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Victor RUSU 

LA MULŢI ANI! 

În palatul lui ceresc, de lumină şi taină, 

Dumnezeu şi-a dus a sărutat sfânt, către buzele-l 

făcătoare de minuni, o trâmbiţă fabuloasă de azur 

şi a început să ningă, peste prihănita noastră 

lume, silabe de abur petrecut în steluţe plutitoare, 

sunete cosmice, cu ecou nesfârşit, împletite a 

uimire şi îngenuncheat extaz, în unduirea 

fascinantă, de şarpe fantastic, sonor, a colindelor 

strămoşeşti, cele fără de vârstă şi egal, în 

frumuseţea lor indicibilă. 

"Lerui-ler" ... şi Dumnezeu, sărutând 

muştiucul trâmbiţei sale de azur, are sfânta, 

milostiva că ne sărută pe suflet pe fiecare dintre 

noi, păcătoşii, prea adesea rătăciţi în zădărnicii şi 

nimicnicie. 

Vin sărbătorile! Îngenuncheaţi, semeni ai 

mei, învinşi de smerenie, căinţă şi iubire, cu 

sufletele deschise ca un potir de floare, către 

ninsoarea de armonii celeste, ce coboară a 

mântuire spre lume, din pâlnia de zăpadă şi taină 

sfântă a trâmbiţei lui Dumnezeu, Prea-Bunul! 

Lerui-ler! La mulţi ani! 

ARMISTIŢIU ÎN ALB MAJOR 

Mi-e sufletul înfrăgezit de zburi de îngeri obosiţi 

de atâta zbor stelar până să ajungă la noi, de 

sfintele sărbători. 

 Îmi simt sufletul turlă de biserică, în care 

miroase din nou a răşină, a sărbătoare, a cântec. 

 Mă simt un arbore din cer pe pământ, care 

am prins rădăcini de zăpadă şi taină şi aştept să 

treacă pe sub crengile mele, luminate de aripi 

sidefii, sănii fantastice, trase de cerbi din 

poveste, cu stea otrăvită în frunte. 

 Sunt arbore de sânge şi patimi curate şi, 

iată, din mine se poate ciopli, la ceasul limpezirii, 

de la răscruce de ani, sfântul grumaz al viorii, 

dreptunghiul afumat de icoană sau îngândurata 

tâmplă a stranei... 

 Parcă toate zăpezile lumii mi-au troienit 

întregul zbucium al anului acesta de coşmar şi 

dezamăgire şi mă încearcă atâta nevoie de o 

mântuitoare comunicare universală, încât lansez 

cu nădejde şi disperare acum, în naiva viforniţă 

a colindelor, către prieteni şi duşmani, chemarea 

la un vremelnic, necesar armistiţiu în alb major. 

 Vin colindătorii şi vocile lor de curăţenie 

şi uimire bat şi în porţile inimii noastre şi le 

deschidem larg către trăirea cea mare a tainelor, 

unica, nerepetabila, trecuta copilărie şi ne răsună 

străfundurile cele mai curate ale fiinţei de lacrimi 

sonore de clopoţel, de pocnet de bice şi urări de 

leru-i ler... 

 Se răsucesc pe furcile cerului candelabre 

fabuloase, de cosmice lumini şi altarele 

depărtării aprind candele de azur şi afiată, peste 

pământul înveşmântat în mantie regală. E în totul 

alta chemare la puritate şi pace, că îmi simt 

sufletul  o turlă de biserică în care miroase din 

nou a răşină, a sărbătoare, a cântec. 

 La mulţi ani şi sărbători fericite, prieteni 

şi duşmani, primiţi armistiţiul meu vremelnic, în 

albul major al purităţii primare! 
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BUCURAŢI-VĂ, BUCURAŢI-VĂ, 

BUCURAŢI-VĂ! 
 

Pentru că tot ne apropiem de sfintele 

sărbători îmi place teribil să fiu cel mai naiv 

dintre ideologii lumii. Sângele mi se tulbură 

frumos, a poveste de iubire abia presimţită, 

carnea  îmi înfloreşte frumos, a pajişte cu garoafe 

sălbatice, mâinile delirează spre contururi de 

aripi luminate de fulgi cereşti. Aştept să ningă. 

O, cum aştept să ningă! Aşa cum am aşteptat în 

fiecare an al vieţii mele, ca o dovadă tainică a 

faptului că mai sunt încă copil. Aştept să ningă. 

Vârtejuri de fluturi de lumină, nepământeni să 

închipuie, încă o dată, un mirific univers, unde 

totul este posibil. Chiar şi grozăvia de a te 

redescoperi copil. Să ningă, deci, peste dureroasa 

noastră nevoie de a fi din nou de vârsta bicelor, 

clopoţeilor, stelelor poleite şi a urărilor cu lerui-

ler. Trebuie să uităm. Avem o fantastică 

tămăduitoare nevoie de a uita. Să uităm de 

ticăloşii, să uităm de jegoase aranjamente de 

culise, de oneroase înţelegeri, de întreg arsenalul 

de ticăloşii omeneşti. Vin sărbătorile. Trebuie, 

este absolut necesar să facem efortul, mai presus 

de puterile noastre, de a ne scutura de toate tarele 

vârstei, vremii, şi pieritoarei noastre nimicnicii. 

Vin sărbătorile. De dragul fulgilor de zăpadă, al 

turlelor de biserici, uitate în nedefinite credinţe, 

de dragul celor mai frumoase imagini, pe care le-

am avut vreodată despre noi înşine, se cade să ne 

adunăm, încă o dată sufletul, în visul frumos de 

a aştepta ninsorile, sărbătorile, liniştea sufletului 

nostru, mereu amânată. Vin sărbătorile. Trebuie 

să vină şi ninsorile ca un bandaj universal, peste 

toate durerile lumii. Bucuraţi-vă! Bucuraţi-vă! 

Bucuraţi-vă! Încercaţi să uitaţi de toate! Încercaţi 

să mai fiţi copii! Pentru a descoperi uimirea unei 

creştineşti sărbători şi infinitul fior poetic al unei 

ninsori din noaptea de ajun. 

 

 

 

 

PRELUDIU ÎN ALB 
 

Clătinat de boarea iernii, clopotul 

fumuriu al zării face să pâlpâie în văzduh sunete  

albe, pure, ce prefigurează cu gingăşia lor 

pieritoare viscole interioare, ale afectivităţii 

infantile răscolite de dansul mirific al fluturilor 

chemaţi de florile de gheaţă. 

 Ninge... Admirabil preludiu în alb al 

vacanţei! Iar vacanţa nu este doar un moment al 

anului şcolar, ci o vârstă a spiritului care le 

reuneşte pe toate celelalte, prezent şi amintiri 

fuzionând miraculos la săniuş. 

 Bănuim cu înfiorare de pe acum toţi fulgii 

topiţi de coloanele de aburi ale strigătelor de 

bucurie ce marchează, după ultima oră de curs a 

trimestrului, prima oră a vacanţei. 

 Manifestările sensibilităţii prilejuite de 

vacanţă, în complexitatea lor, au semnificaţia 

unui autentic festival al copilăriei, dominat 

simbolic de albul de hermină pe care lunecă 

tulburător către uimiri. 

 Volutele mereu proaspete, proiectate a 

farmec indicibil pe ecranul vacanţei sunt 

punctate  cu popasuri lirice la un oraş al copiilor 

(ce restituie cu fantezia şi forţa de sugestie a 

metaforelor sale plastice lumea basmelor atât de 

dragă inimii lor), la un club ce oferă noi prilejuri 

de frumoasă afirmare a unor energii latente, 

neistovite sau la o tabără a prieteniei, undeva, 

lângă nişte culmi cufundate în orizonturi 

necunoscute. 

 Important este să ne scuturăm ca de un 

vis urât de tarele vîrstei şi, cu acută receptivitate, 

să creăm un climat propice evoluţiei expresive a 

marilor rezerve de avânt şi candoare ce 

caracterizează universul nuanţat de efluviile 

vibrante ale vârstei acesteia nerepetabile. E o 

datorie a maturilor şi, în acelaşi timp, o dovadă a 

tinereţii lor fără bătrâneţe... 

 Ninşi de sunete albe, pure, pe care 

clopotul fumuriu al zărilor le resfiră în blândă 

risipă peste întinderi şi inimi, copiii (de toate 

vârstele!) aşteaptă vacanţa. 

 

 

TABLETE de Victor RUSU 
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UN PROCES AL COMUNISMULUI 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a spus că secolul XX a fost secolul 

senzațiilor. Comparativ cu acesta secolul XIX a 

fost dominat de sentimente, iar secolul XVIII de 

rațiune. În secolul XX, pe parcursul unor 

episoade cruciale, dar și în perioadele de relativă 

acalmie, istoria a cunoscut un ritm din ce în ce 

mai accelerat, nu de puține ori sufocant. În 

destule momente a fost pus în cumpănă însuși 

destinul umanității. Dar este cert că, pe lângă 

senzații, ceea ce a dominat mai ales ultimele 

decenii ale „stupefiantului secol XX” a fost 

informația. Într-o sută de ani omenirea a agonisit 

mai multe informații, a făcut mai multe invenții 

și descoperiri decât în întreaga ei istorie 

anterioară. Ne putem îngădui să afirmăm că 

informația a contrabalansat senzația, că 

realismul și spiritul lucid, pragmatic, au 

temperat, poate câteodată în ultima clipă, 

instinctele brutale și aventurismul în istorie. Dar 

aceste cumpăniri au survenit după multe 

suferințe și sacrificii, după multe lacrimi, multe 

ruine și mult sânge. 

În secolul XX, datorită rapidității cu care 

au circulat informațiile Pământul a devenit, după 

expresia lui Marshall Mac Luhan, un sat global  

(a global village), adică o comunitate în care se 

poate afla totul despre ceilalți într-un timp foarte  

 

 

 

de Ioan LASCU 

 
scurt. O comuniune internațională, desigur că nu 

în mod exclusiv, a determinat și o comunitate de 

destin. Omenirea a trăit evenimente capitale, atât 

istoric vorbind, cât și tehnic, economic și 

cultural. Trei sunt cele mai importante astfel de 

momente în fața cărora istoria a pus umanitatea, 

obligând-o să le traverseze: 

1. Primul Război Mondial și prăbușirea 

Imperiului Habsburgic multinațional, dispariția 

rămășițelor Imperiului Otoman și consolidarea 

imperiilor coloniale englez și francez. Nu în 

ultimul rând răsturnarea puterii țariste în Rusia și  

apariția Uniunii Sovietice, primul stat comunist 

din lume. 

2. Al Doilea Război Mondial urmat de 

expansiunea comunismului, de întărirea 

imperiului roșu sovietic, de „războiul rece” și de 

destrămarea treptată a celor două imperii 

coloniale mai înainte pomenite.  

3. Anul 1989, care, odată cu împlinirea a 

două secole de la RevoluțiaFranceză, a adus 

pulverizarea lagărului socialist, a blocului militar 

de răsărit și, repede după aceea, ca o consecință 

firească, prăbușirea comunismului. 

Imobilismul Uniunii Sovietice, 

încremenirea Războiului rece, care, nouă, celor 

din interiorul „lagărului”, ne păreau veșnice, s-

au resorbit ca un fum. După celelalte experinețe 

dureroase, atunci, la sfârșit de secol și de 

mileniu, omenirea s-a trezit la o nouă răspântie a 

istoriei. După opinia noastră și nu numai a 

noastră, placa turnantă a întregului veac XX a 

fost stalinismul. Obscurul georgian Iosif 

Vissarionovici Stalin, Djugașvili pe numele său 

adevărat, a moștenit de la Lenin conducerea 

noului imperiu sovietic provenit din ajustarea 

brutală a vechiului imperiu țarist. În împrejurări 

relativ bine cunoscute până la finele secolului 

XX, prin mijloace nu de puține ori sălbatice și 

criminale, Stalin a continuat până la paroxism 

„opera” de distrugere a tot ceea ce era omenesc, 

începută de Vladimir Ilici Lenin și cohorta lui de 
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comandanți, la 1917. Consolidându-și puterea în 

1929, cu patru ani înaintea corespondentului său 

de extremă dreaptă, Adolf Hitler, Stalin, 

împreună cu ceilalți aliați, l-a îngenuncheat pe 

acesta în 1945 și a extins regimurile dictatoriale 

comuniste în statele ocupate din Europa Centrală 

și de Est. Prin urmare Al Doilea Război Mondial 

s-a soldat cu scindarea lumii în două sisteme 

opuse, politic, economic, ideologic și militar. 

Totalitarismul comunist – deși, filosofic 

vorbind, conceptul pare a fi incorect – a 

constituit cea mai întunecată și întinsă experiență 

din istoria modernă și contemporană și a afectat 

în profunzime statele subjugate, inclusiv 

România. Impus cu forța armelor începând chiar 

din 1945, când un milion de soldați ai Armatei 

Roșii se pregăteau să ocupe România, unde se 

aflau un milion de ostași dezarmați și alte 

milioane de cetățeni inocenți, care nu întrezăreau 

ce nenorociri îi pândeau, pe ei și pe urmașii lor 

deopotrivă, comunismul a însemnaat o estropiere 

a istoriei naționale, ținând cont inclusiv de 

realitatea că românii înșiși erau un popor fără 

nici un fel de chemare către extema stângă.  

România a intrat 90 la sută în sfera de 

influență sovietică în urma „târgului de 

procentaj” dintre premierul britanic Winston 

Churchill și generalissimul I. V. Stalin din 

octombrie 1944, de la Moscova. Timp de 45 de 

ani forțe ostile și destructive au guvernat 

destinele a milioane și milioane de nefericiți. Se 

poate afirma cu certitudine că trei au fost 

direcțiile principale în care a acționat 

comunismul: 

1. Distrugerea conștiinței, a culturii și 

falsificarea istoriei naționale prin reprimarea 

intelectualității și ideologizarea culturii și a artei, 

ca și prin incitarea și întreținerea resentimentelor 

naționaliste, a șovinismului și a xenofobiei. 

2. Distrugerea proprietății private și 

instituirea economiei de comandă prin 

colectivizare, naționalizare și planificare 

centralizată. Dispariția inițiativei și a sistemului 

concurențial. 

3. Distrugerea credinței religioase prin 

scoaterea bisericii în afara vieții sociale și a 

afacerilor statului, prin prigoana abătută asupra 

clerului ortodox, greco-catolic, romano-catolic și 

protestant și prin propagarea brutală a 

ateismului. 

Comunismul a urmărit să-l pună rău pe 

om cu semenii lui, cu bunurile ce le deținea și cu 

Însuși Dumnezeu. Toate aceste acțiuni nu au fost 

exercitate numai prin mijloace pur politice, ci și 

prin metode represive inumane, de ordin fizic, 

psihic și material, aplicate, pe cât a fost posibil, 

în cel mai mare secret. De altminteri, 

secretomania este una din caracteristicile tuturor 

sistemelor concentraționare. Sute de mii, poate 

chiar milioane de năpăstuiți – o statistică exactă 

nu există încă – au umplut pușcăriile, lagărele de 

muncă silnică și de exteminare (denumite cinic 

„de reeducare”) și gropile comune. Mii, zeci de 

mii de înscenări judiciare au violat pentru 

totdeauna ideea de justiție și au făcut nenumărate 

victime nevinovate. Și când te gândești că 

aproape toată această teroare în masă era pusă la 

cale cu scopuri „preventive”, pentru a teroriza 

oamenii înainte ca ei să se gândească să treacă la 

acțiune, pentru a-i „dresa”, pentru „masificare” 

în numele „grijii pentru om”, al „clasei 

muncitoare”, al egalității și bunăstării, al 

„omului nou”. 

După 1989, sistemul diabolic ideologico-

represiv pare a fi dispărut ca un vis urât, însă doar 

pare, pentru că sechelele grave lăsate de el 

dăinuie încă. Dar, pentru reabilitarea unor idei 

morale fundamentale, pentru restituirea 

adevărului inclusiv în spiritul ideii de justiție, 

trebuie scoase la lumină și judecate cât mai multe 

din aceste monstruozități. Ce era de dorit să se 

inițieze și să fie dus la bun sfârșit, am spus noi la 

ora respectivă – începutul anului 1992 – însemna 

un proces al comunismului, derulat nu numai 

prin mijloace publicistice ci și juridice. Cu toate 

riscurile ce le incumba, am considerat că acest 

proces era și rămâne până azi una din datoriile 

uriașe ale supraviețuitorilor comunismului, dar 

mai cu seamă ale instituțiilor de stat abilitate, ca 

o retroproiecție din trecut spre viitor. 

 

(Fragment din cartea în curs de apariție 

O istorie la purtător) 
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15 Ianuarie 1850, zi astrală a României 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeu cu liră 
    

Eminescu e al nostru, 

Cum, mereu, e „râul, ramul”, 

Scrisul lui regal e imnul 

Cel mai pur ce-l cântă neamul. 

 

Eminescu e al nostru, 

Cum sunt Dunărea şi munţii, 

Orice vers şi-aprinde raza 

Să nimbeze arcul frunţii. 

 

Eminescu e al lumii, 

Cum sunt Soarele şi Luna, 

Peste depărtări şi taine 

Inimi va uni într-una. 

 

Eminescu, „pururi tânăr”, 

Ca în „Odă”-n metru antic, 

Ne colindă, Zeu cu liră, 

Sufletul mereu romantic.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Victor RUSU 

 

Şi, sub cerul Poeziei, 

Versul lui înalt şi teafăr 

Ne aprinde viu în inimi 

Dorul veşnic de Luceafăr. 

 

Lui EMINESCU 
 

A fost odată, ca-n poveşti, 

A fost ca-ntotdeauna 

Un mag al slovei româneşti, 

Ce tăinuia cu luna; 

  

Ales „Luceafărul de sus” 

Şi POEZIEI mire, 

Spre zări de „farmec sfânt” s-a dus 

În veşnică nuntire. 

 

Dar razele-i mai ard în vânt 

Ca strunele de liră  

Ce-n veci de veci, pe-acest pământ, 

Uimirile-şi răsfiră 
 



 

CALIGRAF, Anul XX, Nr. 15 (110), 2020 

6 

Scrisori de la frați din Basarabia 
 

Mihai Eminescu: „Carte despre Basarabia” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riticul Garabet Ibrăileanu afirmase că dacă 

Goethe ar fi murit la 33 de ani, vârsta când a 

avut loc moartea spirituală a lui Mihai 

Eminescu, clasicul literaturii germane n-ar fi 

existat.  

Poetul nostru național a scris în cei 17 ani de 

afirmare a geniului său la masa de scris cât alți 

importanți creatori au scris într-o viață.  

Moștenirea pe care ne-a lăsat-o este uriașă. 

În ce măsură ne aparține, în ce măsură Mihai 

Eminescu este și scriitor clasic al Basarabiei 

(Republicii Moldova), reprezintă creația sa un 

patrimoniu comun al tuturor vorbitorilor de 

limba română, indiferent de locul sau țara în 

care viețuiesc, se recunoaște oare secolul în care 

trăim noi cei de dincoace și de dincolo de 

granițe în creația sa? – sunt întrebări care s-au 

pus în permanență de-a lungul timpului, mai 

ales în spațiul din stânga Prutului, bântuit în 

permanență de diverse vântoase politice.  

ână la 1953 creația lui fusese interzisă în 

Basarabia, după aceea ni s-a permis să-i 

deschidem cartea doar la anumite pagini, poetul 

fiind acceptat mai degrabă ca scriitor străin, 

care n-are nimic  în comun cu țara noastră, 

susținându-se că pentru noi, vorbitorii de 

„limba moldovenească”, el ar fi ne-al-nostru, 

deoarece a scris într-o limbă și mai ne-a-noastră 

– limba română. 

Dar așa să fie oare?  

Să nu fi știut Eminescu despre noi? 

Să nu fi trecut în lucrările lui numele nostru, 

să nu fi fost preocupat de istoria noastră, să nu 

fi vorbit el și despre destinul, despre sufletul, 

suferințele și nădejdile noastre?  

 

 

de acad. Nicolae DABIJA 
 

E suficient însă să-i deschidem Cartea, ca să 

aflăm răspunsuri și la aceste întrebări.  

Din ea aflăm că Eminescu a știut despre noi, 

că a sângerat de rănile noastre, că durerea 

noastră cea multă devenise și durerea lui cea 

multă, că-și visase țara întregită, în care îi vedea 

și locul Basarabiei înstrăinate.  

n poemul „Andrei Mureșanu” el 

anticipează, profetic, actul de a 1 decembrie 

1918:  

– O, națiune iubită! 

Vei înțelege doru-mi,  vei ști să-l prețuiești? 

Voi să te văd, iubito! nu fericită – MARE! 

Prin revenirea vechilor teritorii între aceleași 

hotare – visa reînvierea Daciei străbune. 

În drama istorică „Decebal” poetul spune:  

Dacă e mare Dacia?... 

Dă-mi un popor cu care să mă laud, 

O țară dă-mi, ca s-o ridic la cer. 

În creația sa poetul nostru național a făcut 

abstracție de frontierele politice puse de 

politicieni între noi, la Prut, la Nistru, la Bug, la 

Ceremuș, la Tisa, la Dunăre, el referindu-se 

mereu la cele etnice.  

Militând pentru unitatea națiunii române, M. 

Eminescu a vorbit în permanență de milioanele 

de români care viețuiau pe fostele teritorii 

românești rupte de vitregiile istoriei și 

încorporate în componența unor imperii străine: 

Basarabia, Bucovina, Transilvania, 

Transnistria, Dobrogea, sudul Dunării.  

n 1878, publica în ziarul „Timpul” 

următoarele cuvinte: „Nu există in stat în 

Europa Orientală, nu există o țară de la 

Adriatica la Marea Neagră, care să nu 

cuprindă bucăți din naționalitatea noastră. 

Începând de la ciobanii din Istra, de la morlacii 

din Bosnia și Herțegovina, găsim pas cu pas 

fragmentele acestei mari unități etnice în munții 

Albaniei, în Macedonia și Tessalia, în Pind ca 

și în Balcani, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia, 

până sub zidurile Atenei, apoi, de dincolo de 

Tisa începând, în toată regiunea Daciei 

Traiane, până dincolo de Nistru, până aproape 

de Odesa și de Kiev”. 

În clipele grele, a fost cu noi, cei risipiți în 

pretutindenea istoriei, fără voia noastră.  

C 
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Î 
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În această privință n-a uitat nici pentru o 

clipă de ținutul dintre Prut și Nistru. Cu numele 

Basarabiei, al Bugeacului, al râurilor noastre 

Nistru și Prut, al cetăților de la Hotin, Soroca, 

Chilia, Cetatea Albă, Ismail, al târgurilor 

basarabene Chișinău, Orhei, Lăpușna, Bolgrad, 

Reni, Tighina, sunt semănate manuscrisele 

eminesciene de la o margine a lor la cealaltă.  

Pentru Poet Basarabia are licăr de icoană.  

Peisajul mioritic de la Mare la Hotin și de la 

Nistru la Dunăre se pretează evocărilor 

descălecătorilor de țară și înaintașilor trăitori în 

legendă. 

Bogdan-Mușatin, din poemul cu același 

nume, îi spune lui Dragoș: 

„Adesea cu Siretul,cu Bistrița adesea 

Eu m-am tot dus la vale  

                                       pe-o luntre ușurică 

Alăturea cu mine având o plasă, arcul. 

Găsii acolo oameni, vorbind aceeași limbă 

Ca și ai noștri. Aflat-am și munți  

                                        cu piscuri-nalte,  

Așa fel de pe unul căruia-i zice Ceahlăul 

În zile după ploaie cuprinzând cu ochii  

                                                        lumea 

Dacă-i rotești… Acolo privești  

                                      din miezul nopții 

Un râu puternic, mare, curgând spre miazăzi, 

La gura lui departe pierdută-n zarea zilei 

Vezi o cetate mândră ce-i zic Cetatea Albă, 

Iar dinspre soare-apune vezi  

                                  iar un râu puternic  

Pe șapte guri, se zice, vărsându-se în mare, 

E Dunărea; aproape-i, de gurile-i Chilia; 

Între aste două râuri și între munții negri 

Privești o țară întreagă de codri și  

                                             de dealuri…” 

(Bogdan-Dragoș) 

Basarabia, ca parte a Moldovei vechi, e plină de 

frumuseți demne de a deveni poezii: 

Din lungi cărări de codri, din munți  

                                         cu vârfu-n nori 

Ieșit-au Dragoș-Vodă, îmblânzitor  

                                                de bouri… 

Și au întins moșia spre răsărit și-amiază 

Până-unde marea sfarmă de țărm al  

                                                   ei talaz.  

Au cucerit cu plugul, cu vârful  

                                               dragei săbii  

Pân-la Cetatea Albă, Limanul de corăbii. 

Sute de ani stătut-au stăpâni până  

                                                  la Nistru,  

Luptând cu răsăritul, cu cuibul cel sinistru, 

De unde vin în roiuri în veci  

                                              renăscătoare 

Lumi spurcate și rele, barbarele popoare, 

Prin neagră vijelie ce vâjâie și bate 

Sfărmându-se la graniți de ziduri de cetate… 

În poemul „Mușatin și codrul” poetul 

vede voievozii dintâi, care locuiau într-o lume 

de basm, țara care li se întinde de la Munte până 

la Mare, unde ei sunt stăpâni.  Mușatin trece 

Prutul în propria țară, a cărei priveliște i se arată 

edenică:  

Unde soarele cel sfânt 

Parcă iese din pământ: 

Colo-n zarea depărtată 

Nistru mare îi s-arată. 

Dinspre țările tătare 

Și departe curge-n mare. 

La liman ca și-o salbă 

Se-nșira Cetatea Albă… 

n acest ținut feeric, voievodul își așază țara: 

Vede târguri, vaduri, sate 

Pe câmpie presărate, 

Vede mândrele cetăți 

Stăpânind pustietăți… 

Iar șoimul tinerel 

Pe deasupra-i zboară el 

Și din gură-i cuvânta: 

„Să trăiești, Măria Ta! 

Câtă lume, câtă zare 

De la Nistru pân-la Mare 

Fă-ți odată ochii roată 

C-aceasta-i Moldova toată!” 

Pe marele poet l-au interesat și cântecele 

Basarabiei. Lui V. Conta, care-i expediase o 

colecție de cântece basarabene, îi va scrie:  

„Mi-ai trimis, dle Conta, un prieten sincer ca 

să mă iau în ceasurile lungi și plictisitoare. A 

fost o revelație pentru mine „Cântecele 

Basarabiei”; multe dintre ele seamănă cu cele 

din Moldova de sus: „AH, CUM AȘ DORI SĂ 

VĂD ACEASTĂ PARTE ÎNSTRĂINATĂ…”. 

Visul i se va împlini abia în 1885, când în 

drum spre Odesa, va vedea prin geamul trenului 

„Basarabia înstrăinată”, cu Prutul, cu Nistrul, cu 

târgurile ei - Ungheni, Strășeni, Chișinău, 

Thighina etc. 

   

(continuare în numărul viitor) 
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O carte de referință, monumentală 

de prof. dr. Tudor Rățoi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lucrarea asupra căreia vom stărui succint în 

continuare este, așa cum o recomandă și titlul, una de 

eminescologie. Ea este semnată de Tudor Nedelcea, 

recunoscut cărturar craiovean, critic şi istoric literar, 

prozator, jurnalist, editor, ˮun cercetător complex“, cum 

îl numește unul dintre cei care-l cunosc foarte bine, un 

“scotocitor de arhive și de bibliografii specializate, 

lăsând imaginea unui erudit multi și interdisciplinar, 

abordând domenii dintre cele mai variate: istorie și 

critică literară, istoriografie, eminescologie, istoria 

religiilor și a Bisericii Ortodoxe Române, 

brâncușiologie, varii alte aspecte culturale de interes 

local sau naționalˮ (criticul și istoricul literar Th. 

Codreanu). 
Cartea adună între coperțile sale un material 

imens, scris de autor de-a lungul câtorva decenii de 

travaliu intelectual depus în jurul Poetului Național, 

practic din momentul în care, cum spune parafrazându-l 

pe C. Noica, s-a îmbolnăvit de “eminescianităˮ, 

încercând să se tămăduiască de o altă boală, sufletească, 

la care îl condamnaseră avatarurile vieții.  

Apropiindu-și-l și începând să scrie despre 

Eminescu, cu timiditate și umilință și înaintând pas cu 

pas în ˮnemărginirile“ gândirii eminesciene, lui Tudor 

Nedelcea i-a fost cu neputință să se mai oprească. A 

abordat în acest fel teme de o varietate impresionantă, de 

la cele mai mărunte până la unele ce au format, la timpul 

lor, obiectul unor lucrări de sine stătătoare vizând 

interesul Poetului pentru socialism, economie, filosofie, 

sociologie, teologie și cugetarea sacră,  

istorie, românii de pretutindeni, lumea evreiască, 

revoluția lui Tudor și cea pașoptistă, raporturile  

României cu Rusia și războiul nostru pentru neatârnare, 

pesimismul eminescian, maladia lui Eminescu, ideea 

europeană în concepția Poetului, actualitatea lui 

neafectată de timp, limba și cultura în concepția sa etc. 

etc.  

N-au scăpat din vederea lui Tudor Nedelcea nici 

subiectele desprinse din realitățile imediate ale  

 

 

 

 

 

publicisticii de la noi având legătură cu problematica 

eminesciană, precum tipărirea și facsimilarea 

manuscriselor eminesciene, Poetul în raport cu 

corectitudinea politică de azi, Poetul în opinia unor 

străini (cu prezentarea, între alte exemple, a felului 

distorsionat în care este văzut poetul în Ucraina), Poetul 

și catedrala mântuirii neamului, congresele și 

manifestările de eminescologie, portrete de 

eminescologi (Mihai Cimpoi, Dimitrie Vatamaniuc, 

Eugen Simion, Th. Codreanu, Nicolae Georgescu, Lucia 

Olaru Nenati, Victor Crăciun, Constantin Cubleșan, 

Vasile Tărâțeanu, Octav Minar, Rosa del Conte), 

prezența lui Eminescu în regiuni aparte ale țării (Oltenia 

– iar aici la Florești și în Gorj, apoi în Teleorman, 

Dumbrăveni), contingențele Poetului cu alți scriitori 

precum Shakespeare, Leconte de Lisle sau Carmen 

Sylva), posteritatea și însemnele nemuririi eminesciene, 

slujitorii lui Eminescu, ecourile operei sale în culturi 

străine (polonă, chineză) etc. 

Toate aspectele aflate în atenția cărturarului 

cucerit și devotat necondiționat cauzei Poetului Național 

revelează tot atâtea fațete ale geniului său inconfundabil. 

Însă dacă e ceva care unifică consubstanțial toate 

dimensiunile personalității Poetului, acest ceva se află 

neîndoios în ceea Tudor Nedelcea orânduiește sub 

sintagma Eminescu – istoricul. În această privință, 

exegetul ne convinge că indiferent de tema ce l-a 

preocupat pe Poet într-un moment sau altul, indiferent 

dacă el a vorbit despre socialism, religie, revoluții, 

români în general sau alte subiecte, la baza tuturor 

demersurilor lui s-a aflat, explicit ori implicit, recursul 

la istoria națională, la trecutul poporului român, 

considerat ca izvor fundamental al întregii zestre 

materiale și spirituale a românilor. 

Pe un parcurs de mare suprafață, lucrarea îl 

evidențiază pe Poetul-istoric în deplinătatea anvergurii 

lui axiologice. Mai întâi, prin temele abordate 

(principiul românismului, etnogeneza limbii și a 

poporului român, naționalism și cosmopolitism, teoria 

imigrației, regândirea perspectivelor asupra istoriei 

naționale, războiul nostru pentru neatârnare, românii din 

provinciile aflate sub suveranități străine), apoi prin 

modernitatea și actualitatea interpretării, prin concepția 

lui despre modul cum s-ar fi cuvenit scrisă istoria 

(întemeindu-se înainte de toate pe izvoare, pe o solidă 

cronologie și pe o întinsă bibliografie), continuând cu 

soliditatea metodologică a concepției sale, cu 

învățămintele identificate în istorie și încheind cu 

sublinierea categorică a funcției patriotice a istoriei în 

general și a celei naționale în particular. 

Citindu-l cu atenție pe Poet, exegetul nu greșește 

subliniind că, deși n-a scris niciodată cu gândul de a-și 

construi operă de istoric profesionist, Eminescu ne-a  
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lăsat un veritabil tezaur istoriografic, care impresionează 

prin prospețime și adecvare la spiritul veacului, cum și  

prin forță de previziune a viitorului. Este un truism sub 

acest aspect că, întocmai ca și Caragiale, Eminescu este 

mai actual ca oricând, însă de o actualitate mai întinsă 

decât cea a marelui dramaturg, de vreme ce 

covârșitoarea majoritate a temelor vizând ființa 

românească semnalate de Poet sunt astăzi, pe o altă 

spirală a timpului, la fel de valabile ca și în vremea sa. 

Circumscrise concepției eminesciene asupra 

istoriei, sunt și temele așa-numitei  xenofobii și așa-

numitului său antisemitism, subiecte pe care Tudor 

Nedelcea nu le-a ocolit, dimpotrivă, le-a abordat cu  

convingerea că este dator să participe la facilitarea 

înțelegerii lor corecte. Pe acest teren, cartea aduce în 

atenție texte care nuanțează indiscutabil interpretarea 

gândirii eminesciene. Plasând discuția într-un plan 

teoretic larg, geografic și național, eminescologul 

craiovean crede, ca și mulți intelectuali evrei, de altfel, 

că Eminescu a dat expresie mai degrabă unui 

realsemitism decât unui antisemitism veritabil și, vorba 

lui Gr. Vieru, realsemitismul eminescian “trebuie 

judecat în funcție de circumstanțele în care a fost scrisˮ, 

ˮîntr-o lume care-și căuta unitatea și identitatea, o lume 

românească sfâșiată de imperii și doritoare să trăiască în 

același stat“. Poetul se plasa aici pe o poziție strâns 

legată de viziunea lui economică și pe aceea despre rolul 

“claselor superpuseˮ, care puteau să fie nu doar 

evreiești, ci și de altă seminție, inclusiv pământene. 

Pentru el era imperios necesar ca noii veniți în lumea 

românească să i se integreze acesteia, contribuind la 

progresul comun, nu să se complacă exclusiv în postura 

de profitori, cum era cazul celor ˮsuperpuși“, care erau 

cu atât mai greu de asimilat cu cât veneau de aiurea și 

căutau cu obstinație nu să se împământenească deplin, ci 

să rămână alături de autohtoni. Or Eminescu urma 

principiul conform căruia oamenii trebuiau apreciați, 

dincolo de etnie sau religia profesată, după criteriul 

muncii utile, iar statul avea datoria să protejeze cu 

precădere “clasele pozitiveˮ ale societății. Cum însă la 

noi statul era slab, noii veniți, indiferent de naționalitate 

ori religie, ajungeau de regulă în postura de a umple 

integral golurile economice, periclitând existența 

economică și națională a țării, căci era o regulă ca acești 

imigranți să se îngrămădească ˮîn toate țările unde 

semicivilizația e unită cu pseudo-liberalismul“.  

Întreaga demonstrație a viziunii Poetului în 

chestiunea evreiască și nu numai se desfășoară, repetăm, 

la lumina unei cunoașteri fără egal a istoriei naționale și 

europene, pe care cartea lui Tudor Nedelcea o dezvăluie 

metodic apelând la cvasitotalitatea producțiilor 

publicisticii eminesciene. Practic, exegetul îl (re)citește 

pe Poet alături de propriul lector, lăsându-l să se 

convingă singur de veracitatea și corectitudinea, fie și 

politică, inclusiv în cheia preceptelor contemporane, a 

gândirii ˮromânului absolut“ al culturii naționale. Este 

acesta felul original prin care Poetul ne este restituit, 

dacă nu în integralitatea sa, cel puțin în integritatea sa, 

cum remarcă în prefață acad. Mihai Cimpoi, care-l 

plasează pe Tudor Nedelcea “pe urmele stimulatoare ale 

lui Iorga și Călinescuˮ, în linia convingerii că, în cazul 

lui Eminescu, ˮtotul ține de o personalitate 

indestructibilă, caracterizată printr-o cuprindere 

intelectuală universalist-enciclopedică“ și că sub această 

cupolă unificatoare “gânditorul-artist este completat de 

gânditorul politic, gânditorul sacru, gânditorul istoriei și 

economieiˮ. 

Din această perspectivă, cine va avea curiozitatea 

să cunoască un Eminescu desprins  din surse dincolo de 

orice îndoială, genuin, complex și detabuizat, va găsi în 

cartea lui Tudor Nedelcea un admirabil instrument de 

lucru, bazat pe cele precedente provenind de la același 

autor și adăugat acestora, probând aserțiunea aceluiași 

Mihai Cimpoi, în conformitate cu care Tudor Nedelcea 

ˮeste unul dintre cei mai importanți istorici literari și 

oameni de cultură ai momentului de față“, căruia îi 

“datorăm câteva acțiuni importante de valorificare a 

operei și personalității eminesciene prin editarea și 

comentarea unor texte și aspecte mai puțin 

cunoscuteˮ(extras din recomandarea criticului și 

istoricului literar de la Chișinău de primire a lui Tudor 

Nedelcea în Uniunea Scriitorilor din Moldova). 

Tudor Nedelcea, Eminescu. Prefață de acad. 

Mihai Cimpoi, Cuvânt - Înainte de Theodor Codreanu, 

Postfață de prof. dr. Victor Crăciun. Ediția a II-a, 

revăzută și adăugită, Editura Tracus Arte, București, 

2020, 1013 p. 
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LITERATURA IN ANOTIMPUL PANDEMIEI 

Opinii și însemnări de Anca SÎRGHIE 

          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Ne-am obișnuit să citim cărți despre epoca medievală, 

când se prăvăleau peste oameni epidemii nimicitoare și 

gândul îmi fuge până la “Decameronul” lui Boccaccio sau 

la Shakespeare. Este adevărat că Albert Camus nu a ezitat 

să-și intituleze “Ciuma”,  o carte cu cheie apărută în 1947 

și distinsă cu Premiul Nobel pentru literatură. Prozatorul 

descrie acolo acel flagel al ciumei bubonice din orașul 

algerian Oran într-o maniera veristă, pornind de la un fapt 

real, dar unul petrecut cu un secol în urmă. În mentalul 

nostru, atunci când era vorba de o molimă, totul ținea de o 

istorie îndepărtată. Chiar în orașul Sibiu, unde locuiesc, 

există o veche poartă de cetate prin care în vechime se 

aruncau leșurile leproșilor. Apoi, faptul că în 28 decembrie 

1659, din ordinul municipalității locale, a fost distrusă o 

biserică a leproșilor întărește ideea că apariția unor molime 

fusese cândva o realitate dramatică, una de durată și destul 

de frecventă, până i s-a găsit leacul salvator.   

   Vreau să evidențiez ideea că nimănui nu-i trecea 

prin gând că o asemenea restriște s-ar putea petrece în 

secolul al XXI-lea, acum când tehnica și medicina au făcut 

pași uriași, dându-și mâna în efortul de a se îngriji de 

sănătatea oamenilor. Totuși un virus infim, cum sunt toți 

virușii, a cutremurat întreg mapamondul, schimbând fața 

lumii în cele deja nouă luni coșmarești scurse de la 

declanșarea pandemiei. Noul coronavirus nimicitor a 

schimbat în anul 2020 și modul nostru de a gândi acum 

când economia fiecărei țări are pierderi grave. Nu mă 

îndoiesc că  scriitorii se vor inspira din tragediile fizice și 

din dramele psihologice care se petrec pretutindeni și, fără 

îndoială, nici pictura sau muzica nu vor rămâne mai prejos.  

   Voi lăsa un scriitor român celebru la Paris să descrie 

metamorfoza pe care una dintre priveliștile clasice ale 

Europei artelor a suferit-o în anotimpul pandemic, anume 

în “orașul-lumină” de pe malurile Senei. Matei Vișniec are 

fantezia și curiozitatea de a porni într-o plimbare prin  

Parisul pustiu al zilelor prezentului. Cugetarea lui 

conectează imaginile  surprinse în geografia concretă a  

peisajului parizian  la  artele  contemporaneității noastre: 

“Ceea ce i se întâmplă în prezent speciei umane este ceva  

 

 

 

 

 

enorm, grav, halucinant. Când dintr-un oraş lipsesc 

locuitorii, de fapt oraşul începe să nu mai aibă sens. Iar 

puţinii oameni pe care i-am întâlnit, fie că făceau jogging, 

fie că dezinfectau uşi sau intrări în staţiile de metrou, fie 

că se duceau cu căruciorul la cumpărături, în loc să salveze 

oarecum situaţia, nu făceau decât să adâncească senzaţia 

de gol, întrucât aveau ceva fantomatic. Când vezi doar un 

singur om alergând pe sub colonadele fără viaţă de pe Rue 

de Rivoli, senzaţia că te afli în universul lui Chirico sau al 

lui Dali se amplifică. Dacă o girafă cu coama în flăcări ar 

fi traversat Place de la Concorde nu m-aş fi mirat, dacă şi 

cele două orologii de la fosta Gare d’Orsay ar fi început să 

se topească nu m-aş fi mirat, dacă aş fi văzut cum faţada 

Operei Bastille se dezlipeşte ca un afiş gigantic şi se scurge 

pe trotuar nu m-aş fi mirat întrucât mi-aş fi spus că mă aflu 

într-o pictură de Magritte… Iar, dacă Turnul Eiffel s-ar fi 

ridicat în aer şi ar fi rămas suspendat deasupra Parisului, 

mi-aş fi spus cu seninătate că am pătruns într-un tablou de 

Marc Chagall. El a pictat de altfel de multe ori Parisul şi în 

toate aceste tablouri monumentele mitice parcă o iau razna, 

Notre-Dame apare înclinată, Turnul Eiffel pleoştit…” 

    În fața unei asemenea calamități, între toți artiștii, 

scriitorii, mai ales ei,  au simțit nevoia de a ieși din izolarea  

prelungită la care sunt supuși. În lunile de pandemie 

claustrarea a încurajat scrierea unor noi texte. Ies de sub 

tipar mereu alte volume. Odată terminată și așezată sub 

cheia literei de tipar, opera trebuie să respire în afară, să ia 

drumul spre cititori. Pe bună dreptate, Marin Sorescu 

mărturisea cândva: “Cărților mele le place să se plimbe.” 

Fără să fie cunoscute, ele îți pierd chiar rațiunea de a fi 

scrise. La rândul lor, autorii anotimpului pandemic simt 

nevoia dialogului cu semenii lor și acest deziderat s-a 

încadrat între practicile luptei cu coronavirusul.  

   Tot tehnica le-a venit în ajutor, cu aplicația Zoom, 

uzitată în învățământ de ani buni la conferințe academice, 

unde purta un alt nume, cel de “teleconferințe”. Acum, 

Zoom-ul, care se folosește în procesul de predare din 

școlile de pe întregul mapamond, a intrat cu hotărâre și în 

viața lor, a mânuitorilor de condei. Este un pas firesc, dacă 

reținem că de la 10 milioane de utilizatori la finele anului 

2019, aplicația Zoom astăzi este folosită zi de zi de 200 

milioane de cetățeni. 

    Cenaclul ”Destine Literare” din Montréal, Canada, 

și partenerul său din SUA, Cenaclul Românesc “Mircea 

Eliade”, au făcut, din câte cunoaștem noi,  operă de 

pionierat, dovedind curajul tehnic de a asigura conexiunea 

participanților, tot mai numeroși în lunile de pandemie. Cel 

mai ades, la un asemenea eveniment literar stau conectați 

în jur de 40 de scriitori și iubitori de literatură, antrenați  

într-un dialog dens și deosebit de plăcut ca atmosferă 

prietenească, întins uneori chiar peste 4 ceasuri. 

Reuniunile lor literare au teme fixate din timp, ele 

desfășurându-se bilunar la Montréal și o singură dată pe 

lună la Denver. Aleatoriu, exemplificăm ca teme 

Monarhia și literatura din 25 iulie a.c., Basarabia-colț de 

Românie din 24 septembrie a.c. sau problemele traducerii 

în literatura lumii- Traduttore-Truditore-Traditore- din 24 
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octombrie a.c. la care au fost invitați 10 specialiști în 

domeniu, reuniuni organizate de Cenaclul din Denver, 

alături de Marin Preda și Marin Sorescu, doi scriitori ai 

contemporaneității, din 29 august a.c. la Montréal, în cea 

de a X-a reuniune Zoom. Scriitorii sărbătoriți în luna 

respectivă- fie M. Eminescu, G. Topîrceanu, T. Arghezi 

ori Mircea Eliade și L. Blaga-   au alternat cu lansări de 

carte. Așa a fost recent a șaptea carte de sonete, intitulată 

Paingul orb, o carte-bibelou ca frumusețe și originalitate 

grafică, a lui Adrian Munteanu din Brașov. 

  Tradiționale în programul reuniunilor au devenit și 

momentele muzicale, cum a fost la Montréal audierea 

celebrei arii a Violettei Valéry din opera La Traviata de 

Verdi, prilej cu care scriitorul canadian Alex Cetățeanu a 

intrat în dialog cu inegalabila divă româncă Virginia Zeani, 

soprana căreia i-am făcut cu toții urări de viață liniștită în 

Florida, unde s-a stabilit într-un cămin de lux. În atenția 

noastră stau pe lângă nume consacrate și tinerii soliști, cum 

a fost Constantin Grigorescu, student la canto în Academia 

Națională de Muzică “Gh. Dima” din Cluj-Napoca. Este și 

acesta un semn de încredere în viitorul solistic al tinerilor 

din România. 

    Bineînțeles nu puteau să lipsească din program 

recitările de poezie recent creată și între invitați, pe lângă 

autori din India, Italia, Canada ori Australia,  s-a numărat 

celebrul Andrei Codrescu, care ne-a impresionat și cu 

amintirea întâlnirii lui cu Mircea Eliade la Chicago. Artista 

Ileana Barbu de la Denver ne-a uimit cu expoziția sa de 

pictură și sculptură, expusă în condiții optime  pe Zoom. 

Așadar, reuniuni bogate prin alternarea artelor, dintre care 

muzica a stat alături de pictură, sculptură și literatură, 

aceasta din urmă fiind totdeauna o prezență pivotantă.  

   În mod firesc, o direcție a interesului acestor 

reuniuni ale diasporenilor noștri a constituit-o prezentarea 

unor personalități afirmate peste hotare, dar neglijate în 

țară, cum este Ștefan Baciu, brașoveanul murit în 1993 în 

Honolulu Hawaii, sau Virgil Gheorghiu, care a intrat ca 

prozator în manualele școlare din Franța, înainte de a fi 

apreciat în România. Regula cere ca fiecare autor să fie  

prezentat cu cărțile lui reprezentative pe masă, așa cum se 

întâmplă totdeauna când colecții de titluri rare și foarte 

interesante din bibliotecile private ale lui Sebastian 

Doreanu, Alex Cetățeanu și Marian Costache, asigură 

desfătarea tuturor participanților. Impresia cu care se iese 

dintr-o asemenea reuniune este aceea că am participat la 

un regal livresc, prin care am devenit mult mai bogați 

intelectual și sufletește.   

    În România un eveniment -pilot a fost Festivalul 

internațional de poezie-online din 20 iunie 2020 de la 

Palatul Culturii din Bistrița, care s-a bucurat de o 

organizare impecabilă și a pus în dialog creatori din întreg 

mapamondul. Între prietenii noștri de departe am ascultat 

pe Joel Conte din Franța, pe Daniel Ioniță din Australia, pe 

Juan Tajes din Uruguay, pe Senol Gökçe din Turcia, iar 

enumerarea ar putea cuprinde zeci de nume ale unor poeți 

vestiți în lumea largă. Volumul și CD-ul cu înregistrarea 

întregului eveniment, primite prin poștă apoi de fiecare 

participant, au fost un semn recuperator pentru ideea de a 

învinge distanțele care nu au reușit să ne despartă, atunci 

când literatura în plină pandemie trebuia să se constituie în 

liantul unui dialog între meridianele lumii.  

    Desigur că nu toți scriitorii au aderat ușor la 

reuniunile Zoom. Unii nu puteau concepe o altă formulă 

decât pe cea știută de decenii. O carte lansată prin Zoom 

nu poate fi oferită participanților, cel puțin pe moment. Iar 

lansarea de carte fără oferire de autografe este ca o nuntă 

fără lăutari. Lipsa de experiență tehnică la cei mai mulți 

scriitori vârstnici a fost depășită până la urmă, dar 

echipamentele prea vechi s-au dovedit inoperante în cele 

mai multe cazuri, când accesul la program a devenit 

imposibil. În principiu,  nu exista nici curajul de a încerca 

o altă formulă decât cea bine cunoscută. Minunata 

scriitoare și traducătoare Paula Romanescu a fost 

dezarmată prea curând de acest inconvenient, deși prezența 

ei este și acum dorită la reuniunile noastre. Poeta Ana 

Blandiana a refuzat luni la rând ideea unei apariții la o 

reuniune Zoom. Am insistat cu îndărătnicie să-i explic 

avantajele acestui sistem modern, uzitat în cele mai diferite 

ramuri ale economiei. Fără îndoială,  în pandemie el nu 

expune participanții la pericolul infectării, ceea ce este 

esențial. Și eu socoteam că argumentele mele în 

corespondența și în dialogul nostru telefonic erau tot mai 

convingătoare. Interesant este noul sistem și pentru că 

reuniunile nu cer timp de deplasare, nici finanțarea unor 

cazări și a mesei participanților. Este vorba de o formulă 

foarte economică, așadar. Cu pedanterie, explicam că 

ubicuitatea pe care o promovează  aplicația Zoom face ca 

scriitori din diferite puncte cardinale să poată conversa 

direct în reuniuni.  

    Diferențele de fus orar au determinat alegerea unor 

momente anume ale zilei de sâmbătă, când oamenii au 

program liber.  Emoționează faptul că o reuniune care 

începe la ora 19.00 în România este receptată, spre 

exemplu, la  Denver Colorado la ora 10.00, când la Boston 

este ora 12.00. După miezul nopții în reuniune intră 

scriitorii australieni care tocmai atunci s-au sculat și au 

băut cafeaua de dimineață. Fiind reuniune internațională, 

indienii invitați au citit versurile lor în limba engleză, iar 

prietenii lor din țara noastră, cum este Liviu Pendefunda 

de la Iași,  le-au tradus unele poezii care, în felul acesta, au 

fost citite și în versiune românească. Da, asistăm adesea la 

un adevărat dialog multilingv. Noutățile din plan livresc te 

întâmpină la tot pasul. Cărțile  și revistele pot fi privite pe 

ecran, contactul  vizual fiind optim. Între noile reviste 

apărute pe scena literaturii se numără “International 

Writers’Journal” de la Grands Rapits, Ohio în SUA sub 

redacția publicistei și traducătoarei românce Maria 

Muguraș Vnuck.  Se augmentează prin noua revistă  

“posibilitatea de a explora lumea prin ochii scriitorilor și 

ai artiștilor”, după cum afirmă David Paul Vnuck, 

coparticipant la acest proiect editorial cu totul remarcabil.  

    În concluzie, avantajele formulei Zoom sunt 

incomensurabile, cu componente medicale, financiare, ca 

economie de timp și cu un imens spor spiritual. Aplicația 

aceasta nu este rodnică numai în timpul pandemiei, ci ea 

se va folosi la fel de frecvent și pe viitor. Mi-am epuizat  

argumentele și mă decisesem să renunț, așa cum 

“abandonasem” și pe prietena mea din Buenos Aires, Alina 

Diaconu, cea mai cunoscută scriitoare de origine română 

din America de Sud. Totuși, până la urmă- cum altfel?-  a 

căzut și reduta inespugnabilă a colegei mele de grupă în 

anii de facultate la Cluj,  Ana Blandiana. Ea s-a convins, 

în sfârșit, după cum mi-a mărturisit epistolar chiar zilele 
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trecut: “Mie îmi va apărea cartea terminată în vară peste 

două săptămâni: lansarea online  pe 18 noiembrie la 

Humanitas. 

M-am dat și eu pe brazdă, chiar dacă nu îmi face 

plăcere să-mi văd figura distorsionată online. Am avut un 

recital și o dezbatere la Londra, o participare la un festival 

la Praga, o colaborare cu ICR Tel Aviv. Totul online. La 

Praga ar fi trebuit să mă duc, dar nu am mai avut curajul. 

Găsești toate pe pagina mea de FBK pe care o face 

traducătoarea mea din Spania. De 1 Decembrie  o să am o 

întâlnire la Universitatea din Salamanca cu studenții care 

studiază acolo româna. 

În rest, stau cât pot în casă și am început lucrul la o 

nouă carte.” Am citat aici un palmares de evenimente 

online cu totul remarcabil ca importanță, realizate recent, 

așa cum Ana Blandiana ne-a obișnuit de mult, foarte mult 

timp. Ea este, fără îndoială, cel mai cunoscut scriitor 

român contemporan în lume, iar dialogul ei cu cititorii nu 

se poate continua decât pe asemenea rețele de comunicare. 

      Evenimentul anual de amplă rezonanță care s-a 

desfășurat în zilele de 26 și 27 noiembrie 2020 este 

Festivalul Internațional de Literatură și Teatru “Liviu 

Rebreanu” de la Bistrița, ajuns la a XVI-a ediție. Directorul 

Centrului Cultural „George Coșbuc” Dorel Cosma și 

echipa sa, formată din adjunctul Maria Herineanu, Menuț 

Maximinian, directorul ziarului “Răsunetul”, translatorul 

Zorin Diaconescu, profesoara Elena M. Câmpan, director 

la Societatea Scriitorilor Bistrițeni și la revista 

„Conexiuni”, cărora li se adaugă o formație tehnică de 

angajați, pe cât de pricepuți, pe atât de discreți, au făcut 

oficiile de gazde ale celor 70 de invitați din localitate, din 

țară și din străinătate. Și au făcut-o la modul exemplar cu 

care ne-au obișnuit din edițiile precedente. Programul 

Festivalului a cuprins spectacole pentru copii și tineret, 

categorii de public pe care organizatorii nu le-au ignorat 

niciodată.  Cele două zile de festival ne-au creat impresia 

că ne aflăm într-o mare familie a literei scrise, una ce face 

ocolul Terrei. Așa cum portretele noastre se aliniau pe 

ecranul computerului, păream prinși ca într-o horă largă, 

cât este lumea, o horă care apropie depărtările, unele din 

care soseau nume de scriitori, versuri, titluri și recenzii de 

carte recent publicată. Tot împreună ne aflam în antologia 

de poezie primită de fiecare dintre noi de la anterioara 

reuniune internațională bistrițeană și nu m-am mirat să văd 

că unii poeți din India sau din Uruguay sau din Israel o 

strângeau la piept cu toată dragostea și încântarea. Numele 

lui Dorel Cosma, prietenul tuturor, și cuvântul Bistrița erau 

rostite împreună, așa cum ele erau murmurate pe meridiane 

diferite în același timp. Alăturate erau și cărțile de pe 

panourile scriitorilor, constituind un florilegiu multicolor 

și plurilingv, ca și când și ele se bucurau să fie înfrățite, în 

semn de pace, de bucurie de a trăi întru spirit. Fiecare 

scriitor era prezentat în cuvinte calde, iar traducătorul 

Zorin Diaconescu crea adevărate punți de percepere a 

sensurilor tăinuite în pagini de cărți.  

   Aceasta a fost prima ediție a Festivalului bistrițean 

în formă online, când de acasă,  fiecare dintre invitați a 

dialogat cu ceilalți scriitori din țară și din străinătate. S-a 

împărtășit ideea că în anul când se împlinește un secol de 

la apariția romanului Ion, prin care Liviu Rebreanu a oferit 

literaturii române mostra romanului social de autentică 

valoare, Bistrița poate deveni o oază de prietenie creatoare, 

ca imbold în lupta cu claustrarea la care ne supune 

pandemia mondială. Fiecărui scriitor participant i s-a dat 

cuvântul, conform ordinii prestabilite din program, astfel 

că tot din fotoliul de acasă,  eu am făcut lansarea antologiei 

Caiete Cioran- ediția 2019, un volum nou apărut la Editura 

D*A*S din Sibiu și pe care eu l-am coordonat. Prezentarea 

în sine a fost agrementată cu recitalul susținut de actrița din 

București Genoveva Preda, având titlul Unde se duc 

iubirile, Simone Boué? și imaginat ca un dialog cu 

profesoara care a fost generoasa prietenă de viață a lui 

Emil Cioran. 

  Cartea aceasta proaspăt realizată la Sibiu a intrat 

deja și în programele Cenaclurilor literare de la Montréal, 

Canada, și din Denver, SUA, atât la finele acestui an, cât 

și în aprilie 2021, când vom sărbători 110 ani de la nașterea 

filosofului originar din Rășinari.  

   Traversăm în mod cert un anotimp al manifestărilor 

culturale prin Zoom, singura formulă tehnică ce ne stă la 

îndemână. În luna noiembrie, care prin tradiție găzduiește 

la București Târgul internațional de carte “Gaudeamus”, în 

acest an 2020 Radio România Actualități a desfășurat 

online ediția a XXVII-a a celui mai însemnat festin al 

literei scrise din țara noastră. De aceea, toți iubitorii lecturii 

au fost invitați între 16 și 22 noiembrie 2020 să acceseze 

programul lansărilor de carte deja anunțat. A fost un 

program amplu și bogat al unei săptămâni livrești cu totul 

excepționale, comentate de Mihaela Helmis de la Radio 

România Actualități, prezentă zi de zi în inima 

evenimentelor.  Acele evenimente vor  putea să fie 

cunoscute și mai târziu din arhiva instituției organizatoare, 

care le-a depozitat electronic.  

  În seara zilei de 28 noiembrie 2020 s-a desfășurat o 

densă ca program reuniune a Cenaclului „Destine 

Literare” de la Montréal, Canada, când pe traseul a zece 

ore efective ( puteți crede? ) am participat la un maraton al 

recitalurilor de versuri, al dezbaterilor referitoare la 

exigențele actului de traducere a poeziei, de prezentări ale 

unor cărți nou apărute. Mi-a revenit plăcerea  de a evoca 

personalitatea lui Radu Stanca în anul când marcăm 

centenarul nașterii sale. Am propus o manieră inedită de 

prezentare, căci  în seara zilei de 19 noiembrie a.c. la Radio 

România Actualități din Capitală s-a difuzat pe post 

interviul pe care mi l-a luat doamna redactor Mihaela 

Helmis pe această temă. În reuniunea Zoom din 28 

noiembrie, la care au participat online peste 50 de scriitori 

români din lumea întreagă, interviul a fost secondat de 

imagini din viața și opera scriitorului.  A fost un moment 

de succes al seratei literare. 

 Nu vom scăpa din vedere nici dezavantajul 

emoțional al acestei formule tehnice, anume faptul că 

momentul cumpărării și cel al autografelor date de autori 

de la finalul lansărilor de carte nu se pot realiza pe loc, ci 

ele rămân în seama Poștei Române sau a altor sisteme de 

curierat rapid. Așadar, o soluție poate fi găsită spre a 

atenua efectele acestui punct negativ al noii practici de 

reuniune scriitoricească.  

Fără ezitare, sfătuim și societățile de scriitori din 

România să experimenteze aplicația Zoom, ce poate 

reîntrema prin întâlniri periodice viața literară din fiecare 

zonă a României. Și nu ne-am mira, dată fiind emulația 

creată acolo, să aflăm că Societatea Scriitorilor Bistrițeni 

“Conexiuni” va fi prima dintre ele.  
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Covid-ul la români, cipul dintre ochi și 

gardianul de la hipermarket 

 

Dincolo de toate, o fi făcut pandemia prăpăd prin 

unele țări pe care-au avut necaz Soros și 

șmecherii lui, dar la noi, la români, a adus și 

treburi bune. Dintr-o dată, demnitatea și 

vigilența cetățenească a atins cote aproape de 

pocnet, în momentul în care s-a pus problema 

măsurării temperaturii la intrarea în 

hipermarketuri. Vuiește internetul de revoltă. Se 

dovedește clar, dacă mai era nevoie, faptul că 

românu’, pe lângă obișnuitele lecturi din Cioran, 

Sandra Brown, Cărtărescu și o bârfă scurtă, la o 

bere, din ce-a mai publicat Pleșu, n-a uitat să se 

documenteze solid și în domeniu medical. 

Adicătelea, tot stimabilu’ știe exact faptul că el 

are acolo, între ochi, o venă sensibilă care tinde 

să se subțieze sau, Doamne ferește, să se 

atrofieze definitiv atunci când îl ,,radiază’’ nenea 

ăla suspect, la intrarea în magazin, măsurându-i 

temperatura cu pistolul. Dar asta nu e tot, nenea 

ăsta nu are nici pregătirea de specialitate 

necesară ! Românul nu e exagerat de pretențios, 

dar totuși, să-l fi adus guvernu’ măcar pe Kevin 

Costner, că ăla a avut grijă și de Witney Houston, 

s-a văzut clar în film. Nici chiar așa, să-ți pună 

pistolul la frunte orice terchea-berchea, doar cu 

liceul la bază ! Păi se poate, domne ? 

Cu tot respectul pentru toți cei scandalizați în 

domeniu, nu pot să trag decât concluzia logică 

legată de faptul că onorabilele lor mămici aveau, 

toate, cursuri de asistente cu diplomă, măcar la 

seral, atunci când le băgau termometrul în fund, 

în copilărie, dacă aveau febră. Evident că le 

bănuiesc și pe bunicile de la țară că dețineau  

oareșce licențe în materie, atunci când îi 

frecționau cu gaz lampant sau țuică de comină,  

 

în caz că-i mai lovea vreo gripă. Nu mă îndoiesc 

nici o clipă de faptul că toate mămicile, pe șest, 

între două alăptări, aveau și un examen teoretic, 

urmat de proba practică, la băgatul 

termometrului în poponeț. Iar bunicile, fără doar 

și poate, între două prașile la porumb, nu ratau 

un curs pasionant în domeniul frecțiilor predat de 

moașa comunală, după o documentație bine pusă 

la punct, venită de la raion. 

Păi, măi românașule, timp de trei’jde ani, te-au 

scuipat între ochi toți politicienii  perindați la 

șefia țării ăsteia. Iar tu n-ai zis nimic, te-ai șters 

și ai mers mai departe, că tu te-ai obișnuit de pe 

vremea lui nea Nicu să te descurci și  sa-ți 

meargă cât de cât bine, mai cu o pilă, mai cu o 

combinație, mai cu o șmecherie. La capitolul ăsta 

toți românii suntem licențiați în genă. Acum te 

pocni demnitatea în ceafă că te caută, 

neregulamentar, cineva între ochi și ți se fură 

drepturile constituționale. Cât timp politicienii 

au făcut praf  țara asta, din ’90 încoace, nu te-a 

interesat, că țara asta nu era pe numele tău în 

acte. Mai dă-i în mă-sa, ai zis, nu e treaba mea ! 

Păi era treaba ta, măi românașule scandalizat 

acum că ți se încalcă drepturile la a vea sau nu 

febră ! Pentru că tu, acum, poate ești sănătos, dar 

țara asta e bolnavă rău, băi neică, au lăsat-o fără 

vlagă toți cei care-au siluit-o sub ochii tăi, în tot 

acest timp. Așa că mai scutește-mă cu 

demnitatea ta și cu drepturile tale constituționale 

! În timpul jafului făcut de toate partidele, nu ți-

ai simțit călcate demnitatea și drepturile 

constituționale cumva ? Dacă nu, atunci abține-

te și acum. N-am nimic cu tine, poți să refuzi, dar 

dacă te îmbolnăvești ulterior, nu crezi că ar fi 

constituțional  să plătești spitalizarea , atât pentru 

tine cât și pentru alți vreo zece-cin’șpe oameni 

pe care ar fi fost posibil să-i fi infestat chiar tu ? 

Departe de mine dorința de a nu-ți respecta 

drepturile dar, neică, aici e vorba și de sănătatea 

mea, pe care tu o periclitezi, cu pretențiile 

demnități tale. Dacă ți-e teamă că-ți implantează 

vreun cip, cu pistoletul, gardianul care-ți ia 

temperatura  și vrei să mergi pe metode mai 

naturiste, n-ar fi mai bine să te spoiască 

respectivul cu două-trei bidinele cu var, la fel 

cum se dezinfectează copacii și WC-urile din 

fundul curții, la țară ? Ce dracului, cât înseamnă, 

la valoarea ta, o pereche de blugi și un tricou 

imprimat cu figura lui Vali Vijelie pătate cu var? 
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Măcar rămâi necipat și, garantat, toți virușii o să 

dea colțu’.  

Lumea asta e plină de nedreptăți. Chiar mă 

gândeam acum, ce dramă și pe porcii noștri din 

bătătură ! De Crăciun, în loc să piară și ei cu 

demnitate, tranșați de  un veterinar sau de un 

tehnician cu pregătire, de la Abator, ei sunt 

gâtuiți de orice nea Costică de prin vecini, pe 

care-l mai și cinstești cu o țuică, la final. 

Dramatică și neconstituțională e soarta asta, 

pentru unii !  

 
Virusul, românii și fantoma lui Sergiu Nicolaescu 

 

Mulți dintre noi ne întrebăm acum, în 

vremurile astea nenorocite de Covid, cum oare 

vom arăta oare, noi românii, atunci când se va 

reintra în normalitate. Teama fiecărei ieșiri în 

colectivitate, incertitudinea, durerea pierderii 

vreunei rude sau prieten apropiat, umbra morții 

care parcă pândește după colțul fiecărei străzi, 

crisparea cu care încheiem o zi și începem o alta, 

toate acestea ne vor marca pozitiv și ne vor face 

mai buni sufletește după ce vom înfrânge virusul 

? Vom deveni mai sensibili față de durerea celui 

de lângă noi ? Vom deveni mai uniți împotriva 

răului ? Permiteți-mi să fiu nițel sceptic. O să 

treacă și asta, mai cu efortul nostru, mai cu 

plictiseala virusului dar, după ce se va da din nou 

drumul la chermezele cu mici, ceafă la grătar și 

berici, mioriticul va uita repede, așa cum a făcut-

o mereu. Va veni apoi, cu siguranță o criză 

economică. Ei aș, ce dacă va veni ? – va spune 

românul. Ne descurcăm noi ! – vor spune mulți. 

