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               Daniel CORBU 
 

PASĂREA NEAGRĂ 
(Ultimul poem romantic) 

 

La o oră târzie din noapte pe când tocmai încetasem lucrul 
la „Tratatul despre laşitatea lumii de la origini 
până în prezent” şi urmăream pe internet 
cele mai negre ştiri când tocmai aflasem că 
în Costa Rica 
criminalitatea printre elefanţii albi crescuse îngrijorător 
că un bărbat aprins de viol a siluit nouă femei 
într-o singură zi undeva prin Canare 
şi mafiile au sechestrat din nou copilul 
miliardarului Hababis că lucrurile prinţesei Diana 
se vând prin talciocuri umbroase 
că la Holywood lui Shakespeare i se pune pe cap 
o cenuşă postmodernistă înecăcioasă 
acră şi grea ca un tren de soldaţi 
că nişte omuleţi verzi prieteni ai omului 
participanţi la Podul de flori intergalactic 
au mai ocupat trei insule în Pacific 
auzii un zgomot venind prin fereastra deschisă 
un zgomot prelung şi macabru ca de OZN-uri nervoase 
îmi dezlipii ochii de la multicolorul ecran internet 
şi văzui orbitoarea lumină cum vijelioasă  
              îmi intră în cameră 
apoi o rafală de aripi îngheţă încăperea 
lăsându-mă încremenit în barocul meu scaun pluşat 
şi deasupra şemineului un corb princiar se-aşeză 
privindu-mă fix. 
 

Ca-ntr-o filmică scenă parcă treceam prin coridoare 
                                     de spaimă 

decorticam clipe ratate într-un labirint părăsit 
dar eu nemişcat în scaun priveam deasupra 
şemineului englezesc unde se-aşezase strania  
imperiala pasăre neagră. 
Sufletul: nişte zgură acolo şi el gudurat la  
         picioare 
„Eşti Corbul lui Poe - îndrăznii să vorbesc aproape 
în şoaptă - prin urmare aripile tale sfârşituri anunţă. 
Spune-mi, de ce-ai venit corb apocaliptic 
misteriosule Corb?” 
 

Dar el stătea neclintit privindu-mă fix. 
 

„Ştiu că vei spune acum Nevermore - rostii apăsat –  
atâta poţi spune incultule Corb cobe voyajeră 
o ştiu de la Poe. Dar de ce m-ai ales 
chiar pe mine despicând un secol cu aripa neagră? 
Hai spune corb alegoric cobe a veacurilor 
poticnite-n visare eşti Viaţa eşti Moartea eşti 
înfăţişarea Ruinei?” 

 

„THAKATIMUNU SIPEDI” 
slobozi din ciocul regal pasărea neagră 
„THAKATIMUNU SIPEDI” se răspândi peste tot  
                                                            în camera 
tristă precum fiorul rece al morţii. 
„Spune-mi pasăre ocultă oricine ai fi 
această vorbă ciudată ce-nseamnă?” 
 

Dar Corbul rosti triumfal:  
„THA-KA-TI-MU-NU SI-PE-DI” 
 

„Din nou te întreb majestuosule Corb  
                           Thakatimunu Sipedi 
ce-nseamnă şi de ce schimbat-ai odată cu veacul 
acel misterios «Nevermore»? Şi de ce pe  
mine m-ai ales 
din cei mulţi lăsându-mă pustiu ca după 
            devastatoare beţii?” 
Dar Corbul răspunse fixându-mă  
cu privirea-i sticloasă: 

„THAKATIMUNU SIPEDI” 
 

„Şi acum încotro enigmaticule Corb 
când mi-ai turnat negreala misterului în suflet 
ca pe-un absint blestemat? Mai ştii ceva  
                                              despre Poe, 
cel mort într-un şanţ nu mult după ce i-ai dăruit  
straniul cuvânt «Nevermore»? 
Şi acum încotro? Spre Unde? Spre Când?” 
Răspunse Corbul privindu-mă fix:  
             „THAKATIMUNU SIPEDI” 
Deschisei Dicţionarul cel mare la T şi la S la P şi la 
ancestralul discutabilul Z al vechilor regi 
să nu pierd sensul ca Poe altădată 
înainte de-a dispărea strania apocaliptica  
                                           pasăre neagră: 
„Zopedi” = groapa timpului, „To axion esti”, 
                                          „Gnothi Seauton”, 
„Katimoris” = floarea sinucigaşă, „Katimos” = dună 
de amurg multicolor (Poate că aici ar trebui să-ngrop 
toate ideile despre lucruri). 
 

Grăbit răsfoii masonice cărţi, Gehena, Paideuma, 
Golemul, Caballa cu o mie de gângănii reci 
curgându-mi pe şira spinării 
uitând de pasărea vorbitoare până când 
auzii bătaia din aripi şi magicul Corb 
aşezat pe pervazul ferestrei rosti pentru ultima oară 
                                  THAKATIMUNU SIPEDI 
prin livada cu vişini depărtându-se 
printre zarurile şi tomberoanele nopţii 
depărtându-se 
 

în timp ce repetam zăpăcit 
„Gnothi Seauton” „Zopedi” „Imunu” „Katimos”  
                                                   “Spre Unde?” 
“Eşti Viaţa eşti Moartea?” „Eşti înfăţişarea Ruinei?” 
THAKATIMUNU SIPEDI  
    THAKATIMUNU SIPEDI 
Dincolo de bine şi de rău aşteptând zorii. 
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   Alina-Iuliana POPESCU 
 

Neomodernismul şi Generaţia ’60.  

Context ideologic şi cultural 
 

           Definind generaţia „Labiş”, într-un interviu acordat 
la Junimea 116, din 27 mai 1983, Marin Sorescu face 
următoarea mărturisire: „Eu cred că este o generaţie 
reală, chiar dacă, luându-i separat sau în grupuri de doi-
trei, vedem că nu se-mpacă-ntre ei... aceşti exponenţi ai 
generaţiei”

1
. Completarea pe care, ulterior, o face Iulian 

Boldea, cu privire la poezia şaizecistă, vine să confirme 
valoarea acestui grup ideologic: „În literatura română 
contemporană, anii ’60 sunt marcaţi, fără îndoială, de o 
revigorare a lirismului pur, după o perioadă aridă, în care 
dogmatismul lozincard impusese o poezie didacticistă, 
materializată în simple reportaje lipsite de fior afectiv ori 
de profunzime ideatică.”

2
  

            Şansa de a se face remarcată, a Generaţiei ’60 o 
constituie Revista „Luceafărul”, mulţi dintre scriitorii 
acestui grup ideologic debutând aici sau publicându-şi, în 
paginile ei, unele dintre cele mai bune scrieri. „În contextul 
epocii, «Luceafărul» se adresează, în primul rând, tinerilor 
scriitori, atât titlul publicaţiei, cât şi al uneia dintre rubricile 
importante («Dintre sute de catarge», care se ocupa 
exclusiv de autorii începători) expunând manifest intenţia 
de a aşeza revista sub egida geniului eminescian. Printre 
autorii publicaţi aici, se numără şaizeciştii: Nichita 
Stănescu, Marin Sorescu, Ion Gheorghe, Nicolae Velea, 
Fănuş Neagu, D. R. Popescu, Ioan Alexandru, Leonid 
Dimov, D. Ţepeneag ş.a.”

3
 Cu alte cuvinte, este vorba 

despre acei autori, care „s-au născut cu puţin înainte de al 
Doilea Război Mondial, sau în timpul lui, şi au început să 
publice în anii '58, '59, '60 ai veacului trecut, întâi prin 
reviste şi ieşind apoi cu primele volume”

4
.  

            Desigur, vorbim despre „o generaţie gata de 
ecloziune, după o perioadă aridă, generaţia numită pe 
bună dreptate, generaţia '60, găsind toate porţile des-
chise”

5
, cel puţin, la debutul acesteia

6
. „Cei care le des-

chiseseră nu erau activiştii, ci scriitorii şi, îndeosebi, criticii 
literari ai generaţiei anterioare, dogmaticii anilor '50. Aflaţi 
în posturi de conducere la reviste şi edituri, ei au spart 
lacătele şi colegii mei de generaţie, odată acceptaţi, s-au 
văzut încurajaţi prin toate mijloacele. Ei le-au prefaţat 
cărţile de debut, le-au remarcat fiecare articol sau carte, 
le-au sărit în ajutor de câte ori i-au simţit periclitaţi”

7
.  

            Din păcate, însă, aceste semne timide de dezgheţ 
nu vor avea viaţă lungă, întrucât insurecţia anticomunistă 
din Ungaria, a cărei înăbuşire Bucureştiul a sprijinit-o 
prompt, a creat „premisele revenirii la îngheţ, ceea ce s-a 
şi întâmplat chiar dacă nu brusc. Anul 1957 nu schimbă 
prea multe, dar 1958, 1959, 1960 reintroduc în România 
represiunea politică pe scară mare, cu arestări şi procese 
ale intelectualilor, soldate cu ani mulţi de închisoare, cu o  

 

dură campanie «antirevizionistă» şi anticosmopolită. 
Cenzura, controlul de partid redevin drastice. (…) I-a 
fost dat generaţiei mele să-şi înceapă drumul literar 
tocmai atunci, în climatul revenirii brutale la îngheţ 
ideologic, nevoită să se supună, pentru a se putea 
manifesta, rigorilor acestuia. Peste ani, rememorân-
du-şi începuturile poetice, Cezar Baltag va reflecta în 
termeni dramatici la cedările de atunci: «A fost preţul 
nemilos şi pe care n-am încetat să-l regret niciodată, 
pe care a trebuit să-l plătesc, ca să-mi pot face 
auzită vocea»”

8
. 

            Fie că este considerată de către unii o falsă 
generaţie, ea „nefiind o generaţie biologică, ci, mai 
degrabă, o generaţie estetică"

9
, care a avut ocazia 

să se afirme, la începutul anilor 60, cert este că 
acest grup ideologic reuşeşte să îşi traseze anumite 
principii solide şi datorită criticilor, pentru că, să nu 
uităm, „optzeciştii nu au mari critici literari. 
Noi, şaizeciştii, am avut vreo şapte şi îi enumăr, încă 
o dată, aici: Ion Negoiţescu, Lucian Raicu, Matei  
Călinescu, Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Mir-
cea Martin şi au mai fost. Iată explicaţia generaţiei 
noastre şi a productelor noastre”

10
.  

            Aşa cum „şi în pictură și în muzică și în lite-
ratură, o generaţie de creatori fără critici nu e posi-
bilă, toată literatura mare românească începe cu un 
mare critic, cu  Maiorescu, trece prin Ibrăileanu la 
Iaşi, trece prin Lovinescu la Bucureşti, Cioculescu şi 
alţii. Nu ar fi fost posibilă marea literatură modernă 
română, fără aceşti  mari critici, fără aceşti evalua-
tori,  chiar şi formatori, vorbeam de Lovinescu  ca 
formator al grupului de la «Zburătorul». Deci o ca-
renţă gravă a generaţiei 80 este că nu au profilat doi 
sau trei critici, cu excepţia lui Cărtărescu erijat în 
critic"

11
.  

            Şi, dacă pentru o literatură de calitate e ne-
voie de critici, atunci, cu siguranţă, tot criticii sunt cei 
care organizează şi sistematizează coordonatele 
unei epoci literare, stabilind ceea ce numim generic, 
canonul: „…o literatură fără constructe teoretice nu 
este numai cu neputinţă de studiat, dar şi cu neputin-
ţă de produs. Curentele artistice nu sunt căsuţe taxo-
nomice în care, ca într-un insectar, sunt ţintuiţi autorii 
[...], ci dominante umane, psihice şi artistice având 
un dinamism propriu. [...] Curentele furnizează auto-
rilor nu numai atitudinea filozofică şi estetică, ci şi o 
ideologie, un instrumentar tehnic, un sistem de va-
lori”

12
.  

            Adevărate mecanisme de reglaj şi de auto-
reglaj, prin care literatura îşi asigură propria evoluţie, 
curentele artistice impun canoane, iar dacă pornim 
de la premisa că literatura înseamnă în primul rând 
expresie, formă, o anumită modelare a viziunii 
asupra lumii a scriitorilor, putem constata că „orice 
schimbare de canon e sinonimă cu o modificare 
substanţială a paradigmei formale a unei epoci, a 
posibilităţilor sale de reacţie la stimulii realului. Evo-
luţia literaturii române nu e, în consecinţă, decât o 
evoluţie a modalităţilor expresive, o reînnoire a tipa-
relor formale în uz la un moment dat. Fiecare epocă 
literară ne propune, simplificând oarecum lucrurile, o 
anumită paradigmă stilistică, ce se pliază, evident, 
pe un anume orizont de aşteptare al cititorului. E cert  

 

(continuare în pag. 5) 

 



Boem@  1 / 2015 5 

                                                                                                                    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 4) 
 

că există întotdeauna un decalaj sensibil între aşteptările 
publicului receptor şi oferta scriitorilor dintr-o anumită 
perioadă istorică dată, astfel încât orizontul de aşteptare al 
publicului e mereu depăşit, surclasat de proiectele estetice 
mai mult ori mai puţin novatoare”

13
. 

           Desigur, se poate vorbi şi despre o existenţă a unui 
model paradigamtic general şi unul individual, dincolo de 
coordonatele specifice unui anumit curent artistic, existând 
şi coordonate variabile, specifice fiecărui autor, în parte. 
Generaţia 60 aduce, ea însăşi, astfel de exemple, care vin 
să dovedească posibilitatea ca un autor să îşi impună 
propriul canon individual, în faţa celui paradigmatic, deja 
existent şi unanim acceptat. Cu atât mai mult, cu cât 
această generaţie este una de legătură între două mari 
paradigme: cea modernistă şi cea postmodernistă.  
            Putem vorbi despre o incluziune – nu totală, însă – 
a modelului individual, în cel paradigmatic, iar, pe acesta 
din urmă, la rândul lui, să-l legăm de ceea ce Eugen 
Lovinescu înţelege prin binecunoscuta teorie a sincro-
nismului. Amintim una dintre afirmaţiile autorului, în acest 
sens: criticul consideră că toate manifestările de cultură 
ale unei epoci se dezvoltă din perspectiva unui spirit al 
veacului, sunt modelate de o tendinţă sincronă ce conferă 
anumite trăsături similare unor opere, autori, teme ori 
procedee din spaţii culturale diferite. Lovinescu vede în 
sincronism „acţiunea uniformizantă a timpului în elabo-
raţiile spiritului omenesc”.  
            Cu alte cuvinte, sincronismul exprimă o tendinţă 
unificatoare şi integratoare, centripetă şi nu centrifugă, 
tendinţă ce face ca manifestările artistice, literare, 
culturale, în genere, ale unei perioade să fie consonante: 
„Sincronismul înseamnă, după cum am spus, acţiunea 
uniformizatoare a timpului asupra vieţii sociale şi culturale 
a diferitelor popoare între dânsele, printr-o interde-
pendenţă materială şi morală. Există, cu alte cuvinte, un 
spirit al veacului sau ceea ce numea Tacit un saeculum, 
adică o totalitate de condiţii configuratoare a vieţii ome-
nirii”

14
. Astfel încât, conform aceluiaşi Iulian Boldea, 

„modernismul românesc este, s-ar putea spune, fructul 
unei sinteze între experienţă (tradiţie) şi experiment 
(noutate), desigur, în consonanţă cu spiritul veacului. 
Canonul modernist s-ar caracteriza, aşadar, prin spirit de 
noutate, voinţa de sincronizare cu sensibilitatea şi litera-
tura occidentală, cu spiritul timpului, asumarea sintezei ca 
argument al coerenţei şi organicităţii estetice. Canonul 
postmodernist, în schimb, are un caracter oarecum 
contradictoriu. Pe de o parte, postmodernismul e cu totul 
refractar oricărui canon, oricărei intenţii de canonizare, de 
uniformizare a literarului, preferând aderenţa la o 
perspectivă relativistă, multiculturalistă şi centrifugă”

15
. 

            Pentru a ilustra dinamica şi relieful schimbărilor de 
canon, în contextul literaturii române, Iulian Boldea 
readuce în discuţie modernitatea, din prisma câtorva 
trăsături definitorii: „Modernitatea e un concept estetic ce 
conotează, în primul rând, corespondenţa dintre opera de 
artă şi epoca în care ea este făurită, legătura strânsă, dar, 
în acelaşi timp atât de subtilă, dintre creaţia artistică şi 
mediul social care o generează. Miza modernismului e, în 
primul rând, autenticitatea, consonanţa dintre trăire şi 
operă, dintre textul literar şi emoţia estetică. Evident, 
elementul novator, noutatea e principiul fundamental al 
modernismului, chiar dacă raportarea sa la tradiţie trebuie 

 

mereu refăcută, în sensul că modernismul se ex-
primă pe sine, într-un mod naiv, în termeni de 
opoziţie faţă de o tradiţie anchilozantă, stagnantă, 
needificatoare. Modernismul e, aşadar, o expresie a 
unui anumit radicalism de expresie şi de conţinut, el 
înglobând în sfera sa orientări literare precum 
simbolismul, expresionismul, imagismul etc."

16
.             

  În completare, literatura europeană, care ghidează, 
în mod evident şi necesar, literatura română, descrie 
întreaga paradigmă a modernităţii ca fiind o literatură 
care se conduce după principiul decanonizării, al 
inovaţiei şi al introspecţiei absolute. Orientarea noilor 
direcţii în literatura europeană impune o mişcare de 
liberalizare masivă a actului creator; noua manieră 
de a face literatură reclamă tendinţa de manifestare 
a independenţei auctoriale faţă de orice şabloane 
etice, estetice sau sociale cu rol coercitiv: „Această 
tendinţă de poziţionare trimite, în aparenţă, la un 
spaţiu cultural al nimănui, spaţiu care înlocuieşte o 
raportare a literaturii de tip tradiţional la un sistem de 
repere bine  delimitat, cu unul al vidului cultural, al 
absenţei corespondenţelor şi al oricărui punct de 
referinţă. Ceea ce atrage în primă instanţă atenţia 
este vehemenţa cu care sunt negate întreaga litera-
tură, conceptele-cheie după care aceasta s-a ghidat 
secole de-a rândul şi tot ceea ce trimite la un atunci, 
care nu mai este în actualitate"

17
.  

    Cert este că întreaga paradigmă a modernităţii 
trebuie interpretată ca fiind premisă pentru post-
modernitate. Dacă modernitatea anihilează şi se 
opune, cu vehemenţă, într-un mod naiv, tradiţiei, cre-
zând că o poate anula, sau chiar anulând-o, uneori, 
în schimbul unor elemente cu totul noi, de expresie 
şi de conţinut, postmodernitatea reconstruieşte tradi-
ţia, fiind, totodată, o continuitate pentru modernitate.  
   Cert este că întreaga critică pledează pentru un 
modernism prolific, al cărui vârf este perioada sa de 
sfârşit, Generaţia '60, care recuperează deşertul 
proletcultist, îmbogăţindu-l. Scriitorul postmodern tră-
ieşte, însă, oarecum „apăsat de povara secolelor an-
terioare, fiind conştient că totul a fost deja scris. El 
trebuie acum să reinvestească fragmentele culturale 
cu sens, potrivit sensibilităţii sale. El respinge mime-
sisul, preferând jocul cu limbajul şi colajul de sintag-
me, de teme sau de motive din epocile literare apu-
se. Citatul ironic, jocul cu modelele prestigioase, 
parodierea modelelor, dialogul intertextual, para-
fraza, indică presiunea livrescului asupra existenţei. 
Graniţele culturale, limitele genurilor şi ale speciilor 
literare se anulează, literatura fiind înscenată, în 
mod ludic, fără tragism şi fără inocenţă. Fragmen-
tele, sintagmele, laitmotivele, atitudinile din texte ve-
nerate sunt reasamblate şi puse într-o nouă lume”

18
. 

Şi cum cea mai bună distincţie posibilă care poate fi 
făcută în evidenţierea unor elemente comune şi de 
diferenţiere, între modernism şi postmodernism, o 
realizează poezia, redăm cuvintele lui Nicolae Mano-
lescu, din studiul Despre poezie : „Poezia modernă a 
fost cea dintâi care a respins trecutul în întregul său. 
Un lucru exact invers se petrece în postmodernism: 
el nu numai că nu întoarce spatele poeziei moderne 
pe care, într-o anumită măsură, o recuperează, dar 
nu-l întoarce nici măcar poeziei mai vechi decât ea.  
 

(continuare în pag. 6) 
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(urmare din pag. 5) 
 

Este ca şi cum postmodernismul s-ar redefini printr-o 
dorinţă de înglobare a trecutului şi s-ar referi la toată 
poezia scrisă înainte (…). Poetul modern este de obicei 
«inocent» în raport cu tradiţia: se scutură de ea ca de o 
povară inutilă. Vrea să facă altceva decât înaintaşii săi. 
Sentimentul lui este unul de libertate împinsă până la 
anarhie. Pentru el, tradiţia este o povară purtată cu graţie, 
asumată critic sau ironic”

19
. 

 

   1Sursa: www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=9760/accesat      

martie 2012.  „Dar, relaţia a fost atât de pregnantă şi pentru că venea la 

un moment de ruptură şi prima care ieşea oarecum în faţă, făcând o 

legătură cu poezia dintre cele două războaie. Există multe talente în 

această generaţie şi talente destul de diferite. S-au bucurat şi de atenţia 

publicului şi de atenţia criticii. Nu toţi au evoluat în mod egal, unii cred 

că au avut o involuţie, s-au manifestat şi în alte genuri, dar, în orice caz, 

a rămas ca o generaţie de poezie.” 
   2Iulian Boldea, art. cit., p. 56. 
   3Sursa: http://www.revistaluceafarul.ro/istoric.html/accesat martie 

2012: „Primul număr al Luceafărului, revistă a Uniunii Scriitorilor din 

România, a apărut în Bucureşti, la 15 iulie 1958. Printre colaboratorii 

revistei s-au numărat deopotrivă mai toţi scriitorii importanţi ai 

literaturii române de după război. La conducerea publicaţiei s-au 

perindat, de-a lungul anilor, scriitori remarcabili, precum Eugen Barbu, 

Virgil Teodorescu, Ştefan Bănulescu, dar, după 1977, şi activişti 

ideologici, impuşi direct de partid, ca Nicolae Dragoş sau Nicolae Dan 

Fruntelată. După 1989, revista Luceafărul a apărut într-o serie nouă, 

iniţiată de Laurenţiu Ulici, devenit între timp şi preşedinte al Uniunii 

Scriitorilor. După dispariţia acestuia, publicaţia a fost condusă, până în 

noiembrie 2007, de prozatorul Marius Tupan. La ora actuală, când aşa-

zisele programe au devenit nişte instrumente îndeajuns de desuete, 

revista Luceafărul, revistă literar-culturală, îşi propune, mai presus de 

orice, menţinerea unei ţinute distincte, de echilibru critic şi intelectual, 

cu faţa atât la scriitor, cât şi la publicul cititor. Publicaţia trebuie să 

conştientizeze faptul că are şansa de a avea alături pe cei peste o mie de 

membri ai Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti.” 
   4Gabriel Dimisianu, Generaţia mea în anii ’60, în „România literară”, 

nr. 13 (2008), p. 7.  Cu privire la membrii reali ai acestei generaţii, 

acelaşi autor redă o întreagă listă de nume, precizând următoarele: 

„Când este să exemplificăm ne vin îndată în minte Nichita Stănescu, 

Petre Stoica, Cezar Baltag, Ilie Constantin, Ion Gheorghe, G. Tomozei, 

Ana Blandiana, Florin Mugur, Constanţa Buzea, Marin Sorescu, dintre 

poeţi, Ştefan Bănulescu, Nicolae Velea, N. Breban, G. Bălăiţă, D. R. 

Popescu, Sorin Titel, Augustin Buzura, dintre prozatori, Lucian Raicu, 

Eugen Simion, Matei Călinescu, Gheorghe Grigurcu, Valeriu Cristea, 

N. Manolescu, dintre critici. O câtime de aproximaţie trebuie admisă în 

plasarea acestor nume pe amintitele coordonate temporale. Tomozei, 

Mugur, Ion Gheorghe, ca şi Bănulescu sau Raicu au publicat ceva mai 

înainte de 1958, iar N. Manolescu ceva mai târziu (primul articol în 

1961, în «Viaţa Românească»). Toţi ilustrează însă, în percepţia 

comună, categoria «şaizeciştilor». Şi aş spune că şi Labiş, deşi a murit 

în 1956, o ilustrează, ca deschizător de pârtie. Nu l-a numit Eugen 

Simion, în Scriitori români de azi, «buzduganul unei generaţii»? Al 

cărei generaţii decât al aceleia din care au făcut parte L. Raicu, 

Tomozei, Florin Mugur, Ion Gheorghe, confraţii săi cu care a pornit în 

literatură în acelaşi timp?”. 
   5Vezi Nicolae Manolescu, Cum se debuta la începutul anilor '60, în 

„Adevărul literar şi artistic”, august 2011, p. 45. 
   6Generaţia '60 debutează cu aproximativ 20 de ani înainte, anii '60 

constituind doar apogeul, momentul de maximă prolificitate. 
   7Ibidem, p. 45. „Era o epocă nemaipomenită din toate punctele de 

vedere. Relaxarea devenise evidentă după ce conducerea PCR se 

asigurase că nu se vor petrece şi în România evenimente precum cele 

din Polonia, unde Gomulka fusese înscăunat prim-secretar, după ce 

fusese eliberat din închisoare, sau din Ungaria, unde avusese loc o 

adevărată revoluţie, ambele pe fondul destalinizării iniţiate de Hruşciov 

la congresul al XX-lea al PCUS din 1956. Mai mult, rămas,  printre 

puţinii lideri din Est, în fruntea partidului, Dej pregătea despărţirea de 

sovietici, care va avea loc în aprilie 1964”. 

 

   8Gabriel Dimisianu, art. cit., p. 8: „Marele nou val de repre-

siune politică îl explică unii istorici prin dorinţa lui Dej de a-i 

asigura pe sovietici că nu se va repeta în România ce fusese în 

Ungaria şi pot de aceea să-şi retragă trupele liniştiţi. Ceea ce 

Hruşciov a şi făcut în 1958”.   
   9Vezi O generaţie de creatori fără critici nu e posibilă. Dialog 

cu Nicolae Breban, în „Convorbiri literare”, decembrie, 2007, 

p. 5. „Am spus, mereu, că nu cred şi nu am crezut, niciodată, în 

generaţii. Eu am făcut parte dintr-un grup literar pe care l-am 

construit cu Matei Călinescu, Nichita Stănescu si Cezar Baltag. 

Mai târziu am aflat că suntem înghesuiţi într-o generaţie. Mai 

ales că atunci când ne-am lansat noi, generaţia 60, era o falsă 

generaţie, nu era o generaţie biologică, era o generaţie estetică. 

