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Când istoria cade 
în corectitudine politic`

„Morţii noştri, scumpii noştri morţi, ne îndeamnă să luptăm, spre a nu lăsa
ca jertfa lor să fi fost zadarnică. Ei au dat viaţa lor. Dar pentru ca viaţa
aceasta să fie fructificată în viitor, e aşteptată munca noastră”.

Vasile Pârvan, Memoriale, Cultura Naţională, 
Bucureşti, 1923.

„Cine nu ia în considerare trecutul, n-are nevoie nici de viitor. Trăieşte ex-
clusiv, în prezent. Prezentul ca un timp orb(itor)…”

Gheorghe Grigurcu, Jurnal, Eikon, 2015.

Nu mai avem nevoie de trecut? Nu ni-l
apărăm? Nu vrem să ni-l apărăm? Atacul la
marile personalităţi modelatoare, la marile re-
pere înseamnă tot atâtea atacuri la substanţa
noastră etnică. Vrem să-l reabilităm pe Ceau-
şescu cu „ctitoriile” lui, îl plângem cu lacrimi de
lemn, în limbă de lemn, dar Mircea Vulcă-
nescu, martirul, rămâne sub sentinţa „criminal
de război”; Valeriu Gafencu, „sfântul închisori-
lor”, care i-a salvat viţa pastorului Wurmbrandt
cu preţul vieţii lui, nu-i canonizat. Nici Arsenie
Boca.  Bustul lui Corneliu Coposu din curtea
primului sediu al PNŢCD-ului ieşean a dispă-
rut: clădire retrocedată. Ion Gavrilă Ogoranu
era, în 2000, tot condamnat la moarte, din care
cauză i-a fost respins un împrumut bancar.
Paul Goma, azilant politic în Franţa din decem-
brie ’77, continuă să fie şi acum azilant politic,
iar torţionarul său, Constantin Istrate, a murit
nederanjat în pătucul din comuna Peciu Nou,
la 88 de ani.

De ani răi încoace, asistăm la slăbirea con-
ştiinţei etnice. Insistent, intens, continuu. În Ra-
portul final, greutatea n-a căzut, cum ar fi fost
firesc, pe asasinii deţinuţilor politici din crudul,
cumplitul, sălbaticul obsedant deceniu, ci pe
demagogia cântăreţilor de curte ceauşistă. De
ce? Pentru că ar fi corectă politiceşte poziţia
contra acelui sentiment al patriei, neasemuit
pentru Mircea Eliade, dar considerat de „re-
cenţi” învechit, perimat, obsolet (tautologii, dar
le las aşa), de dispreţuit?

Vă mai amintiţi de istoricul Sorin Mitu şi de
„miturile” lui schimbând accentele de interes,
în manualul şcolar, pe buzele senzuale ale lui
Decebal ori Traian, că nu mai ştiu care? S-a
ajuns la patul fierbinte al voievozilor. Ştefan cel
Mare a fost declarat, după o cercetare înde-
lungată pesemne, cel mai desfrânat voievod
român. Vasile Lupu? Un desfrânat şi el. Fap-
tele de ruşine ale domnitorilor sunt minuţios co-
mentate: Ştefăniţă Vodă, bisexual, ar fi fost
maestru în „curvii”; Radu cel Frumos – concu-
binul sultanului Mahomed al II-lea; Petru
Rareş? Pom înflorit pe-afară, lac împuţit pe di-

năuntru. Spusele unui cronicar din tabăra ad-
versă (Miron Costin despre Vasile Lupu; Dimi-
trie Cantemir despre Petru Rareş) sunt des
citate, fără precizările necesare. Şi nu mă in-
teresează, din opera lui Cantemir, pasajul mult
pus în valoare că sultanul Ibrahim a cerut să i
se confecţioneze din aur un vagin de vacă, fo-
losit la fel ca pantoful Cenuşăresei, spre a-şi
găsi aleasa potrivită.

Istorici de ultimă oră contabilizează nebu-
nii, beţii, legături bolnăvicioase. Istorie la TV?
Iată o temă discutată: în 1716, Mavrocordat
avea douăzeci de ţiitoare. Câtă precizie! Ce
contează Unirea (mult controversată, de la
1600), când Mihai s-a iubit şi cu Stanca (soţie)
şi cu Velica, şi cu Zamfira, şi cu Maria Chri-
stierna… Pomelnicul se lărgeşte cu Tudora din
Târgşor, care i-a dăruit-o pe Marula ş.a.m.d.

O descoperire din Arhivele Naţionale Iaşi?
Carneţelul lui Kogălniceanu despre isprăvi ero-
ticeşti „prin bordeluri, la braţ cu Cuza”. Când
nu-i declarat antisemit, acest mare bărbat po-
litic al României e declarat imoral: ar fi avut 700
de amante, pe numărate bob cu bob.

Aşa vă place istoria? Mie, una, nu. Joaca
de-a istoria e păguboasă, ca şi ideea că ar fi
cea mai frumoasă poveste, adică ficţiune.
Vorba etnosofului: „frumoasă poveste, mare
minciună!”.

Ion Cristoiu, tot pe micul ecran, vrea exclu-
siv (cuvântul îi aparţine) o istorie alcătuită din
eşecuri, înfrângeri, insuccese pe câmpul de
bătălie. Ce Posada, ce Baia, ce Mărăşeşti?
Turtucaia şi Stalingrad, coşmarul de la Cotu
Donului, asta ne-ar caracteriza, pe noi, românii.

Ar mai fi de scris şi o istorie a comploturilor,
a înjunghierilor şi decapitărilor între fraţi; a tră-
dărilor şi a ochilor scoşi (à propos, se aduce
vorba  în exces despre domnitorii cu handicap
fizic: Petru Şchiopul, Bogdan cel orb, Iuga Olo-
gul; despre cel mare, cel bun, cel viteaz, cât
mai puţin). Trebuie musai ştiut (prin tabloide)
că lui Iliaş I, fiul lui Alexandru cel Bun, i-a scos
ochii fratele său, care a fost ucis de Roman al
doilea, fiul lui Iliaş I. Tatăl lui Ştefan cel Mare,
Bogdan al II-lea, a fost decapitat, la o nuntă
din Reuseni – Suceava, de Petru Aron, frate

vitreg, omorât tot prin decapitare de răzbună-
torul Ştefan cel Mare.

Şi-n tot acest timp, trecem cu buldozerul
peste situri arheologice. S-a dus şi parte din
„Piscul Crăsani”, unde ar fi fost cetatea regelui
dac Dromichete. Cui să-i pese? Vasile Pârvan
e mort.

În 2007, Stejărel Ionescu spunea mâhnit
că în Transnistria un cimitir al soldaţilor români
fusese nivelat şi transformat în cimitir al solda-
ţilor sovietici: „Nici n-au fost exhumaţi”. Întreb:
au protestat guvernanţii? Spre ruşinea autori-
tăţilor noastre, nu s-au găsit bani pentru un ci-
mitir al celor căzuţi în războiul antisovietic. Au
înjghebat unul ruşii, la Volvograd, fost Stalin-
grad.

După părerea mea, nu numai nepăsarea
autorităţilor (şi-i mai mult decât evident acest
dezinteres dacă se distruge încet casa Iuliu
Maniu, dacă se scoate la licitaţie conacul Bră-
tienilor de la Florica etc. etc.), dar e vinovată
şi propaganda anti-martiri, anti-eroi tragici, în
care excelează fiii agenţilor de bolşevizare a
ţării. Şi propaganda prinde, de vreme ce mulţi
douămiişti declară: nu mai servim istorioare
despre eroi, slavă şi morminte.

Pe timpuri, sper apuse (deşi baba Vanga
prognozează revenirea comunismului în forţă,
la 2076, că lumea va fi din nou condusă de co-
munişti), această opoziţie faţă de interesul
etnic  s-a numit internaţionalism proletar. De la
tanc la think thank nu-i, uneori, decât un pas.

Ni se scurtează memoria istorică, se ironi-
zează istoria noastră tragică, sentimentul soar-
tei potrivnice, al nedreptăţilor tratatelor etc.
Doar Stalin spunea că „tratatele sunt semnate
pentru a fi încălcate”. Destui condeieri (chef
Cioflâncă e unul) ne învaţă cum să râdem de
„obsesiile naţionale”. Şi-i umflă râsul când aud
de conştiinţă etnică, conform politicii corectitu-
dinii ideologice. Ce dacă vom scrie Europa cu
subtitrare arabă? E-n trend, ni l-a arătat Angela
Merkel. Dispare în UE tradiţia noastră? Dacă-
i mică, să piară, nu-i nici o pagubă, doar sun-
tem o „ţară de rang inferior”.

Magda URSACHE
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Am ajuns iarăşi la ideologic? Petru Ursa-
che crede că da: „când istoria cade în politic”,
se produce abaterea, devierea de la adevăr.
În liceu, a fost forţat să înveţe după Manualul
unic de istorie a RPR, de Mihai Roller (zis şi
Controller), scos în 1947. Şi a durat mult până
ce s-a mai spart gheaţa ideologică rolleristă.
Acuzat de C. Daicoviciu, A. Oţetea şi Barbu
Câmpina de „orientare antinaţională” şi plagiat
(în memoriul către Dej), prietenul lui Leonte
Răutu, Roller (zis şi Rolea) a ieşit greu din
scenă. Petru Ursache, martor la impunerea fal-
sului în istorie, în interviul luat de Alexandru
Ovidiu Vintilă în „Bucovina literară”, nr. 7-8, din
iulie-august 2012, povesteşte:

„Începutul se datorează lui Mihai Roller, cu
«istoria» sa. Lansarea volumului la Iaşi s-a
făcut în forţă, în aula Bibliotecii de la Fundaţie
(Ferdinand, nota mea, Magda U.): asistenţă
aleasă după criterii politice, iar clădirea – în-
conjurată de armată. Osipov (de la care deţin
informaţia), fost luptător pe frontul din răsărit,
aflat atunci în sală, s-a ridicat şi a spus câteva
fraze în dezacord. Imediat poliţiştii au sărit pe
el (era student la Facultatea de Istorie), pu-
nându-i cătuşe şi ducându-l direct la închisoa-
rea Galata. Mişcarea strategică era bine
calculată: dacă la o primă lansare se proceda
cu precauţie iar la nevoie în forţă, era de aş-
teptat ca următoarele ediţii să se desfăşoare
în condiţii mai potolite, fără incidente. Cu tim-
pul, spiritul începe să lâncezească, interesul
pentru adevăr scade, în schimb minciuna de-
vine şi mai activă. Tocmai de aceea se cuvine
şi trebuie spus corect şi documentat ce şi cum
a fost, ce s-a întâmplat în deceniile postbelice,
filă cu filă, prin instituţii abilitate şi personalităţi
competente, repetat şi sistematic, nu la întâm-
plare, amatoristic”. 

Adaos: postsocialist, fostul deţinut politic
Osipov (i-am văzut urmele lanţurilor intrate-n
carne) a vrut să ridice, pe proprietatea sa din
str. Dumbrava Roşie, o capelă în memoria sfin-
ţilor şi martirilor închisorilor. Moştenitorii n-au
mai dorit-o. Au dărâmat ce se construise şi au
ridicat vilă făloasă.

Istoria e memorie? Da, dar a cui? A lui Rol-
ler sau a lui Gh. I. Brătianu? A lui Pârvan, a lui
Iorga, a Giureştilor sau a politrucilor ceauşişti?
A lui Ioan Aurel Pop sau a lui Mihai Răzvan Un-
gureanu? În 2005, ministrul nostru de externe
i-a sugerat ambasadorului României în Fede-
raţia Rusă să nu continue discuţia despre te-
zaur. Răspunde M.R.U. la întrebarea de ce?

Crimele abominabile nu s-au prescris, dar
nu se doreşte reluarea necesarului proces al
comunismului. Elita românească a fost tortu-
rată şi decimată; după procese trucate, s-a
executat un masacru drăcesc. Lideri ai parti-
delor istorice, generali de armată, oameni ai
Bisericii, funcţionari superiori, filosofi, scriitori,
ziarişti au devenit „criminali de război”. Au
căzut, din prima linie de sacrificiu, Mircea Vul-
cănescu (în august ’44, rezerva de stat era de
49 de vagoane de aur), Iuliu Maniu, Gh.I. Bră-
tianu, Daniil Sandu Tudor, Anton Golopenţia,…

Au fost zvârliţi după gratii şi n-au mai ieşit. Un
exemplu din Basarabia necunoscută de Iurie
Colesnic? Sociologul Petru V. Ştefănucă, din
şcoala Dimitrie Gusti, a fost condamnat de un
tribunal bolşeo-comunist, trimis într-un lagăr
din Republica Tătară, unde a sfârşit, în 1942.
Capete de acuzare: agent al românismului şi
al imperialismului, fascist, antisemit.

S-a rezistat prin credinţă la martiriu. În me-
moriile intitulate Aiud însângerat, publicate de
editura Conta în 2010 (ed. a 4-a, definitivă),
Grigore Caraza a consemnat că la Aiud, între
1949 şi 50, au murit de foame 625 de inşi, care
au fost duşi în Râpa Robilor.

„Să nu uitaţi pentru ce am murit”, par a
striga cei cu vocaţia eroismului şi a sfinţeniei,
umiliţi şi acum prin liberticida lege 217/2015.
Jurnalele de închisoare ale oamenilor împovă-
raţi cu ani de puşcărie doar pentru că istoria
îşi ieşise din minţi, aşa cum scrie Petru Ursa-
che comentând dialogul lui Adrian Alui Gheor-
ghe cu părintele Iustin Pârvu, ar fi trebuit să
stea la baza procesului comunismului,pentru
descoperirea adevărului istoric. Jurnale şi
scrieri memorialistice, semnate de Ioan Iano-
lide, Dumitru Bacu, Nicolae Mărgineanu, Nistor
Chioreanu, Grigore Dumitrescu, Marcel Petri-
şor, N. Steinhardt, Oana Orlea, Florin Constan-
tin Pavlovici…

Nu ne-am săturat de gândire captivă, de
învăţământ ideologic dacă permitem să ni se
rescrie trecutul, dar şi viitorul? De unde să ex-
tragem sensul existenţei, dacă nu din jertfa în-
aintaşilor? Crede şi nu cerceta? Ba nu. Avem
voie să credem şi să cercetăm. Cine spunea
despre istorie că se scrie pe tăcerea morţilor?
N-aş mai vrea să fie aşa.

Apud adevărul.ro-24 dec.2015, scriitorul şi
profesorul de istorie din Focşani, Florinel Aga-
fiţei, a trimis la Ministerul Educaţiei un protest
privind propunerea ca disciplinei Istorie să i se
consacre o oră pe săptămână pentru clasele
V-VIII. Are dreptate:  asta înseamnă „început
de etnocid cultural în România contemporană.
Măsuri ce se vor a fi luate împotriva poporului
român, pe care nici regimul lui Ceauşescu nu
le-a luat”. Ceaşcă a încercat un etnocid biolo-
gic prin cei trei F – foame, frig, frică; acum se
urmăreşte prin astfel de măsuri (nesăbuite sau
cu sistemă?) distrugerea identităţii etnice.

„Acţiunea «coliva», cum numeşte F. Aga-
fiţei sistemul educaţional, îi vrea pe elevi nein-
formaţi. Să scoţi din şcoală limba latină, să nu
mai ştii de Şcoala Ardeleană şi de lupta pentru
afirmarea latinităţii (ca să ne declarăm „slavi
romanizaţi”?) este mai mult decât o crimă, este
o greşeală, cum spunea francezul acela teribil.
Jertfa lui Şincai, cu desaga-n spate, târând
Chronicile Românilor (prima ediţie, Buda,
1808) a intrat în neştiinţă. Cenzorul austriac
scrisese pe marginea manuscrisului: opus
igne, auctor patibula dignus (opera în foc, au-
torul merită spânzurat). Noii cenzori, care mi-
zează pe amnezie, dar şi pe atonie, pe inerţie
etică, îl elimină din cartea de română.