Așa am fost mereu, șmecheri. Ne vom aminti că 

aveam și pe vremea lui nea Nicu frigiderul plin, 

pentru că ne găseam noi totdeauna o pilă la 

aprozarul din colț sau la abator. Așa ne-am 

format, în timp, că vom putea mereu să facem 

vreo învârteală, vreo combinație. Nu vom învăța 

niciodată nimic, nici din propriile experiențe 

negative, dar nici din ale altora. Pe noi ne va 

chinui mereu orgoliul, care ne pleznește-n vene. 

,,Ia mai dă-i în mă-sa, mă descurc eu, n-am 

nevoie de sfaturi, eu am principiile mele” – va 

spune românul, fiind sigur că el are, chiar dacă 

nu se văd, două perechi de ouă. Așa ne-au învățat 

lecțiile de supraviețuire din anii comunismului, 

fiecare să se descurce cum poate, după 

posibilități. Nu vom avea niciodată timp să ne 

punem niște întrebări, după trecerea oricărui 

cataclism care ne-ar îngenunchea, pentru o 

vreme. Nu vom dori să știm dacă, din tot ceea ce 

ni se întâmplă, avem și noi vreo vină. Vom lua 

totul ca o fatalitate, umflându-ne apoi în pene că 

am învins-o și pe asta, uitând că ne tremurau 

izmenele cu puțin timp în urmă. Iar noi, românii, 

vom merge mai departe. Ne vom minți pe noi și 

apoi între noi că am devenit mai buni la suflet 

după chestia asta, că așa dă bine, iar românului i-

a plăcut mereu să se dea sensibil. Și, ca o inerție 

ciudată a izolării impuse pe timpul pandemiei, ne 

vom izola și mai mult, acum în noi înșine, 

sufletește. Mulți mă vor combate, spunându-mi 

că exagerez și că nu toți românii sunt la fel. Nici 

nu am susținut asta, dar nici nu accept să-mi 

spuneți bancuri cum că noi suntem neamul ales 

și că pocnim de cât bine avem în noi. Răul din 

noi nu se vindecă odată cu vârsta, ci doar se 

acutizează, dacă nu vom avea niciodată curajul 

să ne privim sincer în oglindă și să ne 

recunoaștem cenușiul din noi, ca un prim pas 

spre vindecare. Iar binele din noi îl căutăm rar și 

doar atunci când tremurăm în draci, așa cum ni 

se întâmplă acum. Și, doar acum, când ne este 

greu, încă îl mai găsim, unii accidental, dar uităm 

de el atunci când trece totul. Credeți că după ce 

va trece pandemia, aici, în România, dacă vei 

încerca să dai șpagă cuiva, celălalt îți va arunca 

plicul, jignit, arătându-ți obrazul ? Credeți că 

dacă veți candida la un concurs pentru un post 

din Primărie împreună cu o rudă a unui șef sau 

șefuleț din administrație, veți avea vreo șansă ? 

Credeți că, de acum încolo, directorii de instituții 

vor fi numiți altfel decât prin impunere directă, 

de la partidul aflat la conducere ? Credeți că se 

vor desființa facultățile de prin târguri obscure 

unde, așa cum se spune, ajungi turist și pleci 

jurist, sau orice profesie vrea mușchiul și 

buzunarul tău ? Credeți că în învățământ se va 

schimba ceva încât copiii să nu mai fie doar niște 

memoratori de texte ? Credeți că se vor tăia 

pensiile speciale sau că nu se vor mai tăia păduri 

? Credeți că vom înțelege vreodată faptul că în 

fața morții toți suntem egali, indiferent ce 

profesie sau funcție avem fiecare ? Aveți 

impresia că veți mai ajunge vreodată să vă faceți 

cumpărăturile alimentare din hipermarket-uri în 

care se vând exclusiv produse românești ? După 

toată nebunia asta cu Covid-ul, credeți că 

politicianul român o să se schimbe ? O să-mi 

spuneți că mai mult ca sigur,  că o să văd eu cum 
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o să mărească toate guvernele bugetul la sănătate 

și cum o să se cumpere în draci aparatură pentru 

spitale. Cu siguranță, se vor cumpăra câteva, dar 

tare mi-e teamă că și aspectele astea vor deveni 

niște oportunități teribile pentru unii de a-și mări 

averile. Vor veni alte alegeri și românul va uita. 

Iar la conducere vor ajunge tot niște șmecheri. 

Pentru că românului i-au plăcut mereu șmecherii, 

că doar șmecheria e înfiptă în gena noastră, până-

n prăsele. În locul politicienilor de-acum vor 

veni alții, care așteaptă, flămânzi, ca niște câini 

cu colții ieșiți printre ochiurile unui gard din 

sârmă. Așa au fost și așa vor fi politicienii noștri. 

De ce ? Pentru că nu sunt aduși din export, ci sunt 

români, ca și noi, popor aflat într-o criză morală 

pe care nu vrem să o recunoaștem, sub nici un 

chip. Așa suntem noi, orgolioși. Așa o să și 

murim , orgolioși nevoie mare, zilieri ai unei 

Europe care ne mai aruncă, din când în când, 

câte-o bomboană, iar noi o ronțăim cu 

recunoștință, ca și copiii pălmașilor cărora 

boierul le mai trimite ceva resturi de la masa de 

prânz. 

Românu’ se crede un tip profund. Uneori, 

atât de profund încât, adâncit în concepțiile de 

nestrămutat, rămâne ca un ac în claia mondială 

de fân, până ruginește. În general, are o părere 

grozavă despre el însuși, ceea ce n-ar fi rău, dacă 

plăcuțele lui de frână ar fi în regulă. Dar nu sunt, 

iar noi o ținem tot într-o viteză cu stima de sine. 

Pentru că tot românul a învățat la istorie, pe 

vremea lui nea Nicu, că străbunii lui au fost ai 

mai ai dracului de pe pământ și i-au bătut pe turci 

până li s-au acrit baclavalele și pe unguri până li 

s-a evaporat umplutura din kurtos kolacs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Că o duce mai greu acum, nu e de vină, crede el. 

Pentru că românu’ a fost mereu naiv, sincer și 

cinstit cu toți străinii pe care i-a primit în casă, 

de-a lungul secolelor. Doar că ăștia, golani și 

indisciplinați, vezi Doamne, l-au pândit 

totdeauna când scăpa săpunul pe jos, la jgheabul 

de lângă fântână, unde-și spăla izmenele. Și i-au 

furat așa aproape tot din ogradă, în afară de 

izmene, noroc că n-apucase să le limpezească. 

Toți, niște curve. La fel ca vecina de la parter, pe 

care-o bănuiește demult că-i reglează 

administratorul contorul, că prea are mereu puțin 

la întreținere. Românu’ nu prea agreează să 

primească sfaturi. El le știe pe toate, indiferent 

dacă-i vorba de fotbal, virusologie, Cioran, 

Covid, viermele de gălbează sau, mai nou, 

sparanghel. Că doar acum el e informat. Nu ca pe 

vremea lui Ceaușescu, când cei informați erau 

puțini, dar erau mulți informatori. Și uite-așa o 

să mergem înainte, neînvățând nimic din 

experiențele dureroase și nedevenind mai buni 

sufletește. Dar de la biserică vom încerca să nu 

lipsim, că poate face Dumnezeu prezența. Iar 

apoi, pentru spălarea definitivă a păcatelor, vom 

spera să prindem și noi măcar un sejur la hotelul 

Arhiepiscopului Tomisului, Teodosie 

Snagoveanul, în apropiere de Vatra Dornei. 

Bănuiesc faptul că vom avea discount la 

lumânări și că slujbele vor fi oficiate  și la SPA, 

însă cu obligația de a purta chiloți de baie croiți 

la firma Patriarhiei și închiriați la un preț 

rezonabil pe durata cazării. 

Cum aș putea să cred că românii se vor schimba 

în bine după trecerea pandemiei, dacă acum, 

când moartea ne joacă la barbut, prea mulți dintre 

noi refuză să respecte niște simple recomandări 

de a se proteja atât pe ei, dar și pe cei apropiați ? 

Așa cum a venit, virusul o să plece să se mai 

odihnească. Apoi, imediat după asta, românul o 

să tragă niște băute de poveste, ca să uite și, cu 

siguranță, va regreta că nu mai trăiește Sergiu 

Nicolaescu, să regizeze ,, Cu mâinile curate”- 

partea a II-a, cu el în rolul principal, cel al 

Coronavirus- ului. Parcă-l  și văd, în ultima scenă 

: ,,Un fleac, m-au ciuruit cu o doză triplă de 

Paracetamol !”. Iar noi am crăpa de răs, uitând de 

tot prin ce-am trecut, schimbându-ne prea puțin, 

eventual doar pășind la un nivel superior al 

orgoliului, neîncercând să redescoperim, așa 

cum ar trebui, valoarea fiecărei dimineți a 

existenței noastre.   
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CORCOVA – VATRĂ DE ISTORIE ȘI CREDINȚĂ ORTODOXĂ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corcova este una dintre cele mai cunoscute 

comune ale Mehedințiului, situată în Estul Piemontului 

Coșuștei și al județului, în stânga râului Coșuștea, cu 

mai bine de 2 km înainte de vărsarea acesteia în Motru. 

În apropiere sunt poalele dealurilor Corcovița și Capu 

Dealului și lunca numită Câmpu Mare ce face corp 

comun cu terenurile în care încă sunt pomenite 

toponimele Lunca Irugii și Câmpul Bota. 

Celebră prin mărcile de vin “Corcovinˮ și 

ˮCorcovel“, prețuite chiar pe piața franceză și engleză, 

unde licoarea era comercializată de principii Bibescu, 

oameni de înaltă cultură, cu prietenii în lumea artistică 

şi literară din ţară şi din străinătate, proprietarii unei 

mari părți din moșia satului, Corcova a fost în egală 

măsură și o veche vatră de credință strămoșească, 

ortodoxă, conservată fără contenire până astăzi. 

Prima mărturie documentară ce s-a păstrat 

atestând existența satului este din 28 iulie 1472, dată la 

care Radu vv. cel Frumos întărea slugii domnești 

Voislav cu fiii și cumnatului său Stan din Corcova 

cumpărătură în valoare de 600 de aspri de la Petre, 

”diaconul domniei mele”.  

În urma unei judecăți pentru ”seliștea ce se 

cheamă Potocețul”, revendicată de Stan Sasul din 

Corcova și Cârstea din Certeji și de mănăstirea 

Tismana, la 1 iunie 1547 Mircea Ciobanul vv. a întărit 

stăpânirea celei din urmă peste seliștea respectivă, 

”toată și cu tot hotarul“, pentru că era “dreaptă ocină, 

dedină… încă de la întemeierea Țării Românești”. La 6 

iunie 1547, cancelaria aceluiași domn emitea un alt 

hrisov de cumpărătură privind multe alte sate stăpânite 

de mănăstirea Tismana, inclusiv Potocețul ”cu toată 

seliștea și cu tot hotarul” pentru care avuseseră ”pâră  

de prof. dr. Tudor RĂȚOI 
 

Stan Sasul din Corcova și Cârstea din Certeji cu 

”egumenul Mardarie și toți călugării de la sfânta 

mănăstire”.  

Din timpul domniei lui Mihnea Turcitul se 

păstrează două documente, unul din 1581, prin care 

domnul întărea parte cu vii în Corcova lui Hranu, și altul 

ce poartă data de 11 aprilie 1586, de înfrățire a fraților 

Mihai și Stoian, care nu aveau copii, cu partea lor de 

moștenire din Corcova, cu sora lor și fiii ei, Stăitea și 

Pătru. Cu acel prilej, domnul a întărit lui Stăitea și lui 

Pătru stăpânirea și pentru altă cumpărătură făcută în 

Corcova și Bogdănești (”o vie de la Radu cu 180 bani”), 

precum și lui Stoian (stăpânirea asupra a 3 țarini de la 

Bercea cu 300 bani, 2 țarini de la Chiva cu 300 bani, 2 

țarini de la Buzein cu 300 bani, o țarină cu 80 bani și un 

loc de vie de la Barosoea cu 75 bani).  

Documentul din 11 aprilie 1586 are o 

semnificație particulară, întrucât el probează două 

fenomene economico-sociale acute în societatea 

respectivă, unul al lipsei banilor pe fondul creșterii 

fiscalității, celălalt al extinderii stăpânirilor funciare 

impus de creșterea nevoilor de produse agricole pentru 

comerț și acoperirea haraciului către Imperiul Otoman. 

Reluarea politicii de independență a Țării Românești în 

timpul lui Mihai Viteazul și pericolul iminent al unei 

confruntări cu otomanii au mărit nevoile vistieriei 

pentru susținerea unei oștiri adecvate ca număr de 

oameni și pregătire. Plata dărilor de către toți locuitorii 

țării a dus la numeroase tranzacții de vânzare-cumpărare 

de terenuri și la pierderea libertății sociale a unora. 

Asemenea procese s-au petrecut și la Corcova, 

având la bază documente care se întâlnesc mai rar în 

cazul altor sate. În actul din 1 iulie 1594 cumpărător de 

vad de moară și de locuri cu vii era Necula cu fiii lui; la 

4 octombrie 1594 era popa Stanciul (pentru părți din 

vatra satului, locuri la Fântâna Clădnicelu, Bradul de 

Sus, Valea Turcului și moșia lui Corcodel de la Câlcești 

și Bobești); ca la 12 iunie 1595, 13 august 1596 și 28 

iunie 1598 să fie jupânul Nica, al doilea vistier (pentru 

locuri, vii și părți de siliște). S-a întâmplat că acestui 

Nica oameni din Corcova i s-au vândut în 1594 

“înaintea domniei mele” – menționează hrisovul de la 

Mihai Viteazu - pentru a achita dările ”; “și a plătit Nica 

acești oameni de birurile lor, de gorștină de oi, de boi, 

de dat aspri gata la visteria domniei meleˮ, încât “Să nu 

aibă nici un cneaz amestec în acel sat”. Peste doar un an 

și două luni, la 13 august 1596, boierul Nica al doilea 

vistier a obținut din partea domnului țării și hrisovul 

prin care-i întărea satul Corcova cu moșnenii ce 
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deveneau rumâni, fiecare cu banii ce primeau, căci ”s-

au vândut de bună voie”. “Și a dat Nica al doilea vistier 

24 de boi foarte grași – 400 aspri un bouˮ –, total 9600  

aspri în contul datoriilor fiscale a zeci de săteni 

(moșneni). În plus a plătit lui Marcu 2500 aspri, lui 

Micu 1200, lui Iosif 600, lui Deatcu 1600, lui Rădivac 

1400, lui Badea 620, lui Ghiga 960, lui Vlaicu 1330, lui 

Butoi 400, lui Stanislav 300, lui Bălan 1000, fraților 

Dobromir și Stoian 2010, iar Stanei, fiica lui  Nartea, 

540 aspri. 

Astfel, în anul 1596 satul de moșneni Corcova 

a fost aservit de vistiernicul Nica. Presiunile acestuia de 

a ”rumâni”, adică de a trece majoritatea moșnenilor în 

dependență față de el, au creat rezistență în rândul celor 

care își vânduseră din pământul lor moșnenesc. În 1598, 

aceștia ”au ațâțat pâră înaintea domniei mele [a lui 

Mihai Viteazul vv. – n.n.]cum că au vândut numai 

câmpul, iar viile și pădurea și siliștele nu le-au vândut”. 

La 13 aprilie 1600, domnul însuși a pus să fie 

anchetat Nica vistierul, dacă acesta pusese bir în Cordun 

pe Oprea și în Corcova pe Undreiaș ca să le ia moșia. 

Nica a jurat pe Evanghelie că n-a pus el birul, ci 

”crestătorii de în seamă”,  numai că cei din urmă 

executau poruncile lui. În fața unui asemenea acaparator 

mulți moșneni Corcoveni au avut puține șanse să se 

salveze. Așa că după anul 1600, moșia satului a intrat 

sub dublă stăpânire: boierească și moșnenească. 

Procesul de aservire a satului a continuat și ulterior, ca 

dovadă, la 24 decembrie 1654, Constantin Vodă Șerban 

a întărit lui Necula, mare clucer din Glogova, satul 

Corcova cu rumâni, obținut prin schimb. 

La începutul secolului al XVIII-lea, în 1722, 

satul era stăpânit de boierul Constantin Strâmbeanu. În 

tot secolul al XVIII-lea a rămas al boierilor Strâmbeanu: 

în 1727 se afla pe moșia consilierului Strâmbeanu, cu 

91 birnici; în 1760 februarie 14, Scarlat Ghica vv. îi 

dădea lui Constantin Strâmbeanu fost mare vistier ”să 

țină trei părți la biserica dumisale de la Corcova ot sud 

Mehedinți” și preoții să fie scutiți ”de ploconul 

episcopiei”, de vinărici și alte dări. 

La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Corcova a 

trecut în stăpânirea boierului Știrbei, fost mare vistier. 

La 21 martie 1795, acesta a obținut pitac domnesc ca pe 

moșia sa Corcova să se facă bâlci o dată pe an, în prima 

duminică după Paști. Și catagrafia din 1819-1820 

menționează satul Corcova, cu 42 familii, ca aparținând 

casei vornicului Știrbei. 

De la boierii Știrbei, satul a trecut în 

stăpânirea/proprietatea rudelor lor, boierii Bibești. În 

anul 1831 moșia Corcova era moșie boierească, 

stăpânită de vornicul Dumitrache Bibescu; în 1832 

moșia aparținea casei răposatului dvornic Bibescu; în 

1832-1836 moșia era în proprietatea Catincăi Bibescu; 

în 1850, în proprietatea marelui logofăt Iancu Bibescu; 

în 1859-1882, în proprietatea principesei Zoe 

Brâncoveanu și a fiilor ei Em. Bibescu și Anton 

Bibescu: În 1909, frații Emanoil și Anton Bibescu au 

câștigat  procesul cu Obștea moșnenilor Jiroveni pentru 

207 ha și 7474 m.p., mărind moșia Corcova, întinsă pe 

13 moși și hotărnicită prin 60 de semne de hotar 

(conform hotărniciei a 8 boieri din 1733 și celei din 

1847/1851 a lui E. Otetelișeanu). 

Moșia Corcova a Bibeștilor a fost exploatată 

prin arendași: în 1860-1870 prin Gheorghe Coandă, în 

1875-1880 prin I.E. Ioanid, apoi prin Ion Ștefănescu). 

În anul 1906, în Corcova erau doi mari proprietari, 

prinții Emanoil și Anton Bibescu cu 1000 ha și Teodor 

I. Cărtianu cu 150 ha;  222 locuitori dețineau doar 645 

ha. 

În Chestionarul comunei Corcova din 1906 

erau consemnate 10 familii fruntașe, 50 mijlocașe și 245 

codașe, din care 20 fără pământ. 

Această inegalitate flagrantă a repartiției 

proprietății a făcut ca în 1907 satul să fie cuprins de 

răscoală. Țăranii răzvrătiții au dat foc vechii curți 

boierești, care era pe locul clădirii administrației 

viitorului (actualmente fost) G.A.S. Corcova. Au plătit 

cu viața pentru incitare la răscoală preotul Alexandru 

Popescu, tatăl a 11 copii și cu soția gravidă, secretarul 

comunal și încă un sătean. 

Ultimii stăpâni  ai moșiei Corcova din neamul 

Bibescu au fost frații Emanoil și Anton Bibescu. Aceștia 

au avut inspirația de a-l aduce la Corcova pe Aristoleles 

Sauget, cel care a organizat moșia după metode 

avansate, a plantat soiuri nobile de viță aduse din Franța 

și a creat, folosind procedeele obținerii vinurilor de 

Bordeaux, celebrele brand-uri “Corcovinˮ și 

ˮCorcovel“, cupaje excepționale bazate pe Cabernetul 

Sauvignon. După maturare, vinul era încărcat în butoaie 

de lemn de stejar și transportate cu carele cu boi până la 

Strehaia, iar acolo recipientele erau încărcate în 

vagoane, de unde ajungeau pe piețele străine. Frații 

Bibescu au venit mereu cu plăcere la Corcova, unde și-

au adus numeroși prieteni, încântați de frumusețea 

ambianței naturale. Pe aici au trecut Ion Minulescu, Ion 

Pillat și alte personalități ale culturii și vieții politice 

românești a vremii. La îndemnul lui Anton Bibescu, 

aici, în conacul de la Corcova, a scris Mihail Sebastian 

piesa “Steaua fără nume”, intitulată inițial “Ursa Mare” 

și tot aici se spune că plănuia să vină și Marcel Proust, 

dacă n-ar fi renunțat din cauza unei posibile alergii pe 

care i-ar fi putut-o provoca flora din partea locului. 
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Bibeștii fost expropriați prin Decretul nr. 83/1949, fosta 

proprietate boierească revenind statului și administrată 

ca G.A.S. Astăzi, din fericire, se încearcă cu succes 

reînvierea gloriei oenologice de altădată a Corcovei. 

 Conacul Bibescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe plan spiritual, parohia Corcova este atestată 

din secolul al XIX-lea. În 1887 ea era formată din satul 

Corcova și cătunele Cordun și Stejar. La fel în 1941, 

când avea 505 familii și 1854 de suflete. S-a aflat în 

jurisdicția Episcopiei Râmnicului Noul Severin (până în 

1939 și în anii 1945-1949) și Mitropoliei Olteniei (în 

anii 1939-1944 și 1949-2004). Din 2004 este sub 

ascultarea Protoieriei Strehaia din Eparhia Severinului 

și Strehaiei. La recensământul din 2011, Corcova avea, 

fără satele subordonate, 1081 de locuitori (527 

masculin, 554 feminin; 879 români, 168 romi, restul cu 

informație nedisponibilă; 1018 creștini ortodocși, 20 

penticostali, 8 adventiști, restul cu informație 

nedisponibilă). 

Tradiția consemnată în 1893 de către preotul 

Alexandru Popescu a reținut că la Corcova ar fi fost o 

mănăstire de călugări, urmele unor chilii şi pietre cu 

inscripţii vechi fiind de domeniul evidenței la acea dată. 

În 1942, acestea încă erau vizibile. 

Biserica satului a fost amplasată lângă fosta curte 

boierească, pe proprietatea vornicesei Bibiescu, și a fost 

construită din zid. În mod evident, e foarte posibil ca 

aceasta să fie biserica construită/sfințită la 26 noiembrie 

1752, avându-i drept ctitori pe Constantin Strâmbeanu 

biv vel stolnic și pe fratele său Matei, cu jupâneasa 

Dumitra, și pe jupan Giurgea Corcoveanu și fiul său, 

Cornea, cu jupâneasa Stanca, sfântul locaș fiind 

consemnat în Catagrafia mănăstirilor și bisericilor din 

Mehedinți, 30 martie 1840. Pentru acest așezământ la 

14 februarie 1760 domnitorul Scarlat Ghica vv. îi 

îngăduia lui Constantin Strâmbeanu fost mare vistier 

”să țină trei părți la biserica dumisale de la Corcova ot 

sud Mehedinți”, iar preoții să fie scutiți ”de ploconul 

episcopiei”, de vinărici și alte dări. 

De la început biserica a avut hramul Sf. Voievozi. 

A fost ridicată după un plan dreptunghiular foarte 

alungit (18,50/6,00 m), edificiul neavând abside 

laterale. Turla originală a fost înlocuită în timp cu o 

construcție de lemn. În schimb, a rămas originală scara 

de acces la clopotnița din turla bisericii. Biserica are o 

decorație exterioară caracteristică arhitecturii de la 

mijlocul secolului al XVIII-lea, adică: brâul format din 

trei toruri (cel din mijloc mai gros), profil 

dreptunghiular la marginea inferioară, firidele arcuite 

încadrate de un ciubuc dublu la registru superior, 

cornișa din două rânduri de zimți de cărămidă, ferestrele 

în mod excepțional ajunse până astăzi nelărgite 

(1,20/0,40 m), cu chenare și cornișă de piatră sculptate 

în rânceavuri, două răsuflători rotunde cu piatră ajurată 

înscrisă într-un chenar pătrat la naos, cu urme de 

zugrăveli pe brâu și registrul inferior. Sistemul de 

boltire este cel obișnuit. Naosul este despărțit de 

pronaos prin trei arcade trilobate sprijinite pe două 

coloane cu capetele pictate în frunze de acant și două 

semicoloane angajate în zid. Zugrăveala interioară este 

aceea mediocră, executată în 1889, de către Simion 

Ionescu și fiul său; Petre. Din pictura originală a 

bisericii se mai pot observa portretele ctitorilor pe zidul 

nordic al pronaosului, jupân Constandin Strâmbeanu și 

Matei fratele acestuia, jupâneasa Dumitra, Giurcă 

Corcoveanu, jupân Cornea și jupâneasa Stanca.  

Biserica este înconjurată de un zid de cărămidă 

care se pare că este cel original și are pe el urme de chilii 

ce deserveau probabil locuințe pentru personal. La 

sfârșitul secolului al XIX-lea se înfățișa ca o construcție 

cu pridvor pe stâlpi decorați, ce păstra încă urmele 

chiliilor în jur.  

În 1887 au fost aprobate reparații și zugrăveli, 

biserica fiind ruinată. Lucrările au fost executate în anul 

1889. Alte lucrări de întreținere au avut loc în 1925, pe 

baza planurilor, releveului și devizului în valoare de 

200.000 de lei, întocmite de Al. Referendaru.  

Însemnat de reținut este și faptul că, alături de 

această biserică, în 1921 se mai afla o alta din lemn, cu 

hramul Sf. Nicolae, cumpărată de prințul Nicolae 

Bibescu din Văgiulești sau Ungureni (după N. 

Stoicescu), biserică reparată în 1899 cu cheltuiala Zoei 

Brâncoveanu. Cei doi, împreună cu Dumitru 

Pârvulescu, proprietar, și Ioan Ștefănescu, arendașul 

moșiei, suportaseră și cheltuielile cu repararea bisericii 

de zid în 1889.  

De-a lungul vremii, biserica din Corcova a fost 

slujită de mai mulți preoți de vrednică pomenire. În 
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prima jumătate a secolului al XIX-lea a făcut slujbă și a 

desfășurat aici operă culturală și de instrucțiune publică 

popa Vasile Enache, care a fost și primul învățător al 

satului, deschizând școala din Corcova în noiembrie 

1838. A fost în slujbă până spre 1868. Pe la 1867 este 

atestat și popa Ion, apoi Stan Popescu, preot timp de 

circa 50 de ani. De pe la 1878 a fost preot Alexandru 

Popescu, devenit paroh în 1895 și mort în timpul 

răscoalei din 1907, executat de armată. Acestuia i-au 

urmat C. Bârneanu (în jur de 1910-1926) și Ioan 

Rovența (hirotonit în 1922 și venit în parohie în 1922, 

până după 1940-1941). Sunt atestați, de asemenea, ca 

epitropi: Stan Corcovianu, Alex. Popescu (1887, 1892), 

iar cântăreți: C. Popescu, Ion Bujor (1895), Gh. T. 

Popescu (1897), Dumitru Brebenariu (1897). 

Dintre toți cucernicii preoți, o amintire de neșters 

a lăsat părintele Alexandru Popescu, despre care 

protopopul județului, preotul D. Goliciu, consemna că, 

în timpul răscoalei din 1907, “nu m-a ascultat și 

înapoindu-se acasă a fost scos din sat și împușcat de 

armată; deși se vorbește în localitate că n-a fost vinovat, 

iar mie mi-a declarat chiar d-l administrator al moșiei 

Prințului Bibescu, d-l Supet (de fapt Sauget – n.n.) «că 

nu crede a fi vinovat». Cauza executării nu se explică 

decât că preotul avea mulți vrăjmași în parohie și aceștia 

se vede că l-au pârât urâtˮ. În realitate, convocat fiind la 

Turnu Severin pentru cercetare și întorcându-se acasă 

după ce fusese găsit nevinovat, preotul a fost din nou 

arestat pentru a fi dus la Turnu Severin, iar pe  drum, la 

locul Câmpu Mare, a fost împușcat împreună cu notarul 

Ruptureanu și săteanul Ion Mărăcine. 

Ca avere, biserica a deținut cele 17 pogoane 

legiuite conform legii rurale din 1864 și cimitir. În 1891 

a fost dotată cu cărțile tipărite de Tipografia Cărților 

Bisericești. 

În anul 1897, prințesa Elena Al. Bibescu de la 

Paris, vizitând moșia, a dăruit bisericii toate cărțile 

bisericești editate de Sf. Sinod, Ion Ștefănescu, 

arendașul moșiei, a donat și el o cruce de argint pentru 

sfânta masă, soția lui o față de masă frumos brodată, 

Toma Măruțecu, îngrijitorul moșiei, vase de argint, iar 

Antonica D. Dimitriu un rând de veșminte naționale.  

În 1920 s-a înființat corul bisericii de către 

parohul de atunci, C. Bârneanu. În 1925 a luat naștere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biblioteca parohială, care în 1940 avea 300 de 

volume și 40 de cititori. Enoriașii au strâns în anii 1930-

1940 suma de 116.700 de lei pentru reparația bisericii, 

sobe, policandru, veșminte, la care s-a adăugat o donație 

de 100.000 de lei din partea prințului Anton Bibescu. 

Cantina școlară hrănea circa 60 de copii săraci. 

În anul 1893, pe lângă existența în curtea bisericii 

a resturilor amintitelor chilii de călugări, preotul 

Alexandru Popescu mai semnala, în alt loc, la un cap de 

pod, prezența unei cruci de 1,50 m înălțime, pusă în 

memoria unui personaj ucis de turci și al cărui cap ar fi 

fost dus la Țarigrad. De asemenea, în  apropiere,  se afla 

conacul Bibescu, folosit în timpul regimului comunist 

ca sediu de primărie și de G.A.S. (cod MH-II-m-B-

10300). 

Corcova a dat o importantă contribuție de sânge 

la făurirea României Mari. Pentru eroii săi, în centrul 

comunei s-a ridicat un monument cu inscripția ”Morți 

pentru Patrie 1916-1918”. Iată numele care au fost 

înscrise în Cartea de Aur a Eroilor Mehedințeni din 

Războiul pentru Întregirea Neamului (extras din 

manuscrisul aflat la Arhivele Naționale Mehedinți): 

Biserica are două pisanii: a) cea originală, luată 

de la Corcova și încastrată în zidul fostei cuhnii 

domnești de la Palatul Mogoșoaia din București: 

“Această sfântă dumnezeiască biserică s-a zidit din 

temelie și cu de toate împodobită întru cinstea și slava 

marelui Dumnezeu și a sfinților fără de trupuri, Mai 

Marilor Voievozi Mihail și Gavril al cărui hram este, de 

dumnealui Constandin Strâmbeanu biv vel stolnic în zilele 

preaînălțatului domn Grigore Ghica voievod și întru 

veșnică pomenire a dumnealui și a neamului dumnealui la 

anii de la zidirea lumii, iunie 7260 aprilie 22ˮ. 

Pisania de la biserică pusă cu prilejul reparării ei în 

1889: 

ˮAceastă sfântă și dumnezeiască biserică cu 

hramul Sființii Voievozi, ziditu-s-a la anul 1752 de 

dumnealui Constantin Strâmbeanu biv vel stolnic, iar 

acum în anul 1889 s-a reparat cu cheltuiala casei doamnei 

Zoe Brâncoveanu prin epitropul său Nicolae Bibescu și a 

dumnealor Dimitrie Pârvulescu, proprietar vecin și Ioan 

Ștefănescu, arendașul acestei moșii și a tuturor 

locuitorilor din cătunele ce compun comuna Corcova. 

Cu binecuvântarea P.S. Episcop al eparhiei 

Râmnicului Noul Severin, D.D. Iosif și s-a sfârșit cu 

binecuvântarea P.S. Episcop D.D. Ghenadie de către 

părintele Ștefan Călărășanu și s-a zugrăvit de noi Simion 

Ionescu cu fiul său Petre“. 

Biserica este monument istoric fiind înscrisă sub 

numerele cod MH-II-m-B-10299.01; MH-II-a-B-10299 

(ansamblul bisericii); MH-II-m-B-10299.02 (zidul de 

incintă al bisericii), 

La fel conacul Bibescu, înscris sub numărul (cod 

MH-II-m-B-10300). 
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IN MEMORIAM Nicolae Labiș 

de Viorica Gligor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolae Labiș cu sora sa Maria Margareta 

 

Nicolae Labiș, răpus prea devreme de 

„pasărea cu clonț de rubin” a destinului, continuă 

să trăiască în memoria noastră culturală și 

emoțională, grație forței incandescente a 

poemelor din volumele Primele iubiri și Lupta cu 

inerția. Cine nu și-a regăsit înariparea sufletească 

a îndrăgostirii în oglinda versurilor sale? Cine nu 

le-a recitat cu exaltare, la ceas adolescentin? Ne 

amintim cu nostalgie ce dulci înfiorări izvorau în 

ființa noastră când le rosteam: 

„Azi sunt îndrăgostit. E-un curcubeu 

Deasupra lumii sufletului meu. Izvoarele s-

au luminat şi sună Oglinzile ritmându-şi-le-

n dans,Şi brazii mei vuiesc fără furtună Într-

un ameţitor, sonor balans, 

În vii vibrează struguri străvezii- Cristalurile 

cântecelor grele- Şi stropi scăpărători de 

melodii 

Ca roua nasc în ierburile mele. Eu curg 

întreg în acest cântec sfânt: Eu nu mai sunt, 

e-un cântec tot ce sunt”. 

Lirismul lui Nicolae Labiș, răscolit de valuri 

melancolice și reflexive, este alimentat de o 

căutare identitară ardentă, de aspirația „fără 

sațiu” spre Idealul artistic, moral, erotic, 

social. Interiorizat și revoluționar, în egală 

măsură, Poetul trăiește într-o lume a 

profunzimilor, a ideilor pure, absolute: „Eu 

sunt spiritul adâncurilor,/ Trăiesc în altă 

lume decât voi”.  

      

 

 

 

În Biografia sa se reflectă atât „sufletul prea 

grav”, mistuit de „abur de vis și de boală”, 

care, în răstimpuri, pare să-i domolească 

elanurile juvenile, cât  

și energia impetuoasă, capabilă să înfrângă 

inerțiile și conformismele existențiale:  

„Știu eu, mama si-a zis că mă nasc într-o 

zodie bună,  

Și că-s menit să înving veșnicii și genună. 

Dar nu știa de pe-atunci că-n mine-o să pună.  

Suflet prea grav si răsunet prea slab, că 

adună.  

Abur de vis și de boală ce-ar fi să răpună.  

Tropotul lung și mereu al galopului meu”. 

Dincolo de prospețimea și ardoarea 

versurilor, Poetul trăiește, azi, în memoria 

afectivă a surorii sale, doamna Maria 

Margareta Labiș. În evocările pline de 

nostalgie și duioșie, în visele și în 

rugăciunile celei care l-a iubit și l-a admirat 

necondiționat. Vocea dumneaei, de o 

rafinată sensibilitate lirică, ni l-a adus mai 

aproape de fiecare dată, atunci când recita 

Moartea căprioarei, Albatrosul rănit, Miorița 

sau alte poeme, în răstimpul întâlnirilor 

noastre anuale, prilejuite de activitățile 

„Concursului național de creație literară 

Nicolae Labiș”, inițiat și organizat, ani la 

rând, de Catedra de limba și literatura 

română a Colegiului Național Pedagogic 

„Șt. Odobleja” din Drobeta-Turnu Severin. 

Am simțit mereu, de când o cunosc, că atâta 

timp cât prezența dumneaei va rămâne reală, 

ceva din ființa de carne și sânge a lui Nicolae 

Labiș va dăinui printre noi. Sunt profund 

recunoscătoare pentru șansa acestei întâlniri 

admirabile, ale cărei semnificații profunde 

continuă să mă îmbogățească de fiecare data. 

Așa s-a întâmplat și în seara de octombrie a 

acestui an, când m-a sunat și mi-a dăruit ceva 

inegalabil. Mi-a recitat la telefon, cu o 

dureroasă emoție, acest poem omagial, scris 

dintr-o țâșnire a dorului și a harului. 
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Reconstituiri hermeneutice 

 

 

Dan Lupescu 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cităm, finalmente, nu doar pentru forța 

expresivă a adjectivului „înfrăgezite”, partea 

secundă din ultimul paragraf al acestei cronici 

literare: „Când parcurgem asemenea pagini 

înfrăgezite de reminiscențele copilăriei (…), 

chiar în cazurile de covârșitoare influență 

pillatiană, receptăm o unduire sufletească 

vrednică de atenție: <Mă uit în apa toamnei și 

mă străvăd în ea,/ Val ce-n adâncu-i culcă 

talazuri dulci de roade./ Pădurea peste zare e 

vâlvătaia grea/ Prin care ziua plimbă cereștile 

năvoade>.”. 

În revista Ateneu (nr.9/ septembrie 1967, 

Bacău), Liviu Chiscop afirmă apăsat, fără nici 

cea mai mică undă de reținere: „Limbajul 

poetului este de o reală claritate, iar imaginea 

fiecărui poem se împlinește armonios, permițând 

vibrației lirice o profundă rezonanță: <Jocul 

viorilor,/ Toamnă-ncinsă de vânt/ Brâul 

cocorilor/ Peste Pământ.// Jocul sunetelor/ 

Marea holdelor noastre,/ Fulgerul ciutelor/ 

Nopți albastre.// Jocul luminilor,/ Umărul 

soarelui pur,/ Flacăra mâinilor/ Peste azur> 

(Joc).”.Escaladându-și demonstrația, recenzen-

tul nuanțează: „Temperament ușor sentimental, 

Hinoveanu trăiește durerea îndepărtării de 

copilărie, rechemând mereu vârsta infantilă cu 

candorile și puritatea ei (…Același învăpăiat  

copil, Blahnița, Plopul copilăriei). Patria,  

pământul, tradițiile, trecutul de glorie sunt, de  

 

 

 

asemenea, evocate sub aspectul lor fabulos, în 

versuri line, de cântec: „De departe, olturi de 

istorii/ Lunecă așijderea cu anii,/ Cozia-și mai 

cheamă visătorii,/ Spumegă la crame 

Drăgășanii/ Și-ntre munți de sare și de var/ 

Govora își suie măreția:/ Marmori grele 

zidurile-mi par/ Trepte calde-mbrățișând 

câmpia” (Drum la Jiu).”. 

Carnetul editorial publicat de Emil Manu 

în revista Astra (nr. 9/ septembrie 1967, Brașov) 

surprinde câteva repere demne de reținut: 

„Volumul de debut al lui Ilarie Hinoveanu, 

însumând în parte ciclurile publicate în revista 

Ramuri, fără să mimeze tonalitatea comună 

generației sale, cultivă un context mai regional, 

în sensul bun al acestui cuvânt. Poetul e născut 

în Oltenia, la Vânjuleț, un sat de câmpie în care 

anotimpurile oferă pastelări melopeice. 

Specifică mi se pare poezia Blahnița, simbolul 

unei ape de șes care curge din „somnul dulce 

al răchiții”, în „noaptea pădurii, ca o șerpoaică 

lină.”. Oltenia se întinde într-un Amurg la Potel, 

în care pescarii apar „calmi și visători” sau într-

un pitoresc Drum la Jiu (…)”. 

Încercând să prevină o eventuală acuzație 

de parti-pris …județean (Emil Manu fiind născut 

în același areal al Piemontului Getic din 

Mehedinți, ca și Ilarie Hinoveanu), avizatul 

recenzent, una dintre cele mai proeminente 

personalități la nivel național, din zonă, se dedă 

la o observație critică având evidente conotații de 

…nod în papură: „Gorjeanul cu vioara apare 

însă prea încărcat cu metafore și trimiteri care, 

deși specifice Olteniei, au început să abunde în 

toate „oltenizările” curente: <Pe fruntea lui 

osoasă și înaltă/ Parcă Brâncuși a petrecut o 

daltă/ Întârziată-n unghiuri de visări./ Ca un 

zefir întins pe depărtări/ Arcușul peste aerul 

livezii/ Are zvâcnirea vorbei lui 

Arghezi…>.”.Revenind la fireștile intenții 

Pilonii spiritului panduresc, unic, din poezia lui Ilarie Hinoveanu(II) 
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benefice, Emil Manu formulează tranșante și 

sănătoase judecăți de valoare, demne de 

experiența și prestigiul de care se bucura printre 

contemporani: „Ilarie Hinoveanu frecventează o 

versificație clasică adecvată sensibilității sale 

încărcată de nostalgii fruste, golite însă de 

somnolența reveriilor peisagistice, în care 

pleacă sau se întorc cocorii. Cocorul e aici 

laitmotiv și simbol în toamne declarat lirice 

sau în primăveri impulsive.”. 

După ce scoate în evidență densitatea 

grupajului de poeme cu care se deschide 

volumul, din ale căror versuri transpare „o 

migală de ceasornicar” (depistată, printre 

altele, în poema Panta Rei), exegetul literar al 

revistei Astra punctează, cât se poate de 

convingător și de pertinent: „În calmul lui 

nedesuet, fără ancorări mimetice într-un fals 

modernism, ducând mai departe preocupările 

unui alt literat din familie, Dumitru Hinoveanu, 

prezent în lirica olteană dintre cele două 

războaie, Ilarie Hinoveanu nu e un poet al 

marilor drame lirice, atacate cu ostentație, 

strigate sau violentate cu sute de imagini. (…) 

Detașat de beția lirică a colegilor de generație, 

Ilarie Hinoveanu e primul poet oltean de azi 

în care contextul regional, repetăm, în accepția 

bună a cuvântului, își anunță un interpret.”. 

Sumarul numărului 11/ noiembrie 1967, 

pag. 183-184, al revistei Viața românească, 

fondată de Garabet Ibrăileanu la Iași și 

transferată, după mai mulți ani, în București, 

include un atent și aplicat comentariu semnat de 

Petre Pascu, din al cărui punct de vedere titlul 

Cocorul din unghi sugerează modestia 

autorului, acesta „dorind a fi considerat unul din 

șirul cântăreților tineri”, după care observă că 

„nu găsim, în paginile cărții, nici un semn de 

„teribilism”, respectiv, „calitatea versurilor lui 

Ilarie Hinoveanu rezidă îndeosebi în marea 

grijă pentru formă, adoptând peste tot 

prozodia clasică”. Recenzentul aduce în prim-

plan pronunțata înclinare spre peisagistică, 

„slăvind Oltenia și pe eroul ei, Tudor 

Vladimirescu, simbolul vitejiei unui popor. E 

cântat Jiul, martor al atâtor fapte istorice (…). 

Bătrânul Danubiu este „anonimă, nescrisă carte-

n vremi”. Toamna, deloc bacoviană, așadar 

senină, odihnitoare, e anotimpul predilect al 

poetului (…). Alături de izbutite imagini, 

mustind de o sevă autohtonă, de pildă imaginea: 

„Trezit de mâini pământul a vibrat/ Ca un talaz 

de lanuri verticale”, poeziile erotice întregesc 

unitatea volumului: Podul suspendat, Ceas 

feeric sau De dragoste. Impecabilii alexandrini 

fac poezia De dragoste una dintre piesele de 

rezistență ale volumului.”. 

Peste ani, în 1976, făcând un racursi, 

Constantin Barbu scrie lapidar, dar inspirat și 

exact - în revista uniunii studenților din centrul 

universitar craiovean, periodic botezat, în 1969, 

de Al. Piru, Cadran universitar, devenit, prin 

vitregia vremurilor, Mesaj comunist, din toamna 

anului 1972 (după plenara de la Mangalia, ce a 

succedat vizita liderului în China și Coreea de 

Nord) -, scrie cu o, parcă, nedisimulată bucurie a 

copilului ce descoperă jucării/ bijuterii prețioase, 

însă pierdute în timp: „Poetul râvnește ecoul 

luminii și lumea sa intimă e intens lumenală 

(Panta Rei). (…) „Secvențele craiovene” îi arată 

pe oamenii orașului „domesticind electronii-n 

fâșii de azur”. Ilarie Hinoveanu introduce în 

poezia sa termeni din matematică, fizică, chimie: 

asimptoticul, adiacentul, axele focale, albaștrii 

electroni. Volumul Cocorul din unghi se 

deschide cu un poem macedonskian, un fulger de 

puteri purtând arderea prin aer a poetului. (…) 

Într-o Noapte de iarnă, poetul își scrie, pe stradă, 

versurile-n minte „și peste apa străzii este ca un 

far/ Din care fug luminile din vise”. În sfârșit: 

„Devin poem de sus și până jos,/ Interferent cu 

ample rezonanțe/ De piepturile veacului frumos/ 

Deschis nebănuitelor distanțe.”. Elaborarea e 

conceptuală, tehnica exterioară e remarcabilă, 

versurile – calculate. „Liedul”, cu amprente 

simboliste, compune un posibil autoportret: <Cu 

fiecare frunză dispar de goluri frânt/ Prin 

liniștea cu nervii de vânt în frenezie,/ Am oasele 

de piatră și mușchii din pământ,/ Doar inima mai 

bate în ritm de poezie.>, continuat în poezia 

Către critici: <De drumul pătimit trufiei,/ Cinstit 

mi-e sufletul retras./ În piscul alb al poeziei/ 

Muncite oasele îmi las.>”.Răbdare, îngăduire și 

smerenie a probat Ilarie Hinoveanu prin întreaga  
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sa creație și viață dăruită țelurilor nobile de 

promotor al valorilor noastre literare, de standard 

occidental, ca și din varii domenii ale științei și 

tehnicii. 

Indiferent de vârsta biologică pe care o 

trăia, Ilarie Hinoveanu s-a dovedit mereu a fi, 

sufletește, un copil luminat de Dumnezeu, 

întrupare în veșnică infinire a lui Iisus, însă și a 

Spiritului Olteniei, fugărit lăuntric de obsedanta 

umbră/ misiune de a clădi și îngropa zveltul trup 

aerodinamic al Caloianului, concomitent cu 

fulgurațiile visului din vis al făurarului inocent 

de zmeie ce se vor înălța - în cascadă răsturnată, 

hohotitor cosmică, la întrecere galopantă cu 

incandescentul cântec de luptă al călăreților traci 

și al amazoanelor noastre, scitice -, luându-se la 

trântă dreaptă cu timpul și cu dalbul cocor din 

unghi… 

Dintr-un complex și suculent portret pe care i-l 

face „Leul albastru”: Dumitru Radu Popescu, 

prozator și dramaturg de vocație irefragabil 

universală, demn de Premiul Nobel pentru 

Literatură, desprindem câteva așchii cu sclipiri 

marmoreene: „Rațiunea inimii poetului Ilarie 

Hinoveanu este Oltenia, cu trecutul ei doldora 

de glorie și de sânge, cu prezentul ei amorțit, pe 

care-l vede, totuși, binecuvântat de un duh doar 

de el văzut…”. 

Poetul piteștean Dan Rotaru, stâlp de 

pridvor în redacția revistei Argeș, consemnează, 

în nr. 1/ ianuarie 1978: „Vânt de vis este expresia 

unui talent adevărat, pe care prozodia clasică îl 

„prinde” de minune. Un abur de legendă, un 

foșnet stelar, dublate de o neliniște propice 

marilor întrebări pe care numai timpul le poate 

rezolva, se degajă din poeme întregi, în care 

versuri ca <Și fiecare pas e-un gând/ Cedat 

luminilor eterne> sau <Decembrie… Încinse 

punți de ger,/ Când munții mei închină 

căprioare/ Și brazii sunt pocale către cer/ Cu 

seve dulci de cântec și ninsoare> nu sunt puține. 

Neam cioplit în piatră, primul ciclu al cărții, (…) 

se impune prin valoarea resurselor poetice, prin 

patosul și acuratețea rostirii, prin perfecțiunea 

formală a unor imnuri închinate eternului 

românesc întruchipat de Carpați, Olt, Dunăre,  

 

Jiu, Mureș etc. Sunt aici, în acest ciclu, mărturii 

ale unei inconfundabile trăiri poetice, ale unei 

lumi sufletești pure și gingașe, care respiră prin 

versuri ce trădează multiple disponibilități lirice. 

(…) În ce are mai bun în el (Popas, Statornicie, 

Drum, La poarta țării etc), ciclul Neam cioplit în 

piatră se constituie, el singur, într-o carte de 

poeme patriotice de o strălucire aparte, ce se rețin 

ușor grație frumoasei forme clasice în care sunt 

tăiate.”. 

Pe marginea aceluiași volum, în 

cotidianul Scânteia tineretului din 16 martie 

1978, Aureliu Goci începe abrupt, cu o primă și 

extrem de puternică mușcătură de daltă în pieptul 

unui viitor monument de for public: 

„Particularitatea esențială a poeziei lui Ilarie 

Hinoveanu este premisa că ajunge la ideea de 

țară după un ocol sentimental, după o opțiune 

pentru un definit spațiu geografic și sufletesc. 

Desigur, a fi în poezie ardelean, moldovean sau 

oltean nu înseamnă un simplu și strâmt 

regionalism, ci o emblemă a condiției 

numaidecât de a fi român. În fond, acesta este 

procesul integrării simplului în  complex și 

înaintea provincialismului liric legitimează 

biografia interioară. Ilarie Hinoveanu nu ezită 

să-și precizeze descendența și adeziunea 

regională (oltenești), dar universul său de 

elogiere patriotică e amplu cât țara. (…) Poeții 

săi congeneri ar putea fi Nicolae Dragoș sau 

Radu Cârneci, având mențiunea particulară în 

cizelările parnasiene ale versului. Strunite în 

canoanele prozodiei tradiționale, textele transmit 

totuși o spontaneitate euforică, jubilația 

nelimitată a gândului de bine pentru patrie. (…) 

Nu poezie ocazională – ar putea interveni 

autorul -, ci ocazionată de fluxul ardent al 

existenței; astfel și ajunge la ideea Poemului 

cincinat, turnat în tipar de flacără-idee.”. 

Finalul cronicii literare a lui Aureliu Goci 

are, firește, virtuțile sentinței clare și irevocabile, 

specifice criticii judecătorești, instituită de Titu 

Maiorescu în cultura noastră: „Omogenitatea 

volumului se păstrează prin însuflețitorul 

civism, catalizator de conștiințe.”. 

(Continuare în numarul viitor) 
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Cronica literară 

   de Paul ARETZU 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fără îndoială, cantitatea nu este un criteriu 

de evaluare estetică: Sadoveanu a scris enorm, Ion 

Barbu a scris foarte puțin, Socrate nu a scris deloc. 

Având o amprentă stilistică distinctă, Liviu Ioan 

Stoiciu a publicat un număr considerabil de 

volume, aparținând unor genuri diferite, versuri, 

memorialistică, romane, teatru. Este un scriitor 

complex, având o energie creativă prodigioasă. 

Consecință editorială a obținerii în anul 2019 a 

Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu” 

este publicarea unei cuprinzătoare antologii, 

Stricarea frumuseții (Editura Rocart, 2019, fără 

localitate, prefață de Gheorghe Grigurcu, laudatio 

de Ion Pop), o imagine panoramică a celor 16 

volume pe care le-a scris, selectând, invariabil, din 

fiecare, câte 13 poeme. A folosit o ordine inversată 

a apariției volumelor, începând cu cel mai recent, 

Efecte 2.0, și încheindu-se cu pam-param-pam, 

care conține poeme scrise înaintea debutului.  

Critica a fost unanimă în a releva, de la 

început, aderența nemijlocită a poetului la o lume a 

evidențelor. Realitatea, impresionantă prin ineditul 

aspectelor ei, prin diversitatea pitorească, prin 

dimensiunea ei inestetică, adesea periferică, 

grotescă, aspră, prin explorări ale tragismului 

uman, constituie o sursă inepuizabilă de inspirație. 

Este, desigur, și justificarea titlului antologiei, 

fiindcă frumusețea, ca superficialitate, nu este nici 

adevărată, nici persistentă. Stricarea frumuseții 

este o reactualizare a celebrului îndemn al lui 

Verlaine,  

„Prends l'éloquence et tords-lui son cou”. 

Universul poeziei lui Liviu Ioan Stoiciu este unul  

 

 

 

 

 

comprimat, restrâns la narativitatea vieții, dar și 

unul al aglomerării de fapte, de obiecte, având  

corespondență în stări subliminale, ascunse. 

Poetul păstrează reflexe, răbufniri, severități ale 

vocației sale de ziarist.  

Întreaga sa creație poetică, de la un capăt 

la altul, este subsumată balcanismului: stările 

indefinibile, de „Deal-Vale” („râsu’-plânsu’” la 

N. Stănescu), stenahoria, autoironia, jocul de-a 

viața, de-a moartea, refuzarea conceptelor, 

metafizica inclusă, pragmatică, fantezia ludică, de 

limbaj, preferința pentru oralitate, indiferența față 

de ceilalți, întoarcerea pe toate părține a 

propriilor trăiri, bufoneria tragică, 

spontaneitatea… Discursul poetic este confesiv, 

reflectat în imagini obiectuale, exterioare. 

Alegoria nu putea lipsi. Sentimentele sunt 

amestecate, indirecte, disimulate în subtex, 

moartea apare ca un ritual erotic (în altă parte, ca 

„o fiară sătulă”): „O aștept să apară azi, de-a 

dreptul fatală –/ nu mi-a specificat la ce oră va 

sosi,/ nici dacă vine de departe cu trenul sau cu 

mașina, sau/ mai știu eu cu ce. Mi-am pregătit/ 

bocceaua, cu cearșaf, două fețe de pernă și două/ 

prosoape, ciocolate, două zile și/ două nopți ne 

vom face de cap la un hotel, ne vom lupta/ cu 

trecutul, după care mă voi lăsa dus./ Eu sunt 

oricum în inferioritate – vârsta, depresia,/ lipsa de 

motivare de a continua,/ totul pare a fi expirat.” 

(Ceea ce este).  

Textele par decupaje dintr-o realitate 

brută, cu reproduceri neprelucrate de limbaj, 

monologuri, scurte dialoguri, având teme 

imprecise, vizând câteodată cazuri psihice, 

obsesive, de introvertiți, surescitați, cu un discurs 

lipsit de coerență, adesea absurd, amnezic, 

bavardaj. Alteori, sub nivelul ludic sau disimulant 

există elegii ale ratării, ale debusolării, ale 

dispariției, experiențe sufletești. În general, poezia 

apare ca o vorbire în sine, în oglindă, în aparteu, 

constatând, punând întrebări, tatonând, 

frământând idei, frust, fără fandoseli, fără 

subtilități. Arta sa reflectă cruditatea existenței, cu 

un substrat metafizic simplu, firesc: „Mă privesc 

de sus, n-am cuvinte. Singur, urc muntele –/ nimic 

metafizic, nu întâlnesc nici/ la dus, nici la 

întoarcere pe nimeni pe traseu, mi se rupe/ inima, 

e atâta pace, intru până la glezne în/ stratul de 

frunze și mă gândesc la mine ca la ultimul om./ Ar  

O lume exterioară plină de interiorități 
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fi extraordinar dacă aș ajunge, din senin, într-un/ 

alt plan, alt context, altă/ conjunctură, chiar dacă 

n-aș scăpa nici acolo de griji.” (Pur și simplu). 

Oamenii sunt conectați la „ordinea cosmică”, 

resimt „compoziția toxică a acestor vremuri”, sunt 

„expresia propriei lor naturi”, își „refac 

biocâmpurile”, sunt influențați de „spații 

malefice”… Personaje stranii populează această 

lirică: groparul, vrăjitoarea, bețivanul, o tânără în 

pielea goală care vorbește cu o lăcustă oprită pe 

un fir din părul ei pubian, învățătorul și 

prostituata, porcul care bea bere la birt împreună 

cu Vasile, o cioară care a prins gustul țuicii, 

spălătorese, lingurari etc. Pentru că viața nu are 

finalitate în sine, gândul suicidar pare a fi soluția 

cea mai la îndemână, totuși „Înțelege singur,/ mai 

exact, că nu face, naiv, de când/ se știe, decât să se 

topească încetul cu încetul, esență cu/ esență, în 

interiorul substanței universale… (S-a apropiat 

prea mult de el însuși). Și, cu toate acestea, 

„Dimineața o ia de la/ capăt, suferă ca prostul. Nu 

se simte bine, e nemulțumit: o/ duce dintr-o cădere 

în alta.” (Stricarea frumuseții).  

În stilul său propriu, poetul folosește, 

desigur, recuzită postmodernistă. Apare frecvent 

laicizarea (dramatică a) sacrului, motivată însă de 

neputința de a accepta harul (pe care și-l dorește). 

Poetul își asumă diverse roluri, din perspectiva 

cărora improvizează povești cu schepsis, o vorbire 

în dodii. Lăsând discursul să se desfășoare la voia 

întâmplării, este practicată, de fapt, o 

destructurare, o des-figurare a realității, creându-

se, de fapt, o altă realitate, ca într-un puzzle ale 

cărui piese sunt combinate după alte criterii decât 

logica jocului. Dominat de o stare depresivă, 

depersonalizantă, debusolantă, de neliniște, 

scriitorul e mereu apăsat, mereu nemulțumit: 

„Nu// mai am niciun interes/ față de mine însumi, 

m-am plictisit, nu mă mai pot/ surprinde prin 

nimic, e la mijloc și o uzură/ naturală, căreia ar 

trebui să i se pună capăt. Mă uit/ deja la mine ca 

la un altul: ce mai vreau,/ totuși?” (Mesaje 

subtile). Deși restrânsă tematic, această lirică este 

destul de densă, destul de amalgamată, apar morți 

vii sau vii morți, sunt pomeniți centrii psiho-

energetici, corpul astral, energiile emanate prin 

vârful capului (chakra-coroană – sediul 

„Sinelui”), se amintesc datini etnografice, mai 

ales dintre cele legate de moarte, de magie, unele 

spectaculoase prin ineditul lor, multe referiri 

privesc lumea rurală, viața în familie.  

Lirica de început, din anii ’80, este 

interesantă pentru eforturile avangardiste, pentru  

 

soluțiile ingenioase, teribilism, căutarea de noi 

formule: „mânjii de asini albi: stau/ în echilibru pe 

două picioare, cu/ rădăcinile pline de sânge, ieșite 

în afară, umflate//și eu, umilit: cu un sac de păr de 

mort, al/ strămoșilor, în/ spate, vizionând/ cerul, 

trec și dau foc porților la/ păpușile de spice și/ 

săp,/ săp până la dumnezeu, care se poartă ca un 

monarh, cretin, în/ lemn// scriu, scriu” (***, un 

strigăt al astrologului). 

Un capitol aparte îl reprezintă poezia 

legată de mitologia unui loc și a unei vârste: 

anamnezele „Cantonului 248”. Cartea debutului, 

La fanion (1980), se desparte de gruparea care se 

forma, „optzecistă”, propunând un imaginar 

aparte, bazat pe filologie și mentalitate rurală, pe 

pitoresc, evocând paradisul pierdut, amestecând 

realitatea cu visul și cu miraculosul: „venea 

sfârșitul clasei a patra și/ aveam repetiții, înaintea/ 

examenului (așa am apucat/ eu, examen în clasa a 

patra…): care cântam/ în corul școlii, care la 

alămuri, care spunea/ versuri: mă rog, toți/ 

reconstituiam sufletul privighetorii,/ moartea 

noastră:// și odată simțeam atunci, în fața/ 

spectatorilor, părinții noștri, că devenim/ 

transparenți și că se vede, prin noi, clar,/ mărit, că 

pe scenă nu mai rămân decât instrumentele/ 

muzicale, gigantice și mai ales că/ poeziile se/ 

recită/ singure” (mocnește în mugur cenușa).  

Antologia se încheie cu genuinități, stări 

afective, nostalgii recuperate, texte rămase inedite 

până în 2006, când au fost publicate în volumul 

pam-param-pam (adjudu vechi): „altfel, când 

sosea tata acasă, seara, târziu, cu trenul,/ cu 

geanta lui mare de serviciu plină cu/ cărți de 

instrucție și-mi viziona,/ visul întins cât/ tot cerul 

de deasupra cantonului/ 248, îmi ciocănea/ capul 

(bă, e numai tărâțe), metodic,/ și lăsa (cum îi 

plăcea lui, teatral, înduioșat, să dea un/ exemplu în 

natură) să-i cadă o/ lacrimă pe/ plita fierbinte, în 

bucătărie, lacrimă care sfârâia,/ sărind și dispărea 

instantaneu:/ «asta-i soarta» (era/ ticul lui 

verbal)… treci și te culcă” (era în ochi un 

exercițiu). 

Liviu Ioan Stoiciu ilustrază în poezia 

română – tematic, stilistic – ideea de insularitate, 

concepând un univers aparte, insolit, tributar 

imaginii matriceale a „cantonului”, ca loc izolat 

în care lumea este recreată în parametrii 

subiectivității. Consecvent, scriitorul și-a menținut 

neabătut profilul singular de-a lungul întregii sale 

creații, oferind imaginație, intensitate și 

autenticitate a propriilor trăiri, o lume exterioară 

plină de interiorități.   
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POEME de Crisula Ștefănescu 
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Neștirbitul farmec al tinereții 

Stăteam amândoi în fața  

unei sticle de vin vechi 

cu două pahare 

pe jumătate goale. 

Vinul era vechi, 

noi eram vechi, 

masa era veche, 

iar casa număra și ea  

vreo două veacuri și ceva. 

Toate erau vechi. 

Numai iubirea noastră mai păstra, 

precum o dimineață prospețimea ceții, 

întregul farmec,  

neștirbit,  

al tinereții 

 

Mai trec prin amintirea ta? 

Mai trec prin amintirea ta 

din când în când? 

Și mai surâzi în gând 

la câte-un gest de-al meu 

de-odinioară? 

Stafie, gura mea, 

când altă gură tu săruți, 

o simți sub gura ta, 

o rană vie? 

 

Oază de singurătate 

Îmbrățișarea noastră, voluptate  

care nu se epuizează niciodată 

cum adevărul nu se epuizează în filozofie 

și viața în moarte. 

Și totuși, oricât ne-am cuprinde,  

între mine și tine  

un deșert. 

 

 

 

Rămânem fiecare  

în cea mai strânsă îmbrățișare 

o oază de singurătate 

și în mine se naște 

un enorm nor de tristețe 

care se cerne peste noi 

ca o pulbere albastră. 

 

De vorbă cu calul 

Calule, 

eu sunt prințesa de odinioară 

în căutarea căreia pleca 

feciorul de împărat. 

Tu? Tu coborai focos 

din grajdurile lui Făt Frumos, 

iar caleașca era plină de vise. 

Niciunul de prisos! 

 

Calule, ce tristețe! 

Azi, călărețu-i rătăcitor, 

făcând prin amintiri câte-o tumbă, 

și din tine, cum vezi, 

a rămas doar o umbră. 

Caleașca-i o căruță cu coviltir, 

o fantomă a ceea ce-a fost. 

Iar de mine...  

Ce să mai vorbim, calule? 

N-are rost!  

 

Insula 

Trăiesc de ani și ani pe-o insulă, 

departe,  

într-un loc secret, 

înconjurat de ape și deșert; 

un loc unde puțini ajung 

după ce au înfruntat furtuni,  

au suferit de foame și de sete  

și au renunțat la lucruri palpabile, 

concrete. 

Învăluită în ceață și în fum, 

hrănindu-mă cu amintiri și vise, 

pătrund, cu tine alături, 

în cercuri magice,  

închise,  

unde, odată ce-am intrat, 

tărâmul pare sigur,  

apărat. 

Dar, seara,  

înainte să adorm,  

aud cum valurile se înalță 

și cum neobosite  

rod din țărm…  

(Grupaj din volumul în lucru: 

ETERNITATE  EFEMERĂ) 
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POEME de Christian W. Schenk 

Scrisori de la frați din Germania 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUTREMURARE 

Și frunzele 

în adierea zilei clare 

bat clopotele – 

aud prin ramuri o cantată care 

pare 

de mult trecută 

pe la maestrul surd 

de-atâta frumusețe – 

 

Aud și mă înclin 

la cea mișcare 

cutremurându-mi 

amintiri trecute – 

 

EU TE AUD 

Tu nu asculți același cântec ca și mine, 

nu te cutremuri ascultând cum frunza 

se zbate-n voia vântului 

și nici lumina 

care trece-ncet 

prin geana norilor 

secați de soare. 

 

Dar eu îți simt și zbuciumul 

și mâna 

ce se întinde-n somn să mă cuprindă, 

aud cum visul tău 

ascultă frunza 

ce îngerii o scutură pe noi. 

 

Tu nu asculți; 

eu te aud – 

 

 

 

 

CURCUBEU 

Un vers s-a înălțat spre cer  

Căzând pe pomi ca un mister  

Prin degetele unui zeu  

Sclipind pe cer un curcubeu. 

 

Metafore se-adună-n stele  

Sclipind mai tare printre ele,  

Sclipind în ochi ca dorul meu  

Dup-un adânc de curcubeu. 

 

Dactilele străbat lumina  

Din Israel pân‘ la Medina  

Unde profeții-n semizeu  

Așteaptă clipa-n curcubeu. 

 

Cuvântul cade pe pământ 

Nici prea frumos și nici prea sfânt,  

Ca un profet în mausoleu:  

Cuvântu-i doar un curcubeu... 

 

CELE NESCRISE 

Dactilele îmi tropăie prin minte  

și versurile îmi cerșesc ieșirea  

dorind mereu o altă-mbrăcăminte  

spre a-și găsi prin ele nemurirea. 

 

Se-ngrămădesc cuvintele mărunte 

În geana ochilor perdea; 

Dac-un cuvânt cerșit ar fi o punte  

Eu nu aș trece peste ea! 
 

ÎN VIRTUTE 

Cineva a numit ziua de ieri 

destrăbălată, 

un altul a numit ziua de azi clandestină 

iar altul an numit-o pe cea de mâine 

târfă. 

De ce?! 

Probabil fiindcă era obsedat  

de terminațiile în ă ca: batjocură 

politică literatură cultură 

și mai ales 

tu mă tu  fă tu că... păcat 

că n-a-nțeles toate sensurile. 

Reminiscențele i-au rămas în gât  

și de atunci se articulează 

fără excepție cu ...ă 
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Scriitori doljeni și mehedințeni 

din  Piemontul Bălăciței 

 
Cronică literară 

de Tudor Nedelcea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istoria literaturii române a reținut studii 

de istorie literară sau antologii pe provincii 

istorice (Cronicarii munteni, Școala Ardeleană, 

O istorie deschisă a literaturii române din 

Basarabia de Mihai Cimpoi, Scriitori 

basarabeni de Theodor Codreanu de pildă). 

Un caz aparte îl constituie cercetările, 

finalizate în cărți, ale Rodicăi Pospai Păvălan, 

doctor în istorie, craioveanca a studiat și publicat 

Oameni și cărți din Piemontul Bălăciței 

(Craiova, Scrisul românesc, Fundația-Editura, 

2019, 356 p.) și recent Scriitori doljeni și 

mehedințeni din Piemontul Bălăciței (idem, 

2020, 386 p.). Este un caz aparte, întrucât Rodica 

Popspai Păvălan grupează personalitățile în 

funcție de un relif geografic. Piemontul 

Bălăciței, parte a Podișului Getic, cuprinde o 

suprafață din județele Mehedinți și Dolj, cu 

orașele Craiova, Filiași, Strehaia, Vânju Mare. 

Sintagma geografică a impus-o în literatura de 

specialitate istoricii și geografii Al. Roșu, 

Răzvan Stroe, Sandu Boengiu și, recent Dinică 

Ciobotea și Gabriel Croitoru. Bălăcița este 

admirabil descrisă de reputatul scriitor 

academician D.R. Popescu: „De la piciorul 

podului lui Bădița Traian, mai la vale, trecând 

dincolo de Gruia și de Gârla Mare, de Dănceu, 

Pătule și Vânju Mare, răsare din pământ o 

Lumină plină, deplină, divină, La Bălăcița Mare, 

izvorâtă din munca și cinstea țăranilor seculari, 

o Lumină plină de viață și parcă lipsită de 

moarte, o tainică Lumină, de vară sfințită, de 

trandafiri înfloriți, de viorele, de mere și pere, de 

spice de grâu, de florile soarelui, de cântecele și  

 

 

 

zborurile păsărelelor mii și de liniștea milenară 

a stelelor făclii. 

Bălăcița, paradisul de aici, de lângă 

Dunăre, unde nu vin pe lume morți pitici, cu 

suflete mici, care se bat des, des, în pieptul lor 

de tablă ruginită, că le dau copiilor, de pomană, 

să mănânce, o felie de mămăligă rece, pe alese, 

pe alese. 

Bălăcița, sufletul paradisului de lângă 

Dunăre, neînfrânt niciodată, de nimeni și de 

nimic.” 

În prima carte, Oameni și cărți din 

Piemontul Bălăciței, Rodica Pospai Păvălan 

tratează, sub forma unui dicționar, personalitățile 

Piemontului Bălăciței, „autori de cărți născuți 

sau cu originile de generație imediată în zonă”, 

personalități binecunoscute, dar „adesea 

neasociate cu zona”. Și sunt numeroase astfel de 

personalități: savanți: Henri Coandă (tatăl, fost 

prim ministru, avea o moșie în satul doljean 

Perișor), medicul Victor Gomoiu, chimistul 

academician Ilie Murgulescu, arheologul C.S. 

Nicolăescu-Plopșor, creatorul ciberneticii, 

Ștefan Odobleja, filosoful egumen Eufrasin 

Poteca, filosoful C. Rădulescu-Motru, medicul 

Petre Vancea, fizicianul N. Vasilescu-Karpen; 

oameni politici: Ștefan Andrei, Constantin 

Argetoianu, Petrache Cernătescu, fam. Potârcă; 

pictori: Pandele Borină, Jana Cernătescu, 

criticul de film Manuela Cernat, criticul de artă 

V.G. Paleolog, inegalabilul Tudor Gheorghe, 

fagotistul Mihai Miltiade Nenoiu, istoricii 

Dinică Ciobotea și Mite Măneanu, sociologul D. 

Otovescu etc. 

Scriitorii din Piemontul Bălăciței sunt cei 

mai numeroși și s-au impus în istoria literaturii 

române: criticii și istoricii literari Șerban 

Cioculescu, Fl. Firan, Emil Manu, D. Tomescu, 

scriitorii Fănuș și Jean Bălileșteanu, D. Ciurezu, 

Nicolae Dan Fruntelată (chiar din Bălăcița), 

Mihnea Gheorghiu, H. Grămescu, Ilarie 

Hinoveanu, Dan Lupescu, Tudor Nedelcea, N. 

Pârvulescu, Mircea Pospai, Cristina Tacoi, 

Mihalache Tudorache. Marius Tupan etc. În 

total, dicționarul înregistrează 129 de 

personalități piemonteze. 

Bine primită de critica literară, Rodica 

Pospai Pălăvan scoate  de sub tipar alt op:  
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Scriitori doljeni și mehedințeni din 

Piemontul Bălăciței (2020), oprindu-se doar la 

această categorie de creatori, augmentată și 

argumentată. Sunt antologați și comentați 

scriitori cu o singuă carte sau cei consacrați, care 

ocupă un raft de bibliotecă, cum se exprimă 

autoarea. Firește, toți trebuie înregistrați, dar cu 

acordarea unui spațiu tipografic diferit. În acest 

sens, ca metodă de lucru, Rodica Pospai Pălăvan 

a elaborat pentru fiecare câte o fișă 

biobibliografică (după modelul Dicționarului 

General al Literaturii Române, inițiat și 

coordonat de acad. Eugen Simion, apărut sub 

egida Academiei Române, lucrare unicat în 

cultura română), urmat de o selecție de texte din 

creația scriitorului respectiv, precum și referințe 

critice despre autorul analizat, de regulă repere 

ale unor mari critici sau istorici literari. 

În plus față de fișa biobibliografică din 

volumul anterior, autoarea a extins informațiile 

„în mod deosebit privind viața autorilor, ca 

elemente de istorie literară, pentru a folosi celor 

ce le analizează opera”, revizuirea altor date, 

unde a fost cazul, a completat lista de lucrări 

tipărite. 

Sursele de informare ale autoarei în 

elaborarea acestei lucrări au fost, cum era și 

firesc, lucrările de referință (dicționare, 

enciclopedii, monografii etc.), opera scriitorilor 

înșiși, păstrate în biblioteci (de aici necesitatea 

unei legi a depozitului legal pentru bibliotecile 

județene), informațiile online și apelul direct la 

scriitorii în viață sau la familia celor dispăruți. 

Iată cine sunt scriitorii antologați: C. 

Argintaru, Fănuș Băileșteanu, Jean Băileșteanu,  

Marin Beșteliu, Cătălin Bursaci, Manuela 

Cernat, C. Chioralia, I.C. Chițimia, Vintilă 

Ciocâlteu, Șerban Cioculescu, D. Ciurezu, R. 

Cojocaru, Fl. Firan, G. Fonea, Nicolae Dan 

Fruntelată, Mihnea Gheorghiu, Haralambie 

Grămescu, M. Grămescu, Al. Gregora, Ilarie 

Hinoveanu, Dan Ionescu, L. Ionică, Gh. Manafu, 

Emil Manu, Ion Maria, Viorel Mirea, I. Molea, 

Tudor Nedelcea, M. Nenoiu, C.S. Nicolăescu-

Plopșor, D. Nicolcioiu, C. Pădureanu, V.G. 

Paleolog, N. Pârvulescu, I.R. Popa, D.R. 

Popescu, Mircea Pospai, G. Roiban, Robert 

Șerban, I. Șerban- Drincea, C. Stancu, Cristina 

Țacoi, D. Tomescu, Mihalache Tudorică, Marius 

Tupan. 

Este o reală bucurie să recitezi notele 

critice semnate de mari personalități, precum G. 

Călinescu, A.C. Cuza, D.R. Popescu, I.D. Bălan, 

Marian Barbu, C.M. Popa, Ov. Ghidirmic, 

Andrei Pleșu, Mircea Sântimbreanu, Iordan 

Datcu, N. Cartojan, N. Iorga, C.C. Giurescu, E. 

Lovinescu, Eugen Simion, N. Manolescu, Ov. 

Papadima, Al. Piru, C. Cubleșan, Fănuș Neagu, 

I. Brad, Mircea Radu Iacoban, L. Ulici, Zenovie 

Cârlugea, Marin Sorescu, Mircea Eliade, Adrian 

Dinu Rachieru, I.C. Chițimia, Dan Simonescu, 

P.F. Teoctist, Mircea Popa, Victor Crăciun, 

Adrian Marino, D. Velea, Mircea Tomuș, 

Aureliu Goci, C. Șaban-Făgețel, Tudor Arghezi, 

Nestor Vornicescu, N. Balotă, Ana Blandiana, 

Barbu Cioculescu etc. 

Scriitori doljeni și mehedințeni din 

Piemontul Bălăciței, recenta carte a Rodicăi 

Pospai Pălăvan, conturează un adevărat tablou al 

valorilor din acest ținut geografic, care au lăsat 

posterității, „dincolo de moșteniri și moștenitori, 

cel puțin o carte”, cum precizează autoarea în 

„Cuvânt înainte”. Este un pios omagiu adus 

acelor creatori „care au știut că, aplecându-se 

asupra colii albe de hârtie, vor încredința 

munca, talentul și cunoștințele lor viitorimii, pe 

termen nelimitat”, dar și „cărților, cărămizile 

unei zidiri căreia Timpul nu îi erodează pereții, 

ci îi sporește valoarea”. Pe de altă parte, susține 

autoarea, cartea despre scriitorii Piemontului 

Bălăciței evidențiază „caratele țărânii, valențe 

culturale nebănuite cu sorgintea în satul 

tradițional românesc, deoarece zona în discuție 

este alcătuită exclusiv din localități rurale”. 

Este, așadar, o carte bine alcătuită, care 

demonstrează că autoarea, Rodica Pospai 

Pălăvan, mânuiește cu profesionalism lucrările 

de referințe, calitate dată și de profesia sa de 

bibliotecar (șef serviciu la Biblioteca 

„Alexandru și Aristia Aman” din Craiova), așa 

cum au procedat marii documentariști ai 

literaturii române, de la Perpessicius și D. 

Vatamaniuc la N. Georgescu și Theodor 

Codreanu. 
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Cronică literară  

   de Victor RUSU  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ADINA MARINA TABACU 

 

Cu toate că am fost și am rămas, 

cred eu, un bun, pasionat cititor de poezie, 

mărturisesc, cu un anume sentiment de 

vinovăție și jenă, că, mulți ani, nu am citit 

decât întâmplător, prin reviste literare, 

haiku-uri traduse din alte limbi și care nu 

au avut darul de a-mi stârni curiozitatea să 

caut volume cu această specie lirică sau 

despre ea, ca să mă familiarizez, ca să mă 

informez temeinic cu privire la subiect. 

Acum, când am făcut, în sfârșit, acest 

lucru și încerc să-mi explic de ce atât de 

târziu, cred că din prejudecata că nu pot 

transmite ceva semnificativ, substanțial, 

cele doar câteva silabe ale haiku-ului. 

Apoi, rigiditatea și concentrarea excesivă 

a acestei forme fixe obligând ca lapidarul 

discurs liric să facă apel, în mare măsură, 

mai ales la substantive și concepte, aveam 

o senzație greșită, nejustificată, de 

expresie abstractă, seacă, săracă în virtuți 

expresive. 

     O fericită întâmplare a făcut să intru în 

posesia unei fermecătoare cărți de haiku-

uri a importantului poet contemporan 

sârb, Nedeljko Terzici, am citit-o cu  

 

 

 

 

 

satisfacții estetice rare, am tradus-o, i-am 

scris și o prefață și am tipărit-o pe cont  

propriu, în Drobeta – Turnu Severin, cu 

titlul ,,Păpădia din palmă. Cele mai 

frumoase haiku-uri” (2018). De atunci, 

am cu totul altfel de convingeri estetice 

despre haiku și disponibilitățile sale de 

expresie lirică. 

     La un interval de 2 ani și de câteva 

luni, tot întâmplător, am primit recent, pe 

adresa revistei ,,Caligraf”, un alt volum 

admirabil, valoros, de haiku-uri, al poetei 

Adina Marina Tabacu, din București, cu 

titlul ,,Labirintim”, tipărit în condiții 

grafice de invidiat, sărbătorești, de Grupul 

Editorial Rocart din Pitești, volum care 

vine cu argumente de ordin estetic în plus 

în favoarea convingerii că haiku-ul are 

disponibilități plurale, inepuizabile, de 

expresie. 

     Actul de creație a unui haiku este 

declanșat de o clipă de emoție spontană, 

percutantă, intensă, provocată eului liric 

de o uimire în fața mirificului cadru 

natural, a fascinantului spectacol al vieții 

cotidiene, a unei întâmplări sau gest 

semnificativ, revelator. 

     Retina și sensibilitatea aparte a unui 

haijin (autor de haiku-uri) se constituie 

într-un sui-generis aparat de fotografiat de 

mare finețe și performanță, se acționează 

un flash luminos, pătrunzător, prin care se 

realizează un prim-plan centrat / dominat 

de o singură imagine sau element vizual, 

cu predilecție de factură naturistă. 

     Inteligența vie, fecundă, a haijinului, 

generatoare de reflexivitate profundă, 

substanțială, interpretează într-un mod de 

o accentuată originalitate imaginarul și îi 

îmbogățește cu implicații de ordin 

Haiku-ul și nebănuitele lui disponibilități de expresie 
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simbolic și metaforic, nebănuite, sfera 

semantică a cuvintelor. 

     Fiind un micropoem, haiku-ul impune 

autorului o concentrare maximă a 

expresiei, redusă la numai 17 silabe, 

condiție în care acesta nu are decât șansa 

de a apela cu rafinament stilistic la 

infinitele virtuți / posibilități expresive ale 

sugestiei poetice, care plasează, în cea 

mai mare și semnificativă parte, mesajul 

lapidar, epigramatic, ,,dincolo de 

cuvinte”, în spațiul nemărginit dintre 

cuvintele unei poezii, în general și ale 

unui haiku, în special, adăugăm noi. 

     De subliniat faptul că haiku-ul, sub 

semnul conciziei, venind cu enunțuri 

eliptice și mizând, în compensație, atât de 

mult pe posibilitățile de expresie ale 

sugestiei, le dă cititorilor săi satisfacția 

unei lecture extrem de implicante, de 

participative și creatoare, se poate zice, 

pentru că spațiul nemărginit, al 

sugestiilor, dintre cuvinte, se cere animat 

liric și de sensibilitatea, fantezia și emoția 

de ordin estetic ale acestora. Un bun, 

inițiat, cititor de poezie poate avea, în 

aceste condiții, chiar stenica senzație că 

este, într-o anume măsură, coautor al 

haiku-ului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Cele mai multe dintre haiku-urile din 

volumul recenzat au ca temă natura și au 

valoare de micropeisaje (,,peisajul ca 

stare de spirit”, cum citim adesea în 

critica și istoria literară), de schiță grafică 

rapidă, peisagistă, esențializată la 

minimum de linii, la o singură imagine 

dominantă, în jurul căreia se organizează 

întregul demers liric. 

     Haijina Adina Marina Tabacu se simte 

armonios, cosmic integrată peisajului 

natural și are o viziune animistă ( 

personificări ale elementelor naturale, la 

tot pasul ), de factură folclorică sau 

romantică, în virtutea căreia întreg 

decorul naturist intră în deplină rezonanță 

afectivă cu trăirile eroului liric. Cităm, în 

acest sens, doar câteva miniaturale 

bijuterii, de o strălucire și valoare aparte : 

,,Cum vii desculță / pomii aștern petale / 

să nu te rănești.” Sau : ,,Ai fost pe-aici / e 

aceeași grădină / culorile, nu.” Și : ,,Iarba 

verde / urmele pașilor tăi / citite de vânt.” 

Și încă : ,,Când te apropii / iarba crește 

grăbită / așterne covor”. De observat aici 

și forța expresivă / sugestivă a gesticii 

elementelor naturale personificate. 

     Autoarea are vocație și înzestrare 

pentru expresia concentrată, memorabilă, 

fapt ce îi facilitează caligrafierea cu finețe 

și expresivitate a unor definiții lirice cu 

tăietură de diamant sau a unor formulări 

ce au condiția estetică a unui aforism 

inspirat. Definiții lirice : ,,poeziile / iederă 

pe inimă / o cazemată.” ,,săgeată în zbor ( 

definiție – metaforă n.n.) / bradul țintește-

n azur / păsări din basme.” ,,Sărut- pecete 

/ pe scrisoarea venită / din altă lume.” 

,,ascunse dorințe / inima – sipet care / se 

voia deschis.”  

     Ziceri cu valoare de aforisme : ,,viața 

și moartea / orice basm adevărat / renaște 

mereu.” (s.n.)  ,,fotografii vechi / rănile nu 

se închid / fără surâsuri.” ,,leul puternic / 

pășind prin istorie / urma rămâne.” 

     Voi risca, în finalul acestor 

considerații critice și eu o definiție : 

haiku-urile – licurici scânteietori, prin 

iarba paradisiacă, fabuloasă, a regatului 

POEZIEI. 
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O inimă de patrioată (Valentina Antonescu-Sion) 

 

Istorie literară  

 

  Alexandru Cistelecan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Să fie o pomenire și de sufletul 

Valentinei Antonescu-Sion, că suflet mult 

iubitor de țară a avut și n-am văzut-o pomenită 

niciunde. Cîtă simțire patriotică a avut a 

revărsat-o toată într-o broșurică de versuri 

patriotice, nu prea lucrate, ce-i drept, dar sigur 

pătrunse și ieșite dintr-o inimă de Româncă 

(majuscula e imperativă pentru Valentina). 

Chiar așa zice și ea, în prefață, că versurile sînt 

”un simbol al sentimentului meu de Româncă.” 

Nu-s, firește, un simbol, ci o revărsare legată 

de entuziasmul, trauma și gloria primului 

război, la care Valentina participă, încă de la 

mobilizare, pînă la Unirea din 1918. Și nu 

participă doar cu versuri. În 20 august 1916, 

bunăoară, tuturor soldaților din regimentul 

Dobrogea le-a dăruit cîte un pachet ”conținînd 

tutun, pesmeți, un pansament și această 

poezie” – adică Soldaților pe front, cu urarea: 

”Dumnezeu să-ți oțelească/ Brațul tău viteaz 

soldat,/ Pe dușman să-l nimicească/ Să te-

ntorci nevătămat.” Valentina e - cu puterile ei, 

desigur - alături de Goga, chemînd și ea la 

luptă și la salvarea fraților năpădiți de suferințe  

 

 

 

 

 

 

 

 

și nedreptăți: ”Trece Oltul trist la vale,/ 

Clocotește  

parc-ar plînge/ De la frați ne-aduce jale/ Tot e 

colorat cu sînge” etc. (”Trece Oltul”). Și exaltă 

vitejia românească mai ceva decît Alecsandri:  

”Ca vulturul s-avîntă,/ Se luptă vitejește!/ Cu 

sînge țărîna frămîntă!/ Și calea-și netezește!” 

(Epopeea soldatului necunoscut). Nu trece, în 

acest jurnal eliptic de război, nici peste clipele 

grele: ”Germanul astăzi predomină/ Și Țara el 

o stăpînește,/ Lipsiți sunteți chiar de lumină.../ 

Căci totul...totul! vă răpește!” etc. (Un an de 

cucerire). E crunt îndurerată și de moartea 

reginei Elisabeta și a regelui Carol, cînd doliul 

”întunecă tot cerul”. E recunoscătoare Aliaților 

pentru ajutor și le adresează o mulțumire 

patetică: ”Ne-ați ajutat! Și-n umilire,/ Tot voi 

ne-ați dat speranța,/ Că vom avea din nou 

mărire/ C-așa vrea Alianța!” (Salut Armatelor 

Aliate). Dar mai ales e recunoscătoare regelui 

Ferdinand și reginei Maria, ”Mama răniților”, 

cea care, ”cu mîinile sale divine,” i-a oblojit pe 

răniți. Și e profund entuziasmată de împlinirea 

idealurilor de Unire: ”Te renalță cu mîndrie/ 

Fîlfîie în libertate/ Azi avem o Românie/ Cu 

surorile ei toate” (Tricolorul). E atît de 

entuziasmată încît o ia înaintea evenimentelor, 

căci poezia asta e scrisă în noiembrie 1918. O 

inimă de Româncă dedicată a avut Valentina, 

chiar dacă prea puțin talent și prea puțină 

abilitate. Sinceritatea ar fi trebuit, probabil, să 

acopere toate lipsurile.  

 

(Valentina Antonescu-Sion, Versuri 

patriotice. Bunilor Români și Iubitori de 

Patrie, Tipografia A. Grozea, București, /f.a. 

1925?/) 
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Cronică literară 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anumite subiecte de carte sunt spinoase.. 

Controversate. Sensibile. Provocatoare. Ca autor al 

unor astfel de cărți, îți asumi din start să deschizi 

„cutia Pandorei”. În mod clar, nu vei lăsa indiferent 

pe niciunul dintre cititorii tăi, fie aceștia fani sau 

contestatari. 

 Parcurgând câteva fragmente în 

avanpremieră, publicate pe Bookhub.ro și într-o 

prestigioasă revistă literară centrală, așteptam cu 

interes crescând cartea lui Isabel Allende, „Ce vrem 

noi, femeile?”, cartea unei scriitoare pe care o admir, 

deoarece este o femeie implicată în proiecte menite 

să afirme și să apere drepturile semenelor ei din 

întreaga lume, femei defavorizate de soartă, de 

societate, de comunități care promovează 

patriarhatul, machismul, într-un cuvânt doar 

drepturile și libertățile bărbaților. 

 Isabel Allende este nepoata fostului 

președinte chilian Salvador Allende, a lucrat mulți 

ani ca ziaristă, autoare a 25 de cărți, romane cele mai 

multe dintre ele, unele cunoscând ecranizări de 

succes, traduceri în mai multe limbi etc. În prezent, 

scriitoarea trăiește în California, are în jur de 78 de 

ani, vârstă asumată cu seninătate și echilibru, dar mai 

ales cu o invidiabilă poftă de viață, atât de rar întâlnită 

în această etapă a existenței unui om. 

 Este, nu-i așa, portretul unei femei împlinite, 

mai cu seamă pe plan profesional și artistic. Cartea de 

față, deopotrivă colaj de amintiri personale și caldă 

pledoarie pentru feminism, stă mărturie pentru 

devenirea și pentru obstacolele întâmpinate de Isabel 

Allende pe drumul propriei afirmări, de la vârsta de 

cinci ani, când asistă, ca martor, la desconsiderarea 

Panchitei, mama sa, atât în familie, cât și într-o 

societate în care bărbații aveau toate privilegiile,  

 

 

 

 

 

 

precum și în anii următori, când realizează ce greu 

este drumul oricărei femei, accesul ei la educație, la 

cultură, la afirmarea în domenii rezervate exclusiv 

bărbaților: 

„La o vârstă foarte fragedă, mi-am 

dat seama că mama se afla în dezavantaj față 

de bărbații familiei, se măritase împotriva 

voinței părinților, dăduse greș, așa cum o 

preveniseră, își anulase căsătoria (...) Nu 

avea pregătire ca să muncească, nici bani, 

nici libertate, era calul de bătaie al gurilor 

rele pentru că mai era și tânără, frumoasă și 

cochetă, nu numai despărțită de bărbat” 

(pag. 8). 

 Firea „încăpățânată și sfidătoare” a fiicei 

Isabel o îngrijorează de timpuriu pe Panchita, care 

crede că fata nu își va găsi loc într-o societate în care 

machismul e de la sine acceptat, indiferent câte 

eforturi ar depune femeile să schimbe această ordine 

inegală și frustrantă: „Nu știu de unde îți vin ideile 

astea, vezi să n-ajungi să ți se zică bărbățoi!” (pag. 

10). 

 Spre cincizeci de ani, făcând terapie în urma 

pierderii fiicei sale, Isabel Allende leagă revolta din  

copilărie și adolescență de fuga tatălui de acasă, 

dezertarea acestuia din rolul parental, căci abandonul 

este total din partea acestuia. Unui bărbat, a înțeles ea 

încă de atunci, i se iartă până și acest lucru; o femeie 

dezertează rar de la datorie. În parte, pentru că așa a 

fost educată de către părinți și de către societate, dar  

în mare parte pentru că se implică emoțional, social 

etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feminism versus machism 

 

Viorica Stăvaru 
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Raportând situația ei, ca fiică angajată trup și 

suflet în mișcarea feministă, Isabel are suficientă 

înțelegere pentru situația și deciziile de viață ale 

mamei sale, care ulterior o susține în tot ceea ce va 

întreprinde în acest sens:  

„Decenii la rând m-am gândit la 

mama ca la o victimă, dar am învățat că 

definiția victimei se referă la cineva care e 

lipsit de control și putere asupra propriilor 

circumstanțe, și nu cred că era cazul ei. 

Sigur, mama părea încorsetată, vulnerabilă, 

uneori disperată, însă situația ei s-a 

schimbat când l-a cunoscut pe tatăl meu 

vitreg și au început să călătorească prin 

lume. Ar fi putut cere mai multă 

independență și să trăiască așa cum dorea, 

ar fi putut să-și dezvolte uriașul ei potențial 

în loc să se supună, dar părerea mea nu 

contează, pentru că eu fac parte din 

generația feminismului și am avut șanse pe 

care ea nu le-a avut” (pag.10). 

 Abordarea aceasta, care pornește de la 

situația personală, din sânul familiei genitoare, și 

merge ulterior tot pe linia experiențelor trăite și 

asumate de-a lungul timpului, inclusiv aceea de 

scriitoare, mi se pare extrem de potrivită. Cartea nu 

riscă astfel să alunece spre teze de manual feminist, 

nici spre tușe motivaționale evidente și, poate, 

agasante. Nici atitudini extreme sau analize radicale 

asupra machismului nu veți întâlni la Isabel Allende, 

dimpotrivă, amintirile și evocările din cartea de față 

aduc în prim plan nu doar femeile care au 

impresionat-o de-a lungul întregii sale vieți, ci și 

figuri masculine luminoase, bărbați pe care i-a 

admirat și i-a iubit, dar mai cu seamă pe care i-a 

asumat cu păcatele machismului lor latent: Agustin, 

bunicul pe linie maternă sau unchiul Ramon (tatăl 

vitreg), dar și scriitori care, în cărțile lor, au sprijinit 

mișcarea feministă. Conștientă fiind că această 

mișcare va fi înțeleasă greșit, că va fi blamată, 

condamnată și că drumul spre cucerirea unor drepturi 

fundamentale e lung și anevoios, Isabel Allende (își) 

definește feminismul în mai multe feluri: 

 „... nu e vorba despre ce avem între 

picioare, ci între cele două urechi. Este 

vorba de o postură filosofică și de o revoltă 

împotriva autorității bărbaților!”  

sau 

 „patriarhatul e dur ca o stâncă. 

Feminismul, precum oceanul, e fluid, 

puternic, profund, are complexitatea infinită 

a vieții, se mișcă în valuri, curenți, maree, 

uneori în furtuni furioase. La fel ca oceanul, 

feminismul nu tace”. (pag. 18). 

 Dar poate cele mai impresionante, 

cutremurătoare chiar, pagini și capitole din carte nu 

sunt neapărat mărturisirile de natură personală sau 

cele despre lupta dintre machism și feminism din 

Chile, ci acelea despre femeile și copilele din țările 

arabe, din Orientul Mijlociu, lipsite de orice drept 

elementar, vândute ca niște obiecte, tratate precum 

animalele sau chiar mai rău, violate, bătute, mutilate 

sexual, iar dovezile și statisticile în acest sens, 

menționate în această carte, stau mărturie. Iată câteva 

dintre aceste cazuri: Shamila, o fată din Pakistan, 

elevă la colegiul englezesc, refuză inițial să plece 

acasă în vacanță, din cauza tatălui tradiționalist, care 

dorea să o mărite cu un bărbat cu 30 de ani mai mare 

decât ea; un alt caz este acela al unei femei din India, 

întâlnită în timpul unei călătorii făcute de scriitoare, 

femeie care i-a pus literalmente bebelușul – o fetiță – 

în brațe și a fugit. „Nimeni nu vrea o fetiță!” i s-a 

explicat ulterior. O mamă renunță la copilul ei pentru 

că știe că, atunci când va crește, fiind femeie, va păți 

exact ce a pățit și ea. În China, în Birmania și în alte 

țări, fetele sunt drogate, violate, bătute, devin neveste 

captive și mame împotriva voinței lor. Ba chiar, 

conform statisticilor, „moașa e plătită mai puțin dacă 

ajută la venirea pe lume  a unei fetițe”. Tot conform 

statisticilor, „în Statele Unite, o femeie este violată la 

fiecare șase minute, iar la fiecare nouăzeci de 

secunde o femeie este lovită (...) Violența e inerentă 

culturii patriarhale, nu e ceva anormal. E momentul 

să-i spunem pe  nume și s-o denunțăm”, precizează 

Isabel Allende la finalul unui capitol. 

 Ea denunță, de asemenea, cu exemple 

concrete, discriminarea femeilor în aproape toate 

domeniile de activitate, mai ales în ceea ce privește 

atitudinea, salarizarea sau promovarea ierarhică. 

Explică de ce machismul s-a perpetuat secole de-a 

rândul, iar explicațiile se fundamentează pe tot ceea 

ce a documentat, în țara de origine, dar și în alte state, 

scriitoarea însăși. Fără patimă, fără parti-pris-uri. 

Evocă momente de viață, întâmplări cruciale și 

întâlniri mirabile cu femei-luptătoare, care au scris 

cărți, au înființat fundații, s-au implicat. Isabel 

Allende însăși a făcut toate acestea. 

 Am citit cu nedisimulată emoție paginile în 

care scriitoarea aduce omagiu vieții,  iubirii și 

prieteniei. Pofta de viață, deschiderea spre celălalt, 

bucuria de a primi senină fiecare zi. Aș putea selecta, 

în acest sens, pagini întregi, rânduri tulburătoare prin 

sinceritatea și prin frumusețea lor. Rânduri scrise de 

o femeie de 78 de ani, vârstă la care uzura trupului 

aduce cu sine egoism, furie, boală și moarte. Nimic 

din toate acestea la Isabel Allende, căci își asumă 

vârsta și inerentele deposedări, dar găsește tăria de a 

se bucura că trăiește. 

 Mă bucură, de asemenea, rândurile 

emoționante de pe coperta a patra a cărții. Ele îi 

aparțin Mihaelei Miroiu, una dintre reprezentantele 

de seamă ale mișcării feministe autohtone. 
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Frisonul neliniștitor al vremuirii în 

,,Bunica mi-a zis să-ți spun că-i pare rău” de Fredrik Backman 

 

Cronică literară 
Liliana Păunescu 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Backman e un fin cunoscător al sufletelor 

bunicilor și ale copiilor, descifrând valoarea educativă a 

unor incipiente experiențe de viață꞉ ,,Fricile sunt ca 

țigările, zicea bunica, nu-i greu  să te lași de ele, greu e să 

nu te-apuci iar”( Backman ꞉ 302). 

 Copilăria e universul atemporal, guvernat de 

cronologia subiectivă. Prozatorul își conduce cititorii în 

lumea interiorităților, printr-un labirint al căutărilor de 

suflet, cu întâmplări incredibile și inserții de reflecție. 

Trecutul este proiectat în spațiul fabulos, bunica e închisă 

într-un cronotop, e simbolul unui timp oprit. Elsa este la 

vârsta când viața pare o poveste și orice este posibil. 

Bunica are o conștiință pură, nealterată de clișeele și de 

prejudecățile societății moderne. Fusese medic în zonele 

calamitate. Ea colorează copilăria Elsei. 

 Recunoștința aparține realității eterne a lumii, 

fiind parte din ea꞉ ,,Fotografiile de pe tavan, în dormitorul 

bunicii…toți copiii din poze. Sunt cei care au fost azi la 

înmormântare. Au ajuns adulți pentru că bunica le-a salvat 

viața cândva…”. Bunica cuprinde ființele tuturor, se 

risipește în lumea întreagă. 

 O bunică e un dat necesar, pentru că oferă soluții 

la provocările vieții. Bunica Elsei nu se supune regulilor 

tradiționale, e o ființă independentă, cu defecte și calități꞉ 

,,E privilegiul suprem al oricărui nepot să știe că are 

întotdeauna pe cineva de partea sa, indiferent de situație. 

Chiar și când greșește. De fapt, mai ales atunci. O bunică 

e sabie și scut și e o iubire cu totul aparte, pe care niciun 

capsec  n-o înțelege” (ibidem꞉63). 

 Copilăria Elsei este proiectată într-un spațiu 

fabulos, într-un univers atemporal, strălucitor. Bunica își 

învață nepoata să-și dezvolte propria ființă, să-și păstreze 

exuberanța și frumusețea, șă-și activeze la maximum 

capacitatea intelectuală. 

 Bunica e un arc de timp în care atmosfera 

cotidiană ce-l înglodează pe om în banalul profan iese din 

scenă, lăsând loc dimensiunii spirituale. Copilăria este o 

interfață între lumi posibile, spațiul real și cel imaginar nu 

au granițe. Bunica are totul꞉ forță, volubilitate, entuziasm, 

inteligență, vigoare, umor, limbaj viu, hilar. Elsa are în față 

timpul nesfârșit, bunica e o descoperire a sinelui în 

alteritate. 

  

 

 

 

Lumea devine reală și săracă, când supereroii sunt 

cuprinși de frisonul neliniștitor al vremuirii꞉ ,,Iartă-mă că 

trebuie să mor. Iartă-mă că am murit. Iartă-mă că am 

îmbătrânit. Iartă-mă că te las și iartă-mă pentru canceru 

dracu. Iartă-mă că am fost mai mult dobitoacă decât 

nedobitoacă uneori. Te iubesc în zece mii de veșnicii de 

basm” (ibidem꞉ 467). 

 Dorul se răsfrânge în emoții tremurânde, duioase, 

de o copleșitoare intensitate. Bunica e simbolul unui timp 

oprit, o memorie remanentă, lipsită de bariere temporale, 

o proiecție a eternității din spațiul eterat al amintirii꞉ 

,,Toată casa miroase a bunica. Așa sunt casele bunicilor- și 

după zece, două zeci de ani, tot îți amintești cum miroseau. 

Iar plicul cu ultima scrisoare a bunicii miroase și el precum 

casa bunicii. Miroase a tutun, a maimuță, a cafea și a bere, 

a crini, detergenți, piele și cauciuc, săpun, alcool, batoane 

cu proteine, mentă și vin, tutun de mestecat și rumeguș, a 

praf și rulou cu scorțișoară, a fum, aluat de chec și magazin 

de haine, stearină și O’Boy, a cârpă de vase, vise și brad 

de Crăciun, a pizza, vin fiert, cartofi și bezele, a parfum și 

prăjitură cu alune, a înghețată și a bebeluș. Miroase a 

bunica. Miroase a tot ce era mai bun la cineva care era 

nebun în cel mai frumos mod cu putință. (ibidem꞉466). 

 Adevăratele aventuri ale Elsei, nu sunt fapte 

exterioare, ci experiențe interioare cu alură de știutoare 

precoce, fetița oferă lecții mirabile꞉ ,, Durerea și dorul sunt 

constante, dar, dacă am  fi nevoiți să le purtăm cu noi tot 

restul vieții, nimeni n-ar mai putea îndura nimic. Am muri 

de tristețe. Așa că, în cele din urmă, le punem undeva la 

păstrare” (ibidem꞉ 291). 

 Cine n-a cunoscut un supererou? Doar cine n-a 

avut bunici niciodată. 

 Elsa, o fetiță de șapte ani, învață să se confrunte 

cu situații-limită, să le dezbată, să și le asume, să le 

depășească. Cândva, va deveni, la rândul ei, un supererou, 

care va învinge trauma prezentului. Bunica Elsei este 

bunica arhetipală, protectoare, ca însăși natura. Ea 

reprezintă o redută împotriva invaziei realului în lumea 

fabuloasă a copilăriei. Chiar dacă ea părăsește această 

lume, cartea lui Fredrik Backman, e leacul de dor al unei 

inimi inocente ce proiectează la nesfârșit efigia bunicii în 

murmurul topit al eternității prin cuvânt. Naratorul îmbină 

o gamă variată de mijloace artistice꞉ umorul de la 

autoironie la persiflare, oralitatea. Comicul de limbaj și 

comicul de situație se întrepătrund. 

 ,,Bunica mi-a zis să-ți spun că-i pare rău” de 

Fredrik Backman este un elogiu adus bunicii. În universul 

Elsei, bunica înseamnă deschidere spre lumea din jur, 

adică cunoaștere și implicit, împlinire interioară. 

  

(Backman,Fredrik, 2020, ,,Bunica mi-a zis să-ți spun că-i 

pare rău”, București, Editura Art) 
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FRICA PERFECTĂ 
 

O goană după echilibrul amorțit în el însuși, într-o 

continuă stare de alarmă, în plin front al grației, sub 

semnul neputinței omenești, poartă întreaga greutate a 

demersului liric al Corinei Dașoveanu din ”antifericire 

cu aripi” (Ed.Eurostampa,Timișoara-2018).  

 Această căutare a mântuirii prin poezie are acea 

scânteie esențială a revelației și capacitatea de a reactiva 

latența iminenței, fără tentația abolirii de sine și a 

supraturării poeticului. Din teritoriul arid al limitării 

umane, scindarea interioară produce o întoarcere de la 

densa  incertitudine din fața oglinzii înspre eul fluid, 

atins permanent de obsesia anodinului și prozaicului.  

   Nebunia de a fragmenta lumea și a o reconstitui 

ca pe un castel de nisip, conștiența șubrezeniei materiei 

produce în acest caz aceea frică perfectă, care tratată 

ironico-caustic poate da frisoane până și cititorului 

frigid: ”astăzi deșurubez mitul,/ îl scot din matcă,/ îi fac 

botez interzis în orice religie./ încep./ nu am stat de 

vorbă cu șarpele,/ recunosc./ m-am iubit cu șarpele,/ cu 

serafimul purtător de sămânță./ de fapt nu a existat un 

pom al cunoașterii,/ e o metaforă biblică de adormit 

adami./ a existat cunoașterea/ dintre trupul șarpelui și 

trupul femeii./ cum nici pomul vieții nu a fost pom,/ ci 

smulgere de sămânță a viului/ din viul șarpelui./ vino, 

șarpe,/ și mușcă din carnea femeii,/  

 

 

 

 

 

 

scoate-l pe cain la lumină („din viul 

șarpelui”).  Violențele metaforice, proprii unui mediu  

irizat și unor stări sufletești fără alternativă, par a stârni 

marile dificultăți ale descifrării resorturilor lăuntrice. 

Transcrise parcă într-o transă a sacrificiului, momentele 

de derută ale eului se derulează amețitor, ca rezultat al 

neputinței de a transcede: ”este un du-te vino între răni,/ 

folosim de la o vreme aceeași seringă/ care ne bagă în 

venă/ această dezordine ca un anestezic/ în toate 

globulele dramei,/ pînă când greutatea sângelui tău/ 

acoperă suprafața sângelui meu/ și fixează înlăuntru/ 

hazardul”. Descătușarea instinctelor, fermentate de o 

acută suferință a memoriei, iată ce intens câmp de 

desfășurare... Trepidația justificării existențiale, a 

înstăpânirii conștiinței în afara limitei umane este una 

profundă.  

       Corina Dașoveanu  adună și pulverizează toată 

senzualitatea, jubilația și suferința în tentativa sa de a 

sparge contemplarea polară a lumii, ca un spirit la 

pândă, ghemuit în sine. Așa se naște un spațiu de 

separație, printr-o resetare a ideii de fericire și o 

racordare la ipostaza rebelă a căutării, cu un adevărat 

apetit al disecării unghiurilor dogmatice atemporale: 

„primesc rar ,/ la o viață sau la o moarte odată,/ răni de 

la tine,/ ești un soldat fără țară,/ singur,/ uitat de 

dumnezeu/ într-un război terminat de mult./ îmi scrii din 

tranșee/ cu sânge închegat până la glezne/ despre forma 

de graniță care îți sunt,/ despre pântecul meu din care nu 

vrei să ieși/ pentru că sunt rana în care te simți acasă ”. 

Din această reală mistică a pasiunii, ca un arhitect 

frenetic al cunoașterii, poeta recreează insule răzlețe, de 

sine stătătoare, ca o tentativă de salvare a propriei 

realități.  

       Păstrarea latentelor sensibilități, clocotul vital 

și amestecul de îndrăzneală și dezinhibiție erotică fac 

din acest joc mijlocul de contestare a efemerului printr-

o mistuire extatică și înfrigurată: ”e doar o chestiune de 

nuanță/ metamorfoza plânsului în nepăsare,/ un soi de 

compasiune a imaginației față de nimic ,/ îmi explică 

doct-răsturnat frica perfectă/ din oglindă./ între timp 

prin cameră trece un eu,/ veteran de război și pace,/ nu 

se oprește decât să scuipe un râs pe oglindă,/ își vâră 

scârba în buzunare,/ își ia îngerul nesalvator de copită,/ 

îi deșurubează pe scări dopul/ și-l bea./ mișcă din cadru,/ 

hai la un jack,/ astăzi e ziua curajului, târfă,/ îi zic.” 

(„frica perfectă”).  

                     Corina Drașoveanu are calitatea de a 

se detașa de modele și a căuta în lirismul său o cale 

proprie, plină de prospețime, spre zăcamintele de 

imagini ce o așteaptă la fiecare răscruce a cuvântului. 

  Daniel MARIȘ 

 

 

Poeme de Corina Dașoveanu 
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fursecuri  

nu fac frumos și cumsecade,  

pentru rai (part time sau full time)  

sunt o dezamăgire,  

dar nici nu mă interesează.  

pe-afară circulă cifre,  

îmi zici,  

aburești geamul și desenezi pe el  

o ecuație cu două pahare  

necunoscute suficient,  

lângă care pui o sticlă de vin,  

pare deja amețită și îi faci mustață,  

doi atomi vorbitori,  

și o draperie să nu se mai vadă nimic.  

deocamdată sunt ocupată,  

spăl pijamaua  

în care e îmbrăcată luna,  

o agăț prin bucătărie la uscat  

alături de toate lumile mele subțiri,  

prin casă port nori, nu am alte dantele.  

desfac o pungă de inorogi  

și îmi vine să fac fursecuri din ei,  

inorogilor le place aroma de inimă,  

de aceea îi țin  

într-o dragoste enormă  

care nu se vede,  

se atinge cu vârful închipuirii 

 

 

 

 

 

 

 

ai gânduri? 

îmi împrumuți  

să-mi cumpăr o insulă,  

ceva mic, cu vedere la cer?  

vreau o insulă nematurizată complet,  

de unde au fost concediate  

toate hârtiile milimetrice,  

astea nu înțeleg ce-nseamnă  

să crești fursecuri  

sau să desenezi mustăți unui geam.  

acolo plecăm  

de-a da, nu de-a nu,  

poate s-a uscat pijamaua  

și culcăm în sfârșit luna.  

o să terminăm ecuația vinului,  

apoi unele chestii fără atomi,  

așa...  

aromați și lefteri.  

 

alintul 

îmi vine să cred că scriu un poem,  

așa cum îmi venea să cred  

când aveam 4 ani  

că amurgul e o cremă de mure  

și că,  

dacă alerg suficient de rapid  

peste câmp,  

îl prind și-l mănânc.  

sau cum credeam prin clasa a noua,  

când leșinam de îndrăgostită  

după Dan de la liceul militar  

care-mi cânta "fata din vis" la chitară,  

că atunci când ne sărutam  

până ne dureau buzele,  

aia însemna că facem  

dragoste.  

sau cum cred acum  

că atunci când vine decembrie,  

o femeie  

se face dintr-odată alint,  

că nu știi ce e mai blândă,  

ea sau ninsoarea,  

cu tălpile strecurându-le goale  

în dimineața de iarnă  

a bărbatului ei.  

îmi vine să cred că e un poem 
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lucifer 

șezi, lucifer!  

am hrană proaspătă,  

simți, nu-i așa?  

m-am trezit prea târziu  

și s-au închis toate conștiințele  

de unde puteam lua  

vinovății  

pentru tine.  

culcat,  

da, mă, prostule,  

îți dau să te saturi din mine.  

bagă-ți coarnele înapoi  

până îmi smulg din creieri  

toată datoria morală  

față de conștiința mea,  

oricum condamnabilă.  

ți-o azvârl în castron,  

e plină de probleme, știu,  

înfige colții în partea stângă,  

sunt încă vii  

câteva remușcări pe acolo.  

e bună, mă?  

ți se mișcă plăcutul diabolic  

prin ochi.  

stai să-ți pun lesa, 

ieșim prin oraș  

să-i înroșim minciunile.  

eu voi tâlhări naivități de prin parcuri,  

tu poți să le târăști  

până acasă  

fără să lași sânge în urmă.  

cuminte, lucifer!  

 

 

 

 

nu mă mușca de fericit,  

carnea  

e mai puțin vinovată  

decât conștiința.  

hai să stricăm niște bune moravuri!  

 

eșarfa 

e liniște albă  

în iarna noastră de dragoste  

de parcă  

raiul a văruit cu îngeri  

aerul.  

foșnesc doar zăpezi  

în cearșafuri,  

în ningeri  

de "îmi ești" și "îți sunt".  

gurile noastre se gustă,  

se alintă pe piele  

a fiori de omăt dulce cu lapte.  

uneori se mai ridică în aer un braț  

ca o eșarfă de abur.  

e un basm  

de zăpadă pe care ne-o șoptim  

...odată ca niciodată  

eu,  

tu.  

imaculat. 

 

nevoi simple 

mai aflu de la unul, de la altul  

că infinitul e pe sfârșite,  

că și prăvălia care-l dădea s-a-nchis  

și noi, dependenții,  

am mai fi fumat ceva  

sau măcar am mai fi tras niște lac auriu  

în piept  

dintr-o pungă cu gânduri.  

n-avem decât  

să ne luăm mintea și catrafusele ei  

și să intrăm în sevraj,  

poate plimbăm cai pe coridoare  

sau poate prindem în eter niște muște...  

ce facem cu nevoile simple?  

din ce substanță  

le mai dăm de-nțeles că există?  

dar cred că e doar o bârfă,  

de aici îl văd pe vânzător încă în prăvălie.  

cine și-ar fi închipuit  

că vine o dragoste când...  
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Socluri fără statui 
Valuri de-albastru inundă pânza, 

furtuni care pe nimeni nu mișcă, 

pictorul de corăbii nu mai are cotă de-artist! 

De azi pictează numai socluri fără statui, 

râsul sarcastic al femeilor fugite de pe pânze  

îl înțeapă-ntre coaste. 

Știe că nicio nuanță nu le-ar mai putea aduce-

napoi, 

trece eroic peste durere 

amestecând toate culorile reci. 

Așază în trepte senzațiile prin câteva mișcări 

bruște, 

ar fi pictat liniștea pădurii, 

cheresteaua aliniată ca sicriele soldaților 

necunoscuți  

alungă visuri de înmugurire. 

Pânza sfâșiată-l arde cumplit, 

nu acceptă, 

nu iartă, 

nu înțelege! 

La dreapta, la stânga? 

A fi, a nu fi… 

 

*** 

Mereu plimb două zaruri în palmă 

zadarnic încerc să le-arunc, 

mi s-au lipit de linia vieții. 

Ca un prunc înfășat 

 

 

 

 

începutul nu se poate rostogoli singur, 

sfârșitul e pușcăriașul care-așteaptă 

să se rostogolească voința lui Dumnezeu peste 

gratii 

și să-l descătușeze. 

 

Degete de ceară 
Abia când te-ai îndepărtat de mine am început să 

te aștept, 

când ai fost lângă mine nu te-am văzut, 

n-am simțit umbra mea înnodându-se cu umbra 

ta, 

dar timpul știe să dezlege orice nod, 

să facă ghem clipele, 

deșirând orice lucrătură, 

oricât de complicată, 

oricât de înaltă. 

Când ai fost alături de mine nu te-am atins, 

degetele mele de ceară atârnând 

sub spânzurătoarea căldurii tale! 

Vom rămâne în balans … 

Ca două păsări ce vor să se logodească în aer 

vom rămâne în balans până când vom fi târâți 

acolo unde granițele se împletesc, 

ca amintirea a doi cireși 

îndulcind o poveste de mai. 

 

Mansion luxos 
Nu sunt decât o cărămidă în peretele lumii, 

prinsă între atâtea altelealte- 

nu-mi pot schimba destinul, 

nu pot face o piruetă la 360 de grade. 

Pereții nu au uși, 

nu voi putea ieși decât mergând înapoi spre 

zeroul axei. 

Pământ, apă, foc și un meșter, 

poate tocmai de aceea îmi șchopătează unori 

zborul, 

ferestrele sunt aici doar oglinzi. 

Aș putea evada în grădinile din mijloc, 

aici nimicul se țese în fir dublu iar 

sufletul e un cățel care latră pentru doi stăpâni. 

Până și visele sunt de două feluri, 

vise pe care le atingi 

și vise pe care doar le privești 

așa cum ai privi un mansion luxos 

într-o revistă de decorațiuni interioare 
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"Cei doi prieteni nu își mai adresaseră 

niciun cuvânt de la ultima întâlnire accidentală 

din timpul dimineții, dar acest lucru nu părea să 

le fi afectat în vreun fel legătura. Matei ajunsese 

la concluzia că în fiecare om stă ascuns câte un 

prieten, dar nu avem cu toții răbdarea să îl 

căutăm suficient de mult. Atunci când ești copil, 

spunea el, simți că întreaga lume îți împărtășește 

necazurile și bucuriile, că vecinul care locuiește 

în colțul străzii, deși ursuz, e pregătit să râdă și 

să plângă odată cu tine, că mamele nu pot fi altfel 

decât mereu fericite sau că prietenii copilăriei 

tale nu îți vor putea trăda vreodată încrederea. În 

timp ce crești, te întristezi la gândul că există 

oameni care se bucură mai mult pentru 

nereușitele tale decât pentru victorii, că fata pe 

care ai îndrăgit-o încă de când erai copil acum s-

a transformat într-o fetișcană ușuratică, iar 

intențiile bune nu mulțumesc oamenii la fel de 

mult ca banii. Adult fiind, aproape uiți că cei pe 

care îi întâlnești pot valora mai mult decât o 

prejudecată, că uneori având totul te poți simți de 

parcă nu ai avea nimic și că în zadar ai trecut prin 

zeci de așternuturi dacă cea pe care ți-ai dorit-o 

cu adevărat nu a stat în brațele tale 

niciodată. Matei ajunsese la concluzia că  

 

 

 

 

 

 

 

întregul comportament al lui Vlad era doar 

consecința unui destin potrivnic, a unei 

neîmpliniri sufletești legată probabil de vreun 

eșec în dragoste sau într-un domeniu al vieții 

private care îl afectase puternic. Într-un mod 

bizar, Matei bănuia că Vlad avea o personalitate 

dezagreabilă nu pentru a-și vărsa propriile 

frustrări pe cei din jurul său, ci pentru a-și ispăși 

prin singurătate anumite fapte. Atitudinea lui 

Vlad, gândea el, nu era cea a unei persoane aflate 

în conflict cu alți oameni, ci cea a unui individ 

care era nefericit cu el însuși. Ipoteza s-a adeverit 

pe parcurs, dar ceva din temperamentul lui Vlad 

era considerabil modificat. Matei își închipuia că 

această deschidere spre oameni și spre 

comunicare se datora în principal unui sentiment 

de apartenență la grup, idee susținută de faptul că 

împărtășeau opinii comune în majoritatea 

cazurilor și se întâmpla adesea să aibă aceleași 

reacții indiferent de subiectul discuției. 

Dormitorul lui Matei era poziționat la 

parter, așa că în zilele petrecute pe terasă era cel 

care ajungea cel mai repede în camera sa. În 

seara aceea, la masă, Vlad îl privea sugestiv și 

mustăcea atunci când glumele sale seci o amuzau 

atât de tare pe Frida, o nemțoaică de o frumusețe 

distinctă, unica prezență feminină a acelui 

cvintet. Frida era o femeie remarcabilă, dar 

această calitate nu era dobândită prin prisma 

anumitor trăsături fizice, ci datorită personalității 

sale exuberante. Era mereu veselă, râzând cu 

gura până la urechi de fiece întâmplare și dădea 

uneori dovadă de un umor greu de înțeles chiar 

și pentru cei mai deschiși la minte. Era foarte 

citită, dar personalitatea sa copilăroasă complexa 

într-o anumită măsură femeia matură dinăuntrul 

ei. Din câte reieșeau în urma propriilor 

mărturisiri, Frida reușise să își facă studiile 

superioare în străinătate datorită bunicilor din 

partea tatălui care locuiau în Berlin, Germania și 

se reîntorsese în România de abia după '89, 

obținând în urma unui examen de titularizare 

funcția de profesor de limba germană la un liceu 

din Timișoara. Deși ezitantă atunci când era 

Sufletul ars este galben 

(fragment de roman) 
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vorba de familie, Frida a lăsat să se înțeleagă 

faptul că mediul în care a crescut a avut destul de 

multe lipsuri, condiție accentuată și de numărul 

membrilor din gospodărie: avea alți șase frați, iar 

rudele din partea mamei erau prea puțin 

interesate de susținerea bunăstării acelui cămin 

atât de dezechilibrat și împovărat de necesități 

multiple. Frida a fost cea mai strălucită odraslă 

dintre toți copii acelei familii, iar acest lucru i-a 

oferit mai târziu un trai relativ decent, alegând să 

locuiască într-un azil de bătrâni datorită unei 

temeri frecvent întâlnite la această vârstă: 

singurătatea. Influența Fridei asupra lui Matei 

putea fi remarcată prin eforturile depuse de 

acesta pentru a-i intra în grații, ajungând uneori 

să pară chiar foarte caraghios. Vlad observase 

schimbarea bruscă de comportament a lui Matei, 

dar își spunea că nu ar trebui să se implice în 

această chestiune fără a fi solicitat în vreun fel de 

prietenul său. Problema viza totuși un alt aspect: 

Matei nu era singurul care încerca să câștige 

simpatia acestei femei. Un alt membru al 

aceluiași grup, Amza Horea, un moldovean de 

peste Prut pasionat în general de orice fel de 

băutură care conținea alcool, părea la rândul său 

intrigat de temperamentul Fridei totdeauna 

animat de un soi de energie inepuizabilă. Ținând 

cont de aceste constatări, Vlad a considerat că era 

totuși bine să își ajute prietenul aflat la ananghie 

și să înlăture amenințarea străină.   

La sfârșitul jocului de cărți, atunci când 

fiecare își croia drum spre propria-i cameră, Vlad 

se grăbi pentru a-l prinde din urmă pe Matei. 

Acesta se uită surprins la amicul său, întrebându-

se probabil ce avea de gând.  

-Deci? spuse Matei după câteva minute de 

tăcere. 

Vlad se rezemă de peretele apropiat și începu 

să zâmbească. 

-Cum stăm cu gagicile? Totul bine? 

-Nu înțeleg la ce te referi, îi răspunse Matei 

încruntat și dădu să intre în cameră, dar fu oprit 

de brațul imens al lui Vlad. 

-Eu cred că înțelegi, dar îți e teamă să 

recunoști.  

-Să recunosc ce anume?  

Tonul lui Matei era ușor iritat -semn că 

discuția nu îi prea făcea plăcere- dar Vlad era 

prea puțin interesat de această reacție a 

prietenului său. Matei se comporta asemenea 

unui adolescent îndrăgostit care era prins în 

flagrant de unul dintre părinți, iar această situație 

îl amuza teribil pe Vlad. 

-Ești în totalitate o cauză pierdută. 

-Încurajator, altceva?  

Matei îi înlătură violent brațul din dreptul 

ușii și intră val-vârtej în cameră, izbind furios 

cuierul din dreapta, după care se încuie în 

încăpere și îl lăsă pe Vlad pe dinafară. Acesta nu 

se clinti din loc, așteptând cuminte în fața unei 

uși închise. Rezultatul nu întârzie să apară, 

pentru că Matei ieși din nou în prag, având de 

această dată o expresie puțin mai calmă. 

-Ești foarte nesuferit uneori, îi reproșă 

Matei, după care îi făcu loc să se strecoare 

înăuntru. 

Vlad nu mai insistă atât de mult asupra 

subiectului care o viza indirect pe Frida, 

gândindu-se totuși că misiunea sa avusese deja 

succes: acum era sigur că bănuielile îi erau 

complet adevărate. Luând în calcul reacția lui 

Matei, Vlad era convins că acesta va izbucni din 

moment în moment, așa că era doar o chestiune 

de timp până când el însuși va deschide acest 

subiect. Bărbatul nu se înșela, dar Matei avea la 

rândul său o altă curiozitate cu un caracter cel 

puțin la fel de sensibil: 

-Pot să te întreb ceva?  

Vlad ridică o sprânceană și se așeză turcește 

pe scaun. 

-Deja m-ai întrebat, îi răspunse el ironic.  

Matei își dădu ochii peste cap și plescăi 

nemulțumit, așa că Vlad își exprimă într-un final 

acordul, moment în care prietenul său avu o 

licărire stranie în ochi. 

-În dimineața aceea, începu el timid, când te-

am văzut la pervaz adică, mi s-a părut că așteptai 

ceva. Vlad nu avu nicio reacție, așa că Matei 

continuă: Am observat că ești foarte atent la 

tufele de trandafiri.  

Matei se opri din vorbit și așteptă un răspuns, 

dar Vlad nu părea dispus să comunice prea 

curând. Bărbatul s-ar fi așteptat la o reacție cel 

puțin indignată din partea interlocutorului său, 

dar întâmplarea făcea ca Vlad să se dovedească 

mai calm ca niciodată.  

-Și întrebarea ta este... care? Nu am sesizat-

o încă, îi replică el într-un final. 

Matei era puțin încurcat. Avea suficient de 

multe întrebări în minte, dar îi era destul de 

dificil să aleagă doar una singură astfel încât să 

obțină răspunsul cel mai complex. Vlad îl rugă 
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să revină pe terasă pentru a-și putea aprinde o 

țigară, spunându-i ștrengărește că avea de gând 

să îi ruleze și lui câteva dacă poftea. Matei își 

aminti întrebarea simplă, aproape stupidă pe care 

se gândise să i-o adreseze și în alte dăți pentru a-

și putea completa grila de observație abandonată 

Dumnezeu-știe-unde, așa că încercă să își 

modifice tonul astfel încât să dea conversației o 

notă serioasă. 

-Vlad, tu ești fericit? 

Tăcere. 

-Cum adică? 

-Fericit. Adică... nu, nu pot fi mai explicit de 

atât, bâigui Matei. Pur și simplu, fericit. Ești tu 

fericit? 

Vlad privea încruntat spre cer. Își băgă o 

mână în buzunar și pe cealaltă o lăsă liberă 

pentru a-și putea termina ultimele sferturi de 

țigară. 

-Nu știu. Uneori poate sunt. Vlad se opri 

brusc din vorbit și se uita încruntat în jurul său. 

Nu prea înțeleg fericirea, ca să fiu sincer.  Nu 

înțeleg ce înseamnă, până la urmă, să fiu 

„fericit". Să sar dintr-un loc în altul, să țopăi așa, 

ca un copil neastâmpărat? Asta nu, nu poate fi 

fericire. E doar un moment de bucurie. Să mă 

simt împăcat cu mine însumi, cu viața mea, să nu 

mă tem atrocitățile acestei lumi, să fiu pur și 

simplu sigur că sunt toate așezate la locul lor? 

Nu, asta iar nu e fericire. E doar un soi de 

împlinire sufletească. Vlad se întoarse spre 

Matei. Fericirea e... ce? Totalitatea acestor trăiri? 

Dacă vom spune că tocmai am descoperit 

adevărul suprem, definiția reală a fericirii, ar 

trebui atunci să fim onești cu ceilalți idioți, cât și 

cu noi înșine: e imposibil de atins. Este ca 

Dumnezeu, la urma urmei. Poți să crezi în ea, să 

ai impresia că este acolo, să te convingi singur că 

o simți uneori, dar niciodată nu o poți vedea clar, 

nu o poți atinge. Este ceva mult prea complex 

pentru a o percepe cu mintea, iar oamenilor nu le 

este cu putință să vadă sau să simtă dincolo de 

conștiință, de adevărurile fundamentale în care 

se încred. De asta există tot mai mulți ateiști în 

lume, știi? Vlad începu să zâmbească. Eu sunt 

doar a-fericit. Tăcu pentru câteva secunde, după 

care adăugă: Ciudată-i viața uneori, nu crezi? 

  Matei îl asculta năucit, simțindu-se 

incapabil să întrerupă această confesiune intimă 

rostită atât de chibzuit. Ce mai era oricum de 

spus? Putea el să facă altceva decât să încline 

timid din cap? Avusese, totuși, dreptate: 

întrebarea era într-adevăr banală, dar Vlad îi 

atribuise o oarecare însemnătate.  

-Mai ciudați sunt oamenii, replică Matei într-

un final. De fapt, nu. Matei se prefăcu îngrozit, 

după care continuă: Mai ciudate sunt femeile. 

Mult mai ciudate.  

Începură amândoi să râdă zgomotos.  

-Cum adică? întrebă Vlad. 

-Nu pot să le înțeleg uneori, îi răspunse 

Matei gânditor. Și asta vine din partea unui 

doctor psihiatru, deci îți dai seama că undeva 

există o nebuloasă. Îmi dau senzația că trăiesc în 

lumi paralele, separate de noi, că observă gesturi 

pe care tu nici măcar nu ai cum să le sesizezi ca 

bărbat, că interpretează singure mult mai multe 

detalii din tonul pe care le vorbești când tu nici 

nu te-ai gândit la acele lucruri vreodată.  

-Nu ți-au predat la facultate despre 

psihologia femeii? Sau nici măcar ei nu au 

înțeles-o?  

-Ba da, îi spuse Matei zâmbind. Am testat 

informațiile analizând-o nevastă-mea dar-... 

Matei se opri brusc, expresia părându-i tulburată 

de un anumit gând. Pe fosta mea nevastă, se 

corectă el într-un final. Dar ea nu era ca celelalte 

femei, așa că nu i se prea aplicau.  

-„Era"? 

Matei îl privi nedumerit, după care înțelese 

sensul întrebării. 

-Încă este așa. M-am exprimat eu greșit, se 

scuză Matei. Îmi e mai simplu să vorbesc despre 

ea la trecut pentru că altfel aș simți-o mult prea 

prezentă și nu... nu am reușit încă să mă 

acomodez cu gândul că eu sunt, de fapt, acel timp 

de mult pierdut, fără vreo însemnătate din viața 

ei. 

 -Pari puțin vinovat, dă-mi voie să îți spun. 

-Tu chiar trebuie să spui mereu ceea ce 

gândești? 

-Poți să mă urăști pentru asta dacă te ajută cu 

ceva. Vlad îl împunse cu degetul în umăr și se 

prefăcu că arde. Temperatură mare, fața mai 

roșie ca racul, transpirație abundentă. Știi cum se 

numește asta? Vi-no-vă-ți-e!  

  Matei își dădu ochii peste cap. Îl enervau 

la culme ironiile lui Vlad, dar știa că nu putea 

avea o altă ieșire nervoasă fără a confirma astfel 

faptul că presupusa vinovăție avea într-adevăr un 

temei. Vlad încetă într-un final să îl mai 

tachineze, dar Matei simțea dintr-o dată nevoia 
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de a mărturisi cuiva toate gândurile pe care 

încercase să le ignore în ultimele luni, când viața 

îi luase o întorsătură nefericită. 

-Chiar am fost un mare prost, știi? Chipul lui 

Matei părea tulburat. Sunt de patru luni aici, dar 

în fiecare dimineață mă trezesc cu gândul că o să 

mă duc acasă și seara o să dorm în patul meu, cu 

soția mea, în casa mea. Am 50 de ani. Femeia cu 

care ar fi trebuit să îmi petrec restul vieții, Livia, 

are 48. După mulți ani în care doctorii ne-au spus 

că nu există nici măcar o șansă de a avea vreun 

copil, minunea s-a întâmplat. Livia a rămas 

însărcinată și a născut o fetiță perfect sănătoasă 

la 40 de ani. Și eu, eu ce am făcut? Matei începu 

să lăcrimeze și să suspine. Am profitat de o 

femeie care mă iubea și mă susținea 

necondiționat și am continuat să pariez chiar și 

singurii bani pe care îi mai aveam în casă, iar în 

îngâmfarea mea nici nu am avut curajul de a 

recunoaște vreodată că am această problemă. Îți 

dai seama cât de jalnic am fost în ochii ei când i-

am mărturisit că am pierdut casa, mașina și orice 

alt bun trecut pe numele meu? Și nu ar fi contat 

nimic din toate astea dacă nu... Vocea lui Matei 

începu să tremure, dar izbucni în lacrimi de abia 

după ce își termină propoziția: dacă nu aș fi 

pierdut-o pe ea. Vlad nu se simțea mișcat de 

această mărturisire decât într-o anumită măsură, 

iar indiferența sa nu avea neapărat legătură cu 

Matei. Vlad disprețuia genul de patimi care 

transformau oamenii în niște sclavi incapabili de 

a se sustrage tentației, iar ceea ce tocmai auzise 

îi stârnise un oarecare sentiment de repulsie. 

Chiar și așa, Vlad simțea nevoia de a-i arăta 

empatie lui Matei, așa că îi zâmbi strâmb și îl 

bătu prietenește pe umăr.  

-Dar dacă suferi atât de mult după fosta ta 

soție, îi zise el, de ce încerci să îi câștigi simpatia 

Fridei? 

Matei oftă. 

-Îmi place prezența ei. Mă face să mă simt 

bine.  

-Aha, îi răspunse Vlad sec. Deci nu ești 

îndrăgostit de ea? 

-N-nu am zis asta, eu... Matei începu să se 

bâlbâie, dar reuși într-un final să își stăpânească 

tremurul vocii. Îmi place, nu pot să neg asta 

acum. Nu m-am gândit însă atât de intens la acest 

lucru. M-am lăsat pur și simplu dus de val. 

-Valul ăsta te-ar putea duce foarte departe 

dacă nu ești atent, să știi. 

Matei se întoarse încruntat spre Vlad. 

Și ce știi tu despre dragoste, mă rog? 

Vlad rânji. 

-Am iubit și eu de câteva ori de-a lungul 

vieții. 

-Dar se presupune că „dragostea adevărată" 

o întâlnești doar o singură dată, nu de mai multe 

ori, îi replică răutăcios Matei. 

-Nici nu am spus că am iubit în aceeași 

măsură. Vlad făcu o pauză. Într-un fel cred că am 

întâlnit-o, știi? Dragostea adevărată.  

-Și? Ce s-a întâmplat? 

Vlad se uita cu colțul ochiului la Matei și 

trase adânc din țigară. 

-M-am speriat și am pierdut-o. Văzând că 

prietenul său nu prea înțelegea acel răspuns 

succint, Vlad continuă să vorbească pe un ton 

calm, cu sinceritate: Ea era femeie. Cu adevărat 

femeie. Fără vreo pretinsă mască a demnității, a 

gingășiei sau a unui rafinament exagerat. Era cu 

mult mai mult decât puteam eu fi pentru ea.  

Vlad avea expresia unui om sfârșit, ajuns la 

capătul vieții. Acea neputință pe care o emana 

apăsa greu în aer.  

-Ce ai face diferit dacă ai putea da timpul 

înapoi?  

Vlad nu răspunse imediat, semn că luase 

întrebarea în serios. Matei așteptă câteva minute 

fără a-i mai adresa vreun cuvânt, până când 

presupuse că tăcerea amicului său era, de fapt, 

răspunsul.  

-Le-aș da inima înapoi celor care le-am luat-

o degeaba. Roata s-a întors la un moment dat și 

pentru mine, înțelegi? 

Matei înclină din cap. Pentru un om care 

părea atât de dur și dificil, Vlad se dovedise într-

adevăr sensibil. Deci asta era, gândi Matei. Acest 

munte de nepăsare reprezenta doar modalitatea 

prin care putea să se protejeze singur de ceea ce 

nu îi era chiar indiferent, de amintirea unei femei 

pe care nu o uitase câtuși de puțin. Deși era 

interesat să mai afle și alte detalii, povestea 

completă, Matei își luă la revedere de la prietenul 

său și ajunse într-un timp record în propria-i 

cameră. Reușise într-un final să topească o 

infimă parte din acel neant de gheață, iar această 

izbândă îi oferea o satisfacție nemăsurată. Poate 

nu suntem atât de diferiți, își zise el somnoros. 

Poate… 
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Proză de Titu Dinuț 

CHILIPIRUL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firidon Cucunegru cercase de toate în viaţă. 

Afaceri peste afaceri, matrapazlâcuri şi şopârcăieli 

peste ciordeli şi mişmaşuri. Întinsese coarda atât cât 

să nu se rupă. Scăpase de fiecare dată din potlogării 

ca prin urechile acului, alegându-se însă cu cârcote şi 

zmârcote. De la o vreme parcă-şi mai domolise 

umbletul și săvârșeniile, angajându-se ca salahor la 

nou înfiinţata secţie de ceramică a primăriei din 

Ruptura. 

El povestea că într-o zi luase drumul înspre 

bălţile de la vărsarea Jiului în Dunăre, fiindcă auzise 

că pe acolo nişte ciobani ar avea un măgar de vânzare. 

S-a întors cu o aschimodie de animal numai coaste, 

bube şi păr, la urechile căruia trăgeau fără încetare 

plutoane de muşte de care ciudatul patruped se apăra 

cu îndârjire, scuturându-şi capul hilar, pufnind pe 

nările maronii, băloase şi sângerânde. 

De dus îl ducea la păscut pe islazul comunal, însă 

la întoarcere îl scăpa din frâu, iar alimănitul se dădea 

la iepele priponite pe marginea drumeagului din 

luncă. Le pufăia, le muşca, ba chiar le bătea cu 

caricaturile-i de picioare, încât urgisitele păşunătoare 

rupeau pripoanele şi fugeau cât vedeau cu ochii. 

După fiecare asemenea ispravă, urecheatul dădea 

buzna în vărzăriile satului, ori prin câte o porumbişte, 

să se cinstească pentru izbânzile repurtate... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Când s-a târguit cu bacii în bălţile Jiului, ăia s-au 

arătat mărinimoşi la preţ, încât i l-au vândut ieftin ca 

braga, cum spunea chiar Firidon. I-au pus apoi frâul  

în mână şi-au plecat într-ale lor, având însă grijă să-

şi ia mai repede tălpăşiţa. 

- Bă, staţi aşa! le-a strigat Cucunegru. 

- Ce-i, bă?  s-au speriat ei, crezând că muşteriul 

se răzgândise la târguială. 

- Cum îl cheamă? 

- Pe cine, mă? 

- Cum pe cine? Pe caracatiţa asta de care vă 

scăpai, că doar n-o să vă cer să-mi spuneţi numele 

funiei în care atârnă... 

- A-a-a! şi-au revenit oierii care însă nu se 

gândiseră niciodată să pună nume asinului.           

- Păi cum aşa? s-a-nvârtoşat Firidon Cucunegru.  

-Voi n-aveţi un nume cu care figurați la primărie, 

în registrul stării civile ? Pe el cum l-aţi botezat?  

- Păi vrei să-l treci în docomentele primăriei? 

- Nu, bă, dar să știu cu cine dialoghez la o adică... 

- Armstrong ! a răspuns unul dintre dânşii, mai 

tânăr, făcându-le cu ochiul celorlalţi. 

- Bravo, dom’e! Bine că nu l-aţi decretat 

Nabucodonosor sau Schopenhauer... Păi şi de ce i-aţi 

zis aşa, mă ? 

- Când îl apucă damblaua, cântă la trompetă mai 

abitir ca americanul... 

- Bine că nu l-aţi nominalizat şi la premiile 

Oscar... Pentru asta trebuia să se cheme Kata Manda 

Krakatoa Galapagos Burundi... 

 Ei au ridicat din umeri, privindu-se cu înţeles 

între dânşii, adică iartă-l, Doamne, că nu ştie ce 

scoate din gură. Şi s-au tot dus, lăsându-l pe 

Cucunegru la marginea stufărişului, să smucească de 

frânghia patrupedului Kata Manda Krakatoa 

Galapagos Burundi care s-a dovedit însă foarte 

încăpăţânat în privinţa plecării, de parcă nu ştia la ce-

i pot folosi cracii subțiri și nămoliți cu care fusese 

înzestrat de măgărița maternă...   

 L-a dus târâş-grăpiş până la marginea 

ştioarminei unde-şi parcase Trabandtul de culoare 

căcănie. A scos bancheta din spate şi a legat-o 

deasupra maşinii. Apoi s-a căznit de a împins 

pasagerul înlăuntru. A închis ermetic uşile hârbului 

de fier şi a priponit straşnic baragladina păroasă, 

lăsând-o însă cu capul scos pe una din ferestre, să aibă 

aer în timpul deplasării. 
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În tărtăreaţa aceea coşcovită care scotea 

vălămătuci de fum şi cotcodăceli de motor constipat, 

l-a transbordat prin sate şi bărăgane, mai bine de o 

sută de kilometri. A făcut popas doar în dreptul unei 

fântâni, de unde i-a dat lui Armstrong să bea apă chiar 

din pălăria pe care a umplut-o de mai multe ori în 

vălăul rece, căci musafirul nu s-a sfiit şi nici nu s-a 

lăsat rugat de două ori la adăpat. 

Cealaltă oprire a făcut-o la semafoarele de la 

Podul Gruii din Severin, înainte să ia calea muntelui, 

înspre Ruptura. Aici însă l-a lăsat norocul. S-a 

întâmplat ca motorul să dea câteva rateuri neaşteptate 

şi să leşine tocmai în mijlocul uriaşei intersecţii. 

Toate şpiţurile cu care atacase acceleraţia şi toate 

clinciurile aplicate cheii de contact, nu au izbutit să 

mai însufleţească obositele pistoane în doi timpi ale 

bătrânului mijloc de transport democrat-german. Nici 

imprecaţiile împopistrate cu sfinţi, arhangheli, 

diavoli şi origini materne, nici bruscările 

autoturismului, ori altercaţiile cu semenii pacifişti 

sau caustici, aflaţi prin preajmă, n-au avut sorţi de 

izbândă. 

Culorile semafoarelor se schimbau fără milă, 

coloanele de maşini se împotmoleau şi se descătuşau, 

şoferii claxonau, frânau, accelerau şi ocoleau, 

biciuindu-l pe Cucunegru cu sfaturi şi invective care 

de care mai domestice, ori pădureţe... 

Mai rău a fost cu pietonii care  au coborât chiar 

şi de pe trotuare, arătându-se interesaţi 

să cerceteze îndeaproape freza ciufulită de 

curenţi cumulați în timpul călătoriei, de către 

indigenul bălţilor jieneşti, sechestrat în bazaconia 

motorizată, dar amorţită în intersecţie. 

Erau ciorchini de lude şi pe terasele blocurilor 

din preajmă, fiindcă se apropia ora cinei, iar oamenii 

veniseră acasă de la serviciu şi tăifăsuiau la o gură de 

aer curat. Mulţi coborau scările şi veneau să îngroaşe 

rândurile curioşilor, martori la insolitul eveniment 

cvasirutier. 

Unii îl înrebau pe Firidon la ce este trebuincios 

asinul, alţii răspundeau ei înşişi că e bine ca omul să 

aibă acasă un instrument  sigur pentru declanşarea 

orei exacte, fiindcă în condiţiile actuale, timpul 

rămâne cel mai înverşunat duşman al omului... 

Câțiva s-au interesat dacă avutul dobândit era 

obştesc sau privat, ori dacă bussinesul fusese efectuat 

cu cardul, ori cu bani cheş, cu acţiuni imobiliare, ori 

tranzacţionale... 

Cei mai mulţi constatau însă starea fizică 

deplorabilă şi designul nesatisfăcător al produsului 

achiziţionat de nefericitul geambaş, făcând 

competente remarci estetice, social-filozofice, 

mercantile, ba chiar hermeneutice... 

 

 

 

-Managerie ambulantă... 

-Câştigă omul un ban cu mijoace 

parcimonioase... 

-Marfă sigură şi neperisabilă.. 

-Natratin Hogea în acţiune balcanică... 

-Tehnică păroasă multimilenară... 

-Progres social carpatin indubitabil... 

-Prosperitate băștinașă garantată.. 

În mijlocul rumorii generale, Firidon Cucunegru 

a coborât de la volan şi a ridicat capota. 

O undă de şoc a străbătut mulţimea care s-a dat 

înapoi, atacată de valurile aburilor neaşteptaţi. 

Impasibil şi cu discreţie, şoferul din Ruptura a refăcut 

câteva noduri la sârma de balot care gâtuia un soi de 

carburator ruginit. Apoi scuturându-și cu mărinimie, 

în stânga şi-n dreapta, mormane de praf îmbâcsit cu 

ulei ars şi apă de pe radiator, a revenit în scaunul său 

hârbuit şi lăbărţat. 

A răsucit de câteva ori cheia în contact. Motorul 

a câsâit o vreme, dând rateuri bizare şi împroşcându-

i pe curioşii poziţionaţi în dreptul eşapamentului 

mâncat de rugină, cu ghiulele de fum negru şi urât 

mirositor. Apoi, ca prin minune, a prins a toarce 

normal, conform tehnicii germane iniţiale, încât 

Cucunegru a putut să acţioneze în mai multe valuri 

maneta schimbătorului de viteze. Roţile au dat semne 

de viaţă, iar copitele lui Kata Manda Krakatoa 

Galapagos Burundi  au boncănit pe podea, în lupta cu 

echilibrul. 

Trabandtul şi-a luat avânt, cât pe ce să 

tamponeze parazitarul grupul staţionar din  faţa sa, 

apoi a părăsit zona, pe culoarea roşie a semaforului 

electric, spre spaima, enervarea şi stupefacţia 

celorlalţi participanţi la traficul rutier citadin... 

Tocmai atunci s-a întâmplat ca poznaşul Kata 

Manda să-şi scuture căpşorul cu urechi altoite, 

îmbâcsite de concluziile recentului simpozion stradal 

la care paricipase şi ridicându-şi botul către talgerul 

soarelui în asfinţit, să dea drumul unei salve de sunete 

demne de trompeta venerabilului Louis Armstrong...  

Partitura muzicală a speriat la început cea mai 

mare parte a asistenţei aleatorii, apoi gloata însăşi s-

a pornit să o acompanieze cu strigăte şi exclamaţii de 

diverse specii şi categorii sonice, unele chiar foarte 

apropiate de interjecţiile bravului interpret cabalin... 

S-au găsit chiar şi câteva puşlamale, mai iuţi de 

picior, care să însoţească o vreme echipajul 

firidonian. Asta până când roţile Trabandtului au 

prins ceva viteză şi s-au avântat curajos pe asfaltul 

vălurind de căldura verii, pătrunzând mai apoi în 

şiragul celorlalte mijloace de transport rutier, lăsând 

în urmă bătrâna cetate a Severinului şi apucând calea 

descongestionată a bulevardului dinspre munte. 
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Proză de Gabriela Mimi Boroianu 

Gâdilici şi degetele fermecate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gâdilici era un spiriduş vesel și trăia în țara 

spiriduşilor.  

Şi, cum avea un spirit mai aventurier, s-a hotărât să 

plece în lumea mare să vadă cum este, și, bineînțeles să-şi 

facă prieteni noi și să înveselească copii triști sau suparăți.  

Îndată ce se gândi el la lucrul acesta, se şi trezi într-o 

căsuță micuță la marginea unui orășel, căruia nu-i mai știm 

numele. Privi în jur curios observând jucăriile aruncate şi 

abandonate prin toate colțurile camerei şi copilul trist ce 

stătea cocoțat în vârful patului cu nasul lipit de geam.  

Se urcă şi el în pat, curios să vadă la ce privea copilul 

trist, pe fereastră. Câteva vrăbiuțe gureșe îşi spălau penele 

în praful uscat al curții şi sporovăiau vesele la soare. Şi 

totuși nu la ele se uita! Nici măcar la flocosul acela cu 

urechea zdrențuită, adunat din petice, ascuns pe jumătate 

în tufa de hortensii, căutând umbra. De gard stătea 

rezemată o bicicletă la fel de bosumflată ca puştiul din pat. 

Hm...!!! 

De ce ar sta un copil așa şi nu ar fi afară la joacă să se 

bucure de soarele vacanței? se întrebă Gâdilici curios. Ia 

să  cercetăm noi... şi începu să privească curios prin 

cameră, ca să găsească motivul pentru care puștiulică nu 

era afară la joacă așa cum ar trebui să fie într-o zi 

călduroasă de vară.  

Mda... cineva mutase patul la fereastră, îhî, şi măsuța 

lângă pat... şi pe măsuță așezase o sticluță cu apă, o farfurie 

cu fructe şi câteva felii de cozonac tare apetisante, care îl 

făcură pe Gâdilici să înghită în sec. Ceva mai deoparte mai 

multe cărți de colorat şi un penar plin cu de toate... daaa... 

prin toate colțurile camerei jucării de pluș, mașinuțe, cutii 

cu diverse jocuri la fel de triste şi supărate.   

Se vedea că se simțeau abandonate şi nebăgate în 

seamă.  

Deci ce se întâmplă aici?!  

 

 

 

 

 

Ar fi putut să întrebe jucăriile, că doar era un spiriduş, 

dar îi  plăcea să se dumirească singur, nu să se lase 

influențat de spusele altora. Jucăriile puteau deveni 

subiective.  

Deci... se întoarse către  puştiul ce oftă trist şi îl văzu 

cum se lăsa pe spate, rezemându-se de pernele  

pufoase şi colorate. Atunci văzu mânuța bandajată, şi cum 

băiețelul era îmbrăcat doar în maieu şi pantaloni scurți, îi 

văzu şi juliturile. Deci de aceea privea oftând  

pe geam! Se urcă iar în pat şi privi bicicleta rezemată de 

gard. Mda, nu mai avea roți ajutătoare. Va să zică învățăm 

să mergem fără ajutor. Asta e bine, dar până se vindecă 

mânuța trebuie să alungăm supărarea.  

Şi cum stătea Gâdilici, cu mâinile în șold, şi se gândea 

cum să facă, mămica intră în cameră cu un pahar de lapte.  

- Cine vrea puțin lăptic? Să prindă puteri ca Făt-

Frumos? 

- Făt-Frumos nu merge cu bicicleta!  

- Dacă ar avea bicicletă, sunt convinsă că ar merge! 

Şi fără roți ajutătoare!  

- Atunci ar cădea ca mine - zise puștitu îmbufnat 

arătând mânuța bandajată. 

- Da, dar el ar bea lăptic să-i crească puterile, să-şi 

vindece mânuța, să pornească iar în cucerirea lumii! El nu 

ar renunța așa ușor! 

- Atunci am să beau şi eu! 

Gâdilici privi scena şi foarte încântat de reacția 

puștiului se gândi la ceva. 

Așteptă ca puştiul să termine lăpticul din pahar şi 

când mămica întinse mâna să ia paharul, Gâdilici: țuști! pe 

mâna ei şi unde nu se întoarse mâna mamei, şi în loc să 

apuce paharul gol, începu să-l gâdile pe pici!  

- Ei, ia să căutăm noi, supărarea, s-o gonim!  

O fi pe sub brațul ăsta, nu e! O fi aici, la gâtuț? Nu e! 

la burtică? Şi unde nu se încinse o joacă între degetele 

fermecate ale mamei dirijate de Gâdilici şi puştiul supărat 

care începuse să râdă fericit, că dispăru toată supărarea şi 

puştiul mai că uită de julituri şi de mânuța lovită!  

- Mami, mami! Deja nu mă mai doare! O să mă vindec 

şi voi pleca iar cu bicicleta!  

- Da, puiul mamii, așa este! Dar până atunci, uite cât 

de supărate sunt jucăriile tale. Ce zici? Nu te joci puțin cu 

ele să uite?  

- Ba da, mămică! Așa am să  fac! Şi puştiul se dădu 

jos din pat şi începu să se joace cu mașinuțele şi ursuleții 

ce de-abia îl așteptau. 

Gâdilici, privind mulțumit la puştiul care uitase de 

durere şi începuse să se joace, îşi zise în sine lui, că e 

timpul să meargă mai departe.  

Aici misiunea era îndeplinită!   

Şi cum se gândi, se și făcu nevăzut!  

Plecase spre alți copii care îl așteptau... 
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Cald! Așa cald că atunci când călcam pe la 

prânz prin țărâna uliței, simțeam până în suflet 

arsura picioarelor . Mergeam încet, cu maica, 

străbunica mea, mergeam “la mort”. 

În satele din sudul țării, pe lângă Dunăre, mai 

cu seamă în Bistrețul vacanțelor mele, așa spuneau 

oamenii când participau la înmormântare… 

- Săru’ mâna, Da’ Ană ! 

- Să trăiești, Floareo ! 

- Da’ un’ te duci? 

- Ete, la mort … 

… 

Cu două seri înainte, când stăteam la linie, sub 

dudul mare, unde se adunau și mai bătrâni și mai 

tineri, se auziră de undeva, de departe, țipete și 

plânsete, voci multe . Femeile se opriră din “taină” 

și întoarseră capetele : 

- Ce-o mai fi, ghea? un’ s-aude? 

- Parcă -n răscruci... 

- S-or fi încăierat iar ai lu’ Gherasă! Rea 

fomeie! îl bagă-n pâmânt p- omu-su’!Unde-o fi 

beut, fa? 

Dar plânsetele erau așa...parcă altfel...parcă de 

durere, nu de ceartă.  

 

 

 

 

 

 

-Mă, zise nea Tudor, ian tăceț’ ! Ăla de pe 

bicicletă , de vine, nu-i Valică ? Muri careva,că-i 

cu capu’ gol ! 

Ne întorserăm toți cu privirea spre răscruci. 

- Bună sara , Valică ! Ia de stai o țâră, zise maica, 

cin’ muri, mă ? 

Bărbatul dădu piciorul peste cadrul bicicletei 

și cu pălăria într-o mână, pe coarne, se apropie 

încet : 

- Ăl mare a lu’ Vasile, Da’ Ană ! Ăl de era la 

marinărie. Ete acu’ veni Leana de la Poștă, că 

dădură ăia telegraf .Cică muri înecat. Căzu pe jos 

mumă-sa ! 

Omul vorbea rar, apăsat, dar cu o voce gâtuită. 

Mă uitai cum bărbații își dădeau pe rând pălăriile 

jos de pe cap . Femeile țipară scurt și începură să 

vorbească toate odată: 

- Liliiii, fată lică, fată lică! ăl de avea acu’, în 

octomvrie, nuntă! Ionel ! Săracă Măria, n-apucă să 

fie și „ia” soacră mare... 

În seara aia, oamenii vorbiră despre mort : 

- Na !Da’ ce cominte era! Ce flăcău 

frumos…Tinăăăr, tinăr! Și acu se libera...avea 

nunta pusă cu Nuța lu' Buzatu! 

Și-și amintiră ei de când era copil, ce și cum 

făcea, ce și cum vorbea. Fiecare spuse câte o 

întâmplare, de parcă toți trăiau în aceeași bătătură 

cu mortul. 

După două zile, pe la prânz, aduseră mortul 

acasă. Mă pregăteam să plec și eu cu maica, în 

răscruci. 

- Maică, zise bunica mea, să n-o lași să vadă 

mortul, m-auzi? Că s-o fi umflat și se sperie fata! 

- Vorbiși ! Las’ că bag eu de samă ce și cum! 

N-auzâși că-l și îngroapă? Cică e sicriu’ 

„coperit”... 

Maica își puse pe cap o basma neagra și luă 

două lumânări de lângă lampă: 

- Irina, du-te maică de culege nește gura leului, 

da’ să fie cu soț, auzi ? 

- Cum cu soț, maică? întrebai mirată 

- Adică ia și tu „fo” șasă or' opt, că „alfel” trage 

mortu’ după iel p-altu’ ... 

Memorialistică etnografică de Irina Florina Alexandrescu 

Și mireasa plângea în urma mortului 
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Plecarăm. În răscruci , se strânsese lume 

multă- femei, copii, bărbați. Și ce am văzut atunci, 

îmi rămase și azi amintire...ca un lucru și ciudat și 

frumos, dar o frumusețe dureroasă, cruntă! 

Cât era ulița de lungă, la fiecare poartă, 

femeile puseseră o cantă cu apă pe podeț și 

așteptau. Deodată, se auzi claxonul unei mașini 

care venea încet, cu farurile aprinse. Una câte una, 

femeile se închinau și aruncau apa din cantă în fața 

mașinii. Și cum se apropia mașina, începură să 

plângă. Aici, în sud, pe malul Dunării, la Bistreț, 

femeile jelesc mortul într-un fel anume...îi fac 

poezii, își cântă printre țipete și lacrimi durerea și 

chiar povestesc din viața celui dus... 

- Ionele maică/unde plecași mamă-leaaa?/ Ce 

făcuși aicișaaa?/ Că venea acu nunta/și plânge 

mireasa ta/ mă lăsaaaași tu singureaaaaa! 

Mama mortului , toată în negru, se bătea cu 

palmele peste genunchi și în spatele ei, zării mirată, 

o fată frumoasă ,îmbrăcată în mireasă, care plângea 

la rândul ei, lăsându-se în jos, spre pamânt. Un 

flăcău legat peste mijloc cu un ștergar țesut în 

război, cu alb și roșu, ținea sus, cu mâinile, un brad 

împodobit cu hârtie creponată, albă...dar îl ținea cu 

vârful în jos.. 

- Maică, de ce-l ține așa? E brad ca la nuntă! 

- Păi de, maică, dacă plecă dănac de pe 

lume...așa să țîne..să aibă umbră pe lumea ailaltă! 

La pălărie, flăcăul, ca toți bărbații, de altfel, 

avea legată o panglică,tot albă. Un om cu o goarnă, 

sufla din timp în timp din toți rărunchii.Suna si 

simteam pielea de găină pe mâini ... Atunci văzui 

că erau muzicanții de pe la nunți, dar acum cântau 

valsuri lente, cu ochii plecați și aveau toți ștergare 

legate la instrumente. 

O fetiță îmbracată în rochiță roz, cu funde 

mari, ținea tabloul mortului. Flăcăul zâmbea în 

poză, îmbrăcat marinar. O bucată neagră de pânză 

acoperea colțul tabloului și acolo era prinsă floarea 

pe care o poartă de obicei mirele la nunta lui. 

Eu, însă, rămăsei cu ochii la mireasă și începui 

să plâng, cu lacrimile mele de copil, când fata se 

agăță cu mâinile de sicriul închis, țipând : 

- Neic-al meu, neicăăăă...Ioneluș, ieși de-

acolo! M-auzi tu? Ieși că mă făcui 

mireasăăă...mireasăăă cum vroiai tu...Neicăăă! 

Și plângând și vorbind cu iubitul ei nenuntit, 

mireasa începu să meargă în urma mortului... 

PAPARUDELE 

 

 

Ei, călduri mari erau şi altădată...că mergeam 

desculţă pe uliţă şi-mi luau foc picioarele! Pe 

dalele de ciment de pe marginea drumului simţeai 

sfârâiala pân' la suflet... 

- Ce făcuși , ghea Ană, de unde luaşi apă...că 

auzii că-ţi secă fântâna? 

- Ce să fac, Lenuţo, mă duc în capu' satului cu 

căruţa! Rea căldura !Ne topim...Mi se uscară 

roşiile pe arac...Când dau să le ud, parcă mai rău le 

mănesc . Se supără Dumnezău pe noi, că de! Cin' 

ne puse?! nu luarăm oasele lu' Sfâtu' Ilie de le 

dusărăm la Maglavit? 

- Aşa, aşa! Auzi ghea, de ce n-om pune 

paparudele?Ia de zi-le tu astora, tigăncilor lu' 

Bălteanu, că să tot aibă cinci fete...să iasă cu 

paparudele, că nu mai putem! 

Aveam opt ani când vorbea maica, strabunica 

mea, cu ţaţa Lenuţa şi eu mă gândeam: Ce-or fi 

paparudele? şi de ce ale lui Bălteanu , ţiganul de 

peste drum de casa maicăi? Ce-o mai fi şi asta? 

Seara, se strânseră toţi sub dudul lui Ion a lu' 

Buzatu .. 

- Ce facuşi ghea Ană? Vorbişi? Că şi eu le zisăi 

ăstora ale lu' Spoitoru să iasă mâine la prânz, când 

e căldura mai grea. 

- Vorbii, ies mâine. Le taiai şi nişte creci 

subțiri de dud... 

Numai eu ştiu cum am dormit atunci.  

Veni dimineaţa....şi prânzul. Şi cum stam noi 

aşa pe prispă, odată se auziră voci de fete : 

PAPARUDĂ-RUDĂ VINĂ DE NE UDĂ CU 

GĂLEATA RASĂ, PLOILE SĂ VARSĂ! 

Eu o luai fuga spre poartă şi ieşii în uliţă. 

Maica venea şi ea repede după mine cu cantă plină 

cu apă. 

Doamne! N-oi uita câte zile am! Frumoase 

paparudele...ţigănci tinere, cu corpul de cătran şi 

ochii mari, cu gurile lor pline şi picioare 

jucând...erau acoperite peste sâni şi mijloc cu 

crenguţe de dud, legate de o sforicică....Ce păr 

aveau, despletit şi negru...unele mai nurlii , 

puseseră trandafir roşu.  

La fiecare poartă ieşea o femeie cu omul şi 

copiii şi arunca repede câte o cantă de apă rece, 

apoi se uita la cer şi făcea semnul crucii.... 
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Se infiorau ţigăncile sub apa rece şi ici şi colo 

ieşea câte un sân nurliu, dar ele mergeau cu capul 

sus şi se unduiau...Dănacii se uitau cu jind...şi mai 

auzeai : 

- Ia de nu te mai uita aşa, păcătosule...ce...iar 

să dau la sapă ? Făr' de apă, făr' de nimic? Făcuşi 

cruce, spurcatule? 

Şi ţigăncile tinere râdeau şi parcă mai rău se 

unduiau şi se stropeau pe faţa îmbujorată de 

căldură....Da! toate erau lăsate să facă paparudele, 

că doar ele chemau ploaia şi cu toţii ne holbam la 

aşa spectacol. 

E...trecură pe uliţă , plecară spre capu' 

satului.Eu mă uitam în urmă şi rămăsesem cu râsul 

lor sănătos în inimă şi cu bucuria femeilor când le 

udau şi făceau semnul crucii. 

După două zile, plouă! Se făcură gâldaie de 

înfundară toate podeţele, dar lumea râdea... 

- E, ghea Ană, nu zisăi eu că trebuia să punem 

paparudele? 

Eu, în ploaie, cu picioarele goale , cântam: 

PAPARUDĂ RUDĂ , VINO DE NE UDĂ 

...CU GALEATA RASĂ , PLOILE SĂ VARSĂ!!! 

 

 

Zânca 
 

 

Mi-o amintesc şi astăzi! Avea părul lung şi şi-

l împletea în cozi groase, apoi le răsucea cu 

meşteşug spre creştetul capului...parcă avea o 

coroană . Îşi punea flori albe în împletitură, nişte 

flori mici , nu le mai văd astăzi pe niciunde. 

O chema Zânca şi era cea mai frumoasă din 

sat. Nu doar din satul copilariei mele, ci din multe 

altele din jur. Era ţigancă, dar dacă o vedeai prima 

data , nu credeai! Nu aveai cum! Înaltă, cu ochii 

mari şi verzi, cu pielea transparentă parcă...părea 

venită nu ştiu de unde! Se purta în alb, o cămaşă 

albă, cu mâneci largi, din pânză de ie, dar fără 

cusături. Albă! Atât!...şi fuste lungi, tot albe, 

încrețite. Jos, la poale, le cosea ea un fel de valuri, 

aşa...ca o panglică îngustă, roşie! 

Zânca! Ieşea să ia apă şi ne opream toţi din joc 

s-o privim. Îi jucau sânii plini sub cămașă şi i se 

zăreau pulpele picioarelor lungi, în soare! Râdea 

rar şi atunci, doar cu fraţii ei foarte mici. În rest, 

stătea pe scările casei lor ţigăneşti şi-şi sprijinea 

bărbia în palmă, privind pierdută.... 

Nu ieşea vreodată în sat singură. În faţa şi-n 

spate mergeau doi câte doi, fraţi sau veri mai mari. 

Dănacii întorceau capetele cu jind, dar ea mergea 

cu capul ridicat, nu privea în jur...Doamne, ţiganca 

asta, fata asta tânără, avea o călcătură nobilă, un 

umblet de alt fel ! 

Să tot fi avut 17 ani, de nu mai multişor, 

atunci...Tac-su, Bălteanu, o tocmise de mică pentru 

Valter, un văr de-al ei...dar ştii cum? parcă era 

făcut pentru ea: înalt şi blond( cum rar e întâlnit pe 

la ţigani), dar cu ochii negri şi-o căutătură ...!!! 

Fetelor tinerere, ba şi fomeilor mai netrecute li se 

făcea pielea de găină când trecea pe uliţă. 

Zânca ieşea la poartă. Noi ne pitulam te miri 

pe unde, ne suiam pe garduri...să-i vedem! Ea se 

uita în jos! Numai în jos.Nu scotea un cuvânt ! El 

îi vorbea încet, o sorbea cu patimă din ochi, încerca 

s-o prindă de mână. Atunci, ea intra în curte, 

trântind uşa şi chipul ei atât de curat , liniştit, lua o 

întorsătură ciudată....o paloare...o, nu ştiu ce...dar 

părea moartă, părea ceva ""dat răului"", diavolesc! 

O singură dată am auzit-o zicându-i ca un 

şuier, ca un blestem, încet...o singură dată, 

privindu-l în ochi : 

- Tu n-o să-mi vezi faţa asta vreodată. Tu o să 

fugi când o să mă vezi! Tu o să verşi fiere, atunci! 

El incepu să râdă şi dădu s-o ia de mână , 

crezând-o înduplecată... Ea plecă iar în curte, dar 

cu un zâmbet pe faţă , un zâmbet ...aşa..de parcă 

îngheţarăm toţi pitacii suiţi pe garduri. Era atât de 

frumoasă în ziua aia! Se gătise altfel...cu trandafiri 

roşii în părul despletit, cu fusta şi cămaşa ca 

macul.La glezne îşi pusese nişte mărgele... Nu o 

mai văzusem aşa vreodată! Şi ne mirarăm, că ştiam 

noi...ţigăncile nemăritate nu se despletesc în drum!  

Zânca!O găsiră prinsă în năvod, în balta 

Bistreţului, cu gura deschisă larg, cu faţa umflată, 

cu ochii ficşi şi răi...şi diavoleşti ! Lângă, prins de 

mâna ei, era Toader al lu' tanti Lica, cel mai frumos 

flăcau din sat...dar el avea un zâmbet 

aşa...parcă...împăcat, pe faţă... 

Nu pot să uit în viaţa asta cum la mal, Valter 

ţiganul, în genunchi, vărsa ceva verde...apoi se 

ridică şi fugi...dând din mâini... 

Zânca! Doamne, urât blestemul tău , ţigancă 

frumoasă ! 
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Secvență memorialistică de Mihai BUTNARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-am tot gândit, dacă să scriu sau nu, 

despre meseria de ziarist. Am cam ezitat… Ce 

importanță are că ai scos timp de 14 ani un ziar 

local? Pe cine interesează că ai scris vreo 

10.000 de articole? Toate astea te califică să 

scrii despre meseria de ziarist? Nu știu dacă în 

calitatea de ziarist am fost mai inteligent și mai 

talentat decât alții, dar știu că am fost muncitor 

și atașat unor reguli pe care mi le-am impus. 

 Talentul de a scrie mi l-am descoperit 

întâmplător, după Revoluția din 1989. Pentru 

că eram fascinat de lumea cărților și a ziarelor, 

a cuvântului tipărit, simțindu-mă atras de 

cuvântul scris, am început colaborarea cu 

ziarul local „Radical” din Drobeta-Turnu 

Severin, condus de Ion Șerban Drincea, unde 

semnam articole de politică externă.   

 După ce m-am pensionat, m-am mutat 

la Orșova și, în 2004, am lansat ziarul local 

Gazeta de Orșova, care a apărut săptămânal 

timp de 14 ani. În total au fost 435 de numere, 

cu 8 pagini fiecare. Până la Gazeta de Orșova, 

ziarul cu cele mai multe apariții în localitate 

numărase 67 de numere. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce pot să spun despre o meserie, pentru 

care nu am avut pregătire specifică, dar pe care 

am practicat-o 14 ani? Ce pot spune despre 

satisfacția pe care am simțit-o când la 

chioșcurile  

de ziare din oraș ajungea ziarul și se făcea 

coadă cu cei care doreau să-l cumpere? 

 Meseria de ziarist nu te plictisește 

niciodată, îți acaparează tot timpul liber și viața 

personală. Dacă ajungi să fii contaminat de 

microbul presei, îți este imposibil să te lași 

ușor.  

Nu te plictisești pentru că zilnic faci ceva 

deosebit, întâlnești oameni noi cu povești  

diferite. Cunoști persoane din toate categoriile 

sociale. 

Această profesie mi-a oferit ocazia de a 

întâlni oameni, de la cei mai săraci (am 

publicat chiar un articol „Săracul săracilor!” 

despre cel mai sărac om din Orșova) și până la 

interviuri luate unor personalități care ocupau 

funcții de prim-miniștru și miniștri (Călin 

Popescu Tăriceanu, Ludovic Orban, Miron 

Mitrea, Eugen Nicolicea, Ecaterina 

Andronescu, Norica Nicolai, etc.). Statutul de 

ziarist îți oferă șansa de a accede la toate 

autoritățile locale și îți permite să beneficiezi 

de  notorietate, care îți răsplătește efortul 

intelectual depus. Ca  jurnalist înveți să fii 

receptiv, să fii atent la detalii și la ce se 

întâmplă în jurul tău. 

 Într-un an de zile am învățat cât într-o 

facultate. Am învățat autodidact, mai ales 

văzând și făcând. Mulțumirea vine când te 

trezești cu mesaje și apeluri telefonice în care 

mulți cititori necunoscuți îți spun că au citit 

articolul tău și le-a plăcut. Când sute de 

oameni, dacă nu mii, citesc articolele tale, 

realizezi că faci un lucru important și cei care 

te citesc îți împărtășesc părerea. Pe tot timpul  

Irezistibila atracție a ziaristicii 
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apariției ziarului am fost conștient că trebuia să 

fiu conectat cu tot ce mișca în Orșova. Meseria 

de ziarist este plină de dinamism și aduce 

provocări în fiecare zi. Inițial, nu-mi putem 

permite să angajez un alt jurnalist și trebuia să 

le fac pe toate - să scriu editorialul, să redactez 

știrile, să iau interviuri, să editez articolele, să 

fac fotografiile, să mă ocup de finanțarea 

ziarului, să fac munca de contabilitate, să 

particip la toate evenimentele locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Îți trebuie curaj să semnezi ce ai scris. 

Niște epitete mai tari, niște comparații mai 

dure sau niște concluzii greșite te pot trimite la 

tribunal. Ca ziarist trebuie să cunoști 

instituțiile, lumea culturală, politicienii, 

sportivii, vedetele locale, curvele și interlopii. 

S-a spus pe bună dreptate că jurnalistul 

este „câinele de pază al d emocrației”. Fără el 

nu s-ar ști și nu s-ar demasca abuzurile și 

injustiția celor din administrația publică. Ca 

ziarist trebuie să ai o personalitate puternică, să  

 

 

dispui de capacitatea de a prezenta informațiile 

într-o manieră precisă, atrăgătoare, care să 

stârnească curiozitatea. Pentru asta trebuie să 

dispui de cunoștințe multiple și variate, să ai 

talent și ușurință la scris. Meseria de ziarist este 

una de acumulare continuă în care înveți 

libertatea de a gândi și capeți încredere în 

judecata proprie.   Au fost dese situațiile în 

care, pentru un editorial, am muncit câte o 

săptămână, șlefuind cuvintele, întorcându-le 

pe toate fețele. Recunosc însă, că am trăit 

plăcerea de a scrie ce vreau, fără să fiu 

cenzurat. 

 Mărturisesc că, la începuturile mele în 

presă, am studiat articolele lui Victor Rusu, Ion 

Șerban Drincea, George Burețea și Dumitru 

Ionașcu, cu pixul în mână. Prezentându-i lui 

Dumitru Ionașcu un articol ce urma să fie 

publicat, acesta m-a pus să-l refac, să prezint 

aceleași fapte și idei, dar întrebuințînd doar 

jumătate din cuvintele din articolul inițial. Am 

învățat meseria furând din talentul și 

experiența altora. Nu studiile te fac ziarist, ci 

spiritul de observație, talentul la scris și 

capacitatea de a  distinge binele de rău. Nu ai 

ce căuta în meseria asta dacă nu ai cunoștințe 

temeinice de istorie, de psihologie, sociologie, 

literatură și admnistrație. Un jurnalist adevărat 

trebuie să aibă capacitatea de a zâmbi și glumi 

cu oameni pe care nu-i suportă sau să ia 

interviuri unor politicieni mincinoși și aroganți 

pe care nu-i apreciază. 

 Spre deosebire de profesii precum 

medic, magistrat, aviator și altele, oricine poate 

deveni ziarist, fără să aibă nevoie de vreo 

acreditare specială. Este însă obligatoriu însă 

să ai o cultură generală bogată, să ai pasiune 

pentru citit, să fi citit mult în viața ta și să ai 

capacitatea de a folosi cuvintele cu iscusință. 

Să scrii simplu, curat, repede și bine. Un 

jurnalist bun trebuie să prezinte faptele așa 

cum sunt, să verifice informațiile înainte de a 

le publica, să prezinte punctele de vedere ale 

tuturor părților implicate. Și încă ceva - este 

obligat să protejeze identitatea surselor. Un 

ziar rezistă pe piață atât timp cât răspunde unor 

așteptări ale cititorilor. 
 



 

CALIGRAF, Anul XX, Nr. 15 (110), 2020 

53 

Turciții 

 

 

 

 

 

Doina DABIJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnitorii noștri dintâi – Mircea cel 

Bătrân, Ștefan cel Mare, Petru Rareș, 

Mihai Viteazul au fost mai întâi de toate 

creștini, apoi și domnitori.  

Niciunul dintre ei n-a fost „comunist” 

cum afirmă unii „istorici”  făcuți peste 

noapte de actuala guvernare.  Scopul 

fiecăruia dintre ei a fost același: să-și apere  

țara și să nu lase pe nimeni să pângărească 

istoria, limba și identitatea românească, 

gândul lor fiind mereu la binele poporului 

și inima – în palma Celui de Sus. 

Unii sus-puși, din păcate, nu-și au nici 

mintea îndreptată spre binele țării și nici 

inima întoarsă către Dumnezeu. Și, nu știu 

din care motive, se grăbesc tot timpul să  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smulgă din pământ rădăcina neamului 

nostru, ca și cum ei n-ar face parte din el. 

De aceea își vând cu ușurință sufletul 

Satanei, obligând acest popor să vorbească 

cu gura închisă, punându-ne lacăte până și 

la gânduri. 

Iar dacă îndrăznești să-ți șoptești 

identitatea sau să afirmi că aici a domnit 

Ștefan cel Mare,  

ei îți vor declara că domnitorul valah (așa 

și-a spus chiar el, și – nicidecum 

„moldovean”), a  

fost și el „comunist” și a avut „steagul 

roșu”, numai ca să le dai crezare.  

Însă dacă am putea să le auzim nu doar 

discursurile de la televizor, dar și ceea ce 

gândesc, probabil că ne-am îngrozi de ce-i 

în mintea acestor „Ilieși-vodă” turciți. 

Dar cred că undeva mai există totuși o 

speranță. Și ochii lor orbiți de nevedere se 

vor deschide și își vor aminti cine sunt, 

cerându-i acestui popor iertare.  

 

Postări curioase 

 

Pe lângă avantajul de-a cunoaște 

oameni frumoși și de-a ne descoperi unii 

pe alții, trebuie totuși să recunoaștem că 

rețeaua de socializare facebook reușește 

să ne răpească clipe nenumărate. Dar, pe  

lângă postările care te binedispun și-ți fură 

de multe ori câte un zâmbet, nu putem să 

Scrisori din Basarabia 
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nu observăm și unele care par totuși 

exagerate.  

Iar dacă până nu demult îi întâlneam 

pe facebook și pe sfinți, care ne cereau 

câte un like, iată că mai nou însuși 

Dumnezeu ne cere să-i demonstrăm 

credința și dragostea, tot pe facebook, cu 

următoarele mesaje: „Dacă mă iubești, 

scrie aici Amin” sau „Să nu treci mai 

departe fără să-ți pui o dorință” sau „Ai 

curaj să scrii în acest moment: „Te iubesc, 

Iisus!” 

Și mă mir, pentru că nu m-am gândit 

până acum că trebuie să-mi demonstrez 

iubirea pentru Dumnezeu pe o rețea de 

socializare și nici la faptul că Domnul îmi 

poate împlini orice dorință, uitându-mă 

numai pe ecranul telefonului. Sau că se 

bucură mai mult de un Amin pe facebook 

decât atunci când spunem cu adevărat o 

rugăciune.  

Dar, postând astfel de mesaje nu ne 

asemănăm decât cu femeia pe care, atunci 

când se întoarce de la biserică, bărbatul o 

întreabă:  

– Cum a fost? 

– Frumos! 

– Dar despre ce-a vorbit  

părintele? 

– Despre păcat! 

– Și ce-a zis? 

– Că e împotrivă! 

Așa suntem și noi, ne place să 

ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, dar mai 

mult din patul în care dormim, crezând că 

în tot acest timp  și Atotțiitorul încă-și bea 

cafeaua sau se uită pe ecranul telefonului 

și așteaptă de la noi un like. 

 

 

 

 

Între urât și frumos 

Se spune că marii pictori ai lumii 

înainte de-a realiza un tablou important  

sau vreo icoană în biserică, țineau câteva 

zile de post sau chiar toată perioada cât 

dura lucrarea lor. Fiind convinși că-n felul 

acesta Cel de Sus le dăruiește mai mult har 

și-i ajută ca tablourile lor să fie 

desăvârșite.  

În acest fel proceda și marele sculptor 

Constantin Brâncuși. Lucrările lui fiind 

considerate până și-n ziua de astăzi 

neîntrecute. Dar,  gândindu-mă la 

Brâncuși am ajuns la concluzia că așa ar 

trebui să procedeze fiecare în meseria pe 

care o are:  și învățătorul, și avocatul, și 

judecătorul, și scriitorul, și deputatul etc. 

Despre acest lucru fiind convins și un 

medic care mărturisește că n-a intrat 

niciodată în sala de operații  fără ca mai 

întâi să se roage.  

Însă, dacă ar proceda în felul acesta și 

omul politic, ministrul sau deputatul sunt 

sigură că ar face legi mai bune, 

președintele s-ar gândi mai mult la binele 

țării decât la binele propriu, vânzătorul n-

ar mai îndrăzni să mintă, iar învățătorul ar 

educa și mai bine copilul care i se 

încredințează. Dar acest lucru e valabil și 

pentru ziariști și scriitori, operele lor ar 

deveni numai mărturisiri, iar pixul pe 

care-l țin în mână s-ar rușina să scrie 

cuvinte nepotrivite și nedemne. Pentru că 

textele pe care le citim au o încărcătură  a 

lor bună sau rea. Acestea pot aduce atât 

bucurie, cât și multă dezordine 

sufletească. Influențând nu doar opinii, 

dar și destine.  

Iar pentru a ne exercita meseria cu 

demnitate, suntem datori să știm, ca să-i 

putem ajuta și pe alții, să  deosebim urâtul 

de frumos. 
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MERIDIANE de Dan Sebastian BUCIUMEANU 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Când a căzut comunismul am intrat exultând în 

camera tatei. Ne-am îmbrățișat și am plâns amândoi: 

Tată, am strigat, suntem liberi! Au căzut sârmele 

lagărului în care am trăit până acum! Lumea-i a noastră! 

Vom merge la Viena!, la Roma!, la New York!  

       A fost apoi o teribilă deziluzie pentru amândoi. 

Tata s-a stins curând, iar eu am învățat cu amărăciune 

lecția crudei realități că locul cortinei de fier l-a luat de-

acum cortina de dolari, mai apoi de euro... Visul vieții 

mele a fost și este să văd New Yorkul și în special 

Broadwayul , să fiu un „Birdman“ deasupra miracolului 

american ce a hrănit din copilărie sufletul meu. Sunt 

însă sărac, un profesor pensionar sărac care mi-am scos 

primele cărți cu oneroase împrumuturi la bănci și ultima 

carte, a tatălui meu, prin sacrificiul financiar al soției 

mele și umilitoare sponsorizări, trăiesc dincoace de 

zidul subzistenței precum mulți… Ani de zile mi-am 

subvenționat băiatul, student și apoi masterand la 

Timișoara, orașul care a fost și al studenției mele. Și-am 

îmbătrănit și mi-a îmbătrânit și visul de a vedea 

vreodată THE BRAVE NEW WORLD…  

        Și totuși Et in Arcadia ego! Transferul imediat 

într-o altă temporalitate, de care vorbește Guy Scarpetta 

în „Elogiul cosmopolitismului“, l-am trăit pentru o 

clipă, lumina orbitoare din New York, de care se mira 

Matisse că e atât de mediteraneană, am trăit-o, 

transferul imediat într-o altă temporalitate, rapid, ritmat, 

multiplicat, un sentiment aerian de beție, 

MANHATTAN TRANSFER! Toate astea după ce am  

văzut împreună cu băiatul meu minunatul film al lui 

Innaritu, BIRDMAN a cărui acțiune se petrece în 

labirintul visceral al lumii unui teatru de pe Broadway  

 

 

 

 

 

 

focalizând pe tribulațiile unui regizor, pe ambiția lui 

odinioară protagonist al unor thrillere magice de 

sublime efecte speciale pentru tineret — de a pune în 

scenă jucând și ca actor, în ciuda acrelilor doamnei- 

critic- teatral-cu-renume, o piesă din repertoriul desuet 

cehovian american… unde la premieră, după atâtea 

morți fictive la repetiții, se moare pe scenă zburându-ți 

creierii literalmente (în realitate rămânând fără nas!), 

dar ce importă! având tu pe Celălalt în tine, cel venit ca 

un asteroid pe pământ și rămas în tine, sosia ta înaripată, 

daimonul tău histrionic în fața căruia, precum în vis, nu 

există moarte și care acum, scăpându-te pe fereastră, te 

poartă lin și ferice cu aripile-i viguroase deasupra 

magnificilor avenues și amețitorilor zgârie- nori până ce 

te vei pierde în ochii fiicei tale ca o pasăre în azur… 

       Mulțumesc, Hannelore, tu, care  „Pe malul 

altui timp“, surioară spirituală, te-ai gândit la mine. Îmi 

vorbești de un dar pe care ai dori să mi-l faci. Darul 

neprețuit ești tu, cu tot ce ai însemnat și însemni pentru 

mine.  Tu ești visul Americii mele intime (fiecare cu 

America lui, aș putea spune!),  aceea care nu mai are 

nevoie de Columb. Ea e descoperită mereu înlăuntrul 

nostru, „e tărâmul spre care se tinde cu aceeaşi speranţă 

şi cu aceeaşi încredere a primilor emigranţi şi a oricărui 

om hotărât să apere, cu preţul trudei şi al greşelii, 

demnitatea condiţiei umane“.  Ești visul Teatrului Liber 

din Oklahoma din finalul „Americii“ lui Kafka, un pasaj 

pe care îl recitesc mereu și mereu, atât de mișcător de 

fiecare dată, unde ne putem angaja cu toții, noi ăștia, 

iubitorii de frumos și frumusețe, logodiți de timpuriu cu 

entuziasmul; sunt acolo joburi pentru toată lumea. Un 

Teatru care poate folosi pe oricine… Fiecare la locul 

său… O salvare pe care o oferă arta într-o utopia literară 

unde comunitatea se găsește sub zodia frumosului care 

face pe oricine util.  

Mă regăsesc, dragă Hannelore, în Zueignung-ul din 

Faustul goethean dăruit mie de tata, după „Divina 

Comedie“ a lui Dante (îți amintești de acei „Clasici ai 

literaturii universale“ cu coperți înflorate  din deceniul 

5 al secolului trecut?)  la aniversarea celor 13 ani ai mei 

de atunci cu dedicația: „Lui Dan, pentru a se  pătrunde 

de  umana  comedie a lumii“. Vai, cum m-am mai  

pătruns!  

„…Fiori mă iau și lacrimi, lacrimi printre gânduri, 

/ Bătrâna inimă devine moale, blîndă, / Ce e de față 

vede-se ca-n depărtare / Și ce a pierit aievea e ca o 

izbândă.“ 

MANHATTAN TRANSFER 
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„Banchetul” lui Dumitru Velea 

Revista revistelor de Tudor NEDELCEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unul dintre celebrele Dialoguri ale lui 

Platon este, fără îndoială, Banchetul, „cartea 

descrierii, în esență a setei de eternitate, sub chipul 

dragostei”, cum îl descrie Constantin Noica, 

avizatul comentator al vieții și operei filosofului 

Atenei. Este, credem, motivul pentru care Dumitru 

Velea a denumit revista pe care a fondat-o în urmă 

cu cinci ani, la Petroșani, cu titlul Banchetul. Sub 

același titlu i-a apărut și volumul sau de eseuri din 

1984, la Cartea Românească. Pusă sub egida 

Uniunii Scriitorilor din România, Banchetul este 

revista Fundației Culturale „Ion D. Sîrbu”, pe care 

tot D. Velea a înființat-o și o conduce. Un scurt text 

pe coperta 2 (interioară) explică programul 

publicației: „Revista «Banchetul» găzduiește tot 

ceea ce înseamnă cultură, de la valorile materiale 

la cele spirituale, de la valorile-mijloc la valorile-

scop (îndeosebi). (...) Va căuta ridicarea la 

concept” (subl. revistei). 

Pe coperta întâi a acestei reviste tip carte 

sunt două frontoane cu portrete ale personalităţilor 

culturii noastre, începând cu Cantemir şi încheind 

cu Ion D. Sîrbu şi două texte așezate cu subtilitate, 

unul la portretul lui Eminescu: „Cultura e puterea 

popoarelor” și altul la cel al lui Sîrbu: 

„Trecătorule, nu mă judeca după cele ce le-am 

făcut, ci după cele ce le-am refuzat a le face!” – 

ambele texte actuale și semnificative pentru 

conținutul și tendința  publicației. Iar pe ultima 

copertă, iarăşi ca un fronton, artefactele cu însemne 

alfabetice de la Tărtăria, spre a marca vechimea  

 

 

 

 

 

 

noastră aici şi un continuu recurs la istorie; şi un 

text ca o maximă, care se schimbă de la număr la 

număr, nesemnat dar bănuind a fi al redactorului 

şef, ce o concepe: „Arta este o problemă mai 

importantă decât viața, deși fără viață ea nu 

există”. 

Colectivul de redacție este unul competent, 

profesionist, cu semnatari din ţară şi din diaspora. 

Redactor șef este, așadar, fondatorul (și 

finanțatorul ei), Dumitru Velea, avându-i 

consultanți literari pe profesorul și scriitorul 

craiovean Marian Barbu și Mariana Zavati Gardner 

(U.K.), secretar general de redacție Mihai Barbu, 

iar dintre redactori să menţionăm doar pe cei mai 

cunoscuţi: N. Georgescu, Iulian Chivu, Menachem 

M. Falek (Israel), Ion Herghiduș, Ion Pachia 

Tatomirescu, Boris Mehr, Dumitru Ichim 

(Canada), Adrian Ţion, Dumitru Hurubă, Andreea 

Maftei, Baki Zmeri, iar colaboratori permanenți 

fiind Cornel Nistea, Christian W. Schenk 

(Germania), A. I. Brumaru, Dragoş Niculescu, 

Nicolae Bălașa, Iulian Cătălui, Dan Dănilă 

(Germania), Dumitru Augustin Doman, Angela 

Nache Mamier (Franţa), Marin Iancu, sau Lucian 

Avramescu. 

În recentul număr al revistei „Banchetul” 

(nr. 55-56-57, iulie-august-septembrie 2020), 

întâlnim nume sonore și studii pertinente, cum sunt 

cele semnate de Mirela Savin despre Ana 

Blandiana și amprenta românească a liricii sale, 

Magda Ursache, Ne «distanțăm» de Istorie? (se 

întreabă în titlul, răspunsul fiind afirmativ, „iar 

risipitorii de țară se distanțează de toate, în afară 

de interesul personal”), V.G. Paleolog, Brâncuși 

sau înțelepciunea sculpturei (studii din 1978), C. 

Zărnescu, Brâncuși, Transilvania, Paleolog, A. I. 

Brumaru, Reverii... etnohermeneutice, Ion 

Hirghiduş, Experienţa poetică a gândirii – 

întemeiere şi posibilitate de sine, Dragoș 

Niculescu, Gândirea simbolică la Mircea Eliade, 

N. Bălașa, Ratarea râtaților, Marian Barbu, 

Privind trecutul în oglinda timpului, D. Velea, Ion 

D. Sîrbu: „Vă sărut ca pe drumul Damascului”, 

Livius Petru Bercea, Marin Sorescu – insurgentul 

necunoscut, Emanuela Bușoi, Odette, daimonul 

interior, Maria Daniela Pănăzan, Poezia religioasă 

a lui V. Voiculescu etc. 

 



 

CALIGRAF, Anul XX, Nr. 15 (110), 2020 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evident, o scară autentică de valori. După 

publicarea unor poezii eminesciene în limba lui 

Baudelaire, a lui Goethe și Shakespeare, urmează 

recenzia cărții lui Stan V. Cristea Eminescu și 

Teleormanul de Iulian Chivu, Diandra David scrie 

despre Eminescu, chipul de aur, cunoscutul 

eminescolog, N. Georgescu, susține un serial, 

Postumiada? Un nod gardion în eminescologie, I. 

Pachia-Tatomirescu, Dorul nemuritorului dac. Se 

publică multă poezie, semnată de autori consacrați 

(L. Avrămescu, Mircea Ciobanu, Ileana 

Mălăncioiu, Al. Philippide, D. Velea) la mai puțini 

cunoscuți, tineri, dar mai toţi membri ai USR: Doru 

Roman, Ana Ardeleanu, Dorina Brânduşa-Landen, 

Al. Cazacu, Nicoleta Crăete, Denisa Crăciun, Oana 

Calusa, Evelyne Croitoru, Any Drăgoianu, 

Andreea Maftei, Mihaela Oancea, Ana Podaru 

(inedite), Emanuel Pope, Dumitru Toma etc. sau 

străini (Ani Lorei Mainka, Salah Stetie, Jim 

Lindop, Rainer Maria Rilke, Dorit Silberman etc. 

apoi proză, eseuri, critică literară, cronici despre 

artele spectacolului, despre muzică și chiar despre 

sport. „Banchetul” lui Dumitru Velea se vrea a fi 

un ospăţ spiritual, adunând convivi şi reprezentanţi 

ai mai multor valori ale culturii: de la filosofie la 

istorie, de la arta cuvântului (cu poezia, proza şi 

critica literară) la artele reprezentării, de la „Vis 

Plastica” la muzică şi sport, şi nu în ultim, 

secţiunea „Nihil Sine Deo”, care leagă tot şi 

rezonează cu prima secţiune „Conştiinţa noastră 

mai bună”, numită astfel cu vorbele lui Constantin 

Noica. Există o secţiune şi pentru „Fraţii noştri de 

peste Prut”, ca semn al unităţii existente prin 

cultură. 

În fine, o revistă-carte, substanțială și sub 

aspect grafic (număr ilustrat cu lucrări ale 

plasticianului Aldyn Alexander), în format mare 

(23×29 cm), cu 260 de pagini, care îmbogățește 

benefic spațiul publicistic contemporan. 

Dar, cine-i omul care trudește la apariția 

acestei excelente reviste trimestriale? 

Născut în comuna Gostavățu (azi 

Dăneasa), județul Olt, la 29 ianuarie 1948, ca fiu al 

Bălașei și al lui Petre, Dumitru Velea și-a făcut 

studiile elementare în comuna natală (1955-1962), 

liceul la Drăgășani (1964-1969) și Facultatea de 

Filologie a Universității din Craiova (1969-1973). 

A fost referent literar (1976-1979) și secretar literar 

(1979-1991) la Teatrul de Stat din Valea Jiului, 

consilier cultural la Inspectoratul pentru Cultură al 

jud. Hunedoara (1991-1992), director al Teatrului 

din Petroșani (1992-2005), căruia îi atribuie 

numele Ion D. Sîrbu, secretar literar la același 

teatru (2000-2009). Este președinte-fondator al 

Fundației Culturale „Ion D. Sîrbu” din Petroșani, 

din 1991. 

Poet, eseist, dramaturg, editor, regizor, 

Dumitru Velea trăiește pe cont propriu drama 

intelectualului autentic din provincie, prea puțin 

cunoscut în Capitală, precum modelul său, Ion D. 

Sîrbu. Este editorul și istoricul literar cel mai 

constant și obiectiv care s-a ocupat de acest „Iov al 

epocii comuniste”, cum l-a definit pe Ion D. Sîrbu. 

Cu ilustrul cărturar petrilean, trecut prin închisorile 

roşii şi  exilat la Craiova, Dumitru Velea a purtat o 

fascinantă corespondență; de altfel, prin Fundația 

Culturală „Ion D. Sîrbu”, D. Velea i-a strâns şi 

editat publicistica în câteva volume, pe care le-a 

prefațat sau postfațat: Atlet al mizeriei, Obligația 

morală, Între Scylla și Carybda, Cu sufletul la 

creier, Râs-cu-plânsul nostru valah, Un deget pe o 

rană, Între timp, murisem, Printr-un tunel 

(corespondență, Ion D. Sîrbu-Horia Stanca). 

Dacă mulți alții se laudă postmortem cu 

„prietenia” cu Ion D. Sîrbu, turnătorii lui devenind 

„apropiați” sau prieteni, Dumitru Velea, care a 

purtat un pertinent dialog cu „jurnalistul fără 

jurnal”, este omul care tace și face, care a trecut de 

la vorbe la fapte. Este o dovadă în plus că valoarea 

este logodită cu modestia și bunul simț. Acesta-i 

omul Dumitru Velea, editor și colaborator la 

numeroase reviste, autorul unor impresionante și 

numeroase cărți. 
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 Din sătucul Șopotu Vechi al Almăjului și 

Banatului, am primit prin poștă, la 

redacție, două numere cu totul 

remarcabile ale revistei ,,Almăjul”, 

expediate de minunatul, tradiționalul 

dascăl și apostol al satului, Gheorghe 

Rancu-Bodrog, neobosit, pasionat și 

înzestrat cercetător științific al 

spiritualității, culturii și istoriei locale și 

naționale. 

    Sumarul generos al primului număr 

cuprinde articole, recenzii ample și 

contribuții științifice de o excepțională 

valoare documentară, ce livrează celor 

interesați în domeniu o bogată informație, 

în bună măsură, inedită. 

 

 

 

 

 

    Se reține, înainte de toate, excelenta, 

emoționanta cronică a marelui poet, eseist 

și critic literar timișorean, Eugen 

Dorcescu, la cartea ,,Istoria bisericelor 

ortodoxe din Almăj”, de Gheorghe 

Rancu-Bodrog, pe care o consideră cu 

justețe și indicibilă, emoționantă prețuire 

pentru autorul ei, ,,un studiu important, un 

studiu savant, conceput, însă și realizat 

(precizare importantă) de un învățat 

creștin, altfel spus : un studiu întreprins, 

desăvârșit și împărtășit cu deplină știință, 

dar și - deopotrivă – cu credință, nădejde 

și dragoste”. Iar vrednicului, 

prodigiosului autor, îi dedică, în finalul 

cronicii, o superbă, emoționantă frază 

omagială : ,,Truditor discret, absorbit de 

truda sa, străduindu-se a desluși 

minunatul basm calofilic  

al istoriei, culturii și ființei noastre, în 

tărâmul binecuvântat și fericit al 

Almajului, Gheorghe Rancu-Bodrog se 

dovedește, el însuși, prin slujirea sa de 

acum și dintotdeauna, un oștean  

credincios, jertfitor de sine, în trupele de 

elită ale lui Hristos-Împăratul Slavei” 

    Istoria bisericilor ortodoxe din Almăj 

este și tematica altor contribuții științifice 

din valorosul sumar al revistei. 

Semnalăm, în acest sens, amplul și 

substanțialul studiu monografic ,,Din 

istoricul bisericii ortodoxe din Petnic” de 

Gheorghe Țunea-Pârvovanu și studiul 

,,Popi de țară și apărători de țară“ de 

Alexandru Nemoianu. 

    Oameni de seamă ai Banatului, precum 

Dimitrie Țichindeal, Dositej Obradovici, 

Paul Lăzărescu, Mihai Roșu Martinovici, 

Timotei Popovici, dr. Alexandru Marta, 

REVISTA REVISTELOR 
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au parte de medalioane comemorative 

sau, mai important, de articole care conțin 

,,adăugiri”, ,,noutăți descoperite”, adică 

de informații inedite, obținute prin 

cercetare minuțioasă, aprofundată a 

documentelor de arhivă, despre viața și 

activitatea celor evocați de către autori de 

o aleasă ținută intelectuală :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Ilica, Vasile Iacob, Dumitru 

Jompan și Nicoleta Matei. 

    ,,Istoria neamului”, sintagmă recurentă 

în textele publicate în revista ,,Almăjul”, 

nu numai în acest număr, ci mereu, 

constituie un domeniu consistent, la cote 

valorice elevate, reprezentat de 

contribuțiile științifice și articolele 

semnate de Radu Mârza, George V. 

Grigore, Gheorghe Rancu-Bodrog și alții. 

    Istoria contemporană, de dată mai 

apropiată nouă, este abordată cu 

predilecție, în pagini de memorialistică 

vibrante, cuceritoare prin simplitatea, 

sinceritatea și fiorul nostalgic persuasiv al 

întregului demers recuperator : ,,Salut 

voios de pionier !” de Iosif Bădescu și 

,,Amintiri din deportare” de Angelica 

Herac. 

    Admirabil, emoționant, medalionul 

,,Achim Nica – doinitorul desăvârșit al 

Banatului” de Florina Civig. 

    Următorul număr al revistei ,,Almăjul” 

ne rezervă surpriza plăcută a două studii 

gândite și scrise cu profesionalism și 

rigoare științifică și abordând subiecte de 

actualitate, de un real, major interes : 

,,Factor terapeutic în lumea celor 

defavorizați” sau ,,O răsturnare de 

imagine a opiniei publice în societate” de 

Corina Tonita și ,,Principiul binefacerii și 

echității sau justiției. Analiză 

comparativă” de Alexandru Liviu Cercel. 

    Într-un mod foarte original conceput, 

,,periplul șopotean” cu titlul ,,Șopotu 

Vechi de ieri și de azi – oameni și locuri” 

de Iosif Bădescu, ajuns la a X-a secvență 

substanțială, în care autorul, folosind 

tehnica evocării de oameni, fapte și 

evenimente prin ,,istoricul” caselor din 

localitate, va îmbogăți, fără îndoială, la 

finalul remarcabilului său demers 

publicistic, bibliografia locală, cu o sui-

generis cronică incitantă, cuceritoare, 

scrisă cu mijloacele de expresie ale prozei 

memorialistice. 

    Mai semnalăm, apreciem și 

recomandăm cititorilor, pentru densitatea 

și ineditul informației încorporate, 

articolele, studiile și contribuțiile 

științifice ,,Credință, onoare și misiune – 

scurt extras din spovedania unui templier” 

de Ioan Bude, ,,Drama generalului Moise 

Groza. Și-a găsit familia decimată de 

holeră și a murit departe de Obreja !” de 

Cornelia Vlaicu și ,,Profesorul Pavel 

Ghimboașă, dascăl model” de Pavel 

Panduru. 

                       Cronicar de serviciu V.R. 
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