dacă
nu plecai și rămâneai în cazarmă fiind puţine cadre
trebuia să faci de serviciu câte 24 de ore de cel puţin

două‐trei ori pe săptămână. Rar se întămpla să nu
prinzi două duminici într‐o lună.

La campania agricolă plecam cu cate una sută‐
două sute de militari în termen, unii dintre ei fiind
ciclul III adică cei care terminaseră armata dar nu
treceau în rezervă decât după culegerea recoltei. 

Și noi și militarii în termen primeam bani pentru
muncile agricole.

Erau niște prime destul de consistente pentru
vremea respectivă.

Îmi aduc aminte că într‐un an am plecat la mare
în luna august (rara avis!) cu patru mii de lei, bani
mulţi pe vremea aia. Atunci am cunoscut‐o pe Ga‐
briela.

În alt an mai erau câteva zile până să se lase la
vatră (Ce frumos sună!!) ciclul trei de la muncile
agricole iar soldele se dădeau la o zi după ce plecau
ei pentru că trebuia sa vină finanaciarul cu banii.
Le‐am spus să mai aștepte o zi pentru a‐și primi ba‐
nii. Dorul de casă era mai puternic nu au vrut nici
unul. Ce să facem cu banii pentru că toţi sergenţii
ziceau să îi iau eu. Semnaţi dumneavoastră pe ștat
pentru noi. Nu am putut să fac așa ceva, le‐am cerut
adresele și pe banii mei le‐am trimis solda prin
poștă.

Astăzi unii dintre generali dealtfel foarte exigenţi
pe timpul ăla au fraudat niște concursuri. O tem‐
pora!

Ne cazau prin saivane iar noaptea trebuia să îi
verificăm pe militarii în termen care mai dădeau
fuga prin sate.

Ne lăsam părul mare, nu prea ne bărbieream,
mai găseam câte o ibovnică prin împrejurările lo‐
cului de cazare, ne împrieteneam cu inginerii, șefii
de fermă care ne rugau să îi supraveghem pe soldaţi
ca să facă treabă bună.

Din când în când prin colbul ogoarelor mai apă‐
rea câte un ARO din care cobora un secretar de par‐
tid de pe la regiment, divizie sau armată, cu fostul
camgarm de vară la dungă și pantofi maro perforaţi,
adică cu găurele și ne întreba:

‐ Merge treaba, merge?
‐ Am onoarea să raportez, merge tovarășe colonel.
‐ Sunteţi mulţumit de militari tovarășe inginer?
‐ Foarte mulţumit tovarășe colonel.
Păi atâta îi trebuia să spună că nu este mulţumit

pentru că a doua zi soldaţii dormeau pe tarla iar
seara nu mai povesteam la un pahar de vorbă cu el.

Cât purtam noi dialogul cu tovarășul colonel, un
sergent instruit de noi îl aborda pe șoferul de pe ARO
și cât mai ne întreba tovarășul colonel dacă avem
greutăţi (dacă aveam le rezolvau cei de la partid! Grija
faţă de om și de nevoile sale!) îi umplea portbagajul
cu bunătăţuri adică roșii, ardei, castraveţi, varză tot
ce plămădise pământul în anul acela.

(va urma)
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O CARTE, UN POEM

Iubirea, eterna împlinire

Am fost un om, voi fi o floare, 
În peisajul citadin 
Ea poate fi o încântare 
Petale dulci, mirosul fin.

Am fost un om, voi fi o pildă 
Calificat ca un pamflet 
Și consemnat pe‑o piatră vidă 
Într‑un cimitir grav și cochet.

Am fost un om, voi fi o carte 
Ce multe are să îți spună 
Cum să faci ca să ai și parte 
Să poți ajunge pân‑la lună

Am fost un om, voi fi un vis 
Ce sigur ți‑l dorești în viață 
El pare‑a fi un paradis
Dar poate fi trecut în ceață

Am fost un om, voi fi iubire 
Ce te urmează fără‑ncetare 
O frământare‑n amintire
Acele convorbiri interioare.

Am fost un om, voi fi iubire 
Cu drag îți dăruiesc și ție 
Căci prin iubire‑i cu‑mplinire,
Daniela, minunata mea soție!

Mulţumiri celor care sprijină 
apariţia revistei Porto‑Franco 

și iubesc necondiţionat literatura



105

PORTO - FRANCO

CRONICĂ LITERARĂ

Ultima parte a unei trilogii: 
dincolo de zile și nopți, „candid‑ancestral”!!!

Pavel Găgeanu, Meleagul verde, Ed. Proilavia, Brăila, 2014
„Meleagul verde”, carte apărută la prestigioasa edi‐

tură brăileană Proilavia, limpezește faptul că în toate
cele trei cărţi (de până acum) ale poetului Pavel Gă‐
geanu există o unitate ideatică, de program literar,
conștientizat sau nu.

Resemnarea înţeleaptă, despre care vorbeam la fi‐
nalul cronicii la a doua sa carte, este confirmată de ul‐
timul poem al cărţii a treia, „Izvor”, care ne sugerează
cum este să fii… dincolo de zile și de nopţi!

Chiar dacă, aparent, cum spuneam, există o ideatică
a realităţii… lirice! A transformării frânturilor de me‐
morie și a stărilor lirice în altă realitate! Până acum, P.
Găgeanu „a lucrat” la explorarea acestor frânturi, la
stilizare, esenţializare, nevrând deloc să șocheze în
vreun fel excentric, dorind, tot ce este posibil, să lase
doar o mărturie…

Dacă vreţi, talentul l‐a răstignit pe o orizontală a
umanului, a oamenilor pe care i‐a cunoscut și a încercat
să‐i nemurească, și pe o verticală „Tot mai sus”, titlu
de poem: „Să nu coborâm din corabia noastră, căpi‐
tane!/ prea multă liniște este‐n colţul de lume/ ce ni
se arată la suprafaţă./ Ultimul zbor de vultur sfârși
sub săgetarea arșiţei/ și dintre lianele înalte ne privesc
numai ochii lucitori de tigri./ Patronaţi de setea de a
păși pe ţărmul mult/ așteptat, putem sfârși sub colţii
felinelor ‐/ dar spaima, semnaul ce ni s‐a dat, sfâșie‐n
unghere pasărea morţii.// Să ridicăm pânzele tot mai
sus/ vânt vom avea dinspre sud/ că simt ghearele fiarei
pe umeri/ și carne rupând mai aud.” (p.12)

Este un borgesianism lipsit de fantastic, dacă nu
este prea exagerat, în acest tip de poeme care tind spre
mai sus ori spre un trecut mult mai bun, acum demn
de a fi invocat, precum în „Cornul resemnat”, poem
care deschide cea de‐a treia sa carte: „Nicio icoană‐n
valea amânării/ doar urme de‐oseminte seculare/ când
cornul resemnat al soarelui/ a venit până‐n datini să
ne are.// Zimbrii au năvălit din uitare/ și pe prundișul
de temeri se întorc./ Ei zac în ani ca‐n orizontul mare/
și‐n sângele din ierburi cerul mai invoc.// Tot astfel,
zăpezile de brazi/ s‐au tolănit pe‐o coastă barbară/
și‐absorb zilele‐ntre vulturi și cerbi/ pe fruntea‐
nsufleţită a drumului de vară.” (p.5)

Argentinianul celebru avea un început de poem
care suna cam așa: „Am comis cel mare dintre păcate.
Nu am fost fericit.” Putem spune că Pavel Găgeanu, pa‐
rafrazând, a păcătuit necrezând prea mult în propria
sa poezie, poate și în propria sa fericire creatoare.
Exemplare ar putea fi și poemele într‐un singur vers
„Noapte”, „Scrisori” și „Ireversibil” și „În iarnă”:

„Aplecată, de soare, câmpia.”
„Drum ostenit, cu limba câinilor în prelungiri!”
„Pământul plâns la scrisorile semințelor.”
„Mamă, a mai trecut ridul peste un an!”
Nu este chiar Ion Pillat, dar există acea tensiune a

poemului extrem oriental, dovedită și de un fals Tanka,
care se potrivește de minune prin titlu observaţiei de
mai sus, cu părerile de rău: „Remușcare ‐ Gheţuri!/
prinsă în clește câmpia/ peste liniști, liniștea lor,/ spre

cerul zilei prelungi/ fumegând, fumegând!” (p.44)
Poemele sale sunt astfel de fumegări, metafizice

spuneam altădată, prezentând, prin contrast, un alt „loc
cu verdeaţă”, cel al amintirilor, unde unii oameni dorm
împreună cu șerpii în pat, p.20, unii se joacă de‐a des‐
tinul… dinţilor, necrezând în justiţia Zânei Măseluţă,
pp.52‐53, unii de‐a medicii, p.54, unii de‐a piromanii,
p.57, câte un Vulpe își găsește nașa, fiind, de fapt, închis
în casă de nevastă, după ce o bătuse ș.a.m.d.

În ultimă instanţă, în acest al treilea volum, „verde”,
predomină prozaicul de acest tip, sorescian sau, ca să
facem o paralelă la o carte mai recentă, cartea druma‐
rilor, „Alidada”, a brăilencei Violeta Craiu, fiind o carte
a… verzilor, nu ecologiști, ci a celor care rămân veșnic
tineri sau... veșnici în lumea satului, ca, de pildă, în
„Patru pogoane”: „...Gherasim a înţeles că în zootehnie
se câștigă mai bine și a luat în primire un grup de vite
la colectiv./ Acolo mai lucrau Dan Vasiliu, un altul Cos‐
tel Baicu, mai era Costel Begu, Iordan Prăjină, de care
auzise că sunt oameni dificili./ Inginerul zootehnist i‐
a dat o carte cu creșterea vitelor:/ ‐ Să o înveţi, Ghera‐
sim! i‐a spus acesta./ El s‐a dus acasă grăbit, a servit
masa tăcut/ după care s‐a ascuns într‐o cameră./ Ne‐
vasta sa nu înţelegea ce este cu el, ce se întâmpla/ dar
și el a avut calmul să‐i aducă lămuriri:/ ‐ Nu mă de‐
ranja, că eu învăţ!/ Ea avut în vedere treburile zilnice,
că păsările curţii o înconjurau și porcul guiţa perma‐
nent și stricase coteţul, deși era construit din scânduri
groase./ El râma gândind să găsească râme sau poate/
spera că astfel are posibilitatea să iasă din coteţ și să
devină liber.” (p.70)

Sunt mostre din umorul special al lui Pavel Găgeanu,
aici cu accente de fabulă non‐conformistă, porcul gân‐
dind și dorind libertate, poate și egalitate, fraternitate
de la fratele‐om, dacă ne ducem cu gândul la vorba lui
Constantin Noica, cu fratele porc!

Dar acest umor este doar un fel de condiment de‐
cent, atmosfera generală fiind mai aproape de convin‐
gerile… oricărei toamne, bucuria având mai mereu un
gust amar, amintind de finaluri triste, cum se întâmplă
în multe dintre poemele sale. Dar… „O lalea, muzica”
(titlu de poem, p.32!):

„Toamna‐n văluri dezrobite/ cu seninu‐i candid,
ancestral./ Ochii miresei adâncimi de păduri,/ sufletul
mirelui sala de bal.// O lalea, muzica împroșcată‐n
jur/ afundă sfială meșterului faur./ Cu fala sa brodată‐
n vremi/ sosesc acuma verighetele de aur.// Ramura
nunţii crescută în lună/ la sprânceana nopţii iarăși
scânteiază./ Au mirii‐n ochi adâncul împlinirii/ pe cru‐
cea îndrăgostiţilor înecaţi burează.”

O artă poetică sui generis, marca Pavel Găgeanu,
„candid‐ancestral”, dincolo de zile și nopţi, de bine și
de rău, dar nu dincolo de estetic!

În așteptata a patra sa carte, care ar trebui să apară
cel târziu în primăvara anului 2021, schimbări se
anunţă, probabil atmosfera pandemică contribuind la
un alt fel de tensiune estetică! 

(Francisc Al.Voronei)
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5 MINUTE CU...

Tase Dănăilă ‐D‐le Ghica,cum v‐a venit ideea
realizării acestui festival?

V.Ghica ‐Am concurat la câteva confruntări
internaţionale de acest gen și m‐am gândit că putem
face și noi ceva similar.

T.D.‐Care a fost factorul hotărâtor care a generat
această iniţiativă?

V.G.‐Colaborarea cu Fundaţia Pelin. Precizez că
cei doi soţi, Nicoleta și Doru Eugen Pelin, au înnobilat
viaţa culturală a urbei. Nu putem intra acum în de‐
talii, dar i‐au dat o coloratură naţională și chiar
internaţională.

T.D.‐Care ar fi noutăţile aduse de acest festival?
V.G.‐Ne străduim să demonstrăm că aforismul

românesc există și este apreciat chiar peste hotare.
Italienii și sârbii au editat și au difuzat în lume
excepţionale antologii ale aforismului nostru. Au
apărut două antologii și în Franţa. Mai mulţi aforiști
au tipărit texte în diverse ţări.

T.D.‐Un alt aspect constă în antrenarea elevilor.
V.G.‐Circa 200‐300 de elevi participă la fiecare

ediţie (exccepţie a făcut cea din 2020, blocată de
pandemie, când elevii ne‐au urmărit pe online) în
mod activ, sunt actori, nu spectatori. Ei susţin, în
faţa celor 70‐80 de scriitori, activităţi demonstrative:
adună aforisme, le clasifică, le comentează (prin an‐
trenante concursuri), desenează după ele, fac chiar
clipuri muzicale. Acad. Naji Naaman a adunat
creaţiile lor într‐o admirabilă cărticică, tipărită, în

condiţii grafice deosebite, la Beirut,
în șase limbi, în 3000 de exemplare
și a fost difuzată în foarte multe ţări.

T.D.‐Cum reușiţi să tipăriţi Antologia fiecărei
ediţii, chiar înainte de începerea manifestării?

V.G.‐Nu este de loc ușor, dar aceasta se constituie
în arhiva festivalului. Sunt publicate aici: impresii
ale participanţilor, articole de critică și istorie lite‐
rară (referitoare la aforism și epigramă), toate afo‐
rismele valoroase selecţionate de juriu, palmaresul,
rubrica Hors concours, ancheta literară, lucrări de‐
ale elevilor, recenzii etc.

T.D.‐Câteva cuvinte, vă rog, despre președinţii de
onoare.

V.G.‐Am reușit până acum ca toţi să fie oameni
de mare valoare internaţională: Acad. Naji Naaman,
din Liban, a publicat 75 de volume traduse în 45 de
limbi; N. Dabija (academician, mare scriitor, impor‐
tant luptător pentru drepturile românilor din Basa‐
rabia); prof. univ. C‐tin Frosin, unul dintre iluștrii
traducători ai lumii, decorat de două ori de
Președintele  Franţei; Fr. Rastier, savant, profesor la
Sorbona.

T.D.‐Cum a fost ediţia Covid, 2020?
V.G.‐Tot răul spre bine. Nu ne‐am putut întâlni fi‐

zic, dar festivitatea de premiere și dialogul prin
Skype cu ilustrul Președinte de Onoare au adunat
peste 5000 de vizualizări pe You‐Tube.

Tase Dănăilă

scriitorul Vasile Ghica
despre Festivalul Aforismului de la Tecuci

Cristale de fum
de V.Ghica

• Din copilărie rămân icoane,nu amintiri.
• Muzica de orgă are irizări de infinit.
• Arta surprinde clipa când suferinţa începe d să devină cântec.
• Și scrisul este ocnă,dar a găsi un cititor a început să fie mult mai greu.
• Îmi doresc să fiu un scriitor de valoare medie. Geniali sunt foarte mulţi, iar medicii mi‐au
recomandat să evit aglomeraţia.
• În liniștea bisericilor, bătrânii își rememorează nebuniile tinereţii.
• Ne străduim din răsputeri să lăsăm urme eterne pe zăpada vremii.
• Nu știm mai mult despre suflet decât sclavii lui Mikerinos.
• Capodoperile artistice ne ajută să ne vedem sufletul.
• Arta nu poate face rotunde capetele pe care moașa le‐a lăsat pătrate.
• Se pare că nu economia va globaliza planeta,ci ignoranţa.
• Există destule certitudini că actualii noștri politicieni vor lăsa poporului român ce i‐a

lăsat Terente în formol. 
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REMEMBER

Cu 150 de ani în urmă, la 24 aprilie 1871, se năș‐
tea la Galaţi, în familia Stavru și Evanthia Mantu, cel
care avea să devină pictorul și graficianul Nicolae
Mantu, artist de talie naţională, Maestru Emerit al
Artei, care a trăit și a activat în orașul natal, adu‐
cându‐și din plin contribuţia la dezvoltarea graficii
și picturii românești de la sfârșitul secolului al XIX‐
lea și din prima jumătate a celui de‐al XX‐lea, cât și
la viaţa culturală a urbei dunărene.

Artistul, după absolvirea Școlii Comerciale „Ale‐
xandru Ioan I”, a urmat Școala de Belle Arte din Bu‐
curești, pe care a absolvit‐o în 1894. Aici a studiat
cu pictorii Gheorghe Tattarescu și cu G. Dem. Mirea.
O perioadă de 11 ani a desfășurat o bogată activitate
de grafician, publicând caricaturi social‐politice și
desene satirice în ziarele și revistele umoristice ale
vremii sau în unele care aveau rubrici umoristice:
„Adevărul”, „Moftul român”, „Patriotul”, „Tămâia”,
„Belgia Orientului”, „Dimineaţa”, „Zeflemeaua”, „Moș
Teacă”, „Ţivil – cazon”, „Furnica” etc. A cultivat teme
antidinastice sau legate de problema ţărănească, s‐
a ridicat împotriva demagogiei, a corupţiei, a farselor
electorale și a falsului patriotism, a ridiculizat cu in‐
cisivă ironie pe guvernanţii și politicienii timpului.
Producţia sa de grafică publicistică constituie o ade‐
vărată cronică ilustrată a perioadei de la sfârșitul
secolului al XIX‐lea și începutul celui de‐al XX‐lea. 

În 1899 s‐a îndreptat către Academia Regală de
Arte Frumoase din München, pe care a frecventat‐o
sporadic, însă din 1905 nu‐și va mai întrerupe cur‐
surile. A studiat pictura animalieră cu profesorul
Heinrich von Zügel, continuând să trimită desene
satirice la revistele și ziarele din ţară. Datorită pic‐
torului Lascăr Vorel, pe care l‐a cunoscut în capitala
Bavariei, a colaborat la revista satirică „Der Komet”.
A obţinut mai multe premii, între care Marea meda‐
lie de argint și Diploma pentru atelierul de compo‐
ziţie și, odată cu ea, atelierul de creaţie, unde timp
de un an a lucrat având la dispoziţie, gratuit, tot felul
de ustensile și ușurinţe în realizările sale artistice. 

Nicolae Mantu a debutat cu lucrări de pictură în
expoziţia din toamna anului 1910 a Societăţii „Ti‐
nerimea artistică” din București. S‐a reîntors în ţară
în 1913, stabilindu‐se definitiv în Galaţi. Aici s‐a de‐
dicat întrutotul picturii și unei mai vechi pasiuni,
nu fără urmări în creaţia sa, vânătoarea. În timpul

Primului Război Mondial, fiind
concentrat la Arsenalul Armatei din Iași, la propu‐
nerea locotenentului Mihail Sadoveanu, director al
ziarului de front „România”, a lucrat în prima jumă‐
tate a anului 1917 ca reporter de război la această
publicaţie, „organ al apărării naţionale”, iar apoi a
făcut parte din echipa artiștilor mobilizaţi în Marele
Cartier General. Participă la Expoziţia de pictură și
sculptură a acestora, deschisă la 27 ianuarie 1918
în patru săli ale Școlii de Arte Frumoase din Iași. 

După demobilizare, reîntors la Galaţi, trimite pe‐
riodic tablouri la expoziţiile din Capitală ale Socie‐
tăţii „Tinerimea artistică”, participă la viaţa culturală
și civică a orașului, este vicepreședinte al Societăţii
Culturale „V. A. Urechia”, membru în Consiliul Muni‐
cipal. Multe activităţi ale acestei societăţi s‐au
desfășurat chiar în salonul casei părintești din strada
Cuza Vodă nr. 46, unde au poposit de‐a lungul anilor
Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Radu D. Rosetti,
Ion Minulescu, Gala Galaction, Cincinat Pavelescu,
Ionel Teodoreanu, Gruia Păunescu, George Enescu
ș.a. Lui Mihail Sadoveanu i‐a ilustrat volumul „Po‐
vestiri de război”. Colaborează cu desene la
publicaţiile „Carpaţii”, „Revista Știinţelor Veterinare”
și „Revista vânătorilor”. Din 1948 s‐a ocupat de or‐
ganizarea mișcării plastice din Galaţi, în 1951, dim‐
preună cu Nicolae Spirescu, Dorothea (Lola) Schmie‐
rer‐Roth, Gheorghe Levcovici, Elena Hanagic și alţi
câţiva, punând bazele Cenaclului Artiștilor Plastici
Galaţi, nucleu din care se va dezvolta actuala filială.
Este considerat pe drept cuvânt adevăratul ctitor al
mișcării plastice gălăţene. În 1956 i s‐a conferit Me‐
dalia Muncii, cls. a II‐a, iar în 1957‐ titlul de Maestru
Emerit al Artei. A încetat din viaţă la 8 septembrie
1957. A fost înmormântat la Cimitirul „Eternitatea”.

Artist emblematic al Galaţiului, Nicolae Mantu,
prin creaţia sa în domeniul picturii și graficii,  slujit
cu sinceritate un crez artistic, a lucrat cu onestitate
și probitate profesională pentru realizarea lui, si‐
tuându‐se în contextul picturii din prima jumătate
a secolului al XX‐lea pe linia marii tradiţii realiste.
Opera sa, plină de adâncă simţire, demnitate și ome‐
nie,  înnobilează  cele mai bune acumulări ale artei
românești interbelice, fiind dovada cea mai grăitoare
a unui penel sincer, pus în slujba frumosului și a
idealurilor neamului românesc.

150 de ani de la nașterea 
pictorului  Nicolae Mantu 

de Corneliu Stoica
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LUCRĂRI DE NICOLAE MANTU