Când noi ne-am afirmat la începutul anilor 60, aveam în jur de 

treizeci de ani. Odată cu noi s-au afirmat mai tinerii Ioan Ale-

xandru, Adrian Păunescu, Constanta Buzea, Gabriela Meli-

nescu, Ana Blandiana. Deci s-au „lipit” de noi sau mai bine 

spus ne-am lipit unii de alţii, si tot cu noi s-au lipit cerchiştii de 

la Sibiu, foştii deţinuţi Ovidiu Cotruş, Ştefan Augustin Doinaş, 

Ion Negoiţescu, Nicolae Balotă, Ioanichie Olteanu şi Cornel 

Regman. Am fost, iată, trei promoţii estetice, şi noi am creat 

ceea ce se numeşte generaţia 60. În plus, ca să vedeţi ce falsă 

este denominaţia de generaţie, cu noi erau câţiva inşi care debu-

taseră cu zece ani mai devreme, sub faldurile „Scânteii Tine-

retului”, printre care au fost câteva nume care au intrat apoi în 

istoria literaturii: Nicolae Labiş, Nicolae Tic, Teodor Mazilu, 

Radu Cosasu, congeneri cu noi, dar deja „bătrâni” în literatură”. 
   10Dacă optzeciştii sunt reprezentaţi prin roman, şaizecişii sunt 

reprezentaţi prin poezie. Întrebat fiind de ce romanul optzecist 

nu a egalat, nici pe departe, performanţele poeziei şaizeciste, 

care „a ridicat ştacheta”, Nicolae Breban face următoarea 

aserţiune: „E greu de spus, dar este o explicatie. Optzeciştii nu 

au mari critici literari. Noi, saizecistii, am avut vreo şapte si îi 

enumăr încă o dată aici: Ion Negoiţescu, Lucian Raicu, Matei  

Călinescu, Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Mircea Martin şi 

au mai fost. Iată explicaţia generaţiei noastre şi a productelor 

noastre”. (Ibidem, p. 6). 
   11 Ibidem, p. 6: „de fapt, eu cred că Mircea Cărtărescu este mai 

mult ideolog decât critic, pentru că ceea ce face el nu este o 

evaluare obiectivă, calmă, critică a ceea ce se produce în gene-

raţia sa, care este generaţia cea mai activă încă astăzi, şi este un 

fel de ideolog estetic”. 
   12Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Bucureşti, 

Editura Humanitas, 1999, p. 309-310. 
   13Vezi Iulian Boldea, Canonul literar. Limite şi ierarhii, în 

Sursa: http://www.viataromaneasca.eu/arhiva/58_viata-roma-

neasca-3-4-2009 /34_ancheta/282_canonul-literar-limite-si-

ierarhii.html/accesat iunie 2010.. 
   14Ibidem: Lovinescu exemplifică: „Spiritul evului mediu, de 

pildă, se manifestă sub două forme: credinţa religioasă care-i 

determină întreaga activitate sufletească (literatura, arta, filo-

sofia etc.) şi provoacă în domeniul politic cruciadele, adică ex-

pansiunea occidentului spre orient, iar, pe de altă parte, în do-

meniul social, forma specifică a feudalităţii, de origine germa-

nică sau nu, în orice caz expresie a individualismului social, 

după cum stilul ogival este o expresie a misticismului”. 
   15Ibidem. 
   16Vezi Iulian Boldea, Canonul literar. Limite şi ierarhii, dis-

ponibil online la: http://www.viataromaneasca.eu/arhiva/ 58_ 

viata-romaneas-ca-3-4-2009/34_ancheta/282_canonul-literar-

limite-si-ierarhii.html/ accesat iunie 2010. 
   17Cornel Ungureanu, Geografie literară, Timişoara, Editura 

Universităţii de Vest, 2002, p. 57. 
   18Mircea Cărtărescu, op. cit., p. 52. 
   19Nicolae Manolescu, Despre poezie, Bucureşti, Editura Car-

tea Românească, 1987, p. 37. 
 

(va urma) 

 

 

http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=9760/accesat
http://www.viataromaneasca.eu/arhiva/58_viata-roma-neasca-3-4-2009%20/
http://www.viataromaneasca.eu/arhiva/58_viata-roma-neasca-3-4-2009%20/
http://www.viataromaneasca.eu/arhiva/%2058_%20viata-romaneas-ca-3-4-2009/34_ancheta/282_canonul-literar-limite-si-ierarhii.html/
http://www.viataromaneasca.eu/arhiva/%2058_%20viata-romaneas-ca-3-4-2009/34_ancheta/282_canonul-literar-limite-si-ierarhii.html/
http://www.viataromaneasca.eu/arhiva/%2058_%20viata-romaneas-ca-3-4-2009/34_ancheta/282_canonul-literar-limite-si-ierarhii.html/
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Poezii dedicate marelui POET 
 

Mihail GĂLĂȚANU 
 

- dulce lume, ce să-ți zic? - 

(moartea-mi stă. viața mea cură) 
în metru poporal, domnului cetățean mihail eminovici 
 

tânăr încă sunt, nu-mi pasă 
dacă țeasta-mi este rasă 
de a morții sexy coasă 
ca de fân, de florăreasă 

dulce lume, n-am să-ți zic, 
drăguliță, mai nimic. 
nici în gâlceavă nu sânt/decât cu al meu 
mormânt. 
dulce lume, ce să-ți zic? 

Mai o gură, o prescură, 
viața-mi stă moartea mea cură.  
viața-mi șade, moartea cură. 
moartea stă, viața de-mi cură. 

nu duc lipsă de nimic 
decât numai de vlădic. 
dulce lume, ce să-ți zic? 

 
Petre RĂU 

 

Eminescului 
 

Picură dorul care mă frânge 
Curge izvorul uitarea plânge  
 

Frunza în spuză pe creanga de tei 
Rumpe o muză în trecerea ei 
 

 

Noaptea învinsă se scurge firav 
Iarba surprinsă răsare suav 
 

Tresaltă dorul pe dealul pustiu 
Dulce amorul mai e încă viu 
 

Glasul de piatră curmă suspine 
Liră uitată vino la mine. 

 
 

Renata VEREJANU 
 

E puțin să-l admirăm 
 

Eminescu... 
E PUȚIN SĂ-L ADMIRĂM! 
Acest preludiu 
În flăcări dezgolite de scrum și întuneric, 
Reținut pe-o clipă 
Pe marginea râpei ce duce-n oricine, 
și răbdător oricum în crivățul credinței, 
hoinărind chiar și-n deprinderea de a fi: 
un arbore de-a fi, încuibat 
cu roada în ochii noștri, 
un vânt imens de solitar ce e 
râvnind clamoarea inimii senine, 
un larg de a fi 
menit de a prevesti și gândul cel distrat, 
un zid de a fi, dăinuind fiecare visare... 
EMINESCU... 
E PUȚIN SĂ-L NĂSCOCIM! 
E o necesitate a acestui popor, 
E o întâmplare a acestei vieți 
Cu obiceiuri magnifice, 
Până în sine însăși încordate; 
E un adevăr al destinelor deprinse 
Cu frumuseți înrădăcinate și suferinți. 
EMINESCU 
E PUȚIN SĂ-L AVEM! 
Acest nume erupt din unica înflorire a bucuriei 
Ar trebui păstrat însăși în propria soartă. 

 
Portret de Constanța Abălașei-Donosă 

 
 

 (continuare în pag. 8) 
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(urmare din pag. 7) 
              

Grigore VIERU 

 
           

LEGĂMÂNT 
    lui Mihai Eminescu 
 

Ştiu, cândva la miez de noapte 
Ori la răsărit de soare 
Stinge-mi-s-ar ochii mie 
Tot deasupra cărţii sale. 
 

Am s-ajung atunce, poate, 
La mijlocul ei aproape 
Ci să nu închideţi cartea 
Ca pe recele-mi pleoape. 
 

S-o lăsaţi aşa deschisă, 
Ca băiatul meu ori fata 
Să citească mai departe 
Ce n-a dovedit nici tata.  
 

Iar de n-au s-auză dânşii 
Al străvechii slove bucium,  
Aşezaţi-mi-o ca pernă 
Cu toţi codrii ei în zbucium. 
 
 

Mircea Marcel PETCU 
 

REGĂSIRE 
           lui Mihai Eminescu 
 

Ninge, ninge 
cu lacrimi de sânge 
te-ai dus eşti departe 
în a ta singurătate 
în întunericul mut 
tu scrii încă în cărţile 
cerului 
durerile noastre. 
Ninge, ninge 
peste căsuţa sărăcăcioasă 
în care viaţa ta trecută 

a ruginit în aşteptare. 
 

 

Te caut, dar nu te găsesc  
nici înăuntru, nici afară 
privesc spre înalt, 
dar lângă tine 
Luceafăr de zi 
e linişte tăcere. 
Iar timpul 
îşi arde clipele  
înviind 
cuvintele din cenuşă. 
Şi-n scrierea frumoasă, 
caligrafică 
a timpului imperfect 
găsesc semnătura  
EMINESCU 
conservată perfect. 

 
Gheorghe A. STROIA 

 

Şoptind… EMINESCU! 
 

Şoptind Eminescu 
în cuvinte de dor, 
şoptim... Cerului - 
albastra-i culoare, 
şoptim codrilor seculari - 
verdea lor frunză 
în picuri de floare. 
 

Şoptind Eminescu 
în cuvinte de-alint, 
şoptim... Pământului - 
boreala-i auroră, 
şoptim marginilor sale 
rotunde ca sânii de fecioară - 
frumuseţea zorilor albaştri. 
 

Şoptind Eminescu 
în cuvinte alese, 
şoptim... Luminii - 
înţelepciunea-i netăgăduită, 
şoptim istoriei - 
faptele preamăriţilor voievozi, 
transformaţi în catedrale. 
 

Şoptind Eminescu 
în inocente cuvinte, 
şoptim... Copilăriei noastre - 
vis, candoare, vrăjită pădure, 
şoptim paşilor mărunţi - 
timpii regretului 
strălucirii de-o clipă. 
 

Şoptind Eminescu 
în cuvinte de dor, 
şoptim... Fiinţei noastre - 
Luceafărul cunoaşterii, 
şoptim Limbii Române - 
Calea spre Nemurire, 
Eternitatea sufletului românesc. 
 

Şoptind EMINESCU, 
Strigăm... ROMÂNIA! 

 
(continuare în pag. 9) 
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(urmare din pag. 8) 
 

Ștefan Radu MUȘAT 
 

Eminesciană 
 

Lasă tremurul din ape, pe-al tău sân să mă cobor, 
În privirea-ţi prea curată, ochii tăi adânc mă dor. 
Şi mă pierd în universuri, prin luceferii de rând, 
Preafrumoasă pământeană cu şuviţele în vânt. 
 
Nu imperii lucitoare, tu să-mi ceri a mă iubi, 
Cere-mi freamăt de izvoare, desfrânări în nopţi târzii, 
Cere-mi floare de cicoare, şir de stele, cere-mi luna! 
Tu, a mea nemuritoare, printre ele eşti totuna... 

 

 
Portret de Constanța Abălașei-Donosă 

 

Octavian MAIOR 
 

În Memoria lui Eminescu 
  

Ce mult a trecut de când ai plecat, 
Iubite Mihai noi nu te-am uitat, 
Rătăcind fericit prin poiene cu flori 
Ce mult ai visat cuprins de fiori. 
Pe cărări prin păduri, răscolit de amor 
Doreai să te-nalți spre ceruri în zbor 
Îmbătat de iubire sub teiu-nflorit 
Cu draga ta-n brațe visai fericit 
Așa ți-a fost scrisă cărarea prin lume 
Țării să-i lași moștenire un nume 
Mereu ai visat să fie sub soare 
O Dacie mare, înfloritoare 
Dușmanii din țară și cei de afară 
Mereu te-au pândit, te-au făcut de ocară 
Nu s-au lăsat până nu te-au sfârșit 
Te-au dus la nebuni, arestat, umilit. 
Astăzi cei mulți te stimează, te iubesc 
Ești parte din tezaurul meu strămoșesc 
Comoară dragă ce-o moștenim 
În inimile noastre cât mai trăim. 
 

 
Denisa LEPĂDATU 

 

M-alintă Eminescu astăzi... 

 
leagănă-mă codrule 
printre visele albe sau negre 
cernute prin sita îngândurării 
lasă-mă să-mi aştern dorinţele  
în palmele luceafărului 
ce despart ziua de noapte 
printr-o potecă 
pe care tu 
ai croit-o astăzi 
între aceiaşi plopi fără soţ 
ce şi-au scris numele 
în eternitatea 
despre care vorbesc poeţii 
iată cum 
m-alintă steaua ce răsare 
putând să te revăd 
printre şoaptele păsărilor somnoroase 
ce-ngenunchează în amintirea ta 
aflând tainele neuitării 
prinse-ntr-o singură inimă 
încolţită în ramura 
eternităţii 
unde tu 
marele poet 
ai lăsat spre odihnă 
eminesciana veşnicie 

 
 

Rodica MORUȚAN    
 

Doar Eminescu... 
 

De suntem vinovați că ne iubim sub 

freamăt de izvoare,  

noi ne iubim atât de mult  

până nu mai rămânem nimic,  

crezând că suntem liberi unul în sufletul celuilalt; 

și ochii tăi lumină noaptea mea târzie. 
 

Doar Eminescu înțelege un dor trecând adesea 

pe lângă plopii fără soț;  

noi, trecători de rând până la capăt de lume,  

cu luntrea la picioare, să fim cu noi, 

plecând din viața mea în tine și locul morții  

să dispară  
 

Și din lumini îngălbenite,  

scânteia focul își aprinde, 

te uiți la mine cum păru-mi cade pe obraji  

și clipe laolaltă din viața mea în tine; 

nu suntem noi cei vinovați, 

doar Eminescu înțelege un dor scăpat de lume... 
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Marius ZAHARIA 
 

Taxa de protecție 
 

Mă numesc Vitto, Vitto Gambine și locuiesc într-o 
magherniță nedecomandată din Brooklyn. Ai mei au emi-
grat din Italia, în iunie 1973, supărați că fotbaliștii de la Na-
poli au ratat campionatul la mustață. Am fi vrut, de fapt, să 
ajungem în zona mai dezvoltată din Nord, însă legăturile 
cu trenul erau mizerabile. Inițial am lucrat pentru familia de 
Rossi; acum fac parte din clanul Carbonesi, pentru că îmi 
oferiseră și bonuri de masă. Jobul meu e strângerea taxe-
lor de protecție.  

Astăzi, când dumneavoastră stați tolăniți în fotoliu, 
eu muncesc, sunt într-o librărie, încercând să-l conving pe 
Giuseppe, proprietarul, șă-și achite restanța. Venise și el 
în State, visând la o afacere cu hotdog, dar a sfârșit vân-
zând cărți. Ne datora 1.100 dolari, suta reprezentând de-
valorizarea monedei americane în raport cu yenul. Răb-
darea mea se apropia de sfârșit, fiind a treia oara când îl 
vizitam săptămâna asta; plecasem mereu cu mâinile goa-
le, singurul câștig fiind acela că frunzărisem puțin din Kaf-
ka. 

- Bună, Giuseppe, mi-ai adus “Florile Răului”? 
- Nu, domnule Vitto, am căutat și în deposit, n-au 

nimic de Baudelaire, nici măcar o poezie sau o strofă. Pot 
să vă fac, însă, rost de o legitimație falsă la biblioteca din 
Las Vegas, dar am nevoie de o fotografie care să vă repre-
zinte.  

- Las-o baltă, singura poză pe care o am e dintr-un 
sex shop. Alt simbolist? 

- Acum o oră am dat ultimul exemplar din Rim-
baud, însă mi-a rămas Verlaine. 

- Giuseppe, trebuie să-ți tai încă un deget ca să-ți 
amintesc că îl prefer chiar pe Mallarmé lui Verlaine. Sper 
măcar că ai banii.  

- Domnule Vitto, vânzările merg al naibii de prost.  
- Giuseppe, sunt presat de șef. Are credit la bancă 

iar ratele îl mănâncă de viu. Plus că și-a schimbat amanta, 
iar blonda îl costă cu vreo 30% mai scump. Și apoi, cum 
să nu meargă prost Giuseppe?! N-am văzut, de exemplu, 
să ai ceva din clasicii ruși! 

- Nu pot să aduc, nu mă lasă mafia ucraineană - 
cică au cumpărat ei drepturile de autor. 

Atunci mi-a sărit țandăra. 
- Bine, să zicem că e așa, dar avem aici o comuni-

tate hispanică foarte puternică și nu ai un Lorca, un Mar-
quez, un Erik Maria Remarque… 

A simțit capcana întinsă. 
- Erik, dacă îmi permiteți să-i spun așa, e un autor 

german născut la Osnabruch și mort de-a binelea la Lucar-
no, Elveția, pe 25 septembrie 1970. A scris, printre altele, 
celebrul roman Trei (3) camarazi, dar nu mai rețin numele 
fiecăruia. Îmi amintesc doar că unul era mai înalt. 

- Dar Vargas Llosa, laureat Nobel în 2007?! 
- 2010, mă corectă el. 
Recunosc că mă luase valul și făceam greșeli im-

pardonabile sau inexorabile, nu știu cum naiba le zice. Ca 
să mă limpezesc, am început să mă plimb printre rafturi. 
Privind cum erau aranjate cărțile, mi-am pierdut din nou 
cumpătul. 
      - Giussepi! am zbierat, te-am trimis la cursuri de 
vânzări? 

  

- Da, domnule Vitto. 
- Și le-am plătit din banii mei? 
- Adevărat, gânguri el. 
- Și atunci de ce îți bați joc de cetățeanul 

american mediu, plătitor de impozite? De ce sunt mai 
vizibili tinerii poeți bosniaci decât Poe, Miller sau 
Tennessee Williams?! 
      De rușine, plecă ochii în pământ. Încercă să 
mă îmbuneze. 

- După cum m-ați sfătuit atunci când mi-ați 
ținut pistolul la tâmplă, pentru imigrații mexicani am 
arun-cat fluturașe în zona de frontieră… 

- Dar celor chinezi le-ai propus Confucius? 
- Desigur, însă mi-au zis că, decât să-l ci-

tească, preferă să se întorcă în țara lor, să trăiască 
în mizerie. 

- Totuși, cărțile orientale despre meditație, 
gen Osho sau Krishnamurti, cred că le mănâncă pe 
pâine. 
   - Nici pomeneală, când ești fugărit prin acest 
cartier rău famat nu-ți arde să răspunzi cu poves-
tioare zen. Am însă și o veste bună: pot să vă dau 
jumătate din bani! 

- Cum așa? am devenit eu neîncrezător. Ai 
lichidat stocurile existențialiștilor?! 
   - Nu, cei din guvern au achiziționat toate 
exemplarele din “Declarația drepturilor omului” și le-
au dat foc. În plus, fiecare salariat de la Bank of Port-
land a cumpărat Machiavelli.  

Așa că am plecat bucuros de la Giuseppe. 
Bucuria m-a ținut cam vreo sută de metri, căci am 
fost prădat. Din jenă față de fapta lui reprobabilă, 
atacatorul m-a lovit din spate. Înainte de a-mi pierde 
bruma de cunoștință, am observat că era un tip de 
culoare, înrăit probabil de amintirea anilor de sclavie 
a strămoșilor săi (vreo 25, după cum a rezultat din 
ancheta ulterioară).   
  N-am putut da nici un detaliu poliției, în afara 
faptului că dintr-un buzunar al sacoului i se zărea 
“Arta Războiului”, ediția a-ll-a. De fapt, m-au luat pe 
mine la ochi, când le-am declarat că ieșisem dintr-o 
librărie. 
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Daniel VEREJANU 
 

Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi 
 

Recomandat lumii ştiinţifice din spaţiul românesc 
de către marele filosof Constantin Noica (destăinuire şi 
confirmare făcută de Eugen Simion, în cadrul Primului 
Congres Mondial al Eminescologilor), lucru cu care Mihai 
Cimpoi nu s-a lăudat niciodată, azi, academicianul de la 
Chişinău înalţă pe unul dintre cele mai vizibile piscuri de 
munte al literaturii române această catedrală care „se nu-
meşte Eminescu”. A avut şi curajul să urce către acest 
pisc - e pornit demult, dar şi capacităţi creatoare de a se 
înălţa. Și asta, deoarece l-a ajutat însuşi Eminescu. 

Încă de prin anii ‘70 ai secolului trecut, Eminescu 
l-a îndemnat pe tânărul Mihai Cimpoi să meargă prin viaţă 
alături de genialul poet. De ce sufletul lui Eminescu (înge-
rul păzitor al literaturii române) - trecând peste întreg spa-
ţiul geografic unde predomină suflarea românească - l-a 
ales anume pe Mihai Cimpoi, azi avem un răspuns clar și 
concret. Or, Eminescu cunoştea din clipa în care îl alese-
se, că anume Mihai Cimpoi poate face față unor aseme-
nea proiecte de durată cum sunt: Congresul Mondial al 
Eminescologilor, devenit o frumoasă tradiţie cultural-şti-
inţifică, şi lucrarea capitală Mihai Eminescu. Dicţionarul 
enciclopedic. Or, a munci creativ, pe măsura unui titan 
(şi nu distructiv) este o expresie de slujire a neamului tău. 
Precum constată marii filosofi, acest lucru place mult pu-
terii divine (care a creat acest neam) şi ea, Providenţa, îl 
ajută pe creator, îl ocroteşte, îi oferă capacităţile şi com-
portamentul unei personalităţi predestinate să creeze 
prestigiul neamului său, al ţării sale, prestigiul timpului în 
care a trait… Or, având aceeași motivație, puterea divină 
i-a oferit lui Eminescu nemurirea. 

Precum Ion Luca Caragiale afirma despre creaţia 
lui Mihai Eminescu, azi noi putem zice despre opera emi-
nesciană a lui Mihai Cimpoi, încununată cu implemen-
tarea grandioaselor proiecte, constatând că e vorba des-
pre o creaţie „pentru o viaţă mai durabilă”… deoarece o 
asemenea lucrare „e patrimoniul omenirii întregi, nu numai 
al unui neam”. 

Mihai Eminescu. Dicţionar enciclopedic, revenind 
la acelaşi mare admirator al lui Mihai Cimpoi, care este 
savantul Eugen Simion, această lucrare „îndrăzneaţă,” „o 
lucrare necesară”, o lucrare „primejdios de vastă”, s-a 
pornit în drumul său către cititor. Or, anume două piscuri 
de Carpaţi, care se văd clar unul pe celălalt, căci sunt cele 
mai înalte piscuri, aşa şi personalităţile științifice ale litera-
turii române contemporane se recunosc, se admiră și se 
prețuiesc la înălţimea lor.   

Într-un timp scurt (între două ediţii ale congre-
sului) Mihai Eminescu. Dicţionar enciclopedic a avut (atât 
în Republica Moldova, cât și în România) un număr impre-
sionant de prezentări şi lansări în sălile bibliotecilor publi-
ce, centre academice, universităţi, academii, ambasade 
şi… chiar lângă Ştefan cel Mare şi Sfânt (monumentul de 
la intrarea în Grădina Publică, din inima Chişinăului).  

Mihai Eminescu. Dicţionar enciclopedic deja a 
devenit pilonul unor evenimente culturale importante, cu 
un impact foarte pozitiv în societate, și nu doar în lumea 
științifică, scriitoricească, ci mai ales, ca eveniment cultu-
ral și educațional de prestigiu, cu putere de iluminare și 
încurajare pentru tânăra generație.  

  
  În ciuda situaţiei financiare şubrede din 
statul cu cea mai lungă perioadă de tranziţie de la 
un sistem neacceptat la un sistem necunoscut, 
acest plai (un spațiu al tuturor experienţelor 
posibile şi imposibile făcute pe destinele ome-
neşti), fiind chiar locul de reşedinţă al acade-
micianului, Mihai Cimpoi nu s-a lăsat intimidat. 
Savantul a muncit până a terminat „catedrala pe 
care a început-o”, creând prestigiul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, şi prestigiul Academiei de 
Ştiinţe a României, de ce nu, oferind un înalt şi 
elegant nivel de cercetare. Astfel, Domnia Sa, aca-
demicianul Mihai Cimpoi, a devenit un model de 
excepţie pentru tinerii cercetători de pretutindeni, 
și nu doar din spațiul limbii române. Imple-
mentarea cu succes a acestor proiecte, legate de 
geniul Eminescu, au încununat înălțător de frumos 
şi firesc întreaga operă a savantului din Moldova şi 
l-a plasat pe loc de cinste în vasta cultură euro-
peană. Mihai Cimpoi ne-a adus dovada că nu e 
neapărat să locuiești în Germania ca să devii un 
savant de talia lui Eugen Coşeriu. Or, și un român 
din Republica Moldova poate oferi cu succes 
exemple de bune practici de integrare europeană 
pentru întreaga Europă. Rămâne doar ca socie-
tatea să conștientizeze, să valorifice și să se bucu-
re de aceste opere ale savantului, dar și să-l pre-
țuiască la justa lui valoare, și nu cândva, ci acum, 
când ne sunt oferite aceste opere cu valoare de 
patrimoniu. 
     Am încercat să-l privim pe savantul Mihai 
Cimpoi prin viziunea contemporanilor săi, nu din 
curiozitate, adunând opiniile unor semeni în volu-
mul ”Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi”. Am 
editat această carte nu pentru ai oferi acade-
micianului Mihai Cimpoi o surpriză (posibil, demult 
nu-l mai surprinde nimic și nimeni), ci pentru a 
oferi generației mele, generația care a mers la 
școală odată cu proclamarea independenței Repu-
blicii Moldova, un punct de reper pentru lecturile 
lor, și nu doar când e vorba de limba şi literatura 
română, ci și pentru lecțiile de istorie recentă a 
acestui neam. Cartea înmănunchiază atât mate-
riale ale unor mari personalități din Moldova, Ro-
mânia, Ucraina, Polonia dar și opinii ale unor sim-
pli cetățeni, care cunosc că a zice academicianul 
Mihai Cimpoi înseamnă a zice Mișcarea de Renaș-
tere Națională din Basarabia. 
     Indiferent că premiile naţionale se oferă la 
Chişinău după criterii politice sau nu, credem că a 
venit timpul ca una sau ambele academii de ştiinţe 
la care Mihai Cimpoi este membru, să facă demer-
sul necesar pentru ca opera academicianului să fie 
înaintată la un premiu pe măsura proiectului Con-
gresului Mondial al Eminescologilor şi a proiectului 
Mihai Eminescu. Dicţionarul enciclopedic… De ce 
acest premiu nu ar fi chiar Premiul Nobel… 
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Petre RĂU 
 

Dumnezeu mai dumnezeiește pe aici? 
[ Victor Aciocîrlănoaiei - “Revolta bigotului sau Replici eretice”, 

Editura ZIP, 2014 ] 

 
Volumul “Revolta bigotului sau Replici eretice”, 

apărut în anul 2014 la editura ZIP, este o carte înscrisă în 
colecția “Debut ZIP” care a și primit în manuscris premiul 
acestei edituri. 

Este primul volum de poezie al autorului, dar am 
aflat că mai are în pregătire un altul, intitulat, sper că nu 
provizoriu, “De senectute sau Reflecții finale”. 

Poate nu e lipsit de semnificație să amintim aici 
că Victor Aciocîrlănoaiei a mai scris și două cărți de proză, 
două volume de reportaje autobiografice, ambele de 
succes: “Dumnezeu a murit în Bărăgan” (editura Junimea, 
2013) și D.O. - Domiciliul Obligatoriu (editura Charmides, 
Bistrița, 2014), despre perioada de tristă amintire a 
copilăriei sale, în care întreaga sa familie a fost deportată 
într-un sat din Bărăgan, povești adevărate și tulburătoare, 
pesemne justificând pe deplin preferința autorului de a-și 
subintitula primul volum astfel: “confesiunile unui ortodox 
revoltat”. Reprezentând o mărturie cutremurătoare despre 
trecutul apropiat, ambele lucrări eseist-memorialistice 
conțin pagini întregi de proză veritabilă, lucrări de 
anvergură cuprinzând istoria autentică a unei familii 
deportate, “o luminoasă revanșă a memoriei asupra unui 
trecut întunecat” - așa cum declară unii recenzori, printre 
care George Țâră, Mirela Stănciulescu, Bedros Horasan-
gian, Daniel Pralea Blaga, Ioan S. Pop, Ioan Groșan (care 
semnează și prefața la primul volum), Paul Vinicius, Va-
sile Ghica ș.a.  

Revenind la volumul de poezie, aici autorul se 
consideră îndreptățit să scrie sau să ceară socoteală 
divinității pentru totala neimplicare a acesteia în perioada 
grea, de adâncă suferință, a familiei sale, o familie 
deportată și supusă ani întregi - exact în perioada celor 
mai importanți ani ai copilăriei autorului - la inimaginabile 
privațiuni. Până la urmă, avem de-a face cu relatarea unei 
drame sufletești, despre destinul crud al câtorva 
personaje autentice (tata, mama, frați etc.), o relatare cu o 
puternică însușire de luare aminte: “Trăiam copilăria sub 
cer vânăt, de plumb / Pe plită coceam boabe din galbenul 
porumb / Afurisita foame ne da mereu târcoale / Şi 
adormeam plângând cu pântecele goale. /.../ Îndurerat voi 
spune doar atât: / Copilăria noastră a fost un vis urât / 
Supravegheată zilnic de Bunul Dumnezeu / Dar care din 
păcate era plecat mereu. // Cu urlete sinistre şi-njurături 
de mamă / Am dat copilăriei cea mai cumplită vamă / Cu 
ochii aţintiţi spre cerul infinit / L-am aşteptat mereu dar n-a 
venit. // Avea alte probleme Divinul Creator / Şi rătăcea 
prin Cosmos călare pe un nor - / Aşa că pân' la urmă ne-a 
părăsit de tot; / De fiii lui tereştri durându-l fix în cot” (În 
cot). Preambulul acestui poem este sugerat din Cartea 
Sfântă: „Eu sunt păstorul cel bun...” (Ioan, 10:11).  

Despre perioada deportării și suferințele din 
copilărie vom simți critici virulente în versuri acide precum 
cele din poemul “Domnul Doctor” și altele. Fără doar și 
poate, avem de-a face cu un amestec halucinant de 
patetism, la limitele dintre un bigotism facil și o erezie 
severă, patetism care străbate întreaga retorică a 
autobiograficului. În timp ce credinţa are un sens clar  
 

 
 

stabilit, autorul nu și-a propus aproape deloc să țină 
emoţia sub control.  

Nu mă pot abține să nu-mi amintesc aici de 
faptul că, de curând, un confrate moldovean (N. 
Dabija) considera poezia ca pe “un gest de protest 
contra dezordinii lumii”, ceea ce recunosc, mi-a 
plăcut, la modul cel mai sincer. Însă protestul 
împotriva unei realități tabieturale, de adâncă 
suferință, acumulată de-a lungul unei semnificative 
perioade din viață este cu totul și cu totul altceva. În 
volumul amintit, această experiență de viață este 
folosită cu mult tâlc, chiar dacă pe alocuri poezia în 
sine este impregnată cu multă patimă. „Un «bigot» 
care trăiește intens pe toate planurile vieții spirituale”, 
spune Ion Gabriel Pușcă pe coperta a IV-a a volu-
mului. Un adevărat mistagog, care nu se oprește doar 
la a relata niște fapte, ci le pătrunde sensul până 
dincolo de realitatea obișnuită și ni le expune în emfa-
ze lirice de mare profunzime empatică. 

Cartea debutează cu câteva citate celebre din 
opera unor autori la fel de celebri (N. Labiș, L. 
Feuerbach, Anatol France, A. Philippide) și cuprinde 
un număr de 44 de poeme, versificate în stil clasic cu 
destulă pricepere și minuțiozitate. 

Până la urmă, avem de-a face cu revolta 
omului care se simte frustrat și neîndreptățit de însăși 
puterea divină, pe care o învinuiește, la tot pasul, de 
insipiditate, dar și de amăgire, chiar și de malițiozi-
tate, de tot felul de lucruri care au contravenit în reali-
tatea pe care a trăit-o autorul, în speță în anii copi-
lăriei sale frustrate de orice urmă de bucurie. Vina de-
miurgică se transformă iremediabil într-o obsesie a  

(continuare în pag. 13) 
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(urmare din pag. 12) 
 

comunicării. De regulă, sunt supuse unor biciuiri lirice 
câteva probleme de detaliu ale moralei creștine. Dum-
nezeu este luat la întrebări în dese rânduri. Chiar și pentru 
crimele de la Auschwitz (a se vedea în acest sens poemul 
“Monstruozitate”, care pornește cu un motto adecvat, 
preluat din Biblie: “Eu pe câți îi iubesc îi mustru și-i 
pedepsesc” - Apocalipsa, 3:9). Cu toate acestea, autorul 
are grijă să ne atragă atenția că: “Nu vreau să iau pe 
nimeni în răspăr” (Gogoși). 

Atunci când dorește să-și tempereze ironia, 
aceasta devine una discretă, un fel de irizaţie a unor 
împărtășiri sumbre. Poetul tinde să devină un energic 
argonaut, un descoperitor al unor teritorii necălcate decât 
de puțini oameni, poate numai de cei așa-ziși “aleși”, ceea 
ce îl face să fie deţinătorul unui ton inconfundabil, în care 
ironia, autoironia, dar şi duritatea deducției concluzive 
desprinsă din argumente logice (“Morala se impune de la 
sine / Şi poate fi extrasă de oricine: / Nici Fiu, nici Duh, nici 
bunul Tată / Nu cred c-au existat vreodată” - Minciună) se 
suprapun fără să lase vreo urmă de incompatibilitate sau 
incoerență. Sunt observații înțelepte, expuse pe o 
tonalitate confesivă, personaliste, îmbrăcate în haine 
vesele și exteriorizate sub forma unui clasicism baroc, 
resemnificând în special tragicul și un anumit tip de 
moralitate, ca și verosimilul şi exemplaritatea, cu iz ușor 
ironic, care trimite la reflecție: “De ce să cred în basme / Şi 
vorbe spuse-n vânt? / Prefer să trăiesc bine / Aicea pe 
pământ” (Gogoși...). 

Autorul este dispus la clarificare, și nu la 
obscurizare. De aceea, versul său sună limpede, lămuri-
tor, sedimentând în mintea cititorului idei ferme, care suge-
rează detalii ce induc imaginea crispată a unei lumi ostile, 
dar și intuiții uneori mai categorice decât însăși certitu-
dinea pe care ți-o dă cunoașterea. El dorește să restau-
reze demnitatea originară a omului pe pământ, pe care 
mulţi credincioși o ignoră sau chiar o terfelesc. Așa încât, 
face aproape inutil actul biblic, caligrafiind cuvintele într-un 
văzduh al stihiilor, cu o dâră fosforescentă care lasă o 
greutate profundă pe umerii cititorului: “Şi revoltat, am 
adormit târziu aseară / Cu capul rezemat de călimară / 
Gândindu-mă la ce gogoşi împarte / Biblia - cea mai citită 
carte” (Rușine!). 

Înșiși titlurile poemelor pot fi lămuritoare, deslușind 
uneori chintesența mesajului pentru care un elementar 
firesc al exprimării este definitoriu. Iată, de exemplu, în 
poemul „David Psalmistul sau Ucigașul” cum regele biblic 
David, mult apreciat de Dumnezeu, este admonestat în 
mod fățiș și expres pentru conduita sa duplicitară, atât în 
titlu, cât și în versurile constitutive: “Şi individul ăsta ne 
predică şi nouă / Cum de-a putut să fure chiar cloşca de 
pe ouă / Şi cum l-a păcălit pe bunul Dumnezeu / În cel mai 
diabolic şi tandru stil evreu”. Poemul în sine nu face decât 
să interpreteze direct litera Bibliei, chiar dacă s-ar putea 
simți în el un ușor iz antisemitic. 

Mult prea trâmbițata legendă a potopului lui Noe 
nu putea scăpa atenției distributiv-circumstanțială a vădit-
zeflemitorului poet Victor Aciocîrlănoaiei. Aceasta îi oferă 
un nou prilej de a cere socoteală divinității, imputându-i 
demagogia întâmplării în sine: “Îţi amintesc - dacă-i nevoie 
– / De arcă şi de tata NOE / Când enervat şi scos din fire / 
Ai înecat întreaga omenire // Pluteau în apa verde fiinţele-
necate / Cu ochii bulbucaţi şi burţile crăpate / Iar Tu 
rânjeai la ele cuprins de veselie - / Aşa-Ţi venise Ţie pe  

 

chelie. // Şi-atuncea, într-un aberant delir / Ai trans-
format planeta-n cimitir! / De-aceea în final, politi-
cos Te rog / Mai temperează-Ţi discursul demagog” 
(Demagogie). 
 

 
Poetul Victor Aciocîrlănoaiei 

 

Dar înainte de monoteism, poetul nu uită 
că au existat o mulțime de popoare care au adoptat 
și proslăvit o mulțime de zei. Despre toți aceștia, 
care par a fi dispărut dintr-odată ca prin ceață, cu 
sarcasmul care-l caracterizează, autorul ne aduce 
o altă notă de nemiloasă conchidere: “Au fost; şi-au 
făcut jobul şi-au intrat / Într-un desăvârşit anonimat. 
/ Acum sunt doar un număr în arhivă / Cu şanse 
minime de recidivă” (Intoleranță). 

Conștient de gravitatea numeroaselor sale 
acuze în dialogul acrimonios cu divinitatea, autorul 
simte nevoia să recunoască faptul că răzvrătirea 
bigotului din sine și blasfemiile înfierate în poemele 
sale sunt demne de penitență și cu siguranță că, 
dacă ar fi trăit pe vremea inchiziției, ar fi suportat 
cele mai aspre suplicii și condamnări. Cu toate 
acestea, nu ezită să-l condamne pe mai departe pe 
Dumnezeu, pe care îl crede “autist” și ingrat, motiv 
pentru care îi invită pe credincioși la un dram de 
rațiune: “Citind acestea toate pe care le îndrug / 
Ignatio de Loyola m-ar fi prăjit pe rug / Mi-ar fi scos 
ochii, adânc, fără cruţare / Pentru o sfântă şi grea 
exorcitare. // Constat un lucru dureros şi foarte trist 
/ Bătrânul zeu de-acum e autist /.../ S-a terminat 
povestea cu barza, cu Noe şi Adam / Cu sfintele 
biserici purtătoare de hram / Cu moaştele care 
produc minunea... / E timpul să conducă raţiunea!” 
(Pro Rationem). 

(continuare în pag. 14) 
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(urmare din pag. 13) 
 

Victor Aciocîrlănoaiei promovează un personaj 
liric aflat într-o luptă continuă cu o realitate agresivă, 
adesea în distorsiune, o lume rătăcindă, aflată în 
descompunere, într-un spaţiu permanent al unui realism 
tulburător, al unei devastatoare lucidităţi. Așa cum am mai 
precizat, ironia este una din principalele arme, o armă 
redutabilă cu care eroul liric își duce bătălia până la capăt. 
Interlocutorul, nimeni altul decât Dumnezeu, este invitat la 
a coborî mai des printre oameni, a trăi printre ei pentru a 
le înțelege rostul mai bine, pentru a-i ajuta să se apere de 
forțele răului. Dar incertitudinea că divinul poate să 
răspundă la o astfel de chemare își spune cuvântul și 
atunci, cel mai hazos avertisment nu putea fi altul decât 
acela prin care se pune în uz un cuvânt magic, anume 
acela de “șomer”: “Mai vizitează-Ţi, Doamne, iobagii de pe 
Terra / Să vezi de mai trăiesc sau i-a mâncat holera. / N-ai 
stat destul, acolo, în sferele cereşti? / Vino să Te vedem 
aşa bătrân cum eşti. /.../ Dacă mai vrei s-avem încredere 
în Tine / Fă un efort şi schimbă RĂU-n BINE. / De nu vei 
face-ntocmai cum îţi cer / Te-asigur că-n curând vei 
deveni... şomer” (Avertisment). 

Poetul nu acceptă o împrietenire cu destinul şi 
efemerul. Până la urmă tot roata vieții este cea care ne 
sugerează să fim cumpătați, conștienți că totul este 
pieritor și că nu vom putea niciodată atinge veșnicia: 
„Chiar de ne-am aduna comori / C-o moarte tot suntem 
datori / Şi-atunci, când ceasul ne-a sosit, / Plecăm discret, 
spre infinit. /.../ Pe-acelaşi drum plecăm cu toţi: / Bătrâni şi 
tineri şi nepoţi. / Lumea-i un teatru blestemat: / Vii, îţi joci 
rolul şi-ai plecat” (Dezintegrare). După astfel de 
resemnare am putea avea neșansa să rămânem cu un 
sentiment de dezolare, de prăbușire, și asta cu atât mai 
pregnant cu cât vom observa că poetul nu uită să ne 
amintească despre popasul vremelnic al omului în lume.  

Volumul “Revolta bigotului sau Replici eretice” are 
calitatea că poate fi parcurs cu o lectură ușoară, relaxantă, 
și asta în pofida faptului că, așa cum au remarcat și alții, la 
finalul lecturii, pe umerii cititorului se așterne o greutate 
copleșitoare. 

Chiar dacă o putem caracteriza ca pe o poezie a 
senectuţii, în care se remarcă tonul grav, didactic și 
acuzator, chiar dacă adeseori la modul ostentativ poartă 
cu sine un parfum de poezie manifest, ea este în același 
timp și o poezie a căutării, a îndoielii, a scrâşnirii, o poezie 
bine şlefuită sintactic, curată ca formă literară şi profundă 
în sensibilitate.  

Versul este simplu, alert, șfichiuitor adeseori, în 
fiecare poem se întrevede un control indubitabil al 
coerenței, o reacţie disperată a autorului de a strânge în 
chingi o lume în dispersie, chiar și cea demiurgică, care i-a 
fost ostilă o vreme îndelungată. Sunt versuri vii, cu o 
pulsaţie şi o respiraţie proprie. 

Prin firescul ei, prin felul sobru și articulat în care 
își dezvăluie mesajul, poezia lui Victor Aciocîrlănoaiei se 
apropie mult de ceea ce încerca George Călinescu să 
transmită prin sentința că “adevărata poezie trebuie să 
comunice liber cu cititorul”. 

Există o oarecare unitate structurală a volumului, 
o regie de punere în pagină a poemelor, majoritatea au 
titluri inspirate și toate sunt precedate de motto-uri 
inspirate din Biblie, care aduc poemelor o mare 
încărcătură nominală și care intră şi se potriveşte aproape 
perfect cu fluxul discursului liric.  
 

 

Multe din poeziile din volum au șanse 
suficient de mari să se înscrie pe linia unui manifest 
generalizabil. Amintindu-mi de un deziderat mai vechi, 
în care mulți confrați au crezut și mai cred, aproape 
aș putea paria că, cel puțin una din poeziile din carte 
ar putea deveni și susține un manifest autentic, ceea 
ce ar putea însemna implicit ca autorul ei să fie 
considerat un poet adevărat. 

Victor Aciocîrlănoaiei este poet, dar totodată 
și un om vrednic, care a trăit o perioadă lungă de timp 
la numai doi pași de locurile mele natale (Nicorești), 
în comuna Buciumeni, acolo unde a fost vreme 
îndelungată cadru didactic, iar după 1989 a fost 
primar timp de aproape două legislaturi. 

Titlul pe care l-am folosit pentru această re-
cenzie mi-a fost sugerat de o sintagmă dragă mie, 
împrumutată de la o bună prietenă, admirabila poetă 
și jurnalistă Maria Timuc, care și-a numit atât de fru-
mos una din cărțile sale de versuri: “Și Dumnezeu 
Dumnezeiește pe aici”. Dar iată și un poem din volu-
mul recenzat, redat aici în întregime și precedat de ci-
tatul biblic: „Deşteaptă-Te, pentru ce dormi, Doam-
ne?” (Psalmi, 43:25)”, care mi-a întărit convingerea că 
titlul ales de mine este unul potrivit: “Fâlfâind prelung 
stiharul / Moartea face inventarul / Celora aduşi cu 
carul / Zvârliţi noaptea, fără lună / În gropelniţa comu-
nă... // Nici prohod, / Nici lumânare, / Nici vorbă de-
mbărbătare / Pentru cei care-au rămas, / Turmă fără 
de pripas / Rătăcind în drumul lor / Lipsiţi de Bunul 
Păstor. // Hâda colţii şi-i rânjeşte / Satul plânge şi 
jeleşte / Murmurând cu suflet greu: / „De ce doarme 
Dumnezeu?...”” (Pasivitate).  

Față de gravitatea celor mărturisite într-o așa 
de posibil controversată poezie, mi-ar fi plăcut ca 
ultimul catren, de altfel plăcut și sclipitor de sincer, să 
nu fi fost scris niciodată de autor, sau măcar să nu fi 
fost inclus în acest volum, unic prin intrinseca lui forță 
de a zgudui adânc rațiunea și, mai ales, credința din 
noi: „Vă spun la modul serios: / Eu sunt un om 
bisericos. / Ce-am scris luaţi-o, aşadar / Drept 
exerciţiu literar” (Fariseism). 
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      Elena MARIN ALEXE 
 

Vajanoski 
 

Cu o desagă în spate, încărcată de emoţii din 
amintirile ce o copleşesc, abia păşeşte pe străduţa în care 
a deschis ochii. Coboară, trecând pe la poarta lui Suman 
şi ajunsă la colţul grădinii lui madam Tănase, unde o 
trimetea altădată maică-sa, după haţmaţuchi şi liliac bătut, 
se opreşte ca la o barieră. Aici sunt doar patru case şi în 
loc de fundătură se deschide valea Vajanoski. Prima casă 
este a lui madam Mihăilă, care avea mereu de vânzare 
ouă proaspete. O ţina bine minte. Era o femeie de statură 
înaltă, bine făcută, cu ten măsliniu, cu părul castaniu 
închis, frumoasă şi tare de treabă. La fel şi domnul 
Mihăilă. Pe când în celelalte familii, ale vecinilor, bântuiau 
adevărate tragedii legate de relaţiile domestice, familia 
Mihăilă îşi ducea viaţa într-o decenţă ireproşabilă, cum rar 
se mai întâlnea prin acel colţ fălticenean. Gândurile 
schiţate de amintiri se opriseră brusc în faţa unei scene de 
demult. Trebuia să cotească spre fundătură. 
 

- U.. tu.. cucia mătii... duti.. la mă.. ta... dacu.. 
cucia maţi cochili... Moş Talpan, măturătorul de la colţ, 
care  se zborşea la noi de fiecare dată când îi ieşeam în 
cale şi ne fugărea aruncând măturoiul după noi. Îl 
întâlneam des, căci stătea faţă-n faţă cu bunică-mea, cum 
îi ziceam surori  mai mari a mamei mele vitrege, care o 
crescuse. Inevitabil când maică-mea mă trimetea la 
bunica, parcă era un făcut, mă întâlneam cu moş Talpan 
şi îmi pierea zâmbetul de pe faţă. Îl vedeam de la 
depărtare, ducând tomberonul cu două măturoaie mari în 
el, iar cozile lor păreau nişte coarne uriaşe, amenin-
ţătoare, pentru noi, copiii străzii Nuţu Elman. Avea un chip 
cu trăsături grosolane, cu pomeţii turtiţi de sub care abia i 
se vedeau ochii mici, incolori, înfundaţi sub fruntea îngus-
tă, de maimuţă. Era sălbatic, în adevăratul sens al cuvân-
tului. Când din greşeală Gelucu, fratele meu, care avea 6 
ani, i-a spart cu o suliţă improvizată geamul casei, m-am 
speriat tare, căci tăticul era un om sever şi adeseori îşi 
încerca cureaua pe spatele nostru. Am alergat acasă, într-
un suflet şi am luat vina asupra mea să nu fie lovit frăţiorul 
meu, pe care îl adoram. Eram mai mare decât el cu aproa-
pe opt ani şi am preferat să fiu pedepsită în locul lui. Din 
păcate, nu prea aveam cum să îl evităm, căci tot pe lângă 
casa lui moş Talpan, trecea şi drumul spre Vajanoski, 
acolo unde sălbăticia locului îşi etala frumuseţea în toată 
splendoarea ei, însă de fiecare dată când ajungeam în 
preajma acestui loc, aveam atenţia mărită la maximum, 
din cauza lui... cucia mătii. Dar, nici ajunşi în vale nu eram  
ocrotiţi de răutatea omului. 
      - Hei, cari eşti acolo? Dă-i drumu' acasă, câ-ţ rup 
chicioarili! Aşa ne alunga din Vajanoski, omul de casă al 
bătrânei boieroaice care îşi ducea bătrâneţile în conacul 
dărăpănat de la marginea oraşului Fălticeni. Pe vremea 
merelor, cu greu te puteai apropia de livada neîngrijită a 
vechiului conac. Aici stăpân era Dumitru, care ne ieşea în 
cale cu o botă în mână, pe care o flutura ameninţător pe 
deasupra capului. Doar la auzul răcnetelor lui inumane, ne  

 
făceam una cu pământul, ascunzându-ne prin gropile, 
sau copacii în care eram urcaţi după mere. Ne lipeam 
de crăcile groase, bătrâne şi nici nu respiram de 
teamă că vom putea fi prinşi de bestia umană. Mulţi 
dintre noi au păţit-o, fiind altoiţi de bota acestui 
nemernic prost şi rău. Totuşi acolo ne petreceam cea 
mai mare parte a timpului, căci după livada moşiei se 
deschidea ca într-un basm un ţinut minunat, care 
cuprindea "un munte mic", o poiană, două dealuri şi 
uriaşa râpă, în care coboram adeseori primăvara 
după urzicile proaspete. 

Eu, însă, eram ademenită de conacul aproa-
pe ruinat şi, cu verişoara mea Paula, i-am călcat 
pragul într-o zi de toamnă. Ne-am strecurat uşor, căci 
conacul, sau mai bine zis ce mai rămăsese din el, nu 
era îngrădit în vreun fel, aşa că am intrat pe sub bolta 
verandei şi am urcat scările. Doamne, şi acum  aud, 
scârţâitul lugubru al scărilor putrezite de vreme. 
Călcam cu mare grijă şi când am ajuns la etaj, uşa 
putredă s-a deschis aproape singură şi ne-am speriat. 
Peste tot era o mizerie şi o sărăcie de nedescris. 
Scaune fără un picior, rezemau zidul crăpat în multe 
locuri iar tavanul coşcovit se hlizea la noi ca o gură 
ştirbă. Patul, altădată somptuos, uriaş, trona şi el în 
mijlocul camerei mari, învelit cu un lăicer de lână, 
zdrenţuit, care îşi uitase în timp, frumuseţea alesăturii 
şi culorile. Pe o măsuţă ovală se odihnea stingher, 
uitat, un borcănel cu dulceaţă lângă care roiau muşte-
le. O linguriţă murdară zăcea sub măsuţă. Am luat-o 
în mână şi i-am admirat lucrătura fină. Nişte zgomote 
ne-au atras atenţia, aşa că am luat-o pe verişoara 
mea şi ne-am precipitat spre ieşire. În spate purtam o 
desagă de amărăciune, căci nu ne aşteptam să dăm 
de atâta sărăcie, la casa doamnei Vajanoski. Abia ce 
coborâserăm că ne-am şi trezit faţă în faţă cu stăpâna 
casei. De frică am îngăimat câteva vorbe fără sens, 
însă doamna ne-a privit cu ochii blajini şi ne-a dat o 
poală de mere. Duceam în poala rochiei mere roşi, 
mari şi totul părea de vis. Nu am înţeles niciodată de 
ce Dumitru era mai de temut decât stăpâna lui. 

Vajanoski era oaza noastră, locul nostru de 
agrement. Prin iunie arbuştii şi florile multicolore se 
desfătau în toată splendoarea lor. Atunci începeam 
expediţiile noastre care ţineau până dădea zăpada. 
Cele mai frumoase zile erau cele în care toamna 
dezvelea natura şi o mărunţea în mii de culori pre-
sărate pe frunze, iarbă şi flori. Această vale, cum îi 
spuneam noi, era ca un al doilea cămin pentru copiii 
de pe Nuţu Elman. Chiar şi când iarna îşi trecea 
pletele albe pe deasupra ţinutului de basm, aveam tot 
acolo întâlnire. Săniile aşteptau cuminţi la rând să 
pornească pe pantă şi de dimineaţa până seara era o 
forfotă continuă. 

Îmi amintesc şi  idilele care s-au încropit aici, 
pe sub umbra şi mireasma copacilor de tot soiul, unde 
ziua şi noaptea înfloreau în linişte anii copilăriei 
noastre. 

Uneori tânjeam după loc larg, nemărginit şi 
atunci coboram pe vale până dădeam de conductele 
uriaşe care captau apa menajeră a orăşelului. 
Alergam pe ele până ajungeam la poalele dealului 
Spătăreşti. Totdeauna mergeam în grupuri şi larma 

(continuare în pag. 20) 
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Edmonton, care au trăit, acolo, la mii de kilometri de-
părtare de ţară, momente dintre cele mai înălţătoare, 
de neuitat.  

Cu prilejul acestui mare eveniment, care a 
avut loc în renumitul oraş canadian, pe fondul împli-
nirii a 161 de ani de la ivirea, la Ipoteşti, a Lucea-
fărului Poezii Româneşti, Comitetul de acţiune, din 
care, pe lângă cei amintiţi, au făcut parte şi arhitectul 
Kenneth Jason Forner şi soţia sa, Magdalena, a edi-
tat, cu mijloace proprii și un elegant Caiet omagial  
(intitulat MIHAI EMINESCU), pe alocuri bilingv, care 
se deschide, nici nu se putea altfel, cu un articol 
adecvat momentului, intitulat “Eminescu și modelul 
cultural românesc”, semnat de Theodor Codreanu, 
apreciat istoric şi critic literar, autor al unor studii le-
gate de viaţa, opera şi importanţa acestei mari per-
sonalităţi a culturii neamului românesc.  

Sigur, nici de data aceasta, Teodor Codrea-
nu nu-i cruţă - şi bine face - pe atacatorii Marelui 
Eminescu şi, implicit, ai neamului românesc, care nu 
se va lăsa niciodată intimidat de ura şi veninul celor 
ce visează, probabil, desnaţionalizarea şi minimali-
zarea noastră. 

Sunt publicate, apoi, mai multe poezii emi-
nesciene, între care: “Scrisoarea III” (fragmente), 
“De-or trece anii”, “Sara pe deal”, “Mai am un singur 
dor” ş.a., pentru a-l reintroduce, pe cititorul ocazio-
nal, în atmosfera şi magia operii eminesciene, cea 
mai frunoasă înfăptuire a cugetării româneşti şi nu 
numai. 

De asemenea, în Caiet omagial sunt public-
cate articole privind istoria, semnificaţia şi importanţa 
acestui monument în contemporaneitate, semnate 
de părintele George Bazgan, Dr. Ion J. Slănină, 
Constantin Clisu etc, dar şi lista donatorilor de fon-
duri, fără de care această operă majoră nu ar fi fost 
posibilă, “peste mări şi ţări”, ca să aducem, aici, un 
crâmpei dintr-un leit-motiv de poveste românească.  

Felicitându-i pe toţi cei care, la Edmonton, 
au durat operă frumoasă şi perenă, de adevărată 
vestire românească şi, în primul rând, pe scriitorul 
Constantin Clisu*, pentru ideea sa, atât de înălţă-
toare, dar şi pe cuviosul părinte George Bazgan, 
pentru osârdia sa, întru înălţarea monumentului, 
mulţumim oficialităţilor canadiene pentru înţelegerea  
manifestată faţă de conaţionalii noştri, care au dorit 
să-l aşeze, pe Mihai Eminescu, cât mai aproape de 
inima lor însingurată şi, desigur, sub cerul imens şi 
curat al Canadei, ca ţară de adopţiune.    
 
*) Revistă bilunară editată de Parohia Ortodoxă Română 
“Sfinţii Împăraţi Constantin şi  Elena” din Edmonton, Statul 
Alberta, reprezentată de Pr. George Bazgan.  

 

 

 
 

 
 

     Coriolan PĂUNESCU     
 

Români uniţi în cuget şi simţiri 

 
Vine veste că un grup de români, aflaţi, mai mult 

sau mai puţin vremelnic, la Edmonton-Canada, au ridicat 
Poetului Naţional al României, Mihai EMINESCU, un bust 
ieşit de sub dalta sculptorului Gheorghe ALUPOAIEI din 
Vaslui, oraş al cărui nume, de-a lungul vremurilor, rezo-
nează atât de luminos cu istoria însoritei  Moldove de din-
coace de Prut.  

Întruchiparea în bronz a bustului, care îl înfăţişează 
pe geniul tutelar al Poeziei române, după cum ne infor-
mează Pr. George Bazgan, în articolul “Eminescu la Ed-
monton” (publicat într-un număr al revistei “Cuvântul nou”)*, 
a fost executată de “Behrends Bronze” Inc., companie de 
mare reputaţie pe pământul Canadei.  
       Cunoaştem, la această oră, că bustul Luceafărului 
Poeziei Româneşti, potrivit articolului menţionat, dar şi altor 
surse, a fost montat pe o coloană de beton armat“ înveş-
mântată artistic în piatră naturală cu quarţ“, menită să spri-
jine “o carte imensă“, deschisă şi înclinată la 45 de grade 
(cu dimensiunile de 1,20 m x 0,80 m), turnată prin prestaţia 
aceleeaşi prestigioase firme canadiene. 

În paginile deschise ale cărţii eminesciene pot fi 
citite, în limbile română şi engleză, câteva versuri din poe-
zia “Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie?”. 

Părintele George Bazgan precizează, în articolul 
său, că întreaga concepţie a acestui complex artistic monu-
mental este viziunea inspirată, “a unui mare român, aşezat 
de câtăva vreme la Edmonton. Şi anume, profesorul Cons-
tantin Clisu, el însuşi autorul unei impresionante game de 
cărţi: romane (“În calea vântului”, “Bastardul” etc.), nuvele, 
plachete de poezie, poveşti pentru copii etc., ceea ce dă un 
sporit imbold sentimentului patriotic al oricărui român”. Ală-
turi, în acest demers, absolut temerar, pentru nişte oameni, 
care trăiesc şi muncesc într-o ţară străină, i-a fost, profe-
sorului Constantin Clisu, un alt fiu al poporului român, în 
persoana doctorului J. I. Slănină. Acesta, potrivit revistei ci-
tate, a completat fericit grupul de iniţiativă, creat pentru pu-
nerea în operă a valoroasei idei, la care, fireşte, s-a asociat, 
imediat, şi nu în ultimul rând, parohul bisericii române din  
Edmonton, prea cuviosul George Bazgan, care a sprijinit, 
cu toată fiinţa sa, împlinirea celui mai frumos gând, pe care 
îl pot avea românii noştri, aflaţi pe meridiane atât de 
îndepărtate. 

Şi, astfel, Complexul Monumental “Mihai Eminescu” 
din Edmonton, Canada, la propunerea părintelui, s-a înălţat 
în faţa Centrului Românesc de la Biserica “Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena”, lăcaş ortodox, aparţinând tuturor co-
naţionalilor noștri din amintitul şi minunatul oraş al Canadei.  

Monumentul, închinat Marelui Eminescu, chinte-
senţă spirituală a neamului românesc, a fost dezvelit la 16 
ianuarie 2011, în prezenţa tuturor coreligionarilor noştri din  
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        Valeriu VALEGVI 
 
 

ACESTE RÂNDURI 
 
Cu depline puteri ţi-am sensibilizat  
nervul optic 
coardele vocale 
le-am întins peste rânduri şi rânduri de urechi 
conectate direct la reprezentaţiile  
acestei comedii 
 
ferm am crezut 
pe-o frunză de dud 
că şoaptele vântului 
deşteaptă tăcerea 
 
am tulburat 
cleştarul dimineţilor 
cu vreun ţipăt bont chiar 
diadema simţurilor vezi bine 
am vrut-o captivă- 
-n aceste rânduri 
ca o pânză de păianjen 
într-un colţ de poveste (curaj 
cui se priveşte!) 
 
 
 

MEMORIA 
 
Întâmplările memoriei 
se vor linişti în vreun fel 
 
nu mai contează 
cine-i inspiratorul! 
 
lucrurile par că-ncep 
să-şi revendice înţelesul 
 
contează drumul  
parcurs cu bărbăţie 
 
mai ieri se-ntomnau rodiile 
c-un firesc dezarmant 
 
să nu-ţi treacă de memorie 
să nu-ţi treacă de memorie 
 
ehei,capricorn bine albit 
ia sama de-acum înainte! 
 

 
 

O SĂ-NTÂRZII / N-O SĂ M-AGĂŢ 
 
Poate c-o să-ntârzii puţin 
să-ntorc din viaţă filă după filă 
şi-atunci să zâmbiţi mai mult 
acestui colocvial companion 
pe care l-aţi lăsat mai la urmă 
(să contribuie şi el la-ntregirea  
numărului de aur) 
 
nici de toartele oalei de lut 
(cu limpezimi de foc gâlgâind în ea) 
n-o să m-agăţ mai vârtos 
de ieri cerul e cam palid 
ce-ar fi să ne-ascundem sub pielea orizontului 
şi de acolo să privim la pietre? 
 
 
 

AVERTISMENT 
 
Puneţi-vă pofta-n cui 
urechiştilor 
nu mă-ncântaţi 
cu vreo sinecură ceva 
idealul de a mă-nfrupta 
din luciul mării 
direct 
liber 
necenzurat 
nu-mi displace 
ba-l activez pe zi ce trece- 
-ntr-o frenezie calmă 
nu dau trei bani 
pe sminteala voastră 
sunt pe aceeaşi undă 
contrară cu a voastră 
istoria-i c-un cap 
peste voi 
 
 
 

JOC 
 
Chiar în momentul acela 
în momentul acela chiar 
monede de aur încărunţitu-i-au creştetul 
şi ce să vezi Doamne 
Doamne ce să vezi 
pusti-i-s-a sufletul cum o monastire 
atât de lung atât de lat 
atât de lat atât de lung 
şi pe-o poartă-naltă a intrat 
cinstea să şi-o uşure 
fost-a prezentă şi o comoară de fată 
ce l-a-ntors l-a sucit 
cum o albă năpastă 
năpastă albă măi să fie 
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Liviu BĂIȚEL 
   

Țara mea 
 

Ţara mea este cântecul  
teilor 
la margini de zare 
când ploile tac 
înnecându-se-n marea 
cea mare 
e trupul învins  
al amiezei 
între holdele 
coapte 
şi cerul întreg 
răscolit 
între ziuă 
şi noapte 
 

Ţara mea este zâmbetul mamei 
care-şi leagănă visul 
în braţele doinei 
rănite de dor 
şi piscul înalt  
dezmierdându-şi abisul 
cu şoapte de îngeri 
ce se roagă în cor 
 

Ţara mea e lumina 
icoanei  
din sufletul tău 
Doamne... 
  
Manuscript 
 

Poezia nu se scrie 
şi nu se citeşte 
doar vorbele 
uneori 
se ascund 
unele de altele 
ca într un joc al mirării 
poezia  
din sine însuşi 
cel mai ades 
prinde viaţă 
şi creşte  
precum spuma furtunii 
la marginea mării 
poezia nu se aude 
şi nu se poate rosti 
o cântă 
doar  
îngerii 
la începuturi 
de zi 
 

Cântec pentru Ana 
 

Ce frumos ar fi fost 
să ne fi cunoscut 
cu adevărat 
înainte de liniştea 
cuvintelor 
să fi zburat 
 

 
împreună 
prin cântecele 
dimineţilor 
de vară 
până spre 
ceruri 
şi 
dincolo de ele 
ce frumos ar fi fost 
să fi pictat 
 

 

Luminoasele zile 
 

E lumea căzută în sine, copile 
Şi stăm azi cu toţii la coadă la moarte 
Istorii pierdute în galbene file 
Ne-aduc iar aminte că toate-s deşarte 
 
Se leagănă ura în privirile noastre 
Iar gândul e tot mai sătul de venin 
Şi mările, parcă, nu mai sunt chiar albastre 
Şi în tot necuprinsul nu e strop de senin 
 

O jale de capăt de lume se-aprinde 
Şi curg lacrimi mari pe obraji de copii 
Cu aur cu tot încă ţara se vinde 
Iar când te întrebi cine eşti...nu mai ştii 
 

Ce doliu ciudat peste limba română 
Când lumea căzută-i în sine, copile, 
Nicicând să nu uiţi: pentru glia străbună 
Să te rogi să se-ntoarcă luminoasele zile 
 
 

Am început 
 

Am început să ne spălăm pe mâini de cuvinte 
Cu gândurile duse şi mult prea tulburate 
Fără să ne mai pese că timpul însuşi ne minte 
Iar lucrurile strâmbe nu se mai vor îndreptate 
 

Am început să nu mai dorim să-nţelegem 
Dacă umbrele celorlalţi mai adună iubire 
De parcă n-am şti că doar ce-am sădit mai culegem 
De parcă n-am vrea să mai păstrăm nicio amintire 
 

Am început să nu mai credem în nimic fără milă 
Strivind sub pecetea tăcerii adevărul înalt 
Nemuritori între clipe şi dependenţi de vreo grilă 
Stăpâni inocenţi ai unor baloane de-asfalt 
 

Am început să nu mai visăm despre flori 
Iar cântecele toate ne-au fugit din memorie 
Ca o armată de răni vom ajunge până la zori 
Nemaiscriind nimănui...niciodată istorie 
 

Am început, parcă, sfârşirea... dar e fără de rost 
Să ne-ntoarcem umili în sclavia uitării cumplite 
Când ştim bine că toate care sunt au mai fost 
Şi numai iubirea e taina unei vieţi infinite 
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Ladislau DARADICI 

 

GLASUL POEMULUI, GLASUL NOSTALGIEI 
 
Într-o Schiţă autobiografică din volumul Aruncând 

cu pietre după vânt, poetul Ioan Vasiu nota: „Într-un colţ 
al pământului există / o casă de culoarea cerului, / în 
curte tata doarme răstignit / pe-o aducere-aminte, / iar 
mama numără mieii / şi sărută pământul cu gust de 
mentă; / numai eu împletesc petrecerile satului / pe-o 
funie fără sfârşit”. Secvenţa este relevantă pentru pers-
pectiva poetică şi, implicit, umană pe care ne-o oferă 
poetul, pentru strălimpezimea alcătuirii sale lăuntrice, 
înnobilată de nostalgii şi resemnări. 

Recentele sale volume, Bolnav de poezie (2013) 
şi Târziu în cuvinte (2014), reiau gama ideatică şi arhi-
tecturală cu care ne-a delectat de-a lungul carierei sale 
poetice, mărturisind că, în lipsă de altă preocupare, s-a 
gândit să inventarieze nişte tristeţi: „dă năvală toamna 
pe câmpie / amintirile se coc la focul mic / vântul ca o 
domnişoară zglobie / se-ascunde-n vale ca într-un ibric //  
n-am acum altă preocupare / decât să inventariez nişte 
tristeţi / şi s-aştept să vină ziua-n care / să sorb o lacrimă 
din ochii tăi şireţi”. 

Astfel, regretul, melancolia, răzbătând de dincolo 
de cuvinte, devine motiv intrinsec al poemelor, însoţite 
de o neostenită nevoie de întoarceri (înspre satul natal, 
copilărie, părinţi sau, pur şi simplu, casă). O înţelepciune 
din care izvorăşte simplitatea şi demnitatea omului 
încercat, din neodihna spiritului şi o nestrămutată cre-
dinţă, ale omului căruia, dincolo de nostalgia trăirii/ ne-
trăirii bucuriilor şi durerilor vieţii i-au mai rămas aduce-
rile-aminte, buna credinţă şi bunele intenţii. Şi pentru că 
„drumul către casă se face / totdeauna / pe jos…”, poetul 
îşi tălmăceşte în versuri toate aceste „nevoi” funda-
mentale, fie ele de iubire, de pace, de regăsire ori, pur şi 
simplu, de flori (vezi titlurile poemelor). 

Resemnat, nu neapărat învins, sentimental şi în 
acelaşi timp lucid, Ioan Vasiu îşi conturează cu fidelitate 
universul lăuntric, acel „bob” minuscul şi imens despre 
care vorbeşte şi care se ascunde în noi, în fiecare, 
aşteptând să fie relevat. Ca şi în volumele precedente, 
poetul alege două tipare pentru construcţiile sale lirice. 
Pentru o parte din poeme a optat pentru versul liber, 
excelând prin simplitate şi sinceritatea gândului şi a trăirii 
(circa o treime), în celelalte cincizeci regăsind acelaşi 
tipar clasic, poemele, alături de sensibilitatea ideii, deta-
şându-se prin muzicalitate, aidoma unor romanţe târzii 
ale sufletului. 

Versificator neobosit şi rafinat, Ioan Vasiu expe-
rimentează cu fineţe o serie de formule ale construcţiei 
lirice, cele mai folosite fiind laitmotivul, reportajul liric sau 
epistola, izbutind astfel să aducă poezia în ograda su-
fletului oamenilor mulţi şi simpli; este o poezie fidelă 
sentimentului, trăirii. Crezul poetului este că, indiferent 
de timpurile care se succed, rămâne ceva ce nu se va 
schimba în noi, acel rotund care îl face pe om să se 
bucure, să se teamă sau să lăcrimeze. Acestui rotund i 
se adresează el neostenit: sincer, sensibil, nesofisticat. 
În De-aş fi fost, şi-ar fi dorit să participe la naşterea şi 
nunta celorlalţi în chip de vânt, fluier sau pasăre, poemul 
înfrumuseţându-se prin neţărmurita dragoste pe care o  

 
emană. Sunt numeroase lucrări care se înscriu sub 
semnul acestei iubiri de semeni, de locuri, de amintiri, 
poemele lui Ioan Vasiu fiind adevărate amfore din 
care se revarsă iubirea, ea constituind şi tema domi-
nantă a volumului Târziu în cuvinte. 

Uneori, poetul se transformă într-un reporter, 
consemnând fidel spectacolul lumii din jur (Buletin de 
ştiri), ca în final aceeaşi lume să-l copleşească, el 
regăsindu-şi, în blândeţea înţelepciunii sale, acelaşi 
drum necesar spre casă (Nevoia de pace). Motivele 
care se subscriu ideaticii sunt însă diverse, predomi-
nând chipul mamei şi al tatălui, râul/ izvorul/ fântâna, 
câmpia şi munţii, anotimpurile şi fenomenele naturii.  

Poetul se regăseşte mereu printre ai săi, ca o 
nevoie permanentă de a se întoarce înspre satul natal 
(„mă-ntorc din nou printre ai mei / ca vântul care se 
răsfaţă” (Printre ai mei); sau „greu de ninsori mă 
reîntorc în sat” (Exod de primăvară). Acolo, mama şi 
tata sunt prezenţe veşnic vii, amintind de catrenele 
îngreunate de durere ale lui Octavian Goga: „tata 
coseşte ne-ncetat / otava bătrâneţii grele / iar mama 
ţese-n lung şi-n lat / poemul rătăcirii mele”. Despăr-
ţirea de mamă este un perpetuu izvor de durere, dar şi 
de reproş, revenind tot mai apăsat în poeme: „nu ţi-am 
mai scris de multă vreme, mamă”; sau: „în ochiul ma-
mei trist şi-nlăcrimat / revăd copilăria mea întreagă”, în 
cele din urmă poetul întrebându-se retoric: „când oare, 
voi mai bea cu-atât nesaţ / din cupa sărutării tale?” 
Dintre fenomenele naturii, vântul îl întâlnim pretu-
tindeni (fiind prezent şi în titlul poemului care dă titlul 
cărţii): „pruncii desculţi” aruncă cu pietre „după vântul 
buimac” ce tulbură somnul poetului, în alte lucrări 
alergând pe ape şi „muşcând” buimac din ţărmuri, 
„ascunzând” frigul în desagă ori „dospind” în văile 
adânci. 

Deseori, în construcţia poemelor, Ioan Vasiu 
devine un adept al perspectivelor.  Există, astfel, o 
perspectivă a râului („mărşăluind” în neodihnă pentru 
a-şi împlini rostul), ca în poemul Aruncând cu pietre 
după vânt. Desluşim acea dimensiune a efemerităţii 
umanului şi a permanenţei cadrului definit cu afecţiune 
de către poet prin locuri şi anotimpuri, ape şi arbori, 
cântece şi vise în cele din urmă („mie mi se cuvin / 
toate cântecele voastre / spunea râul / înainte de a-l 
înghiţi / Marea”). O altă perspectivă este cea a anotim-
purilor: iarna se iveşte „ca un lup flămând”, ceaţa dea-
să lunecă pe stânci „ca o povară grea care ne doare”. 
Atmosfera aminteşte mai degrabă de versurile lui Şt. 
O. Iosif de la începutul secolului trecut, prin muzicali-
tate, poeziile putând fi considerate adevărate cântece 
ale nostalgiei şi ale resemnării. 

Perspectiva eului se subordonează aceluiaşi 
joc al rimei încrucişate şi al ritmului trohaic, repetiţia şi 
laitmotivul devenind o formulă valorificată din plin în 
construcţia poemelor. Tonul elegiac şi tematica se 
subordonează acestei rostiri sincere, de împărtăşire 
fără rezerve a trăirii, poetul reuşind performanţa de a 
ne propune un poem în care toate cele douăzeci şi opt 
de versuri încep, de pildă, cu „păcat că...” Însă dincolo 
de acest algoritm care poate deveni riscant din 
perspectiva liricii de început de secol XXI, Ioan Vasiu 
reuşeşte să nu sacrifice ideea de dragul expresiei:  
 

(continuare în pag. 20) 
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(urmare din pag. 19) 
 

„Păcat că ne plâng morţii-n cimitire, / Păcat că liniş-
tea-i un vis sublim, / Păcat că am uitat de fericire / Păcat 
că nu mai ştim să ne iubim”. 

La nivel stilistic, scriitorul este un adept al 
epitetelor: tristeţea este ”deasă”, câmpiile „bolnave”, oglin-
da e „tremurândă”, toamna „păgână şi rea”, păsările 
„oarbe”, iar roua, „caldă”. Nu lipsesc personificările, pădu-
rile „adormind nelegănate”, iarna „muşcă-ncet cu dinţii-i 
de zăpadă”, „norii au declarat război / pământului”, în timp 
ce „copacii goi privesc spre nicăieri”. Ca şi frecvenţă însă, 
comparaţiile conduc detaşat. Astfel, sărbătorile vin „ca o 
ninsoare păgână”, palmele poetului sunt „ca două oglinzi 
sărutând iarba”, inima „ca un muzeu / larg îşi deschide 
fereastra”, soarele bate-n fereastră „ca un mire fălos”. 
Însăşi vorba poetului e „ca secera când / muşcă flămândă 
din papură”, acelaşi poet simţindu-se printre oameni 
precum „un rug / pe care ard zei de zăpadă”. Jocul 
metaforelor se înscrie sub semnul aceleaşi preocupări 
pentru dulcele stil clasic: umbra e „o plasă subţire”, trupul, 
„o rază călătoare”, ochiul e „un fruct necopt”. Cu atât mai 
mult, unele poeme se bazează pe o înşiruire de metafore, 
ca de pildă Definiţia patriei, aceasta fiind, pe rând, „mamă 
încercată”, „foc intern”, „sete înspre zbor”, cuib etern” şi 
aşa mai departe. Deseori definiţiile vizează însăşi fiinţa 
poetului, el devenind, în acelaşi poem „limpede fântână”, 
senină fereastră”, „mugur pe tulpină” ori „pasăre ce face/ 
întâiul zbor prin dragoste”. Desigur, imaginile sunt idilice, 
diafane („plouă cu luceferi pe pământ”, „roua caldă plânge 
sub călcâi”, „munţii ascund izvoare la subsuori”, „amiaza 
cade blândă peste sat”, iar „toamna-şi toarce ploile-n 
castani”).  

Scrisul, pentru Ioan Vasiu, a devenit de-acum o 
preocupare indispensabilă, o condiţie a însăşi supra-
vieţuirii, pentru el poezia însemnând spovedanie şi regret, 
tristeţe şi remuşcare, însemnând dragoste şi frumuseţe, în 
lume şi în sufletele semenilor deopotrivă. Poemul Căldura 
ultimului vers e emblematic în acest sens, precum o 
profesiune de credinţă: „Creionu-i obosit de-atâta şters / 
Scriu la căldura ultimului vers / Mereu dator, dar nicide-
cum sărac /, Scriu tot ce îi e inimii pe plac / Chiar dacă-n 
visul meu e prea târziu / Eu tot mai sper, iubito, şi mai 
scriu / Atâta vreme cât iubesc şi sunt / Mă risipesc în fiece 
cuvânt / Atâta timp cât nopţile mă dor / Eu scriu cu 
neodihnă să nu mor / Iubirea e un dans fără revers / Scriu 
la lumina ultimului vers”. 

L-am rugat să-mi noteze câteva rânduri / gânduri 
despre crezul său în această aleasă artă a rostirii. Iată ce 
mi-a dăruit: „Nu pot decât să-i mulţumesc lui Dumnezeu 
pentru talentul pe care mi l-a hărăzit, atunci când am venit 
în această lume. Pentru mine, Poezia nu este decât o 
fereastră prin care pot respira mai bine aerul proaspăt al 
dimineţilor şi prin care, adeseori, pot comunica mai uşor 
cu cei din jur. Fără poezie, cred că viaţa mea ar fi fost 
mult mai tristă, mai săracă şi mai opacă. Fără poezie, nu 
aş fi fost decât un mare anonim..." Fără comentarii. 

 

 

 

 

 

(urmare din pag. 15) 
 

vocilor noastre se auzea până hăt departe. Pe deal ne 
întâlneam şi cu copiii de pe str. Broşteni, ori de pe Ana 
Ipătescu. Ne ştiam măcar din vedere şi cutreieram 
dealul cu bucuria şi entuziasmul copilăriei şi a 
adolescenţei binecuvântate. La întoarcere mai făceam 
un popas pe vale, unde sub ocrotirea umbrelor serii ne 
jucam de-a ascunsul. Treptat vălurile nopţii ne alungau 
spre casele noastre, unde obosiţi, dar şi fericiţi 
încălecam pe bidivii viselor până în zori, când o luam 
de la capăt.  Strada noastră era plină de copii şi la 
orice oră găseam pe cineva dornic de joacă. 

Chiar şi în drum spre biserica  baptistă o luam  
pe scurtătură, pe la Vajanoski. Îmbrăcaţi în cele mai 
bune haine, treceam puntea şi prin spatele casei lui 
Zăhărescu, ajungeam mai repede. Duminicile le 
sărbătoream în familie. După ce ne întorceam de la 
biserică, stăteam cu toţii la masa de prânz; mai 
totdeauna aveam musafiri, fraţi şi surori, de prin satele 
din împrejurimi, care ne vizitaseră biserica. Mama era 
o mare gospodină şi o bucătăreasă cu har. Musafirii 
noştri au gustat şi nu o dată din mâncărurile ei, aşa că 
reveneau la noi cu plăcere când erau invitaţi. Unii erau 
de prin Bosanci, alţii din Podeni sau Ipoteşti, dar toţi 
purtau încă frumosul strai naţional cu ii bogate în 
alesături şi fote, care mai de care mai frumoase. Să nu 
mai spun de broboade, sau casânci cum le mai 
ziceau pe la noi, erau atât de frumoase, că eu, fată de 
oraş, îmi doream cu frenezie să am una. Cel mai mult 
îmi plăcea broboada neagră cu trandafiri galbeni, 
luminoşi ca soarele toamnelor. 
 

      Se scutură de urmele aducerilor aminte şi înaintă 
spre vale, dorindu-şi să regăsească ce a mai rămas din 
vechiul colţ al copilăriei. Paşii îi tremurau şi ochii 
căutau febril, dar nu mai zăriră decât copacii bătrâni şi 
uscaţi pe alocuri, îmbrăţişându-se sălbatic peste un 
morman de ruine, sufocate şi învinse de timp. Ostenită, 
se aşeză pe o piatră, privind în jur, aşa cum făcea 
odinioară de frica lui Dumitru. Dar, acesta dispăruse 
odată cu trecerea nemiloasă a timpului şi doar 
amintirile îl mai scoteau din când în când la lumină, ca 
pe o pecingine, care a pecetluit odată valea Vajanoski. 
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Marin IFRIM 
 

Nicolae Cabel - Un poet de „rezervaţie” naturală! 
 

Inima moralia 
 

     De foarte multă vreme nu am mai citit poezie care 
să aibă asupra mea un efect emoţional spontan, dublat de 
interesul crescând, specific comunicării dintre un scriitor 
bun şi un cititor hârşit dar corect cu el însuşi. Am pe masa 
de lucru, de acasă, locul unde lucrez numai pentru treburile 
împărăţiei mele spirituale, trei volume de versuri publicate 
recent de cunoscutul regizor şi scriitor Nicolae Cabel, unul 
dintre intelectualii de elită originari din Buzăul 
dintotdeauna, care continuă buna tradiţie a ADN-ului local 
unic în linia clasicizaţilor Urmuz, Vasile Voiculescu, Ion 
Caraion şi Ion Gheorghe. Primul volum poartă titlul 
chirurgical „aorta unei portocale”, este prefaţat de Titus 
Vâjeu şi a apărut la Editura „Tipografia Intact” în nobile 
condiţii grafice. Nu mai puţin de 131 de poezii, împărţite 
sistematic în ciclurile: „travesti”, „litografii”, „în rama 
copilăriei”, „evadare în cuvânt” şi, desigur, „aorta unei 
portocale”. Poemele sunt şlefuite până la subţirimea 
livrescă barbiană şi  impun prin impecabile concentrări 
culturale. Aerul de bibliotecă în bibliotecă te face să te 
simţi, în lirica lui Nicolae Cabel, ca şi acasă, mai ales când 
acasă înseamnă o bibliotecă publică în care ţi-ai petrecut o 
parte însemnată din viaţa de zi cu zi, ca bibliotecar. În 
„aorta unei portocale” inefabilul e sugerat în aşa fel încât 
îl simţi, ţi-l explici dar nu-l poţi prinde în explicaţii credibile, 
cum e cazul poemului cu substrat politic „un clovn”, 
caligrafiat cu o cerneală invizibilă de calitate regală: „un 
clovn / s-a dus…/ ei şi, / mai vine unul… // acum, / ce mai 
poţi zice, / preafericitule Yorick…” (pag. 206). 
Impresionantă este abilitatea cu care tehnicile semantice 
ale poetului devin perfect solubile în sentimente pure, cum 
se întâmplă în „litografie (XI)” - pag. 65 - poem dedicat 
regretatului ziarist Aurel Jipa. După lecturarea acestui 
volum consistent, în care toate poemele sunt ireproşabile, 
mă încearcă un sentiment dezolant, ceva similar unei 
singurătăţi ireversibile: suntem pe cale de a deveni una 
dintre naţiunile care pur şi simplu nu mai au mari poeţi. Mă 
gândesc la nume fabuloase ale unei generaţii dispărute în 
ultimii ani: Marin Sorescu, Petre Stoica, Ioanid Romanescu 
ş.a. Iată de ce, când dau peste scriitori de talia lui Nicolae 
Cabel, categoric, un mare poet, am strania senzaţie că mă 
aflu la poarta unei rezervaţii literare naţionale în care cei 
mai reprezentativi poeţi ai momentului se retrag de bună 
voie şi nesiliţi de nimeni! O poezie în care inima şi mintea 
devin un tot: inima moralia!  
 

Conso-vocale 
  

Al doilea volum de versuri al lui Nicolae Cabel, 
apărut în acelaşi timp cu primul, are un titlu cu trimitere 
directă la zona riguroasă a livrescului, „alte poeme” 
însemnând, în cazul de faţă, ispita ludicului asupra unui 
poet uns cu toate experimentele literaturii universale. Cine-l 
cunoaşte cât de cât pe autorul acestor poezii, firea sa 
discretă, silenţioasă şi protocolară, prezenţa rară şi diafană 
la diverse festinuri literare, nu are cum să nu rămână 
surprins de temperamentul vulcanic(!), dar bine strunit,  al 
acestui poet ieşit cu paşi mărunţi din contingent. Ciclul 
„alfasonete” îmi aminteşte de un celebru violonist buzoian, 
„nea Vişan”, care, la o petrecere cu ştaif, după ce a rămas  

 

într-o singură coardă la vioară, imitând la perfecţie 
„Ciocârlia” naiului lui Gheorghe Zamfir, a continuat 
să cânte cu calm şi dexteritatea unui veritabil 
magician. Fiii săi, Florin şi Sile, sunt plecaţi de 25 de 
ani în Franţa, unde continuă tradiţia familiei, trăind 
din această nobilă activitate artistică. Citind poemele 
lui Nicolae Cabel am percepţia unui foşnet al 
cuvintelor. Unul îngeresc, de orgă bisericească 
acordată de respiraţia acestora. Fiecărei litere a 
alfabetului îi este dedicată câte un superb „alfa-
sonet”. Lucid şi ludic, poetul evită cu şarm casca-
doriile lirice, debordând în coordonate deontologice 
ireproşabil controlate. Trei cicluri a câte trei rânduri 
de sonete pe note conso-vocale (nu găsesc alt ter-
men) ale alfabetului,  de la A la Z: „canzone”, „per / 
siflante” şi „alfasonete”. Un spectacol rarisim al su-
pleţei limbii române, de la straturi arhaice până la 
postmodernism. Citez la întâmplare: „o belladona-n 
basm cu-n beduin - / binom în barcă, lângă baia-
deră; / un brusture, brigandul babuin / l-a brevetat 
bufon la butonieră… // boceşte buburuza-n 
busculadă - / blestem bălai pe-un baobab bastard, / 
banală, deci, în blânda ei bravadă, / cu breb spre 
bazileusul bavard… // batracian balsam bizantin / e 
bahicul băieş în baleiaj, / benedictinul bonus – burg 
blajin… // sub baldachin e beznă-badinaj / şi-n 
balansoar chiar blondul balerin / în cel budoar, cu 
brumă-n bastingaj…” („B”, pag. 207 ). „Nu mă 
îndoiesc de faptul că Alfasonete şi alte poeme este o 
carte care ar fi pe placul lui Nichita Stănescu” - 
spune, în prefaţa cărţii, Titus Vîjeu.   
 

Se leagănă timpul 
 

După lectura celei de-a treia cărţi a lui Nico-
lae Cabel („cronos, pe balansoar…”), îmi stăruie în 
gând imaginea unei curse de cai cu final netrucat. 
Îmi amintesc de multe debuturi ale generaţiei sale - 
„promoţia 70”, cum o numea Laurenţiu Ulici - şi cur-
sa literară care a urmat, lungă de vreo cinci decenii. 
Neavând la dispoziţie timp şi spaţiu suficient, mă 
rezum doar la a  concluziona că Nicolae Cabel este 
unul dintre cei care - nu ştiu cum e mai bine zis, caii 
sau jocheii? -, au reuşit să ajungă cu bine la potou, 
aceste ultime trei cărţi  fiind o spectaculoasă recupe-
rare a unei distanţe care, consecinţă a multiplelor 
activităţi profesionale ale autorului, la un moment dat 
părea, zic eu, irecuperabilă. Într-un eseu, publicat în 
revista Agonia, în septembrie 2010, Petru Anghel 
afirmă că Generaţia 70, a fost „o generaţie fără 
complexe” care „nu făcuse compromisuri” iar 
„miza ei a fost strict literară”. Sunt întru totul de 
acord cu distinsul eseist Petru Anghel. Din această 
generaţie au avut un start lansat Mircea Dinescu, E-
mil Brumaru, Şerban Foarţă, Dorin Tudoran şi alţi 
câţiva urmaţi de: Dan Verona, Cornelia Maria Savu, 
George Almosnino, Ion Chiric, Paul Emanuel, Geor- 
ge Maria Teodorescu, Aurel M. Buricea, Florea Bur-
tan etc. Conştient de mrejele unui succes facil,  evi-
tând „publicitatea” făcută unora precum Dinescu şi 
Brumaru, Nicolae Cabel şi-a desăvârşit opera într-o 
autoizolare completă, astăzi „cămara” sa literară ne-
fiind cu nimic mai săracă decât cele ale primului grup  

 

(continuare în pag. 37) 
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Petre RĂU 
 

Salt în gol 
 

Noaptea aceea fusese o noapte caldă, de început tim-
puriu de vară. Lumina lunii se cernuse molcomă, făcând 
să scânteieze băltoacele. În adâncul tufărişurilor de lângă 
gard, o pasăre slobozise din gâtlej un cântec atât de 
străvechi, că se pierduse repede în negura timpurilor. Era 
neschimbat, desăvârşit, nicio notă nu suferise vreo 
modificare, sunetul era însăşi întruchiparea perfecţiunii, 
încât părea că nu mai ascultă de nicio lege a evoluţiei. 

În noaptea aceea de dinaintea plecării, Călin Băraru 
aproape că nu dormi deloc. A ascultat, de pe prispa casei, 
sunetele întunericului care i-au înfiorat uşor muşchii 
pieptului său de copilandru. Gândul îi era departe, învăluit 
de tristeţe adâncă, căuta o salvare pentru a-şi netezi 
frământările, dar aceasta nu se întrevedea. 

Vârtejul revoluţiei smulsese o mulţime de oameni de la 
locurile lor şi-i risipise în spaţiu, plutind în neant ca nişte 
flori de păpădie. Pe unii îi măturase peste graniţele ţării, 
care fuseseră deschise dintr-odată prea larg, pe alţii îi 
ridicase şi-i împrăştiase viaţa prin ţară, care încotro... Abia 
după aceea aveau să urmeze timpuri când oamenii aveau 
să se caute unii pe alţii, să-şi caute rădăcinile... 

Vârtejul acela de evenimente l-a luat şi l-a acoperit 
undeva cu ţărână pe tatăl său. Cu doi ani în urmă, Ghiţă 
Băraru plecase în Israel să muncească. Era singurul 
susţinător al familiei, iar din pământul pe care îl moştenise 
de la socri şi-l obţinuse de la primărie cu mari dificultăţi, în 
urma reîntregirii proprietăţilor, ei bine, din acest pământ 
care era şi puţin, şi nici prea fertil, nu ieşea niciodată 
nimic. Cinci ani la rând îşi pusese toate speranţele în acel 
blestemat de pământ. Atâta avere nu avusese niciodată şi 
se bucurase tare mult că acum era numai a lui. De dragul 
lui, a investit în pământul acela şi puţinii bani pe care îi 
avea, dar şi multă muncă, şi iată că totul a fost de prisos. 
Aşa că, într-o bună zi, şi-a pus în gând să plece, să-şi 
caute un rost ca să-şi poată întreţine familia, şi dus a fost. 
Acolo, printre străini, a fost ucis de o explozie, apărută 
aşa, ca din senin. L-au scos de sub dărâmături pe jumă-
tate strivit. 

Mama lui Călin era bolnavă de multă vreme. Zăcea mai 
mult în pat, rar se putea deplasa de ici până colo, nu 
putea să ajute aproape cu nimic în gospodărie. Iar sărăcia 
era din ce în ce mai lucie. Înglodaţi în datorii după 
moartea capului de familie, vândură două hectare de 
pământ aproape pe nimic. Dar banii au dispărut în mare 
grabă din casa lor. S-au dus pe te miri ce, aproape că nu 
s-au ales cu nimic din ei. 

Călin îşi amintea, în cele mai mici amănunte, zilele în 
care şi-a îngropat tatăl. În acele clipe i-a trecut prima oară 
prin minte ideea că, într-o zi, va pleca şi el de acasă. Se 
întâmpla în urmă cu două luni, urma să împlinească 
paisprezece ani. Ştia bine să conducă un tractor, dar 
nimeni din sat nu-l lăsa să o facă. Muncea pe oriunde îl 
chema cineva, dar nevoile lui şi alor săi erau mai mari şi 
nu aducea acasă niciodată destul. Mai avea două surori, 
Marieta, mai mare cu doi ani ca el, care renunţase la 
şcoală pentru că maică-sa avea în fiecare zi nevoie de 
ajutorul ei, şi Dorina, care era prea mică, nu avea nici 
şapte ani şi nu putea fi de prea mare ajutor în gospodărie. 

După moartea tatălui lor autorităţile nu s-au grăbit 
deloc să-i ajute. Au fost în mai multe rânduri pe la primărie 

 

dar nu s-au ales cu nimic. Mai întâi li s-a promis un 
mic ajutor social, au aflat asta de la nişte vecini care 
spuseseră că au văzut cazul prezentat la televizor 
de un reporter care nimerise pe acolo căutând 
subiecte de senzaţie. Pe urmă au aflat că ajutorul 
acela nu va veni niciodată, întrucât tatăl lor lucrase 
ilegal în ţara aceea blestemată şi nu avea nicio 
asigurare de pe urma căreia să beneficieze de ceva. 
Abia după două săptămâni l-au adus acasă într-un 
sicriu şi l-au îngropat în grabă în cimitirul din dealul 
satului, fiindcă mortul se afla într-o stare avansată de 
putrefacţie. Nici măcar n-au fost lăsaţi să deschidă 
sicriul, aşa de tare mirosea. Au putut vedea în 
schimb nişte poze, pe care le trimisese printr-o 
scrisoare un consătean care lucra şi el tot prin Israel 
şi fusese martor la întreaga catastrofă. Printre poze-
le acelea erau şi câteva care te umpleau de groază, 
arătând cadavrul tatălui lor în diferite ipostaze, 
desfigurat, după ce a fost scos de sub dărâmături. 

Dimineaţa, băieţandrul ce abia împlinise de câte-
va zile cei paisprezece ani, îşi căută de zor prin casă 
hainele cele mai bune pe care le avea. Cum îi plă-
cea foarte mult pescuitul, adesea încercându-şi no-
rocul pin bălţile din apropierea satului, îşi puse deo-
parte şi undiţa cu sfoară din păr de cal răsucit cu 
măiestrie.  

În cămăruţa alăturată, sub ferestruica scundă, pe 
o laviţă şedea maică-sa, obosită şi posomorâtă. 
Plângea uşor, cu nasul înfundat în basma. Nu se pu-
tea împăca cu gândul că singurul ei băiat de sprijin şi 
de ajutor, îşi ia soarta în mâini şi o părăseşte pentru 
a-şi căuta norocul în altă parte.  

Călin, însă, avusese grijă, chiar de ziua lui, să-şi 
anunţe intenţiile sale. De aceea, se aştepta să nu 
stârnească mare zarvă cu prilejul plecării. 

- Dar, mamă, au plecat alţii în ţări străine şi tot s-
au întors, încercă el să o liniştească, strângându-şi 
în desagă tot ceea ce credea că i-ar putea fi de folos 
la drum. Abia în clipa aceea îşi dădu seama că toc-
mai tatăl său a plecat de acasă şi nu s-a mai întors 
decât în sicriu. Gândul acesta îl făcu să se cutre-
mure, dar mama lui nu trebuia să-i citească pe faţă 
nicio umbră de îndoială. Era un băiat serios şi 
aşezat. I-a fost milă de maică-sa, dar nu a putut să-i 
împărtăşească neliniştea.  

- Eşti prea tânăr, mamă, susţinu ea printre suspi-
ne, ferindu-se parcă să-i spună direct că e încă un 
copil. Ştia bine că băiatul ei nu mai era de mult un 
copil. Şi apoi, pentru vârsta lui, era tare destoinic şi, 
deşi mic de statură, era robust şi arăta destul de 
chipeş. 

Dimineaţa aceea a fost foarte grea pentru toţi ai 
casei. Călin îşi propuse ca, dacă va ajunge prin 
locuri cu bălţi mai bogate în peşte, va pescui şi va da 
peştele la schimb pentru nişte pâini pe care poate să 
le trimită îndărăt, în sat, la ai lui. Oricât de prost ar 
merge treaba cu pescuitul, vreo treizeci-patruzeci de 
porcuşori tot are să prindă el. Şi măcar jumătate din 
ei ar putea da pe două-trei pâini. Parcă multe pâini le 
trebuie lor, celor trei femei pe care le lasă singure 
acasă!... 

Era aproape de prânz când s-a încumetat să ple-
ce la drum. Soarele era deasupra capului şi,  

 

(continuare în pag. 34) 
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          Marian HOTCA 

 

cronomorfism 
 

din streașină plouă cu sânge acrit, 
noaptea își desface rănile grele 
în largul cerului 
să intre în ele plânsul de piatră 
și puroiul pământului -  
germinator al morții 
 

atât de străin și-atât de pribeag 
timpul mi s-a topit între degete 
zidindu-mi sub călcâie 
lipsit de speranță -  
vise, amintiri și suferințe 
 

poem cosmic 
 

oriunde merg port universul în mine 
și universul mă poartă în scrumul clipei 
neadormind strâng toată lumina șuierătoare 
la pieptul uscat al unei semințe de mac 
 

ploaia mă încolțește din cap până-n picioare 
și eu încolțesc incestuos, rătăcitor în mine 
de sare precum ziua ce a germinat neajutată 
la sfârșitul nopții naufragiate în veșnicie 
 

iarba tremură în sine, crengile se frâng 
înaltul văzduhului se-ngroapă-n pământ 
incandescent, închis în grote medievale 
legănam universul într-o pană de cuc 
 

psalm culinar  
 

au curs atâtea lacrimi sfinte 
în temple moi de ceapă 
eu sfârâiam printre cuvinte 
ce ustură de ochii-mi crapă 
 

sublimă oală ce naști mâncare 
din pieptul tău neșurluit 
presimt că nu mai am răbdare 
de-o foame sunt prea năpădit 
 

deschide-mi ochii în aburi de tocană 
când coleșerul o va răscoli 
iar mațele făr' de prihană 
din dânsa s-or împărtăși 
 

atunci mă lepăd de păcate 
cădelnițez și sare și piper 
mă spovedesc blândei salate 
și mă nutresc ca să nu pier 

 

poem cadaveric 
 

trupul meu putred zace-ntr-un sicriu 
înconjurat de verzi mameloane 
lumini senzuale desfrânate în pustiu 
se freacă imorale de sfintele icoane 
 

pleoapa ta molâie ca ceapa râncezită 
veghea un vierme pe cadavrul meu 
tu mi-ai lăsat iubirea insolită  
să meargă de unde-am venit și eu 
 

iar voi îmi tot suflați în nas precum în vid 
să mă trezesc din larve grase și codați 
același aer vag, lumesc și insipid 
până la-nviere mai stați de m-așteptați 
 

kiwi 
 

picioici flocoase 
cu verde miez de miere 
în care s-au pierdut  
semințele de mac 

 

zbor  
 

când văd aripi 
mirosul zborului 
se încolăcește  
în mine 
ca o gheară  
 

vitamina c 
 

locuiesc singur  
în imuna lămâie 
în care noaptea 
și-a țesut toate 
visele exotice  
 

zacuscă  
 

pleoape adormite de ceapă 
lăcrimează agonic  
în anotimpul 
zacuștelor 
 

varză  
 

foi verzi 
dactilografiate 
noaptea 
doar de dansul  
unor ochi băloși  
 

timp 
 

sufletul secundelor 
înoată-n infinit 
ca o meduză 
în Groapa 
Marianelor  
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     Constantin OANCĂ 
 

AMIAZĂ  ABSOLUTĂ, după Ovid Caledoniu 
 

        O amiază aurie de toamnă rostogolindu-se pe un 
deal - și el în deplasare spre roșu – poate fi întâlnită la 
mulți poeți, însă numai despre una se spune că e 
”absolută” și aceasta aparține lui Ovid Caledoniu. Nu 
interesează dacă titlul a fost alegerea lui (cartea fiind 
una postumă, pentru apariția căreia a lucrat fiica 
autorului, scriitoarea Liliana Georgescu Tulică), dar se 
simte că el a fost luat din trupul cărții. Și nu trebuie să ne 
surprindă rezonanța lui metafizică, știut fiind că poetul a 
studiat și teologia, din dragoste. 
        Citind cartea ”Amiază absolută” constați că la un 
moment dat că te identifici cu autorul ei. Ca și poetul și 
tu ai fost bântuit de aceleași fantasme, de aceleași 
tristeți generate de zădărnicirea aspirațiilor spirituale 
într-o lume împotmolită în interesele ei imediate. 
Singurătatea apare ca o sfâșiere cu atât mai mare cu 
cât poetul este mai înzestrat. Și iată că toate aceste 
neajunsuri se rezolvă fericit în poezie, ea având forța 
dezmembrării trupului malefic. Din mulțimea poeților îi 
recunoști numai pe cei care-ți seamănă. 
        Poezia lui Ovid Caledoniu pornește dintr-o viziune 
generoasă, completă chiar, asupra a ceea ce numim 
”existență”, având în vedere atât văzutele cât și 
nevăzutele ei, atât aparențele cât și esențele, atât timpul 
cât și veșnicia. Se simte aici că poezia este limba 
spiritului divin prin care ni se transmite soluția salvării 
noastre de la lipsa de sens, cea pe care ne-a pregătit-o 
lumea comună. Din această cauză poetul este perceput 
ca profet, intermediar între Dumnezeu și om. Dimen-
siunile acestei lumi – timpul și spațiul – sunt atât de fra-
gile în poezie, că asistăm nu numai la întrepătrunderea 
lor, ci și la substituiri reciproce: ”Un țipăt de pasăre/ taie 
ca pe-un veșmânt noaptea în două,/ se pierde prin 
frunzișul galben,/ ora – ca sângele în trup.” (ÎN FRUN-
ZIȘUL GALBEN). 
        Poemele sunt ape revărsate, iar la lectură ele se 
readună, multe dintre ele fiind tulburi precum apa din 
Scăldătoarea Betesda, atunci când în ea coboară înge-
rul vindecător: ”Vă vorbesc despre bătrânul prieten,/ el 
are cheile ce deschid cuvinte,/ luați aminte la fiecare 
silabă/ ce-i trece prin gură ca o apă spre mare.” 
(AMIAZĂ ABSOLUTĂ). În lumea poeziei elementele 
naturii sunt sentimentele noastre, așa apare singură-
tatea, în golul căreia se așează vara, cum și la Nichita 
Stănescu se așează salvatoare luna într-o noapte de 
toamnă lirică: ”Atâta știu, căprioare se întorc în noi,/ 
beau în amurg din sufletul nostru/ treaz ca o strajă, viu 
ca un gând/ și cer să pască, în zori, lumina/ din adânc și 
simt cum/ taie vântul cu ferăstraie cerul…” (LUMINA). În  
 

 
MOLIDUL copacul cu acest nume are, ca și poetul, 
vise de jos (căprioarele) și vise de sus (luna): ”… și 
căprioare mor atinse-ncet de lună/ când beau din 
apă stele și-și sângeră botul.” Se simte asemănarea 
cu Gorunul lui Lucian Blaga, deoarece Ovid 
Caledoniu a apartinut grupării literare din jurul revis-
tei interbelice GÂNDIREA, unde Lucian Blaga are un 
rol hotărâtor. 
        Aceeași fuziune a lumilor (exterioară și inte-
rioară) se remarcă și în LINIA ORIZONTULUI (”Linia 
orizontului trece la noapte/ prin mijlocul inimii și 
desparte/ uscatul de cer ca-n ziua dintâi.”) sau în 
poezia LUMINA (”Atâta știu, căprioare se întorc în 
noi, / beau în amurg din sufletul nostru.”). 
        În mai toate poemele întâlnim locuri alune-
coase, în care cu greu te poți ține pe picioare: a) ”Pe 
Argeș în jos, la cotitură val/ sângele îngheață în vene 
de piatră.” (NU STRIG PE NUME), b) ”… păsări ies 
din mine iară/ și mănâncă pe la colțuri noaptea.” (PE 
UMERI CERUL), c) ”Strigă soarele din tulnice de 
foc.” (BINEVESTESC ȘI LUCRURI), d) ”Atâta cântec 
mut că au căzut castane/ ca niște ochi de vrăbii uria-
șe,/ atât amurg din piept aprins afară/ că umblă cerul 
după noi prin orașe.” (UMBLĂ CERUL), e) ”Vara se 
desface în stropi de aur calzi” (CU MÂINI DE NE-
SOMN), f) ”Un țipăt de pasăre taie ca pe un veșmânt 
noaptea în două” (ÎN FRUNZIȘUL GALBEN). 
        Operele poetice se comportă, cum spuneam, 
asemenea unor ape mari, ce udă grădinile noastre 
interioare. Pe lângă ape scrise există și ape de pia-
tră, care și ele udă aceleași grădini. Am văzut, în a-
cest sens, în Piața Navona din Roma FÂNTÂNA CE-
LOR PATRU RÂURI, sigur cu trimitere la cele patru 
ape curgătoare care, potrivit cărții FACEREA, udau 
Grădina Eden: PISON, GHIHON, TIGRU și EU-
FRAT. 
        În continuare mă voi opri asupra unuia dintre 
poemele lui Ovid Caledoniu, PULSEAZĂ ÎN SÂNGE, 
încercând să-i aflu unele dintre multele-i sensuri, dar 
nu înainte de a vedea mai întâi tot poemul. 
        ”Iei drumul întoarcerii,/ cuvântul mireasmă e, lac 
obosit,/ vântul zăvorât în noi/ ca-ntr-o carceră fără 
număr,/ și simți cum cerul pulsează în sânge/ înstră-
inat și greu./ Până la tine se pierde soarele,/ până la 
noi rămâne steaua/ ca flăcări în oameni,/ ca fructe ce 
râd aproape/ de ziua culesului, când/ rânduim din 
umbre lucruri,/ stăm de veghe, deslușim/ amiezi cu 
rosturile lor/ și-abia atunci ce este grai/ atinge ora ca 
un clopot./ Iei drumul întoarcerii,/ culegi mărgăritare 
de pe mâini/ și știi că e în tine sărbătoare/ și zboară 
silabele vieții/ ca-n răsărituri păsări negre./ Până la 
tine seacă fântâni,/ până la noi se dăruie fluviul,/ și 
noaptea se-nlănțuie după copaci/ ca șerpii după 
pietre/ arzând în verile adânci./ Iei drumul întoar-
cerii.” 
        În această ”apocalipsă lirică” (cum ar zice 
Andre Malraux) Dumnezeu îl cheamă la El pe poet, 
iar acesta, auzind glasul Său, intră pe drumul 
întoarcerii precum personajul lui Lucian Blaga din 
”Ioan se sfâșie în pustie”. Într-o lume a neascultării 
cerul a devenit ”înstrăinat și greu”,  de aici sfâșierile 
cu care se confruntă poetul, dar asta se întâmplă  

(continuare în pag. 25) 
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               Ioan VASIU 

 
Şi iarna vine 
 

Iar vine iarna ca un lup flămând 
Cu păru-i lung desfuiorat pe spate 
Şi noi ne umplem de tăcere când 
Pădurile adorm nelegănate. 

 

Dospeşte vântu-n văile adânci 
Şi cârduri de cocori se pierd în zare, 
O ceaţă deasă lunecă pe stânci 
Ca o povară grea care ne doare. 

 

Copiii ies pe uliţe râzând, 
Cu cizme încălţaţi ca să nu cadă 
Şi iarna vine ca un lup flămând 
Şi-i muşcă-ncet cu dinţii-i de zăpadă. 

 
Nemurire 

 

Ninge mărunt în munţi la Orăştie. 
Copacii goi privesc spre nicăieri. 
Cetăţile nu dorm şi cine ştie 
Ce lumi ascund sub lespezi de tăceri. 

 

Dospeşte vântul într-o vale-adâncă. 
Ruinele se-mbracă-n depărtări, 
Clocotitoare ape curg din stâncă 
De parcă dacii vin spre noi călări. 

 

Peste pădurile ce încă-s crude 
Zăpada se aşterne ca un voal. 
E-atâta pace-n jur încât se-aude 
Trecând prin nemurire Decebal... 

 
Scrisoare III 

 

Stimată doamnă, ninge iar domol 
peste tăcerea care ne desparte, 
mereu aceleaşi păsări dau ocol 
singurătăţii, până hăt, departe. 

 

De-o vreme simt că ard între dorinţi, 
atras de somnul văilor natale 
şi-mi pare că mă scuipă printre dinţi 
această iarnă-n patimile tale. 

 

Sunt oropsit să sufăr în poem, 
să port desaga viselor prea plină, 
să râd când alţii plâng şi să te chem 
pe prispa dimineţii ce-o să vină. 
 

Se naşte parcă-n mine un torent  
nestăvilit de nicio bucurie, 
mă strigă liniştea cu glas strident 
şi poposesc în câte-o POEZIE... 

 
Simfonia iernii 

 

ninge-ncet de patru zile 
ca-ntr-un basm fără sfârşit 
parcul doarme şi visează 
sub omături de cleştar 
 

 
fericiţi sunt cei ce astăzi 
mai au timp pentru iubit 
fericită e femeia 
ce rodeşte-n februar 

 

ninge molcom şi fantastic 
peste văi şi peste munţi 
prin fereastra cât o palmă 
noi privim spre nicăieri 
parcă bat la poarta casei  
doi bătrâni părinţi cărunţi 
dar nu-s ei ci două ramuri 
rupte dintr-un plop stingher 

 
Maria, se-apropie iarna 

 

Maria, priveşte cum pleacă 
şi ultimul cârd de cocori, 
când ochiul câmpiei se-neacă 
sub pleoapa imensă de nori. 

 

Maria, atât de aproape 
e cerul. Fântânile tac 
şi vântul aleargă pe ape 
şi muşcă din ţărmuri, buimac. 

 

Maria, se-apropie iarna, 
pământul e parcă mai greu, 
pădurea îşi leapădă haina 
şi-adoarme-ntre dealuri, mereu... 

 

 
 
(urmare din pag. 24) 
 

până când el (cerul) începe să pulseze în sânge, 
e chemarea de sus.Un pas al poetului spre Dum-
nezeu este decisiv în economia mijloacelor 
mântuitoare. Lumina cunoștinței – ”steaua” – se 
naște la vederea , cu alți ochi de astă dată, a 
fructelor ”ce râd aproape/ de ziua culesului, când/ 
rânduim din umbre lucruri,/ stăm de veghe, 
deslușim/ amiezi cu rosturile lor.” Și zice el mai 
departe că  ”abia atunci ce este grai/ atinge ora 
ca un clopot.”, numai după astfel de iluminări 
ajungem să deosebim lucrurile de umbra lor și 
clipa ”acum” de restul timpului.  
        Și-n tot acest traseu al întoarcerii, ca-ntr-o 
apocalipsă lirică, cum spuneam, locul ”păsărilor 
negre” din răsărituri este preluat de ”silabele 
vieții”. În urma lui ”seacă fântâni”, iar în față ”se 
dăruie fluviul”. Dacă până acum Dumnezeu era 
doar ”TU”, de-acum înainte El devine ”NOI”, când 
se nasc nu speranțe, ci sensuri și certitudini. În 
urmă  ”noaptea se-nlănțuie după copaci”, pe când 
el (poetul) devine lumină pe ”drumul întoarcerii”. 
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      Lucia PĂTRAŞCU 

 
FRUNZE 

 
      De unde avea să înceapă?...Desigur!...De acolo…De 
demult...De când, smulsă de mână de o femeie mărunţică 
şi slabă, care ţipa ca din gură de şarpe jeluindu-se atât de 
tare, încât vecinele din jur, ieşite pe la porţi, s-au crucit cu 
teama a ceea ce s-ar mai fi putut întâmpla, ea, o fetiţă de 
câţiva anişori, stătea atârnată de mâna aceleia, privind în 
toate părţile cu ochii măriţi de uimire şi tăcea…Tăcea 
speriată, cu neînţelegerea nemăsurată a vârstei în 
suflet…  
    - Vai de mine şi de mine! Doooamne! Doamne, de ce 
mă pedepseşti aşa? Ce am să mă mai fac eu acum?  
    Femeile au dat fuga. Nişte moşi neputincioşi au rămas 
proptiţi de stâlpul porţilor, de unde priveau curioşi. Prin 
poarta larg deschisă a unei curţi doi câini au răzbit către 
picioarele oamenilor, s-au oprit o clipă în faţa femeii care 
ţipa, apoi, dezmeticindu-se, au început să latre 
înverşunat, pentru a restabili liniştea asupra căreia ei se 
simţeau răspunzători, ca stăpâni unici şi definitivi.  
    - Marş, de aici, potăi obraznice!  
    Tuşa Marina, vecina de alături, a învârtit asupra lor 
măturoiul de nuiele cu care îndepărta frunzele îngălbenite, 
ce începuseră să îşi aştearnă  urzeala iţelor pe la spărtura 
gardului, pentru a încropi un nou covor. Speriaţi de 
ameninţări, câinii au fugit care încotro, apoi, luându-şi 
seama, s-au întovărăşit mai încolo într-o hămăială 
potolită, semn că nu renunţaseră la sarcina lor dintot-
deauna... 
    Mai multe vecine din apropiere s-au strâns în jurul 
femeii. Mereu în lumea lor amărâtă, unde bucuriile erau 
atât de rare, se întâmpla câte ceva neplăcut. De la o 
vreme, pe aici, necazurile prea se ţineau lanţ! Câteva 
dintre ele, care au înţeles despre ce este vorba, o 
îmbărbătau, vroind să o ajute. Dar, oricât încercau, nimic 
n-o putea potoli pe amărâta de femeie:  
    - Hai, lasă!...Linişteşte-te!... 
    - Ţine-ţi firea! Aşa a fost să fie! Mare e Dumnezeu!  
    - Nu te poţi pune cu soarta omului! Timpul vindecă totul!  
    - Of, Doamne!  
    Această bătrânică uscăţivă, cu faţa muşcată de vreme, 
cu pieptul supt, acoperit de ilicul pe care-l purta mai 
mereu, ca să-i apere o durere veche de spate ce o 
înăbuşea, încerca să îşi stăpânească părul cenuşiu, care 
ieşise dezordonat de sub basmaua înnodată neglijent sub 
bărbie. Firele rebele se rătăceau pe fruntea mereu 
întunecată sub arătura necazurilor, care nu se mai 
însenina decât atunci când se uita la stropul acela de 
copilă. Dar acum nu mai ştia de nimeni şi de nimic.  

Încercând într-una să îşi aranjeze basmaua, ea 
continua să ţipe, bătându-şi pieptul cu disperarea nepu- 

 
tincioasă a unui om învins:  
    - Aurico, n-auzi tu? Scoală-te!... 
    Tremurând toată, femeia îşi aduna înfrigurată în 
jurul gâtului bluza cenuşie de atâta spălat, care nu mai 
avea cum s-o ocrotească, iar mâna netrebnică, slabă 
şi  zbârcită, pe care se vedea pielea încreţită ca foile 
uscate de ceapă gălbejită, nu nimerea cei doi nasturi. 
Bluza devenise prea subţire pentru fiorul acesta rece 
ce trecea peste ea, cu o înfrigurare neaşteptată. 
Deodată, vremea se răcise şi ea, însoţind durerea 
înecată în ţipetele deznădăjduite. Un vânt neaşteptat a 
trecut repede printre vaietele ce se ridicau în aer, de 
parcă ar fi vrut să afle ce se întâmplă acolo. S-a 
lămurit repede!... Ce să se întâmple?... Necazuri… 
Aceleaşi ştiute necazuri!...Blazat, şi-a luat seama, a 
adunat fuioarele vălătucilor pe care se pregătea să le 
împrăştie şi a plecat în altă parte, lăsând femeia în 
durerea sa. Cu aceeaşi mână nevolnică bătrânica, 
nehotărâtă parcă, îşi dezvelea, într-o furie disperată, 
gâtul încreţit ca scoarţa unui copac, căci trebuia să 
facă loc durerii duşmănoase, ce o astupa prea tare, 
vrând cu tot dinadinsul să o răpună. Uneori palma 
tremurătoare cobora în jos, spre poalele de stambă 
neagră, de un negru incert de prea mult purtat, îşi 
bătea genunchii osoşi în ritmul ţipetelor, apoi urca 
înapoi pe frunte îndesând cu degetele nesigure 
şuviţele răzleţe, care-i intrau în ochi sau în gură... Cu 
cealaltă mână, crispată, ţinea fetiţa aproape lipită de 
ea. Să n-o piardă şi pe aceasta! Iar fetiţa aceea, ţinută 
bine de mânuţă de către bunica îndurerată, ea, un fir 
de suflet de copil legănat fără voia sa în pendulările 
jelaniei strigată în gura mare, încerca să înţeleagă ce 
se petrece acolo:  
    - Unde pleci tu, fata mea? Aurico, n-auzi, tu?! Cui 
laşi tu amărâtul ăsta de copil singur pe lume? Numai 
cu mine, o biată femeie bătrână!? Nici tat-su nu e aici, 
să vadă de ea. Că l-au luat la război, mânca-i-ar lupii 
pe ăi de l-au pornit! Unde te duci, Auricoo? N-auzi? 
Cui ne laşi? Răspunde, fato, când te întreb!  
    Bătrâna, împuţinată toată sub sarcina împovă-
rătoare ce s-a abătut pe neaşteptate asupra sa, striga 
de răsuna strada, vrând ca toată lumea să ştie de 
necazul ce s-a prăvălit peste capul lor. Să se afle. 
Poate îşi scoate obida din suflet. Să vină cineva să-i 
spună că s-a înşelat. Că nu-i adevărat. De pe toată 
strada, de la casele mai îndepărtate, a început să se 
adune altă lume curioasă:  
    - De ce strigă aşa? Ce s-a întâmplat?  
    - Ce e?  
    - Ce are?  
    - I-a murit fata, Aurora! 
    Vecinele, mişcate de atâta disperare, îşi plesneau 
palmele una de alta, făcând cruci dese şi mărunte:  
    - Doamne, ajută-o să poată îndura! Fereşte-ne, 
Doamne, de aşa durere!   
    - Vai de sufletul ei!  
    - S-a stins biata de ea, lăsând copilul ăsta orfan.  
    - Cine se gândea că se va întâmpla una ca asta? Şi 
ce frumoasă era!  
    - Da. Era tânără, încă! Părea atât de sănătoasă! 
Dumnezeu s-o ierte!  
 

(continuare în pag. 27) 
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(urmare din pag. 26) 
 

    - Parcă era însărcinată?  
    - Atâta i-a fost aţa pe mosorel!  
    Jeluirile femeii nu se mai opreau. Nemângâiată, se tot 
învârtea pe loc fără astâmpăr. Ba intra în casă, ba ieşea 
afară, trăgând copilul târâş după ea… 
   - Hai, linişteşte-te, gata! O să treacă, o să treacă şi asta! 
Vrei să mori?... 
   Dar femeia nu se putea linişti deloc, căci ea nu mai 
putea de atâta durere. Ar fi strigat până în înaltul Cerului, 
până la Sfântul Dumnezeu! Poate Acela, în marea Sa 
bunătate, îi întoarce fata înapoi! Ea, o biată văduvă, era 
năpăstuită iarăşi de zăbralnicul nenorocului:  
    - Aurico, răspunde! De ce taci? 
    Bătrâna striga mereu cu o voce răguşită de atâta 
încordare. Din când în când îşi freca ochii învechiţi de 
câte lacrimi au curs prin ei în viaţa asta de om necăjit, 
încercând să-i şteargă apăsat cu un colţ al basmalei 
negre pe care o purta necontenit de când în viaţa ei s-a 
strecurat văduvia parşivă, veşnică şi neiertătoare. Era o 
femeie cu o inimă ruinată, căreia i s-a surpat sufletul gol, 
rămânând ca o casă părăsită, fără flori la fereastră, din 
acoperişul căreia rânjesc către lume găvanele ochiurilor 
sparte de nepăsarea vremii. Fetiţa, legată de bunica sa 
prin strângerea aceea de mână prea puternică, care se 
crispa de deznădejde, se uita la mama sa, atentă să vadă 
care va fi răspunsul. Că doar fusese întrebată! O 
întrebase mama ei. Trebuia să răspundă, aşa cum a fost 
învăţată ea că este frumos:  
    - Mamă, spune! Mamă, n-auzi ce te întreabă mamaia?  
    Bătrâna îşi ostoi ţipetele în speranţa că glasul copilului 
o va îndupleca pe aceea. Dar nu se auzea nimic! Era o li-
nişte disperată, spartă numai de bolovanii vorbelor ce se 
prăvăleau şi din care nu izbucneau, colţuroase, decât ţi-
petele femeii. Te-ai fi putut mira de unde vin acele strigăte 
deznădăjduite, sfâşietoare. Unde au putut sta pitite în 
această femeie mărunţică? Tânguirile se opreau o clipă 
doar, aşteptând un răspuns parcă, venit de unde o fi să 
vie, apoi îşi luau seama, înălţându-se cu mai multă jale: 
    - Auroră, tu n-auzi? Nu m-asculţi deloc! 
    Mama fetiţei era tăcută. Tăcută, nemişcată, 
nepăsătoare. Fetiţa ar fi tras-o de mână ca să-i atragă 
atenţia, dar nu putea! Aurora stătea cu mâinile 
împreunate, de parcă n-ar mai fi avut nicio treabă în 
lumea aceasta. Stătea acolo sus…Pe masă…Mirată, cu 
ochii mari, trăgând în neştire cu mânuţa liberă de funda 
ce-i lega codiţa bălaie, fetiţa se întreba ce-o fi căutând 
mama ei tocmai pe masă? Poate doarme!?... Acolo?... 
Sus?... Toată lumea doarme în pat. Numai mama şi-a 
găsit să se culce pe masă! N-a mai văzut aşa ceva de 
când este ea pe lume: 
    - Mamă, dă-te jos! Dacă nu, vreau să vin şi eu la tine! 
Ce faci acolo, sus? De ce mă laşi singură aici? Hai, nu te 
mai juca! Scoală-te! 
    Dar mama nu se scula deloc… 
    Câteva zile după aceea, prin casa vraişte, prin toată 
curtea, a urmat o vânzoleală, care nu se mai termina. O 
forfotă în care ea nici nu mai conta. Pe ea n-o întreba 
nimeni nimic, nimic. Dacă i-o fi foame, dacă-i este somn 
sau altceva. Orice altceva! Nici n-o mai certa nimeni ca 
altă dată, când mai făcea câte o mică năzbâtie. Uite, fără 
să vrea, a spart căniţa ei cu floricele albastre. Dar nimic! 
Tuşa Marina, vecina, a mângâiat-o uşurel pe cap,  
 

 

netezindu-i codiţele nepieptănate de câteva zile:  
    - Nu-i nimic…nu te speria…s-a întâmplat…gata! 
    Oftând, femeia a prins să culeagă cioburile, pe 
care le-a azvârlit în colţ după uşă. Cât era un mort în 
casă, nu se arunca gunoiul afară! Copilei nu-i spunea 
nimeni nicio vorbă, pentru că toţi aveau treabă. O 
treabă învăluită în plânsete întrerupte de suspine, 
care alternau cu leşinuri trezite numai de oţetul frecat 
pe la tâmplele femeii în timp ce aceasta se zbătea în 
neştirea durerii sale. Apoi plânsul stins se aprindea 
cu mai multă putere, ca o vâlvătaie nemernică, ce 
zburdă veselă spre cer după ce a prins o gură de 
aer.  
    - Aurico, spune, cu ce ţi-am greşit, de mă părăseşti 
aşa, fără să-ţi pese de nimic? Ce ţi-am făcut? Hai, 
spune! 
    Cu cât se apropia clipa plecării de acasă, femeia 
era tot mai pierdută. Iar fetiţa, palidă de nesomn, 
tremura din tot sufletul, plângând alături de ceilalţi. 
Nici nu ştia încă de ce!  Numai că lacrimile i se 
prelingeau pe obraji în voia lor, iar din pieptul ei micuţ 
suspinele se înnodau ca firele încurcate ale unui 
ghem de lână căzut pe jos, în hârjoana mâţelor 
neastâmpărate. Căci dacă toţi plângeau, atunci  
plângea şi ea!...Avea să afle mai târziu, mult mai 
târziu, când va fi mai mare, de ce trebuia atunci să se 
zbată atât sufleţelul său de copil. Va înţelege tot ceea 
ce a pierdut odată pentru totdeauna!... 
    Plângând şi acum plânsul sfâşiat din copilăria sa, 
tânăra femeie îşi şterse lacrimile nechemate, care, 
nici după atâţia ani, nu puteau limpezi sufletul său de 
copil necăjit. Nu aveau puterea să o împace, nici s-o 
liniştească! Le primea cu resemnarea celui care nu 
se poate împotrivi. Doar erau lacrimile sale, nu ale 
altcuiva! Împletite, acestea de acum cu acelea de 
atunci, lunecau în legea lor, curgând în şerpuiri 
hotărâte pe obrajii femeii. Ea dădu peste cap paharul 
cu coniac, golindu-l. Apoi îl umplu din nou.  
    Ce a mai fost apoi?...A urmat înmormântarea. Ce 
a însemnat aceasta? Lume, lumânări, câteva flori 
modeste, smulse de fiecare din curtea sa. Alai de 
vecini. Mai mult vecine, căci bărbaţii în putere erau 
încă pe front. Moşi betegi care îşi târau neputinţa 
bătrâneţilor fără să pregete, deoarece de când 
intraseră în anii de pe urmă, ţineau să fie mai 
aproape de cei care plecau pe ultimul drum. Ca 
mâine-poimâine va veni rândul lor! În jur era 
obişnuita forfotă a femeilor care săreau întotdeauna 
să ajute la un aşa necaz: 
    - Licuţo, vezi să nu uitaţi coşul cu colivă! Ai pus 
capetele,  puntea, sticla cu vin? Vezi, pe aia cu 
untdelemn! Nu uita lumânările, tămâia şi chibriturile! 
    - N-ai grijă, tuşă Marină! Ştiu! Şi pomelnicul! Am 
luat tot ce trebuie! 
    De peste tot se auzeau bocete nesfârşite, căci 
fiecare, unindu-şi durerea cu toată jelania celorlalte 
femei, îşi plângea cu acest prilej morţii săi, având o 
durere, un om drag pierdut pe calea aceasta fără 
întoarcere. Plânsul acesta colectiv era ca o 
închinăciune comună în Sfânta Biserică aflată într-o 
zi de praznic. Cu putere înzecită, urca la Ceruri 
pentru sufletele cele adormite, luminându-le acelora 
drumurile neştiute de trăitorii rămaşi aici şi, totodată,  

(continuare în pag. 28) 
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acesta  era mulţumit pentru că nu va mai trebui să se 
obosească să dea sămânţă de viaţă pentru hrana de 
zi cu zi. Când primii bulgări de ţărână au răsunat 
stingher pe capacul de lemn, toţi au ştiut că de acum 
încolo s-a terminat! O pierduseră definitiv! Însă fetiţa 
nu ştia! Nu avea cum să ştie! Ea nu înţelegea faptul 
că rostul pământului aici, în cimitir, era să primească 
doar stropul de lut ascuns în cutia aceea lungă de 
lemn, pe capacul căreia bulgării de pământ, aruncaţi 
spre înfrăţirea cu cei de pe lumea cealaltă, sunau a 
despărţire şi a singurătate. Strop de ţărână care, din 
pământ a venit, în pământ se întoarce. Atât, ţărâna! 
De suflet, de iertarea şi de renaşterea lui se îngrijea 
Bunul Dumnezeu!  
    De aceea, copila aceasta nedumerită, se simţea 
singură de parcă era a nimănui. Privea în jur fără să 
înţeleagă de ce norii îşi aşezaseră umbra lor tristă pe 
crucile acestea învăluite în taina de dincolo! Numai 
atunci când o rază de soare, trezită din aţipirea sa de 
început de toamnă, s-a dezvelit de sub păturica de 
nori pufoşi, privind curioasă, pentru a afla ce este cu 
micuţa aceea între oamenii cerniţi din cimitir, fetiţa a 
simţit lumina ei jucându-i pe frunte. A ridicat ochii în 
sus, ferindu-şi privirea sub streaşina străvezie a 
palmei adusă ca aripa micuţă a unui porumbel. A 
simţit prin căciuliţa subţire de bumbăcel rose pale 
cum blânda căldură îi alintă creştetul capului. A 
cunoscut-o şi i-a zâmbit. Simţindu-i apropierea 
gingaşă a ştiut că nu mai este singură! Poate că în 
raza aceea de soare venise gândul mamei sale, care 
o mângâia încă o dată pe frunte, cu zâmbetul ei cald, 
pe care i-l ştia dintotdeauna.    
    - Of, mamă, mamă!  
    Femeia a apucat cu mâna nesigură paharul, 
sorbind cu lăcomie din el. Privirea sa înceţoşată a 
rătăcit spre fereastră, poposind în ramurile groase ale 
bătrânului nuc, care-i întovărăşea gândurile. Căuta cu 
ochii minţii, printre arabescurile frunzişului neliniştit al 
pomului de afară, raza aceea de soare. Ar fi vrut să o 
cunoască din nou! S-ar fi simţit mai aproape de mama 
sa. Ar fi putut învinge singurătatea care o cotropise. 
Totuşi, cu mintea de acum, fiica se gândea că poate 
dumnealui, Bunul Dumnezeu, a chemat-o mai repede 
la Dânsul pe mama sa pentru ca să o scutească de 
eventualele dureri ce aveau să urmeze. Sau ca s-o 
apere de păcate viitoare. Cine mai ştie?...Nepătrunse 
sunt Căile Domnului!...  
    Un singur lucru i-a plăcut. Coliva! Era dulce, 
parfumată şi…pe săturate. I-a rămas încă în minte 
gustul acela parfumat, deşi acum se simţea vinovată 
că în durerea aceea, care se împletea cu jalea de 
atunci, a fost posibil ca ei să-i placă ceva. Un fior 
neaşteptat a trecut peste spinarea femeii, ca prin 
frunzele foşnitoare ale nucului, lenevind sub 
mângâierea ultimelor raze de soare, dacă vântul nu 
le-ar fi tulburat somnul aromitor. Îşi mai turnă coniac. 
Picură un strop pe covorul nepăsător, ca ofrandă 
târzie de sufletul mamei sale! Apoi mai bău o gură să 
se încălzească. Vroia să-l simtă ca pe ceva real, aici, 
lângă ea. Era o tovărăşie de care avea mare nevoie!  
    Lelia, căci aşa se numea tânăra femeie care se 
zbătea acum în păienjenişul amintirilor, oftă din tot  

(continuare în pag. 34) 
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spălau sufletele acestora de durerea trudnică în care se 
întunecaseră… 
    A urmat plecarea de acasă…Drum legănat, cu popasuri 
pe la răspântii, unde preotul se oprea, cântând pe nas, cu 
voce înceată, slujba de înmormântare. În faţa bisericii 
convoiul s-a oprit. Acolo, în stradă, cu glas rar, preotul a 
slujit moarta, închinând-o, pentru a o dezlega spre 
drumurile pe care le avea de parcurs în popasurile izbăvirii 
veşnice. Apoi, cu capul plecat, a pornit mai departe cu 
pasul ştiut. Obosise şi dumnealui de atâtea înmormântări! 
Şi-ar fi dorit o nuntă, un botez, altceva! Dar vremurile grele 
schimbaseră rostul lucrurilor! Iar drumul acesta, 
asemănător unei călătorii fără întoarcere, rupea din sufletul 
său câte o firimitură pe care o aşeza ca pe un fir de 
ofrandă curată, alături de moartă. La fiecare nuntă, 
părintele întinerea, bucuros de victoria iubirii. La fiecare 
botez dumnealui mulţumea Domnului că a îngăduit iarăşi 
izbânda vieţii. Însă, cu fiecare înmormântare părintele 
murea puţin câte puţin.       Acum se nevoia să împlinească 
slujba de înmormântare. Cu o cădelniţă înnegrită de câtă 
tămâie arsese în ea la toate îngropăciunile din ultima 
vreme, dumnealui tămâia rar cu mâna dreaptă, rostind cele 
de cuviinţă. O muta apoi în mâna cealaltă, închina moarta, 
închina drumurile şi, adăpostindu-şi mâna sub sfinţitul 
patrafir, pornea încetişor mai departe. După el, tot alaiul 
cernit, plin de jeluiri sfâşietoare. Cu toată sărăcia în care 
trăiau toţi, cineva din grămada de oameni a aruncat asupra 
capetelor tuturor celor din alai mărunţiş de bani, bomboane 
ieftine, pentru a respecta datina…Copiii nerăbdători 
năvăliră să le adune: 
    - Dă, şi mie! 
    - Ce te bagi, mă? Ce, e mortul vostru?  
    - Ce faceţi, diavolilor? Acu’ v-aţi găsit să vă bateţi? 
    - Nu vă e ruşine? Astâmpăraţi-vă! 
    Alaiul tăcut pornise mai departe pe drumul trist al 
însingurării…Apoi cimitirul… Cu poarta larg deschisă, dea-
supra căreia clopotele îşi porniseră dangătul puternic care 
o cutremura pe copilă, spărgându-i urechile şi coborând  ca 
un şarpe cu clopoţei pe şira spinării. Răsuna ca o parolă de 
recunoaştere, pentru a-i anunţa pe cei răposaţi deja, că 
mai soseşte un tovarăş în lumea lor veşnică. Să vină la 
intrare, să îl întâmpine! Lumea a intrat buluc pe poartă, 
urmând coşciugul purtat pe umeri de patru oameni. A 
urmat mersul înghesuit printre morminte, cu povara 
legănată în paşii lor cadenţaţi, obişnuiţi cu prea multele 
înmormântări. 
    - Cu grijă, să nu călcaţi pe vreun mormânt, că e păcat!  
    Acolo, fetiţa s-a oprit pe marginea unei gropi, ce se 
căsca lacomă, nerăbdătoare. Ţinută de mână de oarecine, 
rămăsese mirată lângă sicriul în care mama sa îşi dormea 
somnul celor duşi. Copila privea la fiecare încercând să 
înţeleagă ce caută ea acolo. Oare cine este femeia aceea 
învăluită în albul transparent al celui din urmă veşmânt? 
Parcă n-o mai ştia, nici nu-i mai recunoştea zâmbetul! Faţa 
femeii se schimbase acolo, pe marginea gropii, aşa cum i 
se întâmplă oricărui om din care sufletul zboară în înălţimile 
Cerului. Ea nu mai era din lumea aceasta. Plecase în 
lumea celor fără dor! 

Groapa? O gaură mare şi neagră! Copila, 
nemişcată, privea golul hrăpăreţ, cu ţărână rece, care 
aştepta nepăsător, dar împăcat totuşi, acea ofrandă. Hăul  
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   Dacă privim cu atenţie în Sfânta Scriptură, vedem 
că ori de câte ori omul s-a îndepărtat de Dumnezeu a 
intrat în criză. În mod special, cartea Judecătorilor ne 
arată că întotdeauna când israeliţii ajungeau la un 
anumit progres şi bunăstare materială, uitau de Dum-
nezeu, crezând că, prin propria lor înţelepciune şi pu-
tere, vor izbândi de-a lungul timpului în istorie. 
   În planul vieţii concrete, criza ne-a derutat, fiindcă 
trăim în cadrele fixe ale obişnuitului; ne-a obosit fiind-
că ne-am pierdut răbdarea în societatea vitezei, ne-a 
moleşit fiindcă am uitat să privim spre cer, ne-a smerit 
fiindcă ne-am socotit descurcăreţi şi stăpâni peste 
toate, ne-a pus în faţă nişte oameni dezamăgiţi deoa-
rece aşa am devenit noi şi nu ne-am dat seama fără 
această criză.  
   Omul modern al zilelor noastre pare că nu mai cu-
noaşte decât efectele crizei morale. Istoria nu se 
repetă, dar păcatele şi crizele cu siguranţă, deoarece 
omul care nu împleteşte văzutul cu nevăzutul suge-
rează în chip indirect că nu mai crede în cele nevă-
zute. 
   În desfăşurarea ciclică a istoriei putem afirma că 
suntem în faţa unei mari crize morale, cu care omul 
se confruntă în prezent. Începuturile ei pe plan spiri-
tual sunt în impresionismul francez ca stil de cultură, 
fenomen ce a închis epoca începută cu Renaşterea şi 
a deschis căile frământate ale unei alte lumi departe 
încă de a-şi găsi formula de viaţă şi instituţiile cores-
punzătoare. 
    Marea dramă a lumii contemporane este centrată 
în altă parte decât în crizele economice şi politice, în 
natura ultimă a omului, în orizontul său, în spiritul care 
îl guvernează şi îl face să fie ceea ce este. Căderea 
omului contemporan este răul principal care se mani-
festă în toate domeniile de activitate umană, de la şti-
inţă şi artă, până la educaţie, de la economie, până la 
politică şi întreaga condiţie istorică şi spirituală a omu-
lui.  
    Lumea de azi, ca şi în trecut când a mai străbătut 
perioade de criză, a uitat ce înseamnă om si umanita-
te, a uitat cât îi este dat să fie şi cum să fie pentru a 
răspunde tuturor schimbărilor timpului şi a rămâne 
mai departe om cu firea întreagă, a uitat unde este 
prinsă existenţa sa şi încotro trebuie să meargă pen-
tru a-şi împlini destinul pe cât de imperios pe atât de 
greu. Criza morală contemporană este consecinţa lo-
gică şi istorică a orientării omului modern, a spiritului 
demiurgic ce l-a dominat, a absolutismului şi a falselor 
divinităţi ce şi le-a creat: proprietatea, capitalul şi sta-
tul-zeu. 
   Omul postmodern nu mai are conştiinţa păcatului, a 
vinovăţiei, fiindcă nu se mai simte responsabil faţă de 
Dumnezeu şi faţă de semeni, aşa încât păcatul e con-
ceput ca faptă indiferentă, dacă nu ca virtute. În su-
fletul omului s-a produs un transfer al calităţii de plă-
cere de pe plan spiritual pe cel biologic, orientat mai 
mult faţă de lumea de aici decât faţă de cea spirituală. 
   Tot în acest sens, Teolipt al Filadelfiei menţionează 
că “prin alipirea faţă de lume, omul şi-a schimbat tră-
săturile dumnezeiești, şi din iubirea trupului şi-a 
schimbat chipul, iar gândurile pătimaşe au întunecat 
oglinda sufletului prin care ne arată Hristos Soarele. 
Avem de-a face astfel cu un nou tip de viaţă, care 

(continuare în pag. 32) 
 

         Andreea DONE 
 

CRIZA MORALĂ ȘI CONSECINȚELE EI 
 

    Datorită schimbărilor rapide din ultimele decenii, mulți 
am putea crede că în lumea de astăzi nimic nu mai este 
sigur, că nu se mai poate vorbi de ordine și echilibru, iar 
viitorul civilizației umane pare că nu ne rezervă altceva. 
   Un simptom al crizei modernității îl reprezintă criza mora-
lă, criza contemporană evidențiind deci și o criză a mode-
lului moral. Se știe că dezvoltarea și industrializarea socie-
tății contemporane a dus la adâncirea continuă a crizei nu 
numai în domeniul valorilor morale, culturale și spirituale, ci 
și în alte domenii cum ar fi, spre exemplu, mediul, resurse-
le, sănătatea, alimentația, dar și educația. Economia de tip 
socialist nu a oferit alternative viabile unei dezvoltări echili-
brate în scopul respectării drepturilor omului, al satisfacerii 
nevoilor fundamentale ale indivizilor și ale societății în an-
samblul ei.  
  Simptomul cel mai acut al crizei modernității îl constituie 
însă componența etică a crizei, asa-zisa criză morală, iar 
esența acesteia constă în diminuarea comuniunii omului cu 
Dumnezeu.  
    Efectele majore ale diminuării comuniunii cu Dumnezeu 
ne arată, de fapt, realitatea cruntă a unei societăți desa-
cralizate și anume: 

 obsesia oarbă pentru bani;  

 proeminenţa egoismului; 

 proliferarea lipsei de sinceritate; 

 ieşirea în public a sexualităţii;  

 creşterea discordiei; 

 amplificarea conflictelor dintre individ şi societate. 
    Din punct de vedere creştin, cea mai mare criză ce poate 
exista în lume este criza de a trăi fără Dumnezeu. Starea 
de criză este starea propriei umanităţi căzute, iar aceasta 
nu este altceva decât o problemă personală dintre om şi 
Dumnezeu.  
    Părintele Constantin Galeriu ne spunea că reconstrucţia 
societăţii şi a lumii, la fel ca orice altă activitate autentic 
umană, trebuie să se realizeze pe trei niveluri diferite: spi-
ritual, moral şi economic. Aceste trei elemente trebuie 
aşezate în ordine ierarhică, deoarece elementul spiritual, 
împreună cu cel moral vor sprijinii sectorul economic. 
   Regenerarea morală, ca şi cea economică, nu se va pro-
duce până când omul nu va fi readus la condiţia lui dinainte 
de cădere. Criza îşi are originea în faptul că omul s-a înde-
părtat de vocaţia sa şi s-a sustras propriilor lui respon-
sabilităţi faţă de Dumnezeu şi de lume. 
   Până ca ţara noastră să se confrunte cu noul val de aus-
teritate economică ce a cuprins România şi toate cance-
lariile europene de dinainte de 2008, la noi s-a instalat de 
fapt o gravă criză morală, ignorată de politicul autohton şi 
nu numai.  
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      Alexandru CAZACU 
 
6. 
 

Sunt destinaţii Iulia la care nu merită să ajungi 
nici măcar o singură dată 
iar altele spre care trebuie să mergi 
de o sută de ori  
pentru ce te aşteaptă  
a o sută una oară 
Mâna mea rămâne o clipă 
în plus pe chipul tău  
vrând să mă conving  
că eşti cu mine aici  
într-un anotimp tomnatic 
cu înclinaţia lui marginală spre târziu 
sub foşnetul vătuit al sălcilor uscate 
ce anunță o iarnă săracă  
în bunuri şi evenimente 
privind raţele sălbatice deasupra deltei 
sub lumina stoarsă din faguri 
când ni se face un dor de copilărie 
ca de o gară necunoscută  
 
7. 
 

Ce tineri şi curajoşi eram Iulia, 
precum Bonnie şi Clyde într-o bancă 
unde funcţionarii ne jefuiau de toate visele 
Dimineţile treceau prin lemnăria casei înflorind-o 
iar deşteptătoarele funcţionau cu vidul  
scurs din iubirile neîmpărtăşite 
Metropola se încălzea la jarul unei ţigări aprinse 
undeva dincolo de peronul gării centrale 
Un trailer despre aventura noastra 
rula din jumătate în jumătate de oră 
prin supermarmarket şi panourile stradale 
Capitalul tău erotic 
câştiga cu fiecare minut cotaţii 
De un bronz ciudat se scuturau statuile 
Te priveam cu o mie de primăveri 
în ochii larg deschişi  
şi ar fi fost nevoie de o a patra revoluţie industrială 
pentru ca ceilalţi să înţeleagă 
cum melancolia devenise 
la belle du jour a existenţei noastre  
 
8. 
 

N-am să te mai caut Iulia 
în acest  movuliu Octombrie  
ce se propagă în toate direcţiile 
când dorul se asemănă 
cu o mare liniştită şi fără margini 
Ca o lavă subţire şi rece 
soarele se scurge peste  poteci 
Luciditatea devine  arma sinucigaşilor 
Busturile urbei simt teribil 

 
nevoia de o îmbrăţişare 
Nici un petec din zilele  
când totul era de cucerit 
şi se cucerea  repede  
nu se mai lasă găsit 
Parcă undeva pe aproape  
toţii zeii se aruncă într-o pădure de suliţi 
Câmpiile au izbugnit în lacrimi 
şi-n spatele unui grilaj de argint 
un cocor cu pene arse  
priveşte lumea mulţumit 
 
9. 
 

Speranţa nu poate dezamăgi 
spuneai tu atunci Iulia,şi soarele răsărea  
la ambele capete ale pământului 
Binele părea la fel de atrăgător ca şi răul 
în cea mai modestă cameră a hotelului 
unde o pereche de peruşi ne adoptase 
iar pânzele Tamarei di Lempika 
tulbura cubismul acelui anotimp 
sosit puţin cam devreme 
Pustiul străzilor dimineaţa 
părea un mesaj de la începutul lumii 
Era aşa de frumoasă ziua pentru noi 
încât o trecusem în cărţile de oaspeţi ale 
muzeelor 
De tot ce ne aminteam 
continua să ne fie alături şi să ne bucure 
Departe spre apus 
marea părea o pată violetă 
străjuită de stânci  
unde pietrele oboseau mai repede 
decât orice Sisif 
 
10. 
 

Este iarnă, este ora şaisprezece Iulia 
şi pare că până la cinsprezece treizeci mai este 
puţin 
Aşteptările te pot la fel de bine  
salva sau învinge 
atunci când întelegi cum ne sperie  
tocmai acele gesturi de care putem fi 
şi noi oricând  capabili 
într-un amurg cafeniu 
zgâriaţi de curcubeul de griuri  
unde totul este zgomot şi ecou deopotrivă 
iar linia de sosire o mutăm 
mereu şi mereu mai departe 
de efectul încălzirii globale 
ascuns în miezul unei gutui feliate 
când Decembrie se apropie de noi 
ca un tren de mare viteză 
de o haltă mică  
când albul zăpezii a început  
să semene identic 
cu scheletele unor păsări 
pe o plajă virgină     
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     Gheorghe GORINCU 
 

ŞCOALA ROMÂNEASCĂ GÂNDITĂ ŞI ORGANIZATĂ DE 

CEL MAI ILUSTRU MINISTRU AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

ROMÂNESC, SPIRU HARET 
 

Perioada 1925-1952 
 

PROGRAMUL REFORMATOR AL LUI SPIRU 
HARET, RADIOUL ŞI PRESA, ÎN CONDIŢIILE CRIZEI 

DE PRODUCŢIE DIN ANUL 1931 (X) 
 

Din conţinutul episoadelor anterioare s-a reţinut că în 
urma scăderii preţurilor la produsele destinate exportului 
şi apariţiei crizei consumurilor, au avut de suferit, printre 
altele, şi ideile avansate în planul reformator al lui Spiru 
Haret. Cum, după criza consumurilor, a urmat criza 
producţiei, ar fi de comentat, pe cât posibil, două cate-
gorii de evenimente, demne de reţinut, şi anume: criza 
producţiei şi efectele ei. 

O să încep cu criza producţiei. Pentru a prezenta cum 
şi în ce condiţii a apărut criza producţiei, o să fac o mică 
paranteză, amintind celor interesaţi că, în urma scăderii 
preţurilor la produsele exportate sau destinate exportului, 
s-a putut asista neputincios la scăderea veniturilor şi, în 
consecinţă, la scăderea puterii de cumpărare a 
populaţiei. Pe fondul scăderii puterii de cumpărare au 
apărut, inevitabil, şi efectele acesteia asupra economiei 
româneşti, cum a fost: scăderea drastică a producţiei 
interne, cu o influenţă negativă asupra desfăşurării nor-
male a comerţului intern. În consecinţă, a urmat scăderea 
volumului vânzărilor de mărfuri, care a făcut să crească 
stocurile de mărfuri care, între timp, au devenit nevan-
dabile. Crescând stocurile de mărfuri, comercianţii s-au 
aflat în imposibilitatea de a face noi comenzi. Lipsa co-
menzilor din partea comercianţilor a condus, după cum 
era şi normal, la criza producţiei. Cam acestea au fost, 
pe scurt, principalele etape şi motive care au constituit 
primele semnale de apariţie a crizei producţiei. 

Efectele crizei producţiei au influenţat şi activitatea 
instituţiilor publice din acea perioadă. Pe această linie ar 
fi mai multe de comentat şi anume: criza producţiei a fost 
însoţită de criza locurilor de muncă, adică a apărut 
şomajul, cum i se spunea atunci şi cum i se spune şi în 
prezent. Creşterea numărului celor care şi-au pierdut 
locul de muncă a condus la scăderea inevitabilă a 
numărului de plătitori de impozite şi taxe şi, ca urmare, 
la scăderea veniturilor bugetului de stat. Prevederile 
bugetare fiind din ce în ce mai reduse au influenţat direct 
subvenţionarea activităţii instituţiilor publice legiferate de 
Spiru Haret, care se aflau în funcţiune sau a celor 
preconizate a se înfiinţa, cu unele efecte deosebit de 
negative pentru societatea românească din acea perioa-
dă. 

Spun aceasta deoarece, într-o perioadă de circa 15  
 

 

ani, când Spiru Haret a îndeplinit funcţia de ins-
pector general al şcolilor (1882-1896) şi apoi, ca 
ministru al Instrucţiei Publice, începând cu anul 
1897, timp de zece ani, a conceput şi legiferat o 
adevărată reformă a economiei şi, în special, a 
învăţământului românesc. În sprijinul acestui măreţ 
plan reformator, Spiru Haret a legiferat înfiinţarea 
unor activităţi şi instituţii publice care aveau legă-
tură directă cu bugetul de stat, adică ce se cereau 
subvenţionate din fondurile publice, cum au fost: 
reorganizarea învăţământului rural, gratuitatea 
învăţământului de toate treptele, obligativitatea 
învăţământului primar, organizarea de internate 
pentru elevii din mediul rural, înfiinţarea de grădi-
niţe, şcoli medii pentru fete, precum şi şcoli serale 
şi de duminică pentru ucenici şi altele. Tot în 
această perioadă au fost organizate concursuri cu 
premii pentru cărţi didactice, adică manuale şco-
lare. 

Toate aceste activităţi şi instituţii publice se aflau 
în funcţie în perioada crizei de producţie şi, în 
consecinţă, se cereau subvenţionate de la buget 
pentru continuitate. Existând o mare diferenţă între 
veniturile bugetare de stat pentru anul 1930/1931 şi 
nevoile economiei româneşti, s-a apelat, printre 
altele, la un împrumut de pe piaţa internaţională în 
valoare de 53 milioane de dolari, numit împrumut 
de stabilitate şi, în continuare, la un program drastic 
de reducere a cheltuielilor materiale şi apoi, 
începând cu 1 ianuarie 1931, la promulgarea unei 
legi pentru reducerea lefurilor salariaţilor publici cu 
o cotă de până la 10 la sută, cunoscută în acea 
perioadă ca prima curbă de sacrificiu. S-a trecut, 
în felul acesta, de la o perioadă de consum 
excesiv, brusc, la un program sever de economii, 
cum sublinia, de altfel, şi presa vremii. 

 
Simion Mehedinți 

 

Ar mai fi de reţinut că acest program ingrat de 
criză şi sacrificiu, mai ales din partea populaţiei, 
trebuia transpus în practică în anul 1931 de către 
un guvern de “tehnicieni” prezidat de către 
profesorul de istorie Nicolae Iorga, care, de altfel, 
a intrat şi în conflict cu “dăscălimea”, cum s-a putut 
reţine din presa vremii, aceasta fiind nemulţumită 
cu reducerea salariilor. Cu toate acestea, viaţa 
cultural-educativă a continuat, bineînţeles, cu unele 
sacrificii din partea celor implicaţi. Astfel, Simion 
Mehedinţi publică lucrarea “Terra”, considerată a fi  

(continuare în pag. 32) 
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(urmare din pag. 29) 
 

seamănă tot mai puţin cu tipul de viaţă creştin. Este ca 
o revoltă împotriva lui Dumnezeu, ca o întoarcere la 
nonfiinţă, sau practic o victorie a neantului asupra lu-
mii divine. 
   Datorită libertăţii “totul este permis” şi nu mai există 
respect pentru viaţa omului, pentru valoarea lui de 
fapt, ceea ce crează o adevărată tragedie pe care o 
trăieşte omul şi care se accentuează în fiecare zi. De 
aceea se vorbeşte astăzi mai mult de crize, decât de 
bucurii, mai mult de teamă, decât de speranţă, mai 
mult de ceea ce îi desparte pe oameni, decât de ceea 
ce îi apropie. Lumea este de acord că viaţa devine tot 
mai insuportabilă şi mai nesigură, că fericirea este ilu-
zie şi că răutatea, invidia, neîncrederea, perfidia, ura, 
lipsa milei, egoismul, ferocitatea pe zi ce trece, răcesc 
în mod vizibil relaţiile dintre oameni. 
   Marile imperii cunoscute în istorie s-au prăbuşit 
atunci când, din punct de vedere moral, au devenit 
putrede. Din cuvântul revelat al Vechiului Testament 
aflăm că între bunăstarea materială şi viaţa spirituală 
este o legătură directă. “De vei asculta de Domnul 
Dumnezeul tău, vor veni asupra ta toate binecuvântă-
rile acestea şi se vor împlini asupra ta: binecuvântat 
să fii în cetăţi şi binecuvântat să fii în ţarină, bine-
cuvântat să fie rodul pântecelui tău, binecuvântate să 
fie hambarele tale şi cămările tale, iar de nu vei ascul-
ta de glasul Domnului Dumnezeului tău, blestemat să 
fii tu în cetate, blestemat să fii tu în ţarină, blestemate 
să fie grânele tale şi cămările tale” (Deuteronom 28,2-
17). 
   Evreii n-au ascultat şi au ajuns sub stăpânire roma-
nă, iar romanii, datorită decăderii morale, s-au dezinte-
grat. Imperiul Roman a căzut sub stăpânire barbară, 
iar Imperiul Bizantin, un imperiu creştin de altfel, dato-
rită slăbiciunilor lui a căzut sub otomani.  
   În vremurile noastre încercate atât de criza econo-
mică, care este urmarea crizei morale, cel mai bun 
diagnostic îl pune Sfântul Apostol Pavel “vor fi oameni 
iubitori de sine, iubitori de argint, lăudăroşi, trufaşi 
nerecunoscători, fără inimă, clevetitori, duşmani ai 
binelui, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumne-
zeu, având înfăţişarea credinţei celei  bune, dar tăgă-
duindu-i puterea” (2 Timotei 3,2-5). 
   O posibilă ieşire din criza morală nu există decât 
întoarcerea la Dumnezeu, iar această întoarcere nu 
este una teoretică şi filozofică, ci una practică, şi anu-
me păzirea poruncilor evanghelice şi o viaţă cât mai 
aproape de Dumnezeu. Astfel, Mântuitorul ne spune: 
“Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este 
care Mă iubeşte, iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi 
iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubii şi Eu şi Mă voi arăta lui” 
(Ioan 14,21). 
   Mulţi oameni din ziua de astăzi urmăresc atingerea 
succesului, indiferent de mijloace. Aceştia nu îşi asu-
mă efortul moral creator şi au un comportament care 
lezează demnitatea, libertatea, sănătatea şi viaţa alto-
ra sau uneori a lor înşişi.  
   Astfel, creşte stresul psihomoral, deoarece nimic şi 
nimeni nu se mai află astăzi la locul cuvenit.  

 

 
 
 
 

 

 

(urmare din pag. 31) 
 

prima carte românească de geografie; ia fiinţă la Bucu-
reşti, “Revista istoriei române”, coordonată de un colectiv 
din care făcea parte C.G. Giurescu, P.P. Panaitescu şi G. 
Brătianu; apare şi lucrarea cu un conţinut deosebit, şi 
anume, “Dicţionarul enciclopedic ilustrat”, de Aurel Can-
drea şi Gheorghe Adamescu, ca o noutate pentru acea 
perioadă, şi altele. 

Ce s-a mai putut reţine din activitatea radioului în acea 
perioadă de criză? Conducerea radioului din acea 
perioadă s-a orientat, în principal, să transmită în eter 
cum şi în ce condiţii s-au manifestat şi se vor mai 
manifesta, în continuare, efectele crizei de producţie, 
precum şi măsurile care să asigure, oarecum, atenuarea 
acestor efecte. 

 
Virgil Madgearu 

 

Pentru aceasta, în plin an de criză, 1930, în programul 
postului naţional de radio ia fiinţă emisiunea 
Universitatea Radio, care să transmită celor interesaţi 
conţinutul unor conferinţe ţinute de personalităţi ale 
vremii din domeniul economic, istoric, al ştiinţelor, artelor, 
literaturii şi a altor domenii. S-a cerut ca, prin aceste 
conferinţe, să se explice pe înţelesul tuturor cum şi în ce 
condiţii s-au intersectat şi se vor intersecta, în continuare, 
domeniile de activitate ale acestora cu efectele crizei şi 
măsurile ce se vor lua în continuare. Au ţinut astfel de 
conferinţe tematice economistul Victor Slăvescu, Virgil 
Madgearu, istoricul Nicolae Iorga, C.G. Giurescu, iar din 
domeniul literaturii G. Călinescu etc. 

 
C. G. Giurescu 

 

După criza producţiei, însoţită de şomaj, a urmat, după 
cum găsim în documentele vremii, acutizarea crizei 
finanţelor ţării şi, în final, criza de încredere. Neîncre-
derea faţă de toţi şi de toate se manifesta pretu-tindeni, 
aşa cum explica Victor Slăvescu într-o conferinţă ţinută în 
anul 1932 la Universitatea Radio. 

Despre urmările crizei de producţie şi a efectelor aces-
teia, specifice anilor 1932-1933 în episoadele următoare. 
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patriotard, fals, toate aceste ghiulele au frânat 
evoluţia normală a artei şi literaturii, astfel că nu 
este de mirare că pe plan literar şi artistic, românii 
s-au afirmat mai mult în afara ţării, decât în 
interior. Acelaşi lucru s-a întâmplat în cinema-
tografie. Iorga, Pârvan, Nae Ionescu, Eliade, Noica 
au rămas neclintiţi în condamnarea avangardei. 
Pentru Eliade este de mirare, fiind cunoscut faptul 
că modernismul a avut ca surse de inspiraţie şi 
culturile asiatice, iar prietenia cu Eugen Ionescu, a 
lui Eliade, ar fi trebuit să-l iniţieze în teatrul 
absurdului. Arghezi a cochetat cu avangardiştii, i-a 
încurajat, fără a se afilia sau a se lăsa influenţat.  

Nici Ion Barbu nu poate fi considerat un 
avangardist, deşi ermetismul poeziei sale l-ar reco-
manda, dar poetul nu s-a recomandat ca atare. 
Poziţia sa se aseamănă cu aceea a lui Paul 
Valery, un matematician-poet ca şi Barbu. Mulţi 
adulţi şi copii cunosc poezia lui Urmuz, „Cică nişte 
cronicari”, titlu sub care Iordan Chimet a publicat la 
Ed. Universal Dalsi, în 1999 o antologie, unde 
găsim numele lui Urmuz, Saşa Pană, Jacques 
Costin, Uranus, Cugler, Geo Bogza, Arghezi, 
Ştefan Zeletin, Brunea-Fox, H. Bonciu, Eugen 
Ionescu, Tzara, Voronca, Virgil Gheorghiu, G. 
Ciprian, Gellu Naum, toată „floarea” modernismului 
românesc, fără ca toţi să fie şi avangardişti, cum 
am arătat. „Contimporanul”, „Punct”, alte reviste, 
unele cu titluri licenţioase au promovat 
avangardismul interbelic înfruntând riscul unor 
suspendări, iradieri, arestări etc. Indiferent cum s-a 
numit curentul, expresionism, constructivism, 
futurism, suprarealism, obiectivul era de a rupe 
punţile spre trecut, uneori poate prea brutal, dar în 
genere necesar. Stagnarea în artă înseamnă 
sinucidere. Ov. S. Crohmălniceanu a lăsat un 
studiu publicat postum de Geo Şerban, „Evreii în 
mişcarea de avangardă românească”. Sunt 
parcurse itinerariile lui Tzara, Fundoianu, Voronca, 
Costin, Brunea Fox, Saşa Pană, Dan Faur, H. 
Bonciu, Raul Iulian, Gherasim Luca, Paul Păun, D. 
Trost, Sesto Pals. Niciunul nu mai trăieşte. 

În domeniul artelor plastice vom aminti pe 
sculptorul Idel Ianchelevici, născut la Bucureşti în 
1909, devenit apoi cetăţean belgian, Marce Iancu, 
arhitectul cu numeroase proiecte realizate în Bucu-
reşti, strămutat în Israel, unde s-a dedicat exclusiv 
artelor plastice, pictorul Victor Brauner (au scos 
albume, cu lucrări ale lui Brauner, Amelia Pavel, 
Emil Nicolae ş.a.), M.H. Maxy, un post-
avangardist, Vasile Cazar ş.a. O avangardă puter-
nică, în artele plastice, comparabilă cu aceea din 
Franţa sau din Germania (până în 1933) nu a 
existat în România. Cel mai important a fost, fără 
îndoială Victor Brauner (n. 1903 la Piatra Neamţ, 
decedat în 1966, la Paris), artist ce poate sta 
alături de Salvador Dali ş.a. 
 

 

 

 

Boris Marian MEHR 
 

Momente şi nume ale avangardei româneşti 
 
În urmă ci câţiva ani, am publicat în „România lite-

rară” un articol cât s-a putut de concentrat, cu titlul „Un 
secol de modernism românesc”. Postat de un redactor, 
probabil antimodernist, articolul a apărut pe penultima 
pagină cu litere de 9 sau mai mici, iar singura satisfacţie a 
fost un telefon de la un artist plastic care mi-a mulţumit şi 
m-a felicitat. Nu discut de remunerare, nimeni nu trăieşte 
din scris, ci din furat, să mă ierte specialiştii. Reiau tema 
într-o cheie mai atractivă, zic eu, pornind de la o carte 
merituoasă semnată de Ovidiu Morar, „Avangardismul 
românesc” (Ed.Ideea Europeană - 2005). 

Avangarda nu a fost bine primită de România inter-
belică. Oficialii nu gustau modernitatea, extrema dreaptă nu 
era mulţumită că printre avangardişti erau şi evrei, chiar 
numeroşi, extrema stângă, adică PCR şi simpatizanţii erau 
temători că avangarda „abate” pe muncitor de la scopul lup-
tei de clasă. Totuşi, orientarea avangardei, ca şi în Franţa, 
era de stânga. Fondatorul DADA-ismului, care a premers 
suprarealismului, a fost Tristan Tzara, ce avea să se înscrie 
în PC Francez. Presa legionară şi legionaroidă a combătut 
cu vehemenţă, ca şi naziştii din Germania, „arta degene-
rată” a avangardei. Dar Geo Bogza, Miron Radu Paraschi-
vescu, Gh. Dinu cu pseudonimul Stephan Roll ş.a. au sus-
ţinut şi au participat la manifestările avangardei. Ion Vinea, 
Ilarie Voronca, B. Fundoianu s-au afiliat şi au fost promotori 
ai avangardei. La fel Paul Păun, Sesto Pals, alţi poeţi, 
prozatori mai puţin cunoscuţi. Mai vizibilă a fost avangarda 
din artele plastice - Victor Brauner, Maxy, Perahim, Marcel 
Iancu, Ianchelevici ş.a au ilustrat această tendinţă majoră 
din veacul XX. Chiar şi Mihail Sebastian a admirat, fără a 
participa, noile tendinţe. Adversarii cei mai acerbi ai 
modernismului au fost Nicolae Iorga şi Brătescu-Voineşti. 
Vladimir Streinu a încercat să ia apărarea artiştilor şi 
scriitorilor avangardişti, din păcate, tradiţionalismul este 
mereu învingător, dar pentru o scurtă perioadă, de obicei, 
avangarda nu mai este avangardă, modernismul nu mai 
este modern şi apar alte tendinţe, mai violente, dacă nu 
intervine un realism necruţător precum cel nazist sau 
socialist. Printre ultimii avangardişti, rămaşi în ţară amintim 
pe Saşa Pană, Ionathan X. Uranus (Mihai Avramescu), 
Virgil Teodorescu, oarecum Margareta Sterian, Gellu 
Naum. Muzica nu a avut răsunetul avangardist aşteptat, 
sincronismul european a funcţionat mai puţin. În 1983, 
Marin Mincu a publicat o antologie de „Avangardă literară 
românească”. Unul dintre martirii avangardei a fost Urmuz 
(Demetrescu) care s-a sinucis în 1923, când avangarda 
abia se încropea. Alt martir a fost Gherasim Luca, poet 
stabilit la Paris, unde a suferit mult sub aspect material şi s-
a sinucis în 1994, aruncându-se în Sena de pe vestitul Pod 
Mirabeau cântat de Edith Piaf. Nici astăzi avangarda nu 
este apreciată cum ar merita, cel mai proeminent istoric 
literar, Nicolae Manolescu fiind refractar la acest fenomen 
pe care nu prea l-a înţeles. Mai receptivi au fost regretaţii 
Adrian Marino şi Matei Călinescu, care au încercat să defi-
nească avangarda în coordonatele ei româneşti. Tradiţiona-
lismul sub forma păşunismului, poporanismului, semănăto-
rismului, neaoşismului, tracomaniei, protocronismului, rea-
lismului „real” şi apoi socialist, apoi naţional-comunist,  
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(urmare din pag. 22) 
 

dincolo de colină, se revărsa cu putere peste apa 
Prutului. Călin şi-a aruncat bocceluţa în spate şi a 
pornit-o, cu inima strânsă, la drum. Nu ştia unde se va 
duce, dar era hotărât să ajungă într-un oraş mare şi 
bogat. Acolo va găsi ceva de lucru, să strângă nişte 
bani. 

Viaţa lui intrase acum pe un alt făgaş. Sătucul pe 
care îl părăsise părea uitat de lume, pe moment chiar 
şi de el, deşi locurile dragi unde se născuse şi 
copilărise i se păreau veşnice şi de neclintit. Vor trece 
zile, poate săptămâni sau ani, dar se va întoarce într-
o zi şi toate vor fi ca înainte. De fapt, nu chiar ca 
înainte, ci altfel. Gândea că va strânge ceva bani, se 
va întoarce acasă şi-şi va ajuta surorile să înveţe 
carte, îşi va cumpăra poate un tractor şi-i va ajuta pe 
săteni la muncile pământului, va avea mâncare pe 
îndestulate şi nu va mai fi niciodată umilit să accepte 
pomană de la cei miloşi.  

Cui i-ar fi trecut prin minte atunci că sătucul rămas 
în urmă va dispărea de pe faţa pământului? Cine s-ar 
fi gândit că, la niciun an de la plecarea sa, vâlceaua 
cu cele câteva case locuite va deveni fundul pustiit al 
unui potop care a acoperit în întregime satul din vale, 
metamorfozându-l, într-o singură noapte, în prăpastia 
neagră şi întunecată a unei mari nenorociri şi 
trimiţându-l în irepetabila veşnicie? 


 

 
 
 

 
 

 

 

(urmare din pag. 28) 

 
sufletul său: 
    - Ce-a mai fost viaţa asta a mea?! Ce soartă!  
    Cum creşte un om, aşa cresc toate visurile lui! Dar cine 
mai ştie ce se va alege de ele? Uneori, acestea pleacă 
voioase, în zbor, prin cerurile pline de soare, dar nu poţi 
să afli ce se va întâmpla mai departe. Nu poţi să fii sigură 
dacă vor înflori scăldate în lumina dătătoare de viaţă, nici 
dacă ţi se vor întoarce îmbujorate ca trandafirii, vesele ca 
jocul fulgilor de zăpadă, ca să-ţi bucure sufletul. Te temi 
dacă nu cumva, lângă globul acela incandescent, aripile 
lor vor fi pârjolite înainte de a apuca să guste strop de 
viaţă?  
    Oare cum ar fi putut ea, copila de atunci, să înţeleagă la 
vârsta aceea fragedă că fusese păcălită pentru prima dată 
în viaţa sa? Că nisipul curgător începea să îşi aşeze 
temeinic straturile mişcătoare în jurul său, ca să-i frâneze 
zborul, vrând să-i întunece sufletul? Cum să înţeleagă 
faptul că bunica avusese dreptate?  Cui a lăsat-o atunci 
mama sa? Păi, cui s-o lase? Vieţii acesteia! Cutra aceasta 
mereu prefăcută şi atât de schimbătoare, cu care ea tot 
încearcă să facă pace de atâta timp. Doar sunt ceva ani 
de atunci! Viaţă pe care a tot întors-o pe toate părţile, cum 
a putut, cum s-a priceput, sperând să adune cumva toate 
petecele rămase cât de cât întregi, pentru ca să-şi 
încropească din ele un strai nou, bun s-o învăluiască, 
ajutând-o să meargă mai departe.  
    Acum femeia ţinea paharul de coniac între palmele sale 
crispate, care tăceau într-o neputinţă totală. Cum tăcuseră 
odată, demult, mâinile mamei sale, acolo sus, pe masă, 
când nu mai gesticulau ca altă dată, pentru că nu mai 
aveau nimic de spus. Acum şi mâinile ei! Doar degetele 
subţiri, tremurânde, mângâiau forma rotunjită a paharului, 
pe care ea îl simţea ca pe un glob vrăjit, ce i-ar putea 
aduce o minune. Îl alinta de parcă ar fi vrut să-l 
încălzească cu sufletul său. Să nu o părăsească. Să-i 
rămână bun tovarăş. Era tare greu să te întorci înapoi! Ar 
fi vrut să nu-i permită trecutului să-i umbrească viitorul. 
Totuşi ea, mirată încă, s-a întors în copilărie. În copilăria 
aceea, al cărei început fiecare încearcă să-l recupereze în 
fiecare zi. Era un timp al ei. Timp în care au trecut zile; 
apoi alte zile. Au trecut nopţi; apoi alte nopţi. Au trecut 
jeluirile, au trecut bocetele după acel suflet drag pierdut în 
disperarea inimii. Les morts vent vite!... 
 
    În lumea aceasta au rămas numai ele două. Ea, împre-
ună cu bunica cea tristă, care, din când în când, îşi ducea 
colţul basmalei negre la gură pentru a astupa un icnet de 
plâns stins, rămas mereu neîmpăcat: 
    - Of, Doamne, Doamne!... 
    După aceea, închinându-se, îşi ştergea repede nasul, 
prins dintr-o dată de un guturai rebel şi adunând-o pe 
Lelia la pieptul său, o strângea cu putere. În mirarea sa, 
copila tot nu înţelegea ce se întâmplă. Apoi… 
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Crezi că ar fi nimerit 
Ca să intru în partid? 
-Cum să nu , măi iepuraş, 
Deşi eşti niţel cam  laş! 
Dar eşti iute de picior, 
Ca să-l prinzi pe hoţ uşor, 
Urmăreşte-l deci pe lup 
Că vreau să-l trimit la zdup! 
Vezi ce sfori trage-n judeţe, 
Că eu mă ocup de  coteţe! 
Iepuraşul mult supus, 
Ţup în jos şi ţup în sus 
Urmări în tot regatul, 
Când pe unul, când pe altul. 
Văzând că e tras pe sfoară 
Îşi făcu o socoteală: 
“Slujba mea de detectiv 
N-aduce nici un câştig! 
Ei împart mica ciupeală, 
Eu rămân cu burta goală! 
Şi fricos cum sunt de fel, 
N-am nimic în portofel! 
 
Ca să fii la adăpost 
Pune-ţi în slujbă un prost, 
El să creadă că eşti drept 
Tu să-l tragi mereu în piept! 
 
 

FOCUL ŞI VÂNTUL 
 
Într-un şomoiog de paie 
Un tăciune pâlpâia… 
Cocoţat pe-un vârf de claie, 
Vântul îl tot îmbia: 
-Măi tăciune, strigă el în gura mare, 
Hai să-ţi trimit o scânteie. 
Ia-o ca pe-o provocare 
Şi te schimbi în vâlvătaie, 
Ca să arzi din rădăcini 
Toţi ciulinii din vecini…! 
-Vântule, de când mă ştiu, 
Am făcut şi rău şi bine, 
Dar pârjol,nu vreau să fiu! 
Nu fac nici un pact cu tine! 
Nu astup gurile rele 
Ştergând urmele prin foc, 
Căci rămâne fumu’o vreme 
Să mocnească-n şomoiog… 
Tu eşti cel ce faci gâlceavă, 
Căci faci vâlvă, pleci în grabă 
Şi totul se face scrum…! 
 
Când eşti cuprins de mânie, 
Cugetă la ce-o să fie, 
Nu lua drept provocare 
Toţi ciulinii din cărare! 

 

 

 
 

             Elena NETCU 
 

DOUĂ CUŢITE TĂIOASE 
 
Leul, veşnicul rege, 
Fiind mai presus de lege, 
Chemă pe tigru la palat 
Ca să nu fie cu bănat 
Pădurea-n două s-o despartă 
Şi, după o judecată dreaptă, îi spuse: 
―Mărite tigru, cât timp nu mai ai putere, 
N-ai cum să-ţi mai faci avere! 
Tu n-ai de partea ta votul 
Aşa că pentru mine-i tot potul 
Împărţim totul doar pe hârtie, 
Eu sunt stăpân pe-mpărăţie! 
Tigrul, fioros din fire, 
Făcu mare gălăgie, 
Adună cu mic cu mare, 
Cu trâmbiţe, girofare, 
Iepuri, urşi, pisici-feline, 
Pantere şi-alte jivine… 
În urmă ca un gigant 
Se mişca un elefant: 
-Ai răbdare, stai la rând, 
Lumea să te vadă blând, 
Drege-ţi glasul, fii mieros, 
De vrei să primeşti un os! 
Însă tigrul tot urla 
Jungla se cutremura 
Făcea mare tărăboi, 
După el, un grup de boi 
Graşi şi cu ceafa groasă 
Agitau un portofel: 
-Mărite şef, suntem acum în derivă, 
Nu-i bai, stăm în expectativă, 
Am strâns destulă avere, 
Pentru jocuri de putere. 
 
Mai presus de-orice duel 
E vestitul portofel!... 
 
 

JUDECATA IEPURAŞULUI 
 
Iepuraşul s-a gândit 
Cum să intre în partid. 
Cumpără deci nişte pulpe 
Şi-o ademeni pe vulpe 
Îi spuse cam cu sfială: 
-Coană vulpe, eu am şcoală, 
Am făcut şi-un masterat 
Am diplomă de jurat, 



Boem@  1 / 2015 36 

                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Printre personalităţile monahale şi literare da-
co-romane se numără Sf. Gherasim din Dacia, Sf. 
Ioan Cassian, Sf. Martinus de Bracara ş.a. Alţi martiri 
din anii 320-323 sunt Macrobius (ars pe rug), Zotic, 
Lucian şi Valerian (decapitaţi), fraţii Argeu şi Narcis 
(decapitaţi), episcopul Filius (înecat în mare)”. 

Împăratul Constantin cel Mare convoacă pri-
mul Sinod Ecumenic de la Niceea în anul 325, la care 
participă 318 episcopi, când se fixează primele articole 
din Crez. Eusebiu din Cezareea confirmă în „Vita Con-
stantini” că „nici scytianul nu lipsea din ceată” adică, 
episcopul din Scytia Minor. Au mai participat: Damanul 
de la Syrmium, Protagenes de la Sardica, Dacus de la 
Scupi, Pistus de la Marianopolis, Theofil al Gothiei. 

O altă personalitate a Şcolii Literare de la Du-
nărea de Jos este Sf. Niceta de la Remesiana 
(+420); misionar, teolog, muzicolog, imnograf. Opera 
sa Te Deum Launamus este de un înalt lirism. El este 
considerat „cel mai mare autor liric al epocii literare 
daco-romane”. Făcând o vizită în Italia se cunoaşte cu 
Paulinius de Nolla, teolog, erarh, scriitor şi poet creştin 
din epoca literară creştină, care-l respectă şi constată 
în episcopul dac „un bun model de urmat”. Între Sf. 
Niceta de Remesiana şi Sf. Paulinius de Nolla se 
crează o relaţie asemănătoare cu cea dintre scriitorul 
Ion Creangă şi poetul Mihai Eminescu (Mihai Diaco-
nescu - Istoria literaturii daco-romane). Niceta de Re-
mesiana a păstorit cca 50 de ani. 

Ioan Cassian scria importanta operă de va-
loare universală Conlationes XXIV. Din Dacia Pontică 
ţineau legătura cu monahii din Egipt. În aceeaşi operă, 
dovedeşte un adânc sentiment patriotic faţă de locurile 
natale „mirifice dintre Dunăre şi mare” în care el s-a 
născut, a crescut şi s-a format ca intelectual şi bun 
creştin. Ion Cassian  „cel mai mare ascet al lumii 
creştine” (N. Chiriţescu), s-a născut în satul Casieni, 
com Târguşor, jud. Constanţa. În cinstea sa, la 
Marsilia se ridică o mănăstire, căci localnicii îl consi-
derau patronul lor spiritual. 

Sf Grigore de Nazians (+390) este un alt 
foarte important scriitor bisericesc. A fost episcop de 
Constantinopol, a scris – în hexametri – unui prieten, 
pentru al converti la creştinism de la credinţa lui Za-
molxes al geţilor. A fost ucis în timpul lui Iulian Apos-
tatul. 

Un alt mare scriitor este Sf. Ieronim care a 
lăsat studii biblice şi comentarii (exegeze) şi care a 
tradus Biblia în limba latină (lucrare cunoscută sub 
numele de „Vulgata”). Era un mare predicator. Operele 
sale sunt surse importante pentru istoria literaturii 
noastre în epoca daco-romană. Sf. Ieronim, în lucrarea 
sa „De virsi ilustribus” scrie că: „Hunii învaţă Psaltirea 
iar gerurile Scytiei se încălzesc de căldura credinţei”. 

În timpul lui Iulian Apostatul a fost ucis 
Emilian de la Durostor – creştin daco-roman din 
Dobrogea, pentru credinţa sa creştină, în anul 362, 
după cum afirmă Sf. Ieronim şi alţii (M. Diaconescu, 
op. Cit. pag. 362). 

Nicetas de Remessiana este o mare perso-
nalitate din epoca daco-romană; teolog, muzicolog, 
orator, misionar, autor liric şi mare convingător al daci-
lor spre creştinism. 

(continuare în pag. 37) 

                  

Laetiţia MITAN-LEONTE 
 

ÎNCEPUTURILE VIEŢII CULTURALE  

PE PLAIURI DOBROGENE 
 

 Pentru orice român este interesant să cunoască 
originile culturii ţării noastre şi mai interesant este să afle 
că începuturile acesteia formează baza culturii mondiale 
ale erei noastre - era creştină. Mărturiile vremii, cercetările 
asidui de mai târziu, ca şi descoperirile întâmplătoare din 
decursul celor două milenii au dus la concluzii - cu adevă-
rat uluitoare - despre gradul de cultură al înaintaşilor 
daco-romani, ce stă la baza literaturii universale; iar pen-
tru dobrogeni este cu atât mai îmbucurător să-şi cunoască 
strămoşii, aceştia fiind chiar la baza istoriei literaturii noas-
tre. 
 Cum creştinismul românesc s-a născut pe teri-
toriul Scytiei Minor - Dobrogea de azi - urmează ca şi pri-
mii scriitori creştini să se afle tot pe aceste locuri. 
 Atât prin scrierile Sfintei Scripturi ale Noului 
Testament, cât şi din alte izvoare - chiar şi necreştine - re-
iese clar că primul om luminat, care a propovăduit religia 
creştină în părţile noastre a fost Sf. Apostol Andrei - cel 
întâi chemat - dintre apostolii Domnului. Acesta a predicat 
în Ierusalim, Iudeea, Galatis, Samaria şi în Asia Mică, 
până la Sinope, port la Marea Neagră. 
 Ajuns în cetăţile din Scitya Minor, în care 
populaţia autohtonă erau geţii, dar trăiau aici şi greci care 
navigau cu corăbiile până în aceste locuri, Apostolul 
Andrei propovăduieşte nu numai în limba greacă, ci şi în 
cea a localnicilor. Aceştia trebuie să fi avut şi ei limba lor 
scrisă, deoarece poetul roman Ovidiu, exilat la Tomis, 
scrie prietenului său Curis că a scris şi în limba getică. 
 (Ripa Thraiane - Dobrogea de nord - este anexată 
şi transformată în provincie romană la anul 54 d.H.) 
 Aici, Apostolul Andrei hirotoneşte un episcop pe 
Appian (cum scrie în sinaxarul bisericii din Constanti-
nopol) ceea ce dovedeşte că organizarea bisericii creştine 
era în progres. 
 Scriitorul Clement Alexandrinul scrie că „geţii 
sunt un popor barbar, căruia nu-i lipseşte gustul filozofiei, 
cred în Zamolxis – discipol al lui Pitagora – „ 
 Şi Sf. Împărat Constantin cel Mare a împărăţit în 
Dacia, el ocupându-se de ridicarea acestei provincii: a 
reconstruit cetăţile Tomis, Histria, Dinogeţia (Garvănul de 
azi), Ulmetum ş.a., pe malul stâng al Dunării (Muntenia de 
azi). 
 Politica sa a contribuit mult la ridicarea ţinuturilor 
noastre în toate direcţiile: social, bisericesc, militar, admi-
nistrativ… fiind socotit un „al doilea Traian”. 
 Împreună cu Sf. Împ. Constantin cel Mare 
domneşte Valerius Lucinius – o importantă personalitate 
geto-dacă din istoria Romei şi a lumii (inscripţie din 322 la 
Mahmudia-Tl); acest Lucinius s-a dovedit un anticreştin 
aspru, făcând mulţime de martiri. 
 Un alt scriitor creştin este Wulfila (Ulfila) catehi-
zat de Theophilius Gothial (participant la I-ul Sinod Ecu-
menic). Ulfila ştia gotica, latina şi greaca. El a tradus 
Sfânta Scriptură în limba gotică, înfiinţând alfabetul gotic. 
Ulfila arată raporturile culturale şi bisericeşti dintre daco-
romani şi goţi în sec. IV-VI. 
 Concomitent cu dezvoltarea creştinismului în 
aceste locuri, apar multe mănăstiri. 
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(urmare din pag. 37) 
 

Episcopul Bretanios de la Tomis este consi-derat 
primul din şcoala literară de la Tomis. A fost bun prieten cu 
Sf. Vasile cel Mare de Cezareea. 

Pe la 370 Călugărul Audius activează în părţile 
Dobrogei şi fondează mănăstiri; a contribuit la dezvoltarea 
literaturii religioase din Dobrogea. 

Episcopul Auxentius de Durostorum este unul 
dintre cei mai importanţi scriitori daco-romani, după cum 
constată M. Diaconescu. 

Un alt ierarh daco-roman, participant la al II-lea 
Sinod Ecumenic de la Constantinopol din 381, când s-a 
completat textul Crezului, a fost Gherontius. La acest 
Sinod s-a întâlnit cu Sf. Grigore de Nazians, Sf Grigore de 
Nyssa, Chiril al Ierusalimului ş.a. 

Episcopul Timotei de Tomis participă la al III-lea 
Sinod Ecumenic de la Efes din anul 431. Despre acesta 
există o inscripţie în piatră, în Dobrogea, în care se 
precizează că e de foarte curând luminat (botezat), piatră 
descoperită de arheologul Ion Barnea. 

Ioan de Tomis – episcop –, considerat ca o mare 
personalitate a Şcolii Literare de la Tomis; A tradus din 
scriitorii bisericeşti, din limba greacă şi cea latină.  

Un alt episcop al Tomisului, remarcat în domeniul 
filosofiei este Sf. Teitim Filosoful. 

La Sinodul al IV-lea Ecumenic de la Calcedon, din 
anul 451, sunt prezenţi mai mulţi episcopi tomitani. 

Sf. Dionisie Ariopegitul (Dionisus Exiguus) este 
un înţelept strălucit şi erudit. Cunoştea profund Sfânta 
Scriptură, limbile greacă şi latină şi era un mare patriot. Cu-
noştea ştiinţele profane; a calculat tabela pascală, bazată 
pe ciclul alexandrin şi a adaptat calculul la anii erei creş-
tine; deci, a pus bazele calendarului creştin, recunoscut şi 
azi. Este considerată cea mai importantă contribuţie a 
scriitorilor daco-romani la cultura universală. Împreună cu 
Sf. Cassian este cel mai mare scriitor din cultura univer-
sală. 

Un alt mare teolog daco-roman este Leontius Bi-
zantinus. A scris trei cărţi împotriva nestorienilor şi euti-
hienilor. Este considerat o personalitate intelectuală dată 
lumii de poporul nostru. Inspirat de lucrările unor Sfinţi 
Părinţi şi scriitori bisericeşti şi sprijinit şi pe logica dialectică 
socratică, platonică şi aristotelică şi multe alte scrieri, el se 
dovedeşte prin opera sa Organon, un deosebit apărător al 
teologiei, fixate la Sinodul al IV-lea, Calcedon, din anul 451. 
Este cel mai mare teolog creştin din timpul său. 

Sf. Martinus de Bracara este un important scriitor 
daco-roman din şcoala literară de la Dunărea de Jos (M. 
Diaconescu, Op. cit. pag. 140). 

Aceşti scriitori şi încă mulţi alţii au contribuit la 
dezvoltarea culturii, în genere, a urmaşilor străini şi români. 

Există o bogată bibliografie istorico-literară, închi-
nată acestor vrednici înaintaşi de către scriitori de mare 
autoritate care şi-au aplecat atenţia asupra lor. Între aceştia 
se evidenţiază, mai ales, profesorul Mihail Diaconescu, în 
ampla sa operă „Istoria literaturii daco romane”. Este într-
adevăr o lucrare ştiinţifică, istorică şi literară, în diversele ei 
aspecte, toate precizările fiind încadrate în istorie şi geo-
grafie. 

Operele scriitorilor daco-romani au contribuit la 
realizarea identităţii româneşti, înainte de Evul Mediu. 

Poporul român este singurul care şi-a păstrat 
numele de roman; iar numele de român e sinonim în  
conştiinţa străbunilor cu cel de creştin. (Şi azi la sate, unii  

 
bătrâni confundă numele de român cu cel creştin, 
femeile atribuind ambele nume pentru soţii lor. 
„Românul meu” este sinonim cu „creştinul meu”). 

Mulţi ierarhi, în acelaşi timp scriitori 
bisericeşti, au devenit sfinţi, căci au dovedit în faptă 
şi în scris sfinţenia creştină. 

Datorită scriitorilor teologi daco-romani şi 
operelor acestora, s-a realizat prima epocă a 
expansiunii noastre culturale şi spirituale, în lume şi 
în istorie; „singurul tip de expansiune pe care l-au 
practicat românii” (M. Diaconescu, op. cit. pag. 
100). 

Credinţa şi cultura sunt cei doi plămâni ai 
spiritului românesc, care trăiesc de milenii într-o 
ambianţă armonioasă, în spaţiul creştinesc al 
Bisericii noastre strămoşeşti. 

„Impactul extraordinar între cult şi cultură a 
creat de-a lungul istoriei poporului român valori 
nepreţuite, confirmând o dată în plus faptul că o 
credinţă sprijinită de cultură poate da naştere unei 
nesperate simbioze” (Arhim. Mihail Daniliuc, Ziua 
culturii naţionale, ziarul „Lumina”, 14 01. 2014) 
 

Bibliografie: 
*Biblia, versiune diortosită de Bartolomeu V. Anania; 
*Eusebiu Popovici: Istoria Bisericii Universdale, 1910; 
*Prof.dr. Mihail Diaconescu: Istoria literaturii daco-romane, Ed. 

„Fundaţiei Internaţionale M.Eminescu” Ediţia a II-a, 2013 
*Prof. dr. Ioan G. Coman: Probleme de filozofie şi literatura 

patristică, Buc. 1945; 
*V.Dima şi L.Leonte: Viața unei şcoli tulcene, Ed. Inedit, 1989; 
*Arhim.Mihail Daniliuc: Ziua culturii naţionale - Mihai Eminescu 

- 14 ian. 2014. 

 

(urmare din pag. 21) 
 

enumerat aici.  
În „cronos pe balansoar”, grupaj care 

poartă şi numele cărţii, autorul îşi parcelează moşia 
literară astfel: „ipoteză asupra unui vis”, „trimisul-
cu solzii-de-timp”, „hanul, fără răscruce” şi „Cu-
vinte cu geometrie variabilă”. Un volum în care 
sunt etalate şi libertăţile versului alb, dominat de 
meditaţii elegiace. Poezia lui Nicolae Cabel e mult 
mai profundă şi e ceva mai greu de disecat chiar şi 
cu mijloacele unui critic literar profesionist, subsem-
natul nefiind decât un cititor destul de cârcotaş şi 
neocolit de prejudecăţi. În final, reproduc un poem 
care îşi poate găsi loc în orice mare şi obiectivă 
antologie a poeziei româneşti dintotdeauna, „Ase-
diul prin clopot”: „Cheamă pescarii marea să plă-
tească…/ clepsidra şchiopătează nicăieri, / dar lim-
pezim cu pietre altă mască, / iarba de val şi podul 
de tăceri… // pescarii marea domolesc în cranii / şi 
dintre stele împresoară una, / înzăpezite-s clipele şi 
stranii, / ecoul lor ne bântuie întruna… // un cerc ne 
bate tâmpla cu ţărâna, / respiră drumul altul, une-
ori. / tainic, jumătate, atârnând de-o zână / şi-n pes-
căruşul negru-adeseori…” (pag. 85). 
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        Maria TIRENESCU 
 

Pomul cu flori albe 
 

Din toamna anului 1960, ne-am mutat pe strada 
Ceferiştilor, la numărul 3. Clădirea avea două apartamente. 
Familia Tulbu avea două camere, bucătărie şi cămară, iar 
noi aveam două camere şi bucătărie.  

Tata a propus să se monteze o uşă care să facă 
legătura din hol la  camera dinspre curte, pe care să o 
folosim drept bucătărie. Nouă ne-a spus că nu e frumos ca 
trecătorii să vadă în fereastră copii mânjiţi cu dulceaţă pe la 
gură. Mi-a plăcut motivaţia, chiar îmi imaginam în fereastră 
copii cu obrajii murdari cu smântână sau dulceaţă.  

Nu a blocat uşa iniţială şi ne-a spus că acea 
cameră va fi a lui. Uşa stătea încuiată, dar cu cheia în 
broască. Atunci când ne jucam, puteam intra pe o uşă şi 
ieşi pe partea cealaltă, trecând prin toate încăperile, spre 
distracţia celor mici. 

Noi nu aveam cămară, dar aveam o pivniţă cu 
două compartimente, pe care o foloseam ambele familii.  

În curte, aveam o fântână, destul de adâncă, dar 
se întâmpla, în special vara, să sece. Aşa că, aduceam 
apa din vecini sau de la un izvor care se afla lângă Fabrica 
de Antibiotice, căreia îi spuneam Tanin. Ştiam că în fabrică 
se fac antinevralgice şi capsule pentru bolile oilor. 

Fostul proprietar al casei avea şi grădină. Acel 
teren îl împărţisem în două şi fiecare familie avea loc 
pentru câteva straturi cu ceapă, morcovi, usturoi, salată. 
Aveam şi coacăze, dar şi pomi fructiferi. Eram atât de 
dornici să mâncăm fructe, că le gustam înainte de a se 
coace. Ni se strepezeau dinţii, dar prunele erau bune 
imediat de creşteau la dimensiunile aşteptate de noi. Apoi, 
grădina era locul preferat de noi pentru lectură. Ne aşezam 
o pătură la soare sau la umbră, după preferinţe, şi 
temperatură, citeam sau pur şi simplu stăteam la aer. 
Uneori, ne invitam prietenele şi povesteam la iarbă verde.  

Era frumos şi iarna, când zăpada era destul de 
mare. Pe locul în care fuseseră legume, atunci făceam 
„casa”. De fapt, trasam din valuri de zăpadă, doar locul 
pereţilor.  

În curte, era o magazie cu două încăperi. Fiecare 
familie ţinea, în partea care îi revenea, lemne sau animale 
mici. Aveam găini, dar noi ţineam şi câte un purcel pe care 
îl primeam de la bunicii de la Săcel. Eu şi Nina ne 
programam să facem curăţenie la animale, dar nu refuzam, 
chiar dacă nu eram răsplătite pentru acest lucru. Lui Doru 
încă nu i se repartizau sarcini. Era prea mic.  

Pe scurt, ne plăcea foarte mult noua noastră 
locuinţă. Casa era suficient de încăpătoare, iar noi, copiii, 
eram fericiţi că aveam grădina. 

În partea noastră de grădină, am descoperit un 
pom interesant. Era înalt cât un prun, dar avea frunze mai 
înguste. Nu făcuse fructe, dar frunzele lui se coloraseră  
 

 
după prima brumă, în galben ocru, într-un roşcat 
plăcut sau chiar într-un roşu închis. Nu sclipeau ca 
frunzele de păr, dar aveau nuanţe care ne luau 
ochii. Nu ştiam cum se numeşte pomul. 

În următorul an, în primăvară, când înce-
peau pomii să înflorească, mergeam zilnic să ve-
dem ce e nou. Pomul care ne stârnise interesul a-
vea boboci. De câte ori ieşeam în curte, mergeam 
să văd dacă a înflorit.  

Într-o dimineaţă, ne-am trezit într-un peisaj 
de iarnă. Nu ne surprindea zăpada, care cădea 
uneori şi la începutul lui mai, ci ne-am îngrijorat la 
gândul că îngheaţă florile pomului nostru. Am fugit 
în grădină şi am început să scutur pomul. M-a văzut 
tata: 

- Lasă-l, că nu îi îngheţă florile! Până când e 
zăpadă, e în siguranţă.  

Am vrut să spun ceva, dar tata mi-a amintit 
că trebuie să plec la şcoală. Acolo, le-am povestit 
colegilor despre pom. În timpul orelor, priveam din 
când în când pe fereastră.  

Vremea s-a schimbat. La amiază era soare 
şi zăpada se topise. Pomul avea câteva flori albe, 
cum fusese zăpada de dimineaţă. Nu mai văzusem 
astfel de flori. Ştiam că florile părului au stamine 
roşii, că mărul are flori aproape roz, dar mai mari, 
prunii au flori albe, dar mai mici decât ale pomului 
care era obiectul studiului meu. 

- Tată, cum se numeşte pomul ale cărui flori 
am vrut să le salvez dimineaţă? 

- E cireş. La noi nu se cultivă cireşi.  
- Ştiu că la noi e mai avantajos să se cultive 

pruni şi meri… 
- Acesta e specificul locului. 
A venit vacanţa. Urmăream cireşul. Au 

crescut câteva fructe, dar nu s-au copt. Singura 
cireaşă normală, coaptă, am împărţit-o toţi copiii din 
curte. A fost foarte bună.  

În anul următor, cireşul s-a uscat. Ne-au 
rămas amintirile. 
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