Ce dacă profesorii de istorie au semnat

Memorandumul de la Neamţ (10-12
sept.2015), ca istoria să se facă la clasele V-
XII, timp de 2-3 ore şi să se respecte cronolo-
gia, că de-aia e istorie? Brambureala asta
cronologică îi va face pe elevi să creadă că Ta-
tulici e descălecătorul şi că Andreea Esca e
Ana Ipătescu. Tov. Brucan, mâna grea a
„Scânteii”, o să le apară ca profetul neamului,
un soi de Moise, că tot ne-a prevestit gura lui
grea răul de 20 de ani.

E de datoria noastră civică să le repetăm
tinerilor că avem personalităţi morale exem-
plare. Soluţia nu-i tăcerea (lui Iohannis). E ne-
cesar să constituim o Ligă, Liga contra tăcerii,
după modelul Demetru (Dem.) I. Dobrescu, al
51-lea primar general al Capitalei (1930-34).
Dacă ne-am cunoaşte istoria, n-am putea fi
atât de uşor manipulaţi. Autocunoaşterea et-
nică e necesară ca aerul. Dacă ne menţinem
identitatea, existăm. Dacă nu, nu. 

Mi-a fost dat, nu demult, să-l aud pe un
cântăreţ de muzică uşoară, exprimându-şi do-
rinţa: „aş vrea nişte gulaguri, nişte tabere”. Asta
ştie el despre GULAG, că-i o tabără pentru chi-
tarişti? Nu s-a cântat, cu foc, după ’89, „ţara te
vrea prost”? Mai exact, neinformat privind ade-
vărata noastră istorie tragică: rezistenţa anti-
comunistă din munţi, experimentul Piteşti,
Canalul, revolta de la Braşov…

O să-i dau băiatului un exemplu (din miile
posibile) de Gulag. Aflat în fruntea Grupului de
cavalerie 25, de la Rădăuţi, Ion Tobă a salvat
Putna de Armata Roşie, în 1940, după ultima-
tum. „Vecina şi prietena” voise ca Putna să
intre în componenţa URSS. Şi Ion Tobă a fost
trimis, în 1948, după un proces-marionetă, în
Siberia, vreme de 16 ani.

Cât despre „politicul deşănţat dementocra-
tic românesc”, aşa cum îl numeşte antropolo-
gul Bogdan-Călin Georgescu, autor al unei
cărţi nedrept de puţin comentate, Încercări de
hermeneutică antropologică asupra ritualurilor
religios-creştine, Eikon, 2014, corect-politicul
acesta are bătaie lungă. Să resuscităm morala
politicienilor actuali? Mă tem că e moartă,
deces declarat. Marii bărbaţi de stat s-au de-
votat, acţiune necunoscută politicienilor. Avem
un Mircea Vulcănescu, un Ţuţea, un Ion Petro-
vici, un Gusti, care să se devoteze? Îi numără
cineva, ca Take Ionescu la 1920, pe românii
trăitori dincolo de frontiera estică? 600.000
atunci, acum câţi, câte milioane? Dar am putea
măcar să-i forţăm pe aceşti politicieni cu con-
ştiinţă naţională distorsionată de vreme ce au
formulat, aprobat, promulgat liberticida lege
217, să spună ca la doctor: 33! Mă refer la
Constituţia României, articolul 33, care am bă-
nuiala că le rămâne necunoscut. Citez: „Statul
trebuie să asigure păstrarea identităţii spiri-
tuale (subl. îmi aparţine), sprijinirea culturii na-
ţionale, stimularea artelor, protejarea şi
conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea
creativităţii contemporane, promovarea valori-
lor culturale şi artistice ale României în lume”.

Aşadar: Dacă vreţi să fiţi bărbaţi politici, nu
politicieni, spuneţi 33!
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Exerciţii de binecuvântare

Am cunoscut şi cunosc oameni fericiţi,
care au avut şi au, în sinea lor, un ideal de
frumuseţe, căruia i s-au supus sau i se su -
pun, fie în domeniul artistic, fie în cel
ştiinţific sau social-economic.

Prin muncă bine făcută, cu conştiinţă şi
conştiinciozitate, prin perseverenţă şi put-
erea de a trudi tenace, s-au apropiat de un
ţel înalt, dând măsura valorii lor.

Printre aceşti oameni minunaţi îl aşez,
cu justificată părere de bine, pe fostul meu
coleg de clasă, de la Şcoala Pedagogică de
Băieţi Buzău (seria 1957), pe profesorul de
istorie (azi pensionar), Ion Bocioacă, din
Vălenii de Munte.

Nu cu mult timp în urmă, am citit cu de-
osebit interes şi deplină bucurie în ziarul
„Lumina” (parte integrantă a Centrului de
Presă „Basilica” al Patriarhiei Române), din
8 iulie 2016, un amplu articol (pag. 5), intit-
ulat „Ion Bocioacă, memorie vie a Valenilor
de Munte” (Amintiri şi dezvăluiri despre un
trecut mai puţin cunoscut).

Este momentul potrivit ca să aduc la
cunoştinţă cititorilor revistei noastre câteva
date din viaţa şi bogata activitate a valoro-
sului istoric, din Vălenii de Munte.

Profesorul Ion Bocioacă s-a născut la 2
iulie 1937, în comuna Chiojd, judeţul
Buzău, localitate în care au văzut lumina
zilei mulţi oameni de seamă precum: is-
toricul Constantin Giurescu, scriitorii Valeriu
Pricină, Florentin Popescu, Dumitru Pană,
Marcel Isbăşoiu şi alţii.

După terminarea celor şapte clase, în
comuna natală, urmează cursurile Şcolii
Pedagogice de Băieţi din Buzău, pe care le
absolvă în 1957, obţinând diploma de în -
văţător. De asemenea, este absolvent al
Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii
Bucureşti.

După absolvirea Şcolii Pedagogice,
funcţionează ca învăţător la Şcoala Bâsca-
Chiojd, până în 1960, când se transferă la
Şcoala Măgurele (Prahova), unde îndepli -
neşte funcţia de director, până în 1966. Din
1966 până în anul 2000, a funcţionat ca
profesor de istorie la Liceul „Nicolae Iorga”
din Vălenii de Munte, unde, între 1982 şi
1989, a îndeplinit şi funcţia de director.

În 1970, obţine gradul I, în învăţământ.
Avându-se în vedere spiritul de respon-

sabilitate şi de competenţă de care a dat

dovadă, în întreaga activitate, i s-au încre -
dinţat funcţii de răspundere la nivel de judeţ
şi naţional: inspector şcolar - judeţul Pra-
hova, metodist (1971-2000), preşedintele
Societăţii de Ştiinţe Istorice - Prahova, timp
de 9 ani, membru în comisia de corectare
a Ministerului, la olimpiade de istorie pe
țară. Pentru rezultatele obţinute, i s-a con-
ferit titlul de „Profesor evidenţiat”. Este
cetăţean de onoare al oraşului Vălenii de
Munte, din anul 2008.

Pasionat de marele spectacol al eveni-
mentelor istorice, distinsul profesor ne-a de -
monstrat că ştie să îmbine, armonios,
activitatea de la catedră cu cea de cerc-
etare, concretizată în lucrări de istorie, mult
apreciate.

Mărturisesc că am, în bibliotecă, toate
cărţile publicate de bunul meu coleg:
„Vălenii de Munte, ghid turistic” (1988),
„Vălenii de Munte” - cu o prefaţă de Mircea
Maliţa (2008), „Legendele latinilor” (în co-
laborare cu profesorul Paul Popescu) -
2009, „Inginer Gheorghe Pănculescu între
legendă şi adevăr” (2010).

Din numeroasele studii publicate, în vol-
ume colective, din frecventa participare la
simpozioane, la nivel local, județean şi naţi -
onal, cât şi din mulţimea de articole publi-
cate în ziarele: „Vălenii de Munte”, „Cronica
Drajnei”, „Valea Teleajenului”, „Prahova
eroică”, îl descoperim pe istoricul care se
adapă, permanent,  la izvoarele adevărului
istoric, pe omul cu o conştiinţă civică exem -
plară.

Am avut prilejul să-l urmăresc pe ven-
erabilul meu coleg, şi în câteva emisiuni de
televiziune.

Evocările sale privind evenimentele din
zona Vălenilor de Munte, cât şi cele legate
de marile personalităţi vălenare (Nicolae
Iorga, Gheorghe Pănculescu, Nicolae
Tonitza, Miron Radu Paraschivescu, acade-
mician, Mircea Maliţa, Valentin Ciucă şi alţii)
sunt rod al împletirii datelor din docu-
mentele studiate, cu textul elaborat, în care
imaginarul potenţează realul.

Din valoroasa sa operă se conturează
cu claritate cercetătorul atent şi meticulos
al miilor de pagini de arhivă, istoricul de
marcă - profesorul Ion Bocioacă.

Întreaga sa biografie poartă pecetea
strădaniilor de a completa, cu dăruire şi pa-
siune, „istoria unei zone bogate în eveni-
mente cultural-religioase și personalităţi”.

Stelian GRIGORE

POEM
Luca CIPOLLI

Per raggiungerti
Per raggiungerti
ho lacerato piedi
d'emozioni pungenti,
tizzi  
su sassi ardenti,
deserti
che di rado  
annunciavano l'oasi.
Intorno a me
solo ombre bipedi,
sorelle 
di pochi denari,
ma per raggiungerti,
la schiena rotta,
ignorai l'età reale
nell'aura d'ambra
d'illusori trascorsi infantili
fra braccia
ancor  
di giovane madre.

Ca să-ajung la tine
Ca să-ajung la tine
mi-am sfâşiat picioarele
cu emoții înțepătoare, 
tăciuni
pe pietre arzătoare,
deşerturi
ce rareori 
prevesteau oaza.
În jurul meu
doar umbre bipede,
surori
de nimic,
dar ca să-ajung la tine,
cu spatele rupte,
ignorai vârsta reală
în aura ambrei
a iluzoriilor trecute infantile
în brațele
din nou
ale tinerei mame.
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După ce am debutat, în revista ”Fami-
lia”, girat de criticul literar Al. Cistelecan,
în anii `80, am început să public la poșta
redacției Convorbirilor literare. În conști -
ința mea această revistă avea încă de
atunci o semnficație aparte, așa cum con-
sider și acum, fiind cea mai bună publi -
cație literară românească dintotdeauna.
Am iubit revista chiar și în perioada în
care era pe cale să dispară. În 1986, când
am debutat editorial, la ”Litera”, cenzura
mi-a respins niște poeme. I-am spus re-
dactorului de carte că nu e corect, din mo-
ment ce, unul dintre acestea, intitulat
”Gândacul”, fusese deja publicat în Con-
vorbiri literare și nu se întâmplase nicio
nenorocire ideologică. ”Gândacul” era
Ceaușescu. Cel care intrase
în aparatul de radio, printr-o
crăpătură, crescuse acolo,
printre diode, și nu mai avea
pe unde să se strecoare afară.
Vroiam să spun, atunci, ca și
acum, că revista Convorbiri li-
terare reprezenta o vizibilă și
admirabilă verticalitate mo-
rală, spirituală. Un reper, un
sprijin. Farul aprins de la malul
literaturii. Rolul acestei reviste
a fost acela de a forma și
întreține la nivel de perfor -
manță scriitori, serii, generații
etc. Sunt măgulit când îmi văd texte pu-
blicate aici. Despre deschiderea euro-
peană a revistei nu pot vorbi decât marile
nume, cele care au semnat aici, de-a lun-
gul timpului. Revista are deschidere eu-
ropeană în gene, încă de la înființare. 

Fără Titu Maiorescu, toată literatura
noastră ar fi cu...exact 150 de ani în
urmă. Poate exagerez. Nu pot trece cu
vederea că, între timp, au apărut și alți cri-
tici literari de direcție, ca să zic așa. Mă
gândesc la întâmplare, la cald, la nume
care au influențat în bine literatura noas-
tră contemporană: Laurențiu Ulici, Eugen
Simion, Nicolae Manolescu și chiar con-
torsionatul, culturistul Alex Șfefănescu.
Acum 150 de ani, la Iași s-a ”decretat”
prima Capitală culturală a țării de acum.
Și tot Capitală culturală e și acum. Nu
vreau să irit pe nimeni, nicio redacție a
celor câteva reviste care contează în pre-
zent în literatura noastră. Mie îmi place și

România literară, în care, din când în
când, sunt făcut praf de pușcă de către
oameni serioși. Nu mai dau nume. Cert
este faptul că, la Iași, există, acum, în
acest prezent bezmetic, importanți critici
literari, mari poeți, istorici, cărturari etc. Și
această revistă unică pentru că și-a do-
bândit unicitatea încă de la înființare. Sunt
și acum mișcat de vremurile în care, cu
ani în urmă, mă vizita la Buzău marele
cărturar Petru Ursache. Mi se lumina bi-
blioteca din incinta Casei de Cultură a
Sindicatelor Buzău. Cărțile din rafturi,
vreo 36 000 de volume, parcă aveau le-
duri la ”cotoare”. Era așa un fel de lumină
stelară. Petru Urscahe avea figură de
sfânt. Am mai scris despre acele întâlniri
fabuloase. Se vedea pe chipul său că
vine din Iași, dintr-un oraș încărcat de

experiența geniilor: Eminescu, Maio-
rescu, Creangă...Să ai față de cărturar nu
e doar un joc de cărți, e o realitate. Acum
intenționez să comand un poster cu chi-
pul lui Petru Ursache și să-l așez undeva
pe unul din pereții în care sunt tablourile
familiei mele. Din când în când vorbesc
cu soția sa, doamna Magda Ursache, un
alt distins cărturar al Capitalei Iași, și sunt
uimit de felul în care distinsa doamnă se
ocupă de postumitatea soțului. E un
exemplu de conștiință adevărată, pro-
fundă. Povestesc toate aceste lucruri cu
gândul la Convorbiri literare, în ideea că
revista ne-a adunat în timp pe toți, înce-
pând de la cei enumerați mai sus și până
la debutanții de ieri sau de azi. E vorba
despre un spectacol literar cu 150 de sta-
giuni cu sala plină, de artă curată, de viață
spirituală trăită în coordonate precise. Se
zice că memoria românului în genere nu
poate să rețină mai mult de 50-100 de

ani. Convorbiri literare are o memorie vie
și sigură. La 150 de ani încă e o revistă
tânără. Cei care conduc acum revista me-
rită toate reverențele celorlalți scriitori și
a tuturor cititorilor. Această revistă nu are
concurență, are un timp, un trecut colosal,
un prezent la loc de cinste și un viitor greu
de pesimizat. Nu e o publicație
”revoluționară”. E doar un fir freatic din iz-
vorul tinereții fără bătrânețe, ceva greu de
simțit în altă limbă decât în cea în care
Eminescu își dorea o Românie ideală. Ac-
tuala echipă a Convorbirilor literare con-
tinuă programele și principiile celor de
acum 150 de ani, în niște condiții econo-
mice nu tocmai favorabile. Citesc fiecare
pagină a revistei. Există aici zeci de cola-
boratori foarte rafinați în domeniile lor. Se
respectă vechiul program al începuturilor

istorice. E vorba despre toate
zonele creativității, inclusiv
despre eseuri de ținută eco-
nomică, politică etc. Ca să nu
mai spun de calitatea literară
a tot ce intră între coperțile
sale. Covorbiri literare este
cea mai veche lege literară
din România, Legea calității
literare și a conștiinței de
neam, a apartenenței. E una
dintre cele mai solide instituții
culturale ale nației. Sună pa-
tetic. Suntem în mijlocul unei
sărbători unice. Nici nu s-ar

putea scrie altfel. În ceea ce privește
redacția de acum, sunt ”invidios” pe
intuițiile lui Cassian Maria Spiridon, ace-
lea de a forma o echipă europeană. Toate
rubricile au titulari de notorietate,
profesioniști credibili, convingători prin ei
înșiși, inclusiv prin felul în care își asumă
atitudinile literare. Locul nostru literar e în
Cupele europene, nu în cele ale lui Be-
cali, ci în marile academii ale continentu-
lui. Și cultura e un sport. Cred că maestrul
Constantin Noica ar fi de acord cu mine.
Dacă nu cumva el mi-a inoculat această
idee. De-asta cred în rolul (inter)național
al unui simbol pur românesc: Convorbiri
literare. Între cultură și unt, tot la Noica
ajung, între celebrii ”cârnați de Pleșcoi” și
revistele literare actuale, aleg lipsa de
condimente din stomac și calmul din sân-
gele purificat de lecturi seculare. La multe
secole de Convorbiri literare...Cu tot res-
pectul.

Marin IFRIM
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E zi de duminică. Stau la masa din sufragerie.
Sufrageria e într-un bloc la etajul al treilea. 

Deodată îl văd prin uşa întredeschisă de la
balcon, cum se zbuciumă, ca şi cum ar fi fost prins
şi scuturat de un câine turbat. Sar ca ars de pe
scaun şi strig la el „Vânt tâmpit pleacă şi lasă-l în
pace, ce-ai păţit, ai înnebunit?” 

Şi dintr-o dată s-a liniştit. Puiul meu de lămâi
mai mişcă agale câte o frunză ca într-un suspin
după o aşa grozavă sperietură. Mă întorc în
cameră şi continui să mănânc şi să sorb muscatul
de hamburg rubiniu, dar cu un ochi privesc la ce
se întâmplă pe terasă... 

„Hei potoleşte-te, lasă-l în pace, că iar vin la
tine. Ce n-ai altceva de făcut? Hai du-te, vezi-ţi de
treaba ta!”

Las deschisă uşa de la balcon şi prin oglinda
formată de geam urmăresc ce se întâmplă pe
terasă. A plecat. 

Doar ciripitul vrăbiilor, în după amiaza clară de
primăvară...  astea, vrăbiile, sunt tot timpul cu noi!
Şi iarna, şi primăvara, şi tot timpul. Şi cred că ele
sunt păsări prezente pe tot pământul. Nu ştiu sigur
dar aşa cred. De fapt îmi place să cred asta, pentru
că aşa, cu gândul la vrăbiile de pe tot globul mă
simt de parcă aşa fi Micul Prinţ. Adică pământul
este o planetă pe care, la o adică, poţi s-o ţii în
braţe ! 

Mai aud o pereche de guguştiuci. Doar din
când când în când. Ca un semnal sonor la trecere
de cale ferată. 

Să fie oare puiul de lămâi prea sensibil şi nea-
jutorat, sau zănatecul de vânt chiar s-a repezit pe
ne ‘ veste la el? 

Şi pe urmă dacă o fi un vânt atotputernic, am
eu vreo şansă în faţa lui? Dacă o fi un domn -vânt,
ar fi trebuit să-i zic „lasă-l domnule în pace” sau „te
rog domnule, lasă-l în pace!” Dacă era un vânt
copil ar fi trebuit să fiu mai autoritar şi să-i spun
„pleacă de-acolo că-ţi rup urechile!”. Dar nu. Cel
mai bine este să-i spun cu un ton sigur pe mine şi
cu fermitate în glas, „pleacă lasă-l în pace!”

Ei da’ asta-i bună, de data asta chiar trebuie
să ies la el. „Hai gata pleacă, lasă-l în pace”, îi strig
poruncitor pentru că începuse să-l scuture şi să-l
zgâlţâie pe bietul pui de lămâi care nu mai ştia ce-
i cu el. Era speriat şi agitat şi-şi pierduse câteva
frunze nobile, cumsecade şi rostuite în încăierarea
cu vagabondul ăla de vânt. 

Îmi iau în grabă ceaşca cu cafea, ies pe terasă
şi-i spun: „Pleacă!” Şi a plecat. 

Îmi aprind o ţigară, mă aşez pe canapea şi-mi
sorb liniştit cafeaua. În zare dealurile nici nu se sin-
chisesc. Nici nu le pasă că eu am probleme cu
lămâiul, cu vântul, plecat acum, cine ştie pe unde. 

De la etajul trei al blocului privesc în depărtare
dealurile ce parcă ţin oraşul în braţe. Stau
nemişcate. Liniştite. 

Probabil că deja vântul a ajuns la ele şi le-a
spus că e unul acolo, pe terasă...  care... ca să vezi
cum umblă vorba! Aşa e de când lumea. 

Termin de scris textul şi nu mă mai gândesc la

nimic. L-am scris pentru a relata pur şi simplu sta-
rea ce m-a cuprins. O imensă nevoie de a comu-
nica cu natura... aş defini acum în termeni raţionali.
Dar, cred că era mult mai mult. Un soi de freamăt
al viului ce mă înconjoară. Un freamăt, o şoaptă, o
adiere, o rezonanţă cu, a unui suflet care nu este
numai în oameni. Sau în câini. Sau în copaci. Ci în
toate laolaltă. Nu ştiu să denumesc în cuvinte. 

Am dat textul să-l citească amicului meu V,
scriitorul. I l-am întins pur şi simplu. Ca şi când am
fi făcut acest lucru de zeci de ori zilnic sau de sute
de ori lunar sau de mii de ori într-un an. De aceea
am tăcut, nu i-am spus nimic, nu am făcut nici un
comentariu cu amicul V, care, după ce a citit textul,
a spus: „da frumoasă personificare”. 

Nu scot o vorbă. Pentru că nu ştiu ce şansă
aş avea dacă m-aş lansa într-o discuţie prin care
să încerc să-i dăruiesc altceva decât este dispus
el să primească. Dincolo de condiţia lui de scriitor.
Dincolo de reperarea, catalogarea, încorporarea
textului într-o ordine estetică. 

Stau nemişcat pe scaun, privesc pe fereastră
într-o stare de... un soi de neputinţă, un soi de
abandon, oricum o cădere a comunicării. În care
revelaţia mea rămâne inexprimabilă, incomuni -
cabilă. Iar eu nu mai pot dialoga cu el pentru a că -
uta împreună acel subtil al trăirilor de dincolo de
cuvinte. 

Aşa că tăcem şi unul şi altul. Ne-am oprit în
faţa cuvintelor ca în faţa unui zid al plângerii. Oare
nu de multe ori în loc să dialogăm unul cu altul, de
fapt, plângem!? 

În faţa acestui zid, nu cumva cea mai mare
parte a celor pe care le comunicăm, chiar printr-un
produs artistic, este un reziduu, o urmă a ceva mult
mai mare, mai ne-ştiut, mai ne-vorbit, mai ne-cu-
prins ? Care nu este de neexprimat sau inexprima-
bil. Ci este o parte mai mare sau mai mică care se
pierde datorită nivelului de deschidere la comuni-
care spre altceva decât etichete. 

Cei doi locutori lasă mereu la o parte ceva.
Împreună pierd câte ceva de fiecare dată. Este ca
şi cum mănâncă dintr-un fruct coaja şi aruncă mie-
zul. 

Este o pierdere ireparabilă în doi. 
Atunci când am scris textul nu m-am gândit cui

mă adresez. În momentul în care amicul meu şi-a
spus părerea, în aceeaşi clipă am avut revelaţia
faptului că interlocutorii mei pot fi copiii, că acesta
este, cum se spune, un text pentru copii. Da, ar fi
ceva. Chiar dacă nu asta mi-a fost intenţia. Copiii
ar crede că am comunicat într-adevăr, cu vântul,
cu lămâiul. 

Copiii nu au experienţa îndoielii. Aceasta vine
o dată cu trecerea timpului. Pe măsură ce maturi-
zarea înseamnă acumularea de cupluri de
contradicţii pe de o parte şi de discriminări pe de
altă parte. Ieşirea din copilărie înseamnă de fapt
atingerea unui prag în care îndoiala se manifestă
ca un şplit, o pană, un ic pe care gândirea îl înfige
în arborele realului şi îl despică. Precum toporul o
bucată de lemn. Din care rezultă două bucăţi. Pe
care nu le mai poţi lipi, reuni. Mai degrabă continui
să tot despici; albul în negru şi alb, binele în bine

şi rău, lumina în întuneric şi lumină, şi tot aşa la
nesfârşit, până când dai de nimic. Şi atunci spui că
nimicul există. Ajungi aici pentru că ai luat-o pe
această cale şi foloseşti un instrument cu care des-
pici: îndoiala. 

În acest proces pe care îl numim plini de ifose
cunoaştere şi instrucţie am pierdut ceva magicul
din existenţă. Miezul ei. Şi consumăm de fapt...
coji... pe care ni le dăm de la unul la altul. 

Îmi trece prin minte că nu am scris nici pentru
oameni maturi. Pentru că aşa cum văd din reacţia
prietenului meu, cea mai mare parte din mesajul
meu, adică starea ce m-a cuprins datorită credinţei
că pot comunica cu vântul, cu lămâiul, rămâne pe
dinafară. Lipseşte acea tensiune a credinţei ce su-
bîntinde raţiunea omului matur. Tensiune care
adună, articulează, leagă. 

Tac. Nu scot nici un cuvânt. Nu ştiu ce o să fac
cu acest text. Cui o să îl adresez. În acelaşi timp
mă încearcă o stare în care simt că există undeva
în mine, sau în noi, sau în jurul nostru ceva ca un
reziduu, ca un mâl. Care îţi rămâne lipit de trup, ca
atunci când ieşi dintr-o apă tulbure. Nu pot să-i
vorbesc amicului V despre starea de credinţă pen-
tru că el şi-a însuşit îndoiala. A mai învăţat figurile
de stil, abilităţile estetice ale comunicării. Câte, şi
mai câte! Toate astea creează distanţă între noi
doi. Ca şi cum am fi pe vârfurile a două dealuri şi
ori cât am ţipa unul la altul tot nu ne înţelegem, nu
ne auzim. 

Pe copii îi las netulburaţi în credinţa lor. Cre -
dinţă ce va dispare pe măsură ce vor intra în râul
tulbure al îndoielii. 

Prietenul meu se cufundă în lectura altor texte
şi probabil că într-un fel sau altul le evaluează, es-
tetic. Camera în care suntem decupează un
înăuntru răcoros, liniştit, calm. 

Privesc pe fereastră. Soarele trece încet pe
boltă. Eu îl văd că stă dar ştiu că trece. Între mine
şi soare pun un obstacol în calea curgerii; prezenţa
mea, existenţa mea. Şi o anume tensiune. Ten-
siune ce vine din frica de a nu trece. De a nu curge
odată cu soarele spre ieşirea din lume. Mă risipesc
prin secundele pe care le trăiesc trecând împreună
cu umbrele pe care le aruncă copacii între mine şi
soare. Deşi gândul îmi spune că trec, credinţa îmi
spune că rămân. Trăiesc bucuria de a rămâne. Se-
cundele toate, le simt ca pe un lanţ neîntrerupt de
rămâneri, deşi le văd, după umbra copacilor, că
sunt un lanţ neîntrerupt de treceri. 

Apare o clipă în care simt că bucuria există.
Există oricum. Şi dacă eu trec prin lume. Şi dacă
rămân în lume. Şi dacă eu trec împreună cu um-
brele lăsate de soare pe pământ şi dacă eu rămân
împreună cu soarele. 

Este o clipă de tensiune născută din întâlnirea
gândului cu credinţa, din care izvorăşte pacea.
Tensiune pe care nu ştiu cum să o numesc. 

De aceea tac şi contemplu. Nu mai pun nici o
propoziţie între mine şi soare. Între mine şi lume. 

Mircea ROTARU

„Există un spaţiu al tăcerii în care
nimeni nu poate pătrunde. Există o
pace primordială pe care o porţi în
inimă şi n-o pierzi niciodată.

din „Cartea Miracolelor”



Chemând iubirea

Pierdut într-o lume de iasomie,
m-am înălţat în albastrul cerului.
Chemând primăvara dragostei
ţi-am zărit chipul în ea,
în aburii primăvărateci ai vieţii.
Erai atât de aproape, atât de aproape.
Sărutând cerul, iubind oamenii,
mi-am dezgolit fruntea 

lăsând riduri pământului.
Atunci, am pornit să-mi cânt inima,
mi-am pierdut steaua,
încercând s-o  găsesc.
La sfârşit m-am regăsit 
în ochiul fântânii
când tocmai o tânără fată  
mă sorbea cu nesaţ.
În ciutura mâncată de vreme
a mai rămas un strop din inima mea
şi soarele l-a chemat.
Undeva între cer şi pământ 
m-am regăsit pe copitele cailor, 
plângând iarba strivită-n chemare.

Saltul în veşnicie

M-am trezit dimineaţă
Că vreau să zbor,
Să mă înalţ în albastrul cerului,
În seninul infinit.
Mi-am pus aripile lui Icar
Şi fără să mă uit înapoi
Am păşit  grăbit  în veşnicie
Să-l întâlnesc pe Iisus.

Şandramaua

Sufletele noastre 
Locuiesc pentru
Secunda vieţii terestre
Într-o şandrama.
Unde pe o fereastră minusculă
Pătrund razele soarelui 
Şi odată cu ele lumina divină.
Şi,noi zgribuliţi şi înfriguraţi
Nu înţelegem 
Şi nu facem altceva decât 
Să astupăm cu încrâncenare
Fereastra minusculă 
Dătătoare de speranţă.

Născut cu forcepsul 

Deşi nimeni nu şi-a dorit-o,
Naşterea poporului meu 
S-a făcut cu forcepsul.
Pe cale de consecinţă
Ne urmăreste
Fără preget spre veşnicie
Trauma naşterii.
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Sunt emo]ionat. Unul dintre marii
doctori buzoieni, prof. Valeriu
Bistriceanu,  scrie versuri cu o
dezinvoltură care mă pune pe gân-
duri. La inteligen]a sa, poezia pare
pusă în ramă. Are stil sufletesc.
Chiar sunt emo]ionat. Rar am
văzut icoane din cuvinte. Aceste
versuri sunt scrise cu lacrimi [i se
citesc pe de-a întregul numai prin
lentilele lacrimilor. Sunt unice! 

Marin Ifrim

Curgerea vieţii 

Cu fiecare respiraţie, cu fiecare pulsaţie, 
cu fiecare ceas, cu fiecare pas, 
aduni gânduri, sunete,
cuvinte, miresme, atingeri, 
imagini, emoţii, oameni, lucruri,
şi, mai ales, amintiri - comori care 
odata pierdute un cataclism ţi s-ar părea -. 

Cu fiecare gând pătrunzi sensul luminii, 
cu fiecare sunet o nouă partitură se compune, 
cu fiecare cuvânt pe-o nouă treaptă urci,  
cu fiecare mireasmă intri în noi lumi, 
cu fiecare atingere simţi lumea şi ţesătura ei, 
cu fiecare imagine palete de culori şi vise se revarsă, 
cu fiecare om  reflectat, te priveşti uimit, înţelegându-te, 
cu fiecare amintire te pierzi în trecutul unor clipe, 
cu fiecare lucru adunat te iluzionezi în separare,
cu fiecare emoţie parcurgi noi şi noi înţelesuri,  
iar, în final, 
sau, doar, păşind pe-o altă treaptă,  
val după val, pătrunzi în marea de ceaţă, 
un hău se cască şi-nchide la fel de repede, 

eliberând, rând pe rând, în cântecul uitării, 
emoţii, lucruri, oameni, amintiri,
imagini, atingeri, miresme, 
cuvinte, sunete, gânduri...   

Tu nu eşti toate astea! 
Deschide-ţi ochii, deschide-ţi inima,  
priveşte cerul, mereu altul, irepetabil, 
cu Helios, Selena şi Eos, cu stelele, furtunile  
sau norii care vin, vin şi trec!
Priveşte totul! Fiecare om  
are o poveste, povestea unei vieţi. 

Deschide-ţi ochii, deschide-ţi inima,  
trăieşte momente unice de fericire pură,  
bucură-te şi lasă-te surprins, binecuvântând totul! 
Intră în Palatul Mnemosynei 
- fiica Cerului şi-a Pământului -, 
eliberând în Neuitare spiritul Aletheiei. 
Înţelegi că nu eşti chipul, corpul, 
emoţiile, stările, gândurile tale. 
Murind cu fiecare clipă 
eşti ceea ce eşti, lumina iubirii, 
eşti însăşi viaţa - acest dar fantastic -, 
ce curge şi curge, şi curge, prin tine! 

Irina Lucia Mihalca 



„E-atât de distractiv / Să crezi în Dumne-
zeu / Ar trebui să-ncerci odată / Fă-o-acum /
Şi află dacă Dumnezeu / E de acord / Sau nu
/ Ca tu să crezi in El“.

Moş Crăciun mi-a adus multe bucurii şi
cadouri. Cel mai frumos cadou pe care l-am
primit a fost Cartea Aleanului de Leonard
Cohen. citesc această carte şi mă gândesc
ce puţină este vremea noastră de a şti câtă
poezie ne dă Dumnezeu prin cei aleşi şi dă-
ruiţi cu har. Choen este un om căruia Dumne-
zeu i-a umplut mâna cu multe daruri. Este
poet, este muzician, este artist plastic, un ex-
celent ilustrarator de carte, chiar al propriei
cărţi în care vom găsi nu numai jocul transfi-
gurat al unei copleşitoare bogăţii De idei poe-
tice dar şi al imaginilor din realitate văzute de
un mare artist. 

Scriu acum doar o alergare printre rându-
rile unei cărţi la prima lectură. Ar trebui să nu
mă mulţumesc, să stau şi să migălesc o trans-
criere a fiecărei poezii, a fiecărei sintagme nu
numai originale ca spunere poetică ,ci mai
ales tulburătoare ca transfigurare a unui om
care nu poate pleca dincolo fără să ne lase
un adevărat manifest despre comlexitatea
lumii în care a trăit. Lume în care nimic nu
trece zdarnic prin faţa poetului. 

Nu îmi voi fixa vreun plan al comentariu-
lui. Cred că nici n-ar fi posibil. 

Ordinea propusă de poet in cele 235 de
pagini este chiar ordinea sau dezordinea unei
lumi contradictorii în care trăim, simţim, iubim,
urâm, credm sau cerm îndurare. Sperăm fie-
care în felul nostru, dar el, marele poet într-
un fel aparte. Harul poetic îi permite o trecere
în revistă a frumuseţii lumii, oricât de tare o
dezechilbrează omenirea, oricât de mult în-
cercă unii să o deformeze. Încep să comentez
în ordine inversă exact din punctul, unde s-a
deschis întâmplător cartea, către început. 

De la pag. 55 am transcris Distracţie, care
mi s-a părut excelentă şi pentru titlul comen-
tariului meu. 

La pag. 54 Mâncarea e gustoasă este un
excelent poem de Crăciun. Poetul apreciază
gustul mâncării care este momentul gastro-
nomic al clipei, dar preferă să nu mănânce,
„să atingi o tânără frumoasă / Ca ingeriii / Este
o mare cinste în această / Vale a Plângerii“.

Dar nici acest lucru nu devine fapt. E doar
o idee care-i trece prin minte. „Finalmente me-
ditaţia linişteşte“, adugă poetul într-o zi festivă
a creştinătăţii: „O inimă înfierbântată / Sau ba-
remi astfel ne asigură reclama / Pe mine unul
mă face să mă urc / Pe pereţii bârfei şi ai lipsei
de aer / …………………………………. / Nu
vreau să fiu prieten nimănui / Nu am atâta
timp la dispoziţie / Postesc / Postesc în taină/

Subţiindu-mi chipul pentru ca Dumnezeu să
poată / să mă iubească iarăşi ca pe vremea /
când nu-mi păsa deloc / de astfel de che-
stiuni“. (Mânarea e gustoasă)

Ce minunată mărturisire in public, intr-o
carte la care a lucrat 20 de ani. Poetul ar dori
să iubească pe oricine, pe fiecare dintre noi
şi mărturiseşte infiorat că n-ar avea timp. lasă
această uriaşă întreprindere celui care are şi
timp, e nemuritpor, are şi spatiu , e veşnic are
şi dimensiune universală , e infinit. 

Poezia Dulce timp de la pag 53 este ilus-
trae strălucită a sentimentului iubirii de către
un om care se indreaptă către „prea târziu“:
„Ce dulce este senzaţia timpului atunci / când
este prea târziu / şi nu mai este cazul să ur-
mezi / unduitoarele ei şolduri / până la căpătul
imginaţiei tale / muribunde“ (dulce timp)

Ilustraţia este imaginea difuză de după o
perdea , o femeie ca intr-un hamac legănând
întregul trup, am zice cu şolduri cu tot in pete
de culoare, linii verticale care prefiră chipul
celui menit să privească şi să iubească prin
amintiri şi imaginaţie muribundă. Ce frăţie de
nedespărţit a două arte cu mijloace atât de di-
ferite şi cu mesaj atât de asemănător!

Luna, pag. 52 începe cu un vers banal, ca
intr-o compunere unui copil din primele clase:
„ Afară este lună. /Am revăzut obiectul cel
măreţ / lipsit de complicaţii, chiar acum, / când
am ieşit să-mi fac nevoile afară. / Se cuvenea
să-l fi privit mai îndelung. / Îndrăgostit de lună
nu sunt însă. / O văd in întregime dintr-o dată
/ şi totul se încheie / şi pentru ea şi pentru
mine. 

Un întreg discurs de afirmare a sentimen-
tului iubirii semnificat prin apostroful de de-
asupra cuvântului Nu, negarea îndrăgostirii
de lună este cheia ideatică a unui discur com-
pus din cinci sintagme poetice. Semele de în-
ceput ale fiecăreia sunt majusculele şi punctul
care incheie un enunţ. 

Discursul poetic nu se încheie aici. El se
continuă cu două ilustrate de Crăciun, de di-
mensiuni diferite. În prima pe fond negru este
chipul poetului decupat dintr-o fotografie astfel
încât ochiul ca organ al perceprii imaginii vi-
zuale din poezie să poată fi aşezat chiar în
centrul fotografiei. In acelaşi desen jos imagi-
nea unei flori construită perfect geometric, cu
cinci petale, o îmblânzire după forma lunii a
celebrei stele a lui David din cultura ebraică,
cu semnul crucii ca pistil al florii cu patru sta-
mine două puncte sus jos cruce şi pătrat rom-
bic dreapta –stânga, şi raze difuzate intr-un
cerc perfect. Cât timp va fi consumat poetul-
pictor al propriului suflet să ne lase o aseme-
nea celebră ilustrare în care sunt cuprinse
atâtea simboluri!

A doua ilustrată este o excelentă transfi-
gurare a ceea ce este reprezentativ pentru

pământ şi satelitul său natural. Luna este în-
făţişată ca un glob strălucitor din pomul de
Crăciun, pe un fond negru ce se diluează in
partea a doua a imaginii până la albul ce re-
prezintă lumina cea de toate zilele, sub lună
în plan oblic o ramură poate fi chiar una de
măslin cu simbolistica ei dar şi cu semnifica-
ţia, pământ al vieţii şi al oamenilor. Lună a lui
Dumnezeu dată nouă s-o privim şi să deve-
nim poeţi, să scriem poezii, scriind să fim
aproape de cel care ne-a dăruit-o in pomul
vieţii „de la tinereţe pâ-n la bătrâneţe“. 

Este prima oară când întâlnesc într-o
carte de poezie şi reflecţii, transfigurări filozo-
fice de mare fineţe şi subtilitae, o poezie în
proză a transfigurării atâtor dileme-întrebări,
răspunsuri fugare retorică imaginată în cele
mai surprinzătoare tonuri ale unui mare artist,
un filosof al perioadei istorice din cea mai
acută criză a filosofiei. 

Găsim în carte aceste panseuri în proză
pe care le citim cu uimire. 

Va terbui să stăm îndelung să citim ,să
răscolim dicţionare, să alergăm prin biblioteca
proprie, din ce în ce mai mică pentru a găsi
atâtea semnificaţii ce se desprind din această
carte. Oricum am căpătat ceva experientă
stând câteva luni la masa de scris cu Exerci-
ţiile de libertate. Avem şi noi poeţi mari, nu
doar cei de peste ocean. A avut grijă Cel de
Sus. A semănat poezia, bunătatea, răutatea,
indiferenţa, violenţa ,viciile omeneşti în proprţii
cvasi egale pe toată suprafaţa pământului...

În eseul Întrebări timpurii sunt propuse
cinci intrebări:

Mănăstirile de maici radioase îi studiază
producţiile in timp ce poetul îşi bea ceaiul Miş-
care Lină. De ce? Pentru că aşa este intitulată
celebra mişcare de protest din China şi nu
numai împotriva unui regim comunist dictato-
rial. 

Marea Britanie: Marşul din Londra expune
practica de recoltare de organe de la practi-
canţi Falun Gong în viaţă:

Sâmbătă, 26 august, practicanţii Falun
Gong din Marea Britanie au ţinut un marş în
centrul Londrei, permiţând oamenilor să afle
despre Falun Gong şi despre persecuţia care
se desfăşoară împotriva acestei practici în ul-
timii şapte ani. 

Marşul a început de la Ambasada Chi-
neză, unde practicanţii Falun Gong au protes-
tat 24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămână
în continuu în ultimii patru ani. Marşul s-a
mutat jos pe strada Regent şi s-a terminat în
Chinatown. Un megafon a fost utilizat pentru
spune oamenilor care este motivul acestui
marş şi pentru a cere oprirea persecuţiei în
care Partidul Comunist Chinez (PCC) abu-
zează de drepturile umane ale practicanţilor
Falun Gong. 

Întrebarea 2. De ce te urci pe-Naltul
Scaun şi ţii un discurs incomprehensibil des-
pre Originea Tuturor Lucrurilor,asezonat cu
observaşii primitive asupra contractului dintre
bărbaţi şi femei, în timp ce eu staupe podea-
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n poziţia Lotus(ce nu-i făcută pentru nord-
americani), proiectând grilele strălucitoarelor
aşezări moderne unde, departe de autoritatea
ta, democraţia şi idila pot să dea-n floare?

Sutra rostita de pe Înaltul Scaun – Despre
cainta – Iluminarea spontana – Transmisia de
la minte la minte in India. 

Predicile celui de-al saselea patriarh al
Zenului chinez sunt pastrate in cartea intitu-
lata Sutra rostita de pe Inaltul scaun despre
„Nestematele Legii”

Întrebarea 3. De ce pretinzi că picoteşti
de somn când, pentru a te face părtaş culturii
noastre, îţi derulez scumpe casete sexy şi,-
apoi, când ele se sfârşesc, de ce afirmi:
„Studiul iubirii umane este intersant, dar nu-
ntr-atâta de interesant“? 

Ce tulburătoare întrebări ale poetului că-
ruia se pare că nu-i scapă nimic din marea
nebunie care a cuprins omenirea de la unca-
păt la latul. Suntem în epoca transmiterii in-
formaţiei libere cât cuprinde timpul unei ore,
ale unei zile, alunei vieți. Unde să alergăm
spre a ne piti de atâta informaţie? 

Intrebarea 4. De ce nu poate Marele Ve-
hicul, rostogolinndu-se atât de vesel prin stra-
niile străzi din Kyoto, să se caţere pe pantele
sinuase ale muntelui nostru Baldy? Şi, dacă
nu poate, ne e, oare, de folos? 

Literal „marele vehicul“. Una din cele

două mari ramuri ale budismului, se autodefi-
neşte „marele vehicul spiritual“, deoarece ea
deschide calea. 

Întrebarea 5. De ce se-nchină dinaintea-
ţi stânjeniii, de ce cad conuri primejdioase de
pin de sus, de foarte sus, pe, neacoperite, ca-
petele noastre rase? 

Preotii erau imediat recunoscuti dupa ca-
petele rase, simbol al puritatii, in timp ce ta-
ranii si servitorii erau obligati sa poarte parul
foarte scurt... 

Călugării” de la Shasta poartă traditionala
îmbrăcăminte neagră si au capetele rase; ei
au în permanentă lucruri clare de făcut. 

Întrebarea a V a mi se pare a fi un poem
în sine. Ce pură personificare a sensurilor?
Ce gesturi fac in vorbirea poetică stânjenii?

Iată imaginea reală a stânjeneilor Crocus
cei care se înclină in faţa unui mare poet. Ce
bucurie! 

Imaginea aceasta îmi răscoleşte amintiri
dragi. Ne întorceam de la cabana Curmătura
din Piatra Craiului prin cea mai frumoasă cale
de coborâre, prin Valea crăpăturii. Ne-am in-
tors pe toate posibilităţile de deplasare,dar
mai ales pe fund. Aveam dejea crăpături vizi-
bile in spate. Dar ce mai conta. Am ajuns cu
bine pe un platou uriaş de deasupra localităţii
Zărneşti. Cărarea trecea printrun adevărat
spectacol floral,asemănător imaginii care m-

a sedus şi trnslatat în urmă cu douăzeci de
ani. 

Ultima intrebare de la pagina 51. De ce
ne ceri să mai vorbim şi, pe urmă, să vorbeşti
tu în locul nostru? 

Răspunsul este un poem pe care-l propun
in întregime cititorilor cu scopul neascuns de
a-i trimite la librărie sau bibliotecă să ia cartea
lui Choen şi să citeacă spre a se convinge
câtă poezie se paote concentra in 235 de pa-
gini. 

Toate astea pentru că un clopoţel m-a
chemat la tine-n încăpere, pentru că sunt fără
grai, în onoarea companiei tale, pentruc că vi-
brez în mireasma unei indicibile ospitalităţi,
pentru că mi-am itat toate întrebările şi mă az-
vârl pe mine însumi pe podea, făcându-mă
nevăzut într-ale tale. 

MT. Baldy,1998. 
Rămân indicibil, „mă azvârl pe podea“,

mă ridic să mulţumesc arhitectului Aurelian
Mareş care mi-a dăruit cartea şi excelenţilor
trducători, Şerban Foarţă(unul din cei maimari
poeţi români contemporani) şi Cristina Che-
vereşan, cu o excelentă prefaţă de Mircea Mi-
hăieş. 

Să fie acest eseu începutul altei cărţi?
Doamne ajută, sau fereşte-mă Doamne de
aşa ceva. 

PICĂTURA

S-a topit 
precum luna-n fereastră.
Mă uit printre luceferi 
noaptea
și-mi zic:
Câtă răutate a încăput 
în picătura asta,
numită viață,,
încât bucuria, fericirea
marginalizate
plâng!
Da, plâng, suspină,
că ele,
n-au avut loc nicăieri,
nici măcar
în somnul acestei picături !
Blestem binecuvântat de străbuni.
se legănă ,zmeu
iubire- vulturul meu

PANTUM

Te caut pretutindeni, în gând, chiar și-n grădină.
Să știi c-am strâns răspunsuri și-aș vrea a ți le spune.
Că toate sunt reflecții la sfaturile bune,
Ce tu le-ai uns atunci, cu mir și cu lumină.
Să știi c-am strâns răspunsuri, și aș vrea a ți le spune,
Le-am păstrat bine-n suflet și inima-mi suspină,
Că tu le-ai uns atunci, cu mir și cu lumină,
Să-mi însoțească viața, destinul meu prin lume.
Le-am păstrat bine-n suflet și inima-mi suspină,
Mi-aș înșira mătănii din ele, atunci când cornul sună,
Să-mi însoțească viața, destinul meu în lume,
Sperând să te găsesc și să mă ierți de vină.
Mi-aș înșira mătănii din ele, atunci când cornul sună,
Aș merge pe genunchi, târâș, pe lună plină,
Sperând să te găsesc și să mă ierți de vină
Să-ți smulg din ochi tristețea, măicuța mea cea bună!
Aneta Țîru Pioară 16 mai 2016 Rm. Sărat

DUMITREȘTI

versuri dedicate satului meu
Ești cufundat în bezna frământării
Scăldat în ochii celor ce au leac,
Azi, îți ating, din nou coarda chemării,
Coarda chemării, strigăt din alt veac.
Tu, satul meu, cu doruri risipite
În lumea largă, îți aprind o stea,
Ca să-ți găsești ecouri mărginite,
În patimi și-n povestea noastră grea.

Șoșotesc brazii, plopii și arțarii,
Pe dealurile noastre dragi
Și-și amintesc de multele avarii,
Ce au trecut muțește printre fagi.
Tu, satul meu cu valuri de tăcere
Ești azi, atât de zgomotos, că n-are rost,
Să mai alerg nebună printre ere,
În regăsirea celui care ai fost.

ODĂ OSTAȘILOR ROMÂNI

Am adunat o poală de petale
Apoi cu drag le-am risipit prin cimitir,
Petale cu parfumul de micsandre,
Prinos, pentru eroii neamului, suspin.
Prin adierea caldă de zefir,
Le voi trimite-n cer toți crinii,
Ce înfloresc acum din plin
Ofrandă lor, că-n luptă au fost primii.
Aprins-am ieri lumini în cimitir
Și acolo sus noi am trimis o rugă,
Pentru eroii noștri, dragi martiri,
Ce s-au jertfit, pentru a noastră țară
Ca spicele căzut-au la Smârdan,
Bunicii noștri , ce-n opinci plecat-au,
La Mărășești și la Mărăști în van,
Tăticii noștri în cămăși luptat-au.
În Tatra, unde schijele-au răpus
Pe frații noștri tinere vlăstare,
În gropi comune, camarazi s-au pus,
La capul lor, nu arde-o lumânare.

Aneta ȚIRU PIOARĂ
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La auzul acestor cuvinte, care îmi dădeau
speranţe, am întrebat-o dacă rămânem pri-
etene, iar ea mi-a răspuns:

- Nothing, dar totuşi “nicidată să nu spui
niciodată”.

Nu am putut continua discuţia deoarece
a primit un telefon prin care era anunţată că
are copii la sală, aşa că m-a condus la
doamna director. Acolo în jurul mătuşii mele
erau strânse mai multe persoane. Doamna di-
rector m-a întrebat ce m-a adus pe acolo, iar
eu i-am răspuns îndreptându-mi privirea către
Tania:

- Păi, doamna director, să vedeţi, am venit
pentru nişte probleme personale . Şi atunci
mi-am întors din nou privirea către Tania care
îşi muşca buzele. Dintr-o dată ea începu să
râdă puţin forţat, spuse apropiindu-se de
mine, luându-mă în braţe :

- A venit şi ea în vizită la mine.
Tania a dat să se retragă iar eu am oprit-

o spunându-i:
- Stai, stai, unde pleci, ce Dumnezeu

făceai, noi suntem supărate iar tu poţi să râzi
în asemea momente!?!

Ea mi-a răspuns:
- Nu te îngrijora, ai viitorul în faţă, poţi să

te descurci şi singură, dar oricum vei rămâne
prietena mea.

Nu am mai apucat să-i spun nimic deoa -
rece îi sunase din nou telefonul şi a fost
nevoită să plece, dar înainte de a pleca m-a
apucat tandru de mână, m-a sărutat pe obraz
spunându-mi:

- Oricum asta trebuia să se întâmple de
mult. Ai grijă de tine!

În momentul acela aş fi vrut s-o apuc de
mână, s-o strâng în braţe, dar nu am putut
pentru că ea plecase deja.

La câteva zile după acestă întâmplare am
fost din nou la psihologul meu şi data aceasta
m-am hotărât să spun adevărul despre toată
prietenia mea cu Tania. Am pornit de acasă,
împreună cu tatăl meu, pornită să spun
adevărul. Ajunsă acolo am început să
povestesc cum s-a înfiripat această prietenie
şi cum s-a stricat. I-am spus că mă simt foarte
vinovată de distrugerea acestei prietenii. 

Doamna psiholog îmi spuse:
- Am citit ce ai scris până acum la manu-

scrisul tău. Aş vrea să ştiu, de ce ai fost
geloasă pe Tania când ai aflat că este
însărcinată?

Eu am răspuns:
- Nici eu nu mai ştiu. 
Domna Lavinia continuă:
- Eu cred că ea s-a implicat prea mult în

această prietenie, spunându-ţi că nu face
diferenţă între copilul ei şi tine. Spunându-ţi
aceasta ai considerat că este şi prietenă şi
mamă, determinând apropierea aceasta mare
dintre voi.

Auzind acestea m-am bucurat, în mintea
mea încolţind ideea că nu eu am greşit ci pri-
etena mea. La plecare am mulţumit doamnei
pentru ajutor, promiţându-i că ne vom mai în-
tâlni.

Trecuse şi această săptămână, sosi şi
ziua când trebuia să merg la doamna psi-
holog. Cu toate că eram răcită nu am renunţat
la întâlnire. Discuţia a fost tot pe aceeaşi temă
şi a decurs normal.

Cu toate că nu-mi place să povestesc de-
spre aceste probleme ale mele, am să vă
povestesc totuşi pentru a înţelege mai bine
prin ce trec eu. Acest eveniment m-a speriat
pentru că dintodeauna aceste probleme ale
mele apar numai noaptea şi nu simt nimic
până cănd îmi revin, atunci sunt sfârşită, mă
doare capul şi am senzaţii de vomă. 

Era o zi frumoasă, era luni, in jurul orei 15,
iar eu mă străduiam să-mi termin lecţiile, când
o durere înfundată mi-a străpuns inima, n-am
luat-o în seamă şi mi-am continuat activitatea.
Nişte frisoane cumplite mi-au zguduit corpul
şi   m-au făcut să mă opresc din lucru, să mă
aşez în pat şi atunci l-am sunat pe tata
spunându-i că îmi este rău. 

Cum vă spuneam după ce am sunat, tata
a venit urgent, mi-a pus pe lângă corp sticle
cu apă caldă, însă frisoanele nu treceau, după
ce am luat o fiolă cu algocalmin pentru că
aveam febră mare, privirea mi s-a împăien -
jenit, corpul mi se zguduia atât de tare încât
nu puteam să-l mai controlez, speriată abia
am apucat să-i spun tatălui meu:

- Tata, cred că am o criză.
Am apucat să simt că tata mi-a adminis-

trat Diazepam Desitine, apoi   n-am mai ştiut
nimic de mine. După nu ştiu cât timp am
văzut, în camera mea, doi oameni de la
ambu lanţă, un bărbat şi o femeie, cu o targă
în mână, care m-au ridicat încet. 

În acest timp eu am constata că mâna
stâgă nu o puteam mişca şi atunci m-am spe-
riat foarte tare izbucnind în plâns. M-au dus
cu salvarea la Spitalul Judeţean, acolo am
fost dusă cu targa la urgenţe, dar constând că
sunt minoră m-au urcat din nou în ambulanţă
şi m-au redirecţionat spre secţia din strada
Marghiloman.

Acolo am fost consultată de doctoriţa
Chioaşcă, care mi-a stabilit diagnosticul şi
tratamentul de urmat. Când am auzit că tre-
buie să mă interneze, am sărit disperată
spunându-i:

- Vă rog din suflet nu pot sta singură aici.
Lăsaţi-l pe tata să stea cu mine, dacă fac alte
crize, trebuie să fie el cu mine.

Doctoriţa m-a înţeles şi am fost internată
într-un salon unde eram numai noi. Infirmie -
rele au şi început să-mi facă injecţii, unele
erau dureroase. În acest timp mi-am adus
aminte de Ştefania şi i-am spus tatălui meu
că aş dori să vină şi ea la mine. La terminarea
programului de la servici ea a venit direct la
spital. Când s-a deschis uşa, m-am uitat să
văd cine este, era Ştefania, dintr-o dată n-am
mai putut să-mi stăpânesc lacrimile . Ea s-a
apropiat de mine, m-a îmbrăţişat şi mi-a spus:

- Nu mai plânge puiule, totul va fi bine.
Între timp alertaţi au sosit unchiul Fănică

şi mătuşa Vali şi preţ de o oră am rămas cu ei
deoarece tatăl meu şi mama au fost nevoiţi
să meargă acasă pentru a aduce pijamale,
prosoape, papuci şi altele.

În noaptea aceea nu am dormit deloc
bine, pentru că eram trezită din şase în şase
ore pentru a face injecţii, spre dimineaţă dor -
meam mai bine când un coşmar urât m-a
trezit din somn, uitându-mă împrejur am văzut
pereţii albi ai salonului, care nu-i pot uita nicio -
dată, mi-am dat seama că nu sunt acasă şi
am început să plâng.

În ziua următoare m-am gândit s-o sun pe
Tania, să-i povestesc ce am păţit, mai ales că
un timp n-am putut să-mi mai mişc mâna şi sin-
cer m-am speriat rău. În mintea mea spe ram
că va fi impresionată de cele ce mi s-au întâm-
plat, dar după ce i-am povestit ea mi-a zis:

- Dana, avem aici nişte fete foarte drăguţe
care pot face cu tine gimnastică, dacă este
necesar.

Am rămas fără cuvinte, i-am spus la reve -
dere şi am închis telefonul.

În spital am stat o săptămână, timp în
care am cunoscut oameni drăguţi precum
doctoriţa psiholog Magda, am revăzut prieteni
vechi precum doctorul Enache. 

După revenirea acasă am început să mă
pregătesc pentru teze, acest lucru făcându-
mă să uit pentru un timp de prietena mea.

Dar gândurile au început încet, încet să
pună stăpânire pe mine, oare ea mă ura s-au
încerca să-mi spună să-mi văd de familia
mea. Într-o zi de joi, eram la informatică, nu
ştiu cum mi-a zburat gândul la Tania, m-am
hotărât să-i fac o vizită la servici şi poate va
da Dumnezeu să facă o minune şi mă voi
împăca cu ea acum înainte de Paşti. 

(va urma)

(fragment de roman; continuare)

„Povestea 
vieţii mele pare să se stingă

sub ochii medicilor 
care credeau 

că nu există vreo soluţie 
pentru a mă salva de la

moartea cumplită 
ce-mi dădea târcoale“.

Dana-Georgiana BIŢEANU

Tragedia [i via]a dup`



Începând din luna iulie 2003, la conduc-
erea Bibliotecii Județene „V. Voiculescu“, în
urma câștigării concursului organizat, a fost
numit profesorul și publicistul Burlacu Sorin.
Și-a început activitatea cu consultarea
colegilor asupra modului cum văd dezvoltarea
bibliotecii. Împreună, într-o perioadă scurtă,
au fost vizitate bibliotecile din Brăila și Galați,
a căror dezvoltare s-a constituit într-un model
din punct de vedere informatic și al rapidității
cu care un utilizator putea ajunge la sursa de
informare. A fost creionat un parcurs al obiec-
tivelor clare, anuale, care, cu eforturi mici
investiționale dar și cu sprijinul autorităților din
primii ani, au determinat ca Biblioteca
Județeană „V. Voiculescu“ să obțină rezultate
foarte bune în relația cu utilizatorii. Astfel bib-
lioteca pune și azi la dispoziția cititorilor ser-
vicii de împrumut la domiciliu, atât pentru
copii, cât și pentru adulți, la sediul central și
la filiale, săli de lectură și activități de instruire
dotate cu calculatoare și acces liber la inter-
net, periodice și posibilitatea consultării
legislației la zi atât pe suport tradițional, cât și
electronic. Din 2007 biblioteca și-a organizat
una dintre cele mai moderne săli multimedia,
cu 11 stații pentru internet, cu acces gratuit,
și 8 stații unde se pot viziona circa 2000 filme
din diverse genuri și audia peste 800 CD-uri
cu muzică. A fost reorganizat și circuitul de
bibliotecă pentru a se ușura accesul publicului
la diverse surse de informare.

Biblioteca funcționează în sistem informa-
tizat, fiecare utilizator – pe baza permisului
unic pe care-l deține – putând avea acces în
orice secție, filială. Utilizatorul poate accesa
baza de date și își poate găsi titlul dorit pe cal-
culatoare dedicate. În acest moment bib-
lioteca deține 90 de calculatoare legate în
rețea, din care aproximativ jumătate sunt pen-
tru accesul publicului. Întregul sistem de cal-
culatoare leagă sediul central de cele 4 filiale
de cartier, permițând în acest fel realizarea
permanent a statisticii de bibliotecă (date de-
spre categoriile de utilizatori, genul de
literatură cerută, titlurile cele mai cerute etc.).

În ultimii doi ani, datorită eforturilor de-
puse de conducerea bibliotecii, s-a putut im-
plementa și în județul Buzău programul
Biblionet. În cadrul acestuia au fost dotate cu
echipamente IT un număr de 42 biblioteci
publice locale, s-au instruit 69 de bibliotecari
și s-a beneficiat și de softul și hardul necesare.

Sumele atrase în județul Buzău cu acest
proiect s-au ridicat la valoarea totală de
1.156.745 lei. Localitățile care au beneficiat
de dotari pentru bibliotecile publice sunt: mu-
nicipiul Buzău (pentru sediul central al Bib-
liotecii județene și 3 din filialele sale),

municipiul Rm. Sărat, orașele Pogoanele,
Pătârlagele, Nehoiu, comunele Amaru, Balta
Albă, Beceni, Berca, Bozioru, Cernătești,
Cislău, Gherăseni, Ghergheasa, Gl. Siliștea,
Gura Teghii, Largu, Luciu, Măgura,
Mânzălești, Merei, Năieni, Pârscov, Puiești,
Rîmnicelu, Rușețu, Săgeata, Săhăteni,.
Săpoca, Scutelnici, Siriu, Smeeni, Stâlpu,
Tisău, Țintești, Ulmeni, Vadu Pașii, Vernești,
Vintilă Vodă, Zărnești.

Numai pentru Biblioteca județeană proiec-
tul a adus o dotare constând în 32 de calcu-
latoare, 10 laptopuri pentru organizarea de
cursuri, 4 video-proiectoare cu ecran, 4 imp-
rimante și 4 scannere. Toate au fost dedicate
publicului pentru accesul liber și gratuit la in-
ternet în sala Multimedia, la Corpul B și la Fil-
iala de carte religioasă și nr. 2 din Micro XIV.
Celelalte biblioteci orășenești și comunale au
primit, în cadrul aceluiași proiect, câte 4 cal-
culatoare, o imprimantă, un scanner și un
video-proiector. Toate aceste dotări s-au făcut
alături de cursuri de perfecționare urmate de
fiecare bibliotecar în scopul asigurării și
modernizării accesului gratuit al utilizatorilor
la internet și organizarea de alte servicii noi,
pentru aceștia în bibliotecile publice.

În perioada desfășurării proiectului „Bib-
lionet“, ca moment de cotitură în dezvoltarea
sa, Biblioteca Județeană „V. Voiculescu“
Buzău a reușit să-și pregătească doi dintre
cei mai buni bibliotecari pentru a deveni
traineri în pregătirea și perfecționarea cole -
gilor și oferirea de diverse alte cursuri pentru
utilizatori. În acest sens, începând cu 2012,
la bibliotecă se desfășoară cursuri pentru
vârstnici în inițierea și utilizarea calculatorului
și accesarea internetului. Cei doi traineri (Stan
Angela - șef secție Relații cu publicul, și Iulia
Irimia – bibliotecar, compartiment Împrumut
Copii), până în prezent au pregătit 90 de per-
soane . În anul 2013 biblioteca a început să
ofere utilizatorilor și cursuri de inițiere de limba
engleză, susținute de un voluntar.

Proiectul „Biblionet“ a oferit bibliotecilor
publice din România, pe lângă dotările
menționate și finanțarea altor proiecte care să
ducă la inițierea de noi servicii de bibliotecă,
utile diverselor categorii de public. Astfel, bib-
lioteca noastră a fost câștigătoarea a două
astfel de finanțări. Prima a constat în
obținerea finanțării achiziționării unui cort de
grădină și a unor materiale didactice care să
permită deschiderea unui nou serviciu de
bibliotecă: „Ludoteca din grădină“. Sub
soarele vesel al fiecărei veri, începând din
2011, sute de copii ne-au vizitat în lunile iulie-
august, s-au jucat, au învățat lucruri noi de la
colegii și voluntarii bibliotecii (studenți și elevi

de liceu) și au considerat că sunt în vacanță
profitând de spațiul nou creat în grădina
instituției. Același serviciu îl oferă biblioteca și
la filiala Corp B a acesteia, din Cartierul
Poșta, unde colegii bibliotecari de aici au avut
inițiativa de a-l denumi „Tabăra de cartier“, ce
se desfășoară în aceeași perioadă a anului.

A urmat apoi cel de-al doilea proiect
câștigat de bibliotecă, în valoare de 4930
dolari, sub numele de „Infocomunitate“. Prin
intermediul acestuia, începând cu decembrie
2012, Biblioteca Județeană „V. Voiculescu“
Buzău, în parteneriat cu bibliotecile:
municipală Rm. Sărat, comunale Pârscov,
Tisău, Puiești, Năieni, Țintești, sub coor-
donarea bibliotecarei Iulia Irimia, au creat site-
ul INFOCOMUNITATE cu ajutorul căruia se
pot obține informații de larg interes, cum ar fi:
locuri de muncă, finanțări proiecte pe diverse
domenii, adrese instituții, programe funcțio -
nare la instituții de interes, formularistică etc.

În ultimii zece ani biblioteca noastră a de-
venit partenerul de bază, implicat anual în
zeci de proiecte cu unitățile de învățământ din
întreg județul, sau a inițiat diverse acțiuni și
proiecte la care parteneri au fost alte instituții
de cultură, Inspectoratul Școlar Județean cu
multe din școlile sale, ONG-uri și alte instituții
publice. Rezultatele acestor parteneriate s-au
materializat în acțiuni și activități culturale,
concursuri premiate, aniversări și comemo -
rări, simpozioane, mese rotunde, lansări de
carte din diverse domenii, cu autori locali sau
de talie națională. În Aula „Basil Iorgulescu“ a
Bibliotecii județene au fost găzduite expoziții
de pictură, artă plastică, fotografie ale artiștilor
plastici profesioniști și amatori din județul
Buzău, dar și creațiile  artistice ale elevilor de
la Clubul Copiilor și celelalte școli și licee din
Buzău. Tot aici, în Aula „Basil Iorgulescu“ a
bibliotecii au avut loc microconcerte camerale
ale unor grupuri de instrumentiști, corale și,
nu în ultimul rând, piese de teatru pentru copii
și în interpretarea acestora.

(Din volumul 
„120 de ani de bibliotecă publică la

Buzău”, Editgraph,  2013)
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Sorin Burlacu, 10 ani 
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Urmez, ca de atâtea ori, ideea lui Gheor-
ghe Grigurcu din Litota morală („România li-
terară”, nr. 45, 2006) şi anume că „Vasile
Gogea e, indiscutabil, una dintre cele mai fru-
moase conştiinţe civice pe care le avem la ora
de faţă”. În faptă (revolta anticomunistă a Bra-
şovului din 1887) şi-n scrisul-terapie.

„Să-ţi aminteşti, spunea Umberto Eco, e
o muncă, nu un lux”. Şi Vasile Gogea mun-
ceşte, dând save după save pe memorie.
Doar se trage dintr-un bunic mărşăluind în Si-
beria („un amiral al iluziilor/ într-un port scu-
fundat”) şi a copilărit în „umbra închisorii
Sighet” (Din gramaTEMAtica). Sighetul este,
cum altfel, „un perimetru al memoriei”, de
aceea îl apără de uitare, aflată, ca Hanibal,
ante portas. Gogea este prezent pe frontiera
de nord, „nordul memoriei”, s-a înţeles, ca să
citez iarăşi Din gramaTEMAtica.

Cel născut în Sighet scrie, într-un Adagiu:
„În umbra podului de lemn
din Sighet
îmi număr mâinile:
una dreaptă,
una stângă
una tăiată”, 

ceea ce îmi aduce în minte icoana Maicii
Domnului cu trei mâini şi mă rog să-l ocro-
tească. „Astfel, Sighetul va fi mereu pe mal
stâng al Tisei, adică acela al inimii” (Din gra-
maTEMAtica).

Gogea poate fi în fel şi chip: covârşit de
tristeţe, înaintează încet, pe o cochilie de
melc, melopeea devenind mel(c)opee; retrac-
tiv, ca acest alt Adeodatus ursachian; resem-
nat sub presiunea timpului, se simte înfrânt şi
poate scrie un Tratat despre înfrânt, meditaţii
(Charmides-Eikon, 2004); însă n-ar părăsi ba-
ricada luptei cu „barbarii”: „O, voi, barbari/ din
toate zările/ deghizaţi în ahei/ nu-mi veţi putea
cuceri Troia din inima mea”.

Marea defrişare e poemul meu preferat,
pe care o să vi-l „povestesc”: mai întâi, moşii/
strămoşii au tăiat din pădure exact cât trebuia
pentru Bisericuţa din Deal (dintr-un lemn?).
Alegeau un singur arbore când li se năştea
primul fecior: drept meşter-grindă, pentru că-
minul ce avea să se clădească. Cei veniţi de
aiurea au tăiat păduri, întâi „cu metodă occi-
dentală”; apoi, „barbarii din est” au intrat peste
noi cu drujbele şi cu cotele. Aşa cum, premo-
nitoriu, versuia Goga: „Ce s-a ales din casa
asta, vecine Neculai al popii?” Azi, „silvicultori
universali” (citiţi: globalizanţi) vor să ne reteze
tot, până şi arborele genealogic.

Poetul speră că or să apară, cumva, cân-
dva, „noii plugari ai memoriei”. Numai că,
atunci, scoarţa creierului ar putea fi „un deşert
al uitării”. E una intre marile poezii sociale,
alături de Doina, Noi vrem pământ, Latinitatea
strigă din tranşee, La noi… Consider Marea

defrişare cea mai bună poezie socială, din
câte ştiu, scrisă în postsocialism. Greu de
scris, greu de citit.

„Cel mai bine vândut scriitor român”, cum
l-a socotit presa, Lucian Boia, ne spune şi-n
ediţia a patra (Humanitas, 2005) a operei sale
Istorie şi mit în conştiinţa românească, la pag.
51: „Nu avem ce învăţa de la Ştefan cel Mare
şi Mihai Viteazul şi nici măcar de la oamenii
politici ai perioadei interbelice”. O fi devenit
spiritul naţional un concept perdant în zilele
noastre, dar măcar cei omorâţi în puşcăriile
comuniste ar trebui scutiţi de astfel de comen-
tarii. Mai ales Iuliu Maniu, unul dintre reperele
morale indestructibile.

Lipsa de empatie pentru eroi şi martiri a
istoricului en vogue e nesmintită. Din păcate,
a contribuit la „imunitatea istorică a tinerei ge-
neraţii”, cum o numeşte Radu Preda. Nu le
pasă studenţilor de la Istorie de provinciile
unite la 1918; urăsc elevii orele de Istorie sau
sunt educaţi să nu le pese? în opinia mea, se
cultivă programatic indiferenţa (colectivă), cea
mai cumplită maladie a memoriei. Chiar dacă
speranţele noastre din acel Decembrie al re-
voluţiei „în direct”, la televizor, s-au preschim-
bat în exasperanţe, chiar dacă ironizăm la
necaz cuvinte ca „libegtate, egalitate, fgateg-
nitate”, în felul lui nenea Iancu, uitarea trecu-
tului este lipsită de etică, de-a dreptul imorală.

Publicist de categorie grea (ca în Exerciţii
de tragere cu puşca de soc, ed. Paralela 45,
1998, şi-n altele, şi-n altele, Vasile Gogea ti-
păreşte (la Eikon, Bucureşti, 2015) Anam-
teme, cu subtitlul Exerciţii de anamneză şi cu
o prefaţă de Andrei Zanca.

Diagnosticul constatat de autor este: „dis-
trofie” civică severă. Cartea se deschide cu
un cuvânt lămuritor, intitulat Teroarea libertăţii,
apărut întâi în „Dreptatea”, 24 mai 1991.
„Cred că rămâne valabil”, notează la subsol
Gogea şi aşa şi este: „Astfel, sfâşiată între ris-
cul politic şi eroarea morală, libertatea se
transformă tot mai mult într-un complicat exer-
ciţiu rezervat doar «atleţilor»”. Insubordona-
bililor.

Memoria aproape că a fost ucisă, dar n-a
murit. A supravieţuit cu chiu, cu vai. Iată de ce
Vasile Gogea salută, în primul rând, o carte
scrisă în lumina amintirii „Sfinxului” din Bădă-
cin, cartea părintelui Cristian Borz, care pare
că ne spune: „Să nu lăsăm uitarea să «scrie»
un al doilea «act de moarte», infinit mai vino-
vat ca primul. Nu va «consemna» decât moar-
tea noastră morală”. Campania pentru
salvarea Casei Memoriale Iuliu Maniu de de-
gradare  e condusă de un simplu „preot de
ţară” care „ştie că are Ţară şi ştie cui  dato-
rează acest dar!”, în timp ce forurile (Acade-
mia, Parlamentul, Guvernul, Preşedinţia)
rămân indiferente. Taxare de plată fără T.V.A.,
neachitată.

Alt om politic pentru istorie se află în con-

tinuare sub condamnarea „criminal de război”,
aşa cum a decis Tribunalul stalinist al popo-
rului. Or, „viaţa şi jertfa lui Mircea Vulcă-
nescu”, scrie Dora Mezdrea, este „cea mai
înaltă lecţie de etică a omului de stat”. Vulcă-
nescu a rulat miliarde fără să se atingă de un
franc. Acuzat, în ’47, că a dus ţara la dezastru
economic, deşi leul a fost cel mai greu, mai
greu decât marca, a murit martiric.

Nu trăim în statul poliţienesc Coreea de
Nord ca să camuflăm răul, să-l relativizăm.
Comuniştii i-au băgat pe toţi în puşcării, de-a
valma: liberali, ţărănişti, legionari, social-de-
mocraţi. Mâncau aceeaşi bătaie, erau chinuiţi
şi insultaţi ca „bandiţi” chiar cei de stânga: ca
socialistul cu lavalieră Titel Petrescu. Ucişi au
fost şi unionistul Ion Mihalache, şi ministrul
stalinist al justiţiei, Lucreţiu Pătrăşcanu, exe-
cutat cu un picior amputat din tortură. Lui Emil
Calmanovici, ilegalist (când Gheorghiu-Dej a
fost închis la Doftana, i-a trimis, după Lavinia
Betea, un cojoc), „amicul” Ghiţă i-a ordonat
arestarea. Îi găsise numele într-o declaraţie,
ca mijlocitor între Pătrăşcanu şi inginerul Ale-
xandru Ştefănescu. Calmanovici a murit ne-
vinovat după o grevă a foamei, în
penitenciarul Aiud.

Români, aromâni, greci, saşi, unguri, câ-
ţiva evrei au fost aruncaţi în temniţe. Oamenii
de onoare au fost dez-onoraţi, ca generalii
luptători în Basarabia, pentru eliberarea teri-
toriului răpit. Anton Marin, întrebat de ce a fost
închis, a răspuns: „De ce? Fiindcă sunt
român. Chiar numai pentru asta!”. Martor:
Lena Constante (Evadarea tăcută: 3000 de
zile singură în închisorile din România, Hu-
manitas, 1992).

Doi preşedinţi ai Academiei au închis ochii
la Sighet. Au fost îngropaţi goi, fără lumânare
şi fără cruce. Mama Monicăi Lovinescu a luat,
pentru „discuţii duşmănoase asupra R.P.R.”.
18 ani de închisoare. A murit întemniţată, la 6
iunie, 1960.

Minimalizăm imoral martiriul sfinţilor închi-
sorilor. Când Iuliu Maniu a fost ucis la Sighet, în
5 februarie 1953, comandantul temniţei a anun-
ţat la Bucureşti: „S-a stins lumina în celu la 3!”.
Dar lumina se stinsese în celula numită Româ-
nia. Aţi auzit de dosarele cu panglică neagră,
trimise la închisoarea din Râmnicu Sărat? Pan-
glica însemna: ordin de exterminare.

Deşi arestările politice nu-i mai afectează
decât pe câţiva, Vasile Gogea rămâne con-
vins, ca şi mine, că picătura de istorie reală,
adevărată poate sparge piatra tombală a ui-
tării. Anamteme constituie o lecţie a neuitării
pe care au predat-o şi rudele sale de condei:
Octavian Paler, Dorin Tudoran, Flori Bălă-
nescu, Cassian Maria Spiridon, Sorin Ilieşiu,
Luca Piţu, Mircea Platon, Petru Ursache. Cu
reverenţă pentru includerea lui Petru în cu-
prins (v. Petru Ursache sau câteva gânduri
despre Omul Bun al Culturii Româneşti).

Am găsit, pe blogul său curat şi luminat,
cum o tot repet, o evocare făcută de preotul
Vasile Pop, din Nepos – Năsăud, moroşanului
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Anamtemele lui Vasile Gogea
Magda URSACHE
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Gheorghe Paşcu, din Sălişte. Titlul evocării
(din 12 sept. 2016): Cocoana, haiducul şi
«hoaţele» de cătane. Paşcu a rezistat cu o
puşcă, singur, vreme de 10 ani. La poalele
munţilor Ţibleş, unde a murit, în 6 februarie
1956, se zice că a luptat cu patru companii
ale Securităţii. Au tras în el 3000 de cartuşe.

O dată, a fost salvat de o copilă, o „co-
coană” de 12 ani, care păştea vitele. Văzând
3 ostaşi şi un caporal, a strigat: „Bade Ghe-
orghe, bade Gheorghe, au venit cătanele”.
„Cocoana” trăieşte, are 73 de ani: Tavifta Feti.
Le povesteşte tot, la fântâna lui Paşca, tuturor
celor care vor să audă. Dar câţi au „urechea
dextră”, spre a spune ca Luca Piţu, supranu-
mit de el însuşi Obiectiv Obiectivovici?

Se recomandă (corect politic?) să se evite
descrierea atrocităţilor. Să ai un tată cu mor-
mânt necunoscut, ca istoricul Şerban Ale-
xianu, o mamă moartă sub tortură ca Ion
Zubaşcu, poţi urma sfatul consilierei preşe-
dintelui Iohannis, Sandra Pralong, care cere
milă, iubire, iertare, empatie pentru torţionari?
Din punctul meu de vedere, îngăduinţa e
complice, presupune complicitate la crimă.

Profesorul Constantin Berevoianu (citesc
pe internet) predă elevilor de-a opta un curs
despre rezistenţa anticomunistă. Numai
acolo, la Nucşoara? Toţi elevii ar trebui duşi
pe „Drumul Partizanilor” (proiect al profesoru-
lui Berevoianu, nerealizat). I s-a argumentat
că avem nevoie de şosele şi de ce ar fi nece-
sar „Drumul Partizanilor”? Eugen Chirca (86

de ani), supravieţuitor al Jilavei şi experimen-
tului Piteşti, trăieşte în Nucşoara. A făcut parte
din grupul Arnăuţoiu, Petre şi Toma. Mă mir
că nu cere Alexandru Florian blocarea drumu-
lui în comună; că n-a interzis ca şcoala comu-
nei să se numească „Toma Arnăuţoiu”.

Vasile Gogea ştie foarte bine că tineretul
înclină spre amnezie şi anerie, de unde nece-
sitatea imperioasă de a fi sensibilizat prin do-
cument şi argument. Negăm crimele
comunismului? De ce nu s-ar da o lege contra
celor care le neagă, ca şi contra celor care
neagă Holocaustul? Doar Gulagul şi Holo-
caustul fac parte din acelaşi binom sângeros.
Şi nu-i bolnavă o societate civilă care permite
lui Pleşiţă să iasă pe un canal (OTV, ian.
2004) să-şi exprime regretul? Şi ce regretă
generalul de Securitate? „Îmi pare rău că nu
am reuşit să-i omorâm pe toţi”. Nu glumea.
Goma primise, în 3 febr. 1981, unul dintre cele
trei colete-bombă. Ceilalţi doi destinatari fiind
Penescu, fost ministru de Interne al genera-
lului Sănătescu şi Şerban Orescu, de la Radio
Europa liberă, care a scăpat rănit. Pentru Ple-
şiţă n-au venit nici rechiziţiile, nici verdictele.
A trăit liniştit într-o clinică de lux, alintat Moş
Nicolae ca şi cum ar fi fost vreun monah Ni-
colae de Rohia, în timp ce Paul Goma, martor
sigur al ororii terorii comuniste, necruţător şi
demn, adună atacuri la persoană dintre cele
mai josnice (ca „Goma-Gomora”, joc de cu-
vinte CTP). Guma memoricidă vrea să-l
şteargă din librării şi din biblioteci.

Spunea Silviu Curticeanu, în memorii, că
Nicolae Ceauşescu i-ar fi împuşcat pe toţi re-
belii. Dar morţii de după moartea lui cui se da-
torează? Şi dacă istoria n-ar fi considerată
poveste de adormit adulţii, am şti de ce au
fost împuşcaţi şi arşi atâţia oameni, laolaltă
cu opere de artă şi cu manuscrise ale marilor
valori… N-am rămâne la „ipote(nu)ze”.

Din perspectivă etică sau est-etică, Vasile
Gogea inventariază fricile noastre: „de câini,
domestică, de trădare politică şi erotică; ras-
ială, patologică.  De ghinion, adaug eu o vor -
bă de preşedinte.

Întreţinem această paranoia – teama de
persecuţii –, ideea că te sinucizi social dacă
eşti ne-cuminte, nebun întru adevăr, incorect
politic. Motiv pentru care trebuie repetat ca
într-un exorcism ce scrie Vasile Gogea la p.
107: „Fără memorie nu există adevăr, fără
adevăr nu există libertate, fără libertate nu se
poate clădi o morală”. Dramatic? Ba tragic.

Citiţi (şi vă veţi convinge) că Anamteme e
o carte frumoasă ca un om frumos. Şi vie. În-
greţoşat de tot ce ni se întâmplă, în aştepta-
rea unui An Nou, Vasile Gogea, cu autoironia
sa fină, se vede „mortul nedeclarat”. Numai
că mortul e foarte viu. De aceea trebuie să-i
spun, când îl simt resemnat, deziluzionat: „Nu
te retrage, soldat!” E valabil ce-ai scris, infan-
teristule. Mai ai multe propoziţii („propoeziţii”)
de spus până la cea din urmă”.

În ce mă priveşte, mă străduiesc să-mi
merit locul în sumarul Anamteme-lor.

RONDELUL ROSTIRII

Mi-am făcut vie fântână
Din cuvinte însorite,
Din rostirile rănite,  
Setea grea să mi-o răpună.

Să scot perle din ţărână
Şi din doruri înăsprite
Mi-am făcut vie fântână
Din cuvinte  însorite. 

S-au urzit poeme  până
Sângerau lumini rănite
Din livezi şi jurăminte...
Şi pe pe soare, pe furtună, 

Mi-am  făcut vie fântână.  

RONDELUL IUBIRII

Mă înalţ întru iubire
Râu şi codru fremătând,
Stea să-mi fie al meu gând,
Să cuprind întreaga fire.

Pătimaş ca-ntâiul mire,  
Să-mi sorb vinul bun şi blând     
Mă înalţ întru iubire
Râu şi codru fremătând,

Să împart spre mântuire
Rouă-n inimi suspinând,
Binele să-l fac oricând...
În tăcere, dăruire

Mă înalţ întru iubire.

RONDELUL ESCROCILOR

În răsfăţ şi în avere, 
Huzuresc fără măsură 
Ei, excrocii, care-njură, 
Alergând după putere. 

Lor doar sfinţi le ies din gură, 
Interesul când le cere, 
În răsfăţ şi în avere, 
Huzuresc fără măsură. 

Primesc câte-o-njurătură; 
O suportă în tăcere, 
Au venin în caractere, 
Dau cu barda, mint şi fură 

În răsfăţ şi în avere… 

RONDELUL CLIPEI

Nu ştii clipa ce-ţi aduce
Sau de va mai fi un mâine; 
Azi suspini pentru o pâine,
Cronos roade şi se usuce.

Se scurg clipele năuce,
Rabzi şi suferi ca un câine,
Nu ştii clipa ce ţi-aduce
Sau de va mai fi un mâine.

Griji, probleme zăbăuce
Azi se zbat şi ard în tine.
Omule, nu ştii poimâine
Cine-i răstignit pe cruce.

Nu ştii clipa ce-ţi aduce... 

RONDELULVÂRSTEI TÂRZII

Am fost deal, ajuns-am vale,
Greu să urci, greu să cobori.
Stau cu ochii pe cocori
Şi-i petrec în gând cu jale.

Amintiri îmi ies în cale,
Gându-mi urlă uneori;
Am fost deal, ajuns-am  vale,
Greu să urci, greu să cobori.

Nu mai am nici cal, nici zale,
Drumu-mbracă noi ninsori.
Râd în seară, plâng în zori 
Nu regret, cobor agale...

Am  fost deal, ajuns-am vale...                       

RONDELUL DEŞERTĂCIUNII

Poţi fi împărat ori rege,
După moarte n-ai nimic,
Sufletul de ţi-a fost mic,
Te sugrum-a firii lege.

Lutul greu e pururi rece,
Morţii nu-i poţi fi amic.
Poţi fi împărat ori rege,
După moarte n-ai nimic.

Cat-acum de înţelege
Rostul vieţii doar un pic:
Viaţa-i doar viclean colnic,
Nu ne iartă, ea se trece,

Poţi fi împărat sau rege.

Traian Gh. Cristea

RONDELURI
RĂZLEŢE
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„Este necesar ca autorul s` afle opiniile 
cititorilor, fie c` îi convin, fie c` nu“

Marin Ifrim: Stimate domnule profesor
Corneliu Vasile, sunteți un intelectual de elită
în sensul corect al cuvântului. Suntem destui
scriitori care  admiră ceea ce scrieți. Știu că
aveți și un doctorat obținut pe bune. Sunteți
un scriitor foarte echilibrat. Aș zice că aveți o
carieră spirituală mai mult decât decentă.
Sunteți mulțumit de ceea ce ați realizat până
acum?

Corneliu Vasile: Vă mulțumesc, mai
întâi, pentru acordarea  posibilității de a co-
munica  altor scriitori, iubitorilor de literatură,
câteva gânduri legate de domeniul vast al
scrisului.

Nu mă consider decât un modest slujitor
al culturii,educației și civilizației românești, im-
plicit europene, incluzând aici activitatea lite-
rară (cărți, materiale publicate în periodice,
înființarea unor reviste și cenacluri, concursuri
literare), cariera mea didactică (profesor, in-
spector școlar, membru al comisiei naționale
de specialitate) și participarea la evenimente
pe care le consider importante (festivaluri, târ-
guri, dezbateri, lansări de carte, întâlniri cu oa-
meni de seamă ai culturii, cu care suntem
contemporani).

Pentru că ați amintit , ca doctor în filologie
(cum laude) al Universității din București,co-
ordonatoare d-na prof.univ.Elena Zaharia
Filipaș, am studiat viața și opera scriitorului
Geo Dumitrescu, descoperind aspecte trecute
cu vederea, care schimbă percepția  asupra
celui considerat doar poet, important, în prin-
cipal un gazetar tăios,cronicar de spectacole,
traducător și ideolog. 

Referitor la un anumit echilibru, cred că o
așezare, o stabilizare a opiniilor, preferințelor
și prieteniilor literare se produce în timp (Ex-
perientia docet, sau  Amicus Plato, sed magis
amica veritas, ziceau romanii), iar excesele,
inclusiv în lumea literelor, au avut întotdeauna
efecte  efemere.

În activitatea literară, desigur că scriitorii
nu sunt în mod egal înzestrați,  așadar nu toți
ajung să obțină premiul Nobel. Dar fiecare își
construiește un anumit destin literar prin
muncă, efort, sacrificiu,  prin armonizarea pro-
priilor înclinații cu posibilitățile de  a-și face cu-
noscute scrierile. La încununarea activității
literare se poate ajunge după mulți ani de stu-
diu și de scris. Fiecare poate să mai pună
câte o cărămidă la iluzoriul edificiu, nu al glo-
riei literare, ci al luării în considerație de către
publicul cititor și de către alți autori. To be or
not to be, that’s the question – A fi sau a nu fi,
aceasta-i întrebarea, a spus un personaj dintr-

o piesă a marelui William Shakespeare. În
ceea ce mă privește, eu încerc să adun ver-
suri, proză, cronici literare, publicistică cultu-
rală, epigrame etc., fără să mă grăbesc, iar la
un ceas de bilanț încă nu m-am gândit și nici
la a rămâne la una sau mai puține direcții ale
activității literare.

M.I.: Eu vă citesc cronicile literare într-o
grilă proprie. Sunt ceva mai atașate de critica
literară profesionistă. Sunteți foarte construc-
tiv, omenos și didactic în același timp. E vorba
despre vreun program, de vreun proiect sau
pur și simplu de voința dumneavoastră de zi
cu zi? 

C.V.: Dacă istoria literară se bazează pe
documente, așa cum geografia se bazează
pe elemente concrete, verificabile, critica
literară presupune interpretarea, ca și istoria.
Argumentele de care se slujește critica literară
se găsesc în textul analizat (dacă se găsesc,
dacă nu, totul e risipă).Am constatat, comen-
tând în special texte lirice, că, pe de o parte,
nu sunt prea mulți cei care aleg, sau se
încumetă, să interpreteze poeziile, pe de alta,
uneori, poetul intenționează să comunice o
idee, un lucru, textul compus oglindește
altceva, iar diferiți  cititori pot descifra în
modalități diferite sensurile. Este necesar ca
autorul să afle opiniile cititorilor, fie că îi con-
vin, fie că nu, din acestea el învață să-și
perfecționeze stilul, vocabularul, modul de a
sugera idei și sentimente. Însă atitudinea
criticului literar, a cronicarului, consider că tre-
buie să fie pozitivă, constructivă, să explice,
să descifreze, să facă previziuni, să
stabilească filiații, nicidecum să-l „desființeze”
pe autor. Este adevărat că s-a întâmplat să
am sentimentul, enunțat și de alții, că mi-am
pierdut timpul citind o carte care nu a fost în-
deajuns gândită și inspirată, însă nu mi-am
propus să public o culegere de nerealizări lit-
erare, opera unor persoane conduse, totuși,
de bune intenții, dar care mai au drum lung
până la materializarea așteptată. Sigur că
publicarea cronicii literare are și un aspect di-
dactic, învățând cu toții, autor, critic, simpli citi-
tori, dintr-un eveniment editorial sau
publicistic.

Am mai spus și altădată că, absolvent al
secției reale a liceului, ca majoritatea colegilor
mei de mai târziu, studenți la filologie, cred că
domeniul științelor are un effect ordonator
asupra persoanei, astfel că există preocu-
parea de a programa, proiecta activitatea,
aceasta neexcluzând încercarea de a citi
mereu, de a proceda cu celeritate, nu cu

proorogare, cum se spune în limbajul juridic.
Am avut de ordonat timpul meu între catedră,
activitatea de compunere literară și partici-
parea la evenimentele culturale, științifice și
sociale care definesc perioada în care trăim.

M.I.: Aveți toate datele posibile pentru a
da un prognostic scurt despre viitorul literaturii
române. Eu nu prea mai înțeleg ce se
întâmplă cu poezia, cu proza, cu teatrul. Și nu
sunt deloc în sensul invers al acelor de cea-
sornic. Pur și simplu simt o poluare literară
sufocantă. Ce se întâmplă? 

C.V.: Eu aș începe cu prezentarea sec-
olului și mileniului în care ne aflăm, cu invazia
internetului, a telefoniei mobile, cu posibili-
tatea de a comunica la mari distanțe, însă și
cu imposibilitatea tuturor de a pătrunde pe an-
umite segmente de comunicare, de exemplu,
după explozia de publicații periodice pe hârtie
și online, puțini au acces la unele dintre ele,
unde există grupuri (de interese, să le zicem)
și restricții de multe feluri. Publicând la o
revistă a USR, care plătește colaborările, m-
am pomenit, la sfârșitul anului (financiar, de-
sigur) cu o somație de la fisc, pentru o
„datorie” de câțiva lei. Cum se poate? i-am
spus eu celui de la ghișeu, care, întâmplător,
îmi fusese elev la liceu, eu nu am datorii și nu
vreau să am! El mi-a explicat că nu s-au
reținut la sursă taxele și că sumele sub cinci
lei, mi se pare, nici nu sunt urmărite de către
fisc.Am mers pe fir, până la redacția
respectivă, care mi-a trimis un formular justi-
ficativ al sumei reținute acolo, apoi am plătit
trei lei, însă acest incident m-a determinat să
nu mai public acolo unde sunt scos dator față
de cineva care nu a muncit cot la cot cu mine.
Viitorul literaturii române? Le passé assure
l`avenir. O dispersare ca niciodată a forțelor
literare (scriitori, reviste, edituri, instituții cul-
turale) face greu de prevăzut ce opere literare
și scriitori vor rămâne. Cineva scria că, azi,
prostul satului se consideră genial, datorită In-
ternetului, pentru că poate să-și etaleze
aberațiile pe rețelele de socializare. Eu cred,
fără a fi contra digitalizării, Internetul fiind o
sursă inepuizabilă (nu și sigură) de informare,
că, toată ziua pe Internet și pe telefonul mobil,
mulți vor uita să scrie de mână (doar la
tastatură) să socotească și își vor pierde
memoria (găsesc în agendă și pe Internet
datele prietenilor și cunoscuților). Când acești
indivizi  vor reveni la locul lor, de oameni fără
memorie și caligrafie, o să rămână, curate,
cărările literaturii.

Un alt aspect este goana celor mai fără

Corneliu Vasile în dialog cu Marin Ifrim



carte și mai fără experiență în muncă, ambele
obținându-se prin eforturi, de a epata, de a
admira ceea ce este exotic, străin, poleit, în
dauna sevei de milenii a ființei naționale, a
tradițiilor românești și omenești în general.
Sunt și edituri care merg pe această cale, de-
formând gustul cititorilor. Care mai este șansa
scriitorilor români în fața acestei avalanșe de
titluri care ascund subiecte minore, excesiv
sexuale, comerciale, scrise fără imaginație și
fără un țel educativ, cât de îndepărtat? Mai
sunt cercuri restrânse, cluburi, cenacluri sau
reviste care încurajează scriitorii și literatura,
dar la scară mică, precum niște insule curate,
înconjurate de mâzgă, ceață și aluviuni.

Eu, unul, cred în perspectivele literaturii
române, aflată într-un mediu atacat de tarele
sociale (corupție, dezbinare, ingerințe
politice), la fel cum cred în continuitatea limbii
și culturii române, peste opreliști temporare.
Cei care perseverează, scriind în limba
română, dedicând cititorilor timpul, energia,
talentul și, în fond, viața lor, sunt garanția
acestei evoluții.

M.I.: Dumneavoastră de unde aveți
această energie a răbdării, acest consum
reglat din punct de vedere al toleranței cultur-
ale? Spun asta pentru că vă simt ca pe un om
blând, cu literele la locul lor...

C.V.: Fără să-mi considerați spusele ca o
laudă de sine, niciodată justificată, vreau să
vă mărturisesc că atitudinea pedagogică,
răbdarea față de cei care greșesc și încura-
jarea celor cu perspective  cred că le
moștenesc de la părinții și bunicul meu, cu
toții au fost învățători. Nimeni nu se naște
învățat și învățăm pe tot parcursul vieții, chiar
și de la exemplele negative. Mult le datorez
profesorilor mei de la Liceul „Ioniță Asan” din
Caracal, Anton Gheorghe,Ioana și Nicolae
Predescu, Dumitru Popescu, Nicolae
Rădulescu, Vasile Fărcășanu, Mariana Pe-
trescu. La nivel literar, am avut norocul, la
Facultatea de Litere, de  mari profesori, care
nu se împiedicau de mici greșeli și încurajau,
acolo unde le găseau, talentul, hotărârea, se-
riozitatea și perseverența: Șerban Cioculescu,
mare critic care declara cu nonșalanță că nu
înțelege poezia modernă, de fapt respingea
poezia proastă, Matilda Caragiu Marioțeanu,
Zoe Dumitrescu Bușulenga, Al.Piru, Eugen
Simion, Maria Mociornița, George Munteanu,
Dumitru Micu, Theodor Hristea, Paul Cornea,
Romul Munteanu, Grigore Brâncuș ș.a.

M.I. : Sunteți un scriitor prețuit la Buzău,
ca și cum ați fi buzoian de origine. Știu că re-
gretatul Gheorghe Ene, un reper al literaturii
de aici, vă ținea la mare cinste umană. Ce v-
a apropiat de acest oraș, că doar sunteți dita-
mai bucureșteanul, adică aveți acolo repere,
lume literară diversă. Vreau să zic că  ne
onorați ca și cum am fi rude literare sau cam
așa ceva...

C.V.: Cu regretatul Gheorghe (Gică) Ene
m-am cunoscut la Pogoanele, de unde este
originară soția mea, și ea profesoară, el fiind

coleg de liceu cu cumnata mea. Înainte de
anul 1989, jucam șah și frecventam biblioteca
locală, asistând inclusiv la acordarea numelui
„I.Rădulescu Pogoneanu”,sau discutam
literatură. Am publicat, în presa buzoiană, un
articol despre acest profesor și scriitor, acum
mă mărginesc să afirm că a fost un mare tal-
ent, împiedicat de vitregia vremurilor și de
răutatea oamenilor  să ajungă pe un loc mai
sus, binemeritat.

Este adevărat că Bucureștiul oferă
posibilități multiple de a participa și de a asista
la viața culturală, la târgurile de carte
„Gaudeamus” și „Bookfest”, la Club A, la
librăriile  „Eminescu”, „Humanitas”, „Cărturești”
și „Bastilia” (desființată),  la Centrul Calderon,
la Institutul Cultural Român , la Muzeul Mu-
nicipiului București, la Biblioteca Națională a
României, la Academie, la Uniunea Scriito-
rilor, la redacțiile unor reviste precum „Amurg
sentimental”, „Contemporanul”, „Flacăra”,
„Bucureștiul literar și artistic” etc. Eu nu diso-
ciez Capitala de locuri care mustesc de tal-
ente literare, cele mai apropiate fiindu-mi
zonele Olteniei, Teleormanului și Buzăului,
unde am mulți prieteni, scriu despre cărțile lor,
particip la festivaluri (Siliștea Gumești– „Marin
Preda”), târguri de carte și lansări (Craiova,
Roșiorii de Vede), colaborez la reviste
(Slatina, Bolintin Vale,Mizil).

Buzăul îmi este foarte apropiat sufletește,
am participat la multe manifestări literare de
la Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu”,
de la Palatul Consiliului Județean, de la Cen-
trul Marghiloman, de la vechea Casă de
Cultură „Ion Caraion” sau de la Muzeul
Județean.  Am publicat la Buzău, în „Am-
prenta”, „Viața Buzăului”, „Opinia”, „Cartelul
metaforelor” și am scris despre autorii bu-
zoieni sau originari de aici: Dumitru Ion Dincă,
Viorel Frîncu, Lucian Mănăilescu, Mihai
Sălcuțan, Marin Ifrim, Gheorghe Ene, Nicolae
Gâlmeanu, Nicolai Tăicuțu, Ramona Muller,
despre „Almanahul Renașterea Buzoiană” și
despre evenimente culturale de aici. Poate nu
știați, prima mea carte, „Compendiu de
literatură română”, a apărut la Buzău (1993),
iar cea mai recentă, „Reflectări, reflecții,
refracții”, tot aici (2016). 

Originari din Buzău sunt sau au fost Paul
Androne, inspector școlar, regretata Mariana
Ionescu, Passionaria Stoicescu, tustrei colegii
mei  de an de la Litere, Florentin Popescu,într-
un an mai mare etc. 

Părerea mea este că Buzăul, veche vatră
românească, cu primele tipografii și monu-
mente de artă și cultură (Cloșca cu puii de
aur), este un model cultural  de prima mână,
cu oameni talentați, cu fete frumoase și tineri
harnici și isteți. Cel mai mult am fost la Buzău
vara, când domnește o atmosferă de pace
carpatină, florăresele aduc buchete multicol-
ore, îndrăgostiții umplu parcul Crâng, oamenii
sunt veseli și fără griji, piețele și librăriile au
cu ce  să te atragă. Dacă veneam altădată
mai de departe, din Oltenia natală, acum

ajung mai repede, de la București, cu ocazia
unor lansări de carte de exemplu, bineînțeles,
în funcție de programul meu de profesor, pen-
tru că mai lucrez, în regim de  plata cu ora,
după pensionare. Nu am amintit de alte locuri
cunoscute din zonă:Pârscov, Sărata Monte-
oru, Poiana Pinului sau Măgura.

Având atâtea afinități cu Buzăul, cu autorii
buzoieni, bucuros de prietenia sau măcar de
cunoștința tuturor, se poate spune că suntem
rude literare sau scriitori animați de aceleași
idealuri de prietenie, respect, încredere în vi-
itor, inclusiv în viitorul literaturii române, la
care punem câte o piatră de temelie.

Activitate literară Corneliu Vasile

LUCRĂRI LITERARE
1.Epigrame şi alte versuri umoristice, 
Craiova,  Editura Sitech, 1996
2.Aproapele departe (versuri), 
Editura Sitech, 1997
3.Primul tren spre Craiova (roman), 
Editura Sitech, 1999
4.O lume minunată(proză scurtă), 
Editura Sitech,  1999
5.Privire din interior.Eseuri, studii şi articole, 
Editura Sitech, 2000
6.Efemere(versuri), Editura Sitech, 2006
7.De acasă până-n clasă.
Cărticică pentru copii, Editura Sitech, 2006
8.Scriitorul vremii, vremea scriitorului 
(teza de doctorat), Bucureşti, 
Editura Europress Group, 2010
9.Halouri: lecturi la început de mileniu, 
Craiova, editura Contrafort, 2012
10.Catrene ca trenuri (epigrame), 
Editura  Contrafort, 2013
11.Dacă iubești pădurile (versuri),
Iași, Editura Tipo Moldova, 2014
12.În umbra literei (cronici literare), 
Buzău, Editura Editgraph,2015
13.Reflectări, reflecții, refracții 
(publicistică), Buzău, Editura Editgraph, 2016

DIDACTICE
1.Compendiu de literatură română pentru liceu

I, Buzău, Editura Six, 1993
2.Limba şi literatura română. Teste pentru cla-

sele V-VIII. Subiecte şi bareme pentru admiterea în
liceu, Slatina,  Editura Anotimp, 1995

3.Engleza pentru şcolari.Teste rezolvate (în co-
laborare), Bucureşti, Editura Niculescu, 1997, ed. a
II-a 1998

4.Teste, subiecte, bareme la limba şi literatura
română pentru bacalaureat şi admiterea la facultate,
Bucureşti, Editura Corint, 1997

5.600 teste de limba şi literatura română pentru
liceu, bacalaureat şi admitere la facultate.Subiecte şi
bareme de la bacalaureat şi olimpiadă, Bucureşti,
Editura Floarea Darurilor, 2001

6.Limba engleză.Bacalaureat.Proba orală (în
colaborare), Craiova, Editura Arves, 2004

7.Studii privind reforma în educaţie la disciplina
limba şi literatura română, Craiova, Editura Sitech,
2006

EDITOR
1.Un colţ de suflet.Antologie poetică a elevilor,

Editura Sitech, Craiova, 1998 (ISBN 973-9346-04-0)
2.Lumina.Revista literară a elevilor ,Craiova,

Editura Arves, nr.1-2, 2006, nr.3-4, 2007, nr.5-6,
2008, nr.7-8, 2009, nr.9-10, 2010 (ISSN 1841-7728)
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Dacă nu vom scrie

cuvintele vor adormi pe vânt
şi grădina dimineţii noastre
în ploaie plâns şi nelumină
grăbind sosirea uitării
puţine vor rămâne cu noi
liniştind cearta vârstelor
singuri niciodată nu vom şti
să uităm clipa tăcerii
şi niciodată fără cuvinte
nu vom îmbătrâni frumos

Bucuria rodirii

mă face să uit trecerea anilor
şi te rog nu uita duzii bunicilor
lasă-i pe dinăuntrul meu să rodească 
dacă vrei
rămâi aici până mă-ntorc din mine
să ai grijă ca fructele să moară
în lacrima toamnei
pentru seminţe

Acasă la noi

n-am tăiat niciodată
un pom din grădină singur
cu tata-i tăiam
în fiecare iarnă îmi spunea
pe acela din colţul drumului
îl mai lăsăm 
poate fructele nu vor cădea iar
înainte de coacere
mult mai târziu
am înţeles că pomul acela
eram eu

Somn de rană

Acasă într-o ramă am găsit o fotografie - 
fotografia avea o rană - m-am uitat pe rană 
şi am văzut ce am văzut

am închis ochii şi am văzut ce am văzut

am luat apoi rana şi am sărutat-o

între timp venise noaptea - 
trebuia să dorm într-un somn de rană.

am uitat să spun:
rama era împletită din fire de stuf
fiecare tulpină avea unduirea ei
fiecare tulpină avea istoria ei

erau tulpini cu zâmbet de stele
şi erau tulpini cu buze de melci...

bine-ar fi fost atunci/ o noapte stelară să fie
prin care cântecul bălţii 
să fie inconfundabil în mine închis

nu mai există ieşire - am zis
şi totuşi uşa s-a deschis/ şi am trecut dincolo
dincolo în camera de oaspeţi.

Timpul are gură şi limbă de şarpe

eu am ceva comun cu drumul
cu drumul ce duce spre voi
spre voi cei adormiţi în
dimineţile
în care teii se înfrunzeau în plopi
în sălcii şi în stele

timpul are gură şi limbă de şarpe
ieri a trecut pe lângă mine
plânsă
avea şalul pe umeri şi mâinile le 
ţinea ridicate spre cer
în ochii ei se vedea că doar El
a rămas o curgere albă o curgere 
veşnică.

azi am văzut cu totul altceva
Momoţ şi Emin se preumblau
spre pădurea cu luceferi
mâine aşvrea să-i revăd 
dar ştiu că timpul are gură
şi limbă de şarpe.

Pasărea Na

pasărea în zborul ei
e un drum e un gând e un vers
e un spaţiu e lăcomia spaţiului
e dulcea rămânere 
rămânere atunci când
din plecare îţi face un şir de cuvinte
pe care dacă le rosteşti vor fi auzite
şi vor fi rostite şi de alte păsări
în zborul lor
le vor ciuguli le vor bea
până când vor seca - vindeca
rana nemărginirii!
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MACOVEI, MIHAI M. s-a
născut la 8 februarie 1951,
în comna Suharău, judeţul
Botoşani. Locuieşte în
Buzău din anul 1972, a fost
tehnician la S.C. GEROM
S.A. Buzău. Este absolvent
al Liceului Teoretic din
oraşul Darabani, Botoşani.
A debutat cu poezie în re-
vista acestei şcoli, Hyper-
ion, (nr. 4/1970), avându-l
ca mentor pe profesorul de
limba latină Ion Dumitru
Ciubotaru. Editorial, a
debutat la Editura „Litera”,
în anul 1987 cu volumul de
versuri După ochiul trecerii,
urmat în 1996 de Ziua în
care plâng poeţii – (Editura
Porto-Franco, Galaţi).
A colaborat la revistele Hy-
perion şi Cronica, precum
şi la ziarele Viaţa Buzăului,
Munca, Muntenia, Pagini li -
terare, Observator buzoian.
Antologat în diverse
culegeri de versuri, este
unul dintre membrii de bază
ai Cenaclului “Al. Sahia” al
Casei de Cultură a Sindi-
catelor Buzău. Referinţe
critice: Tematic şi chiar
stilistic, M.M. Macovei pare
a continua genul de poezie
practicat de Ion Stanciu,
fără vitalitatea şi frenezia
acestuia, însă cu un sur-
plus de precizie în reper-
area locurilor poetice
favorabile temperamentului
său.

Mihai M. Macovei
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Cenaclul „Mihai Eminescu“ din Montreal, Canada

Fiecare cuvânt din magnifica și nemuri-
toarea operă a poetului Mihai Eminescu a tre-
cut prin sufletul și rostirea membrilor
Cenaclului ,,Mihai Eminescu”, Montreal,
Canada.

Îmi amintesc sensul a o mulțime de cu-
vinte și semnificația lor, dar de data aceasta
voi lega aceste două raportări, suflet și rostire,
la strădania și răsunetul pe care ele l-au adus
în mijlocul nostru.

Libertatea, a găsit răsunetul său democ-
rat. Fiecare și-a deschis sufletul și a exprimat
opinia sa, fără teama da a fi interpretat nega-
tiv. Dar sufletul de român a exprimat întot-
deauna dorința ca tot ce este românesc să fie
liber ca expresie, faptă bună și gând.

Cuvântul iubire a fost învățat de fiecare
dintre noi întâi de la sânul Maicii România și
deabia apoi de la sânul mamei sale. La nivel
de cenaclu acest sublim sentiment era voalul
diafan care plutea deasupra fiecărei poezii,
fiecărei manifestări, fiecărui accent al respira -
ției, al rostirii. Iubirea de țară cântată de Mihai
Eminescu, iubirea de neam, iubirea de ade -
văr, de dreptate, de familie și chiar juvenila iu-
bire mistuitoare a Luceafărului.

Lacul. Acest cuvânt aducea elargirea
cerului. Misterul undelor blânde, freamătul
plantelor oglindite în el. Motive multe de in -
spirație pentru membrii care visau pe urmele
marelui poet, în creațiile lor.

Expresia „pădurea de argint“ era trans -
formată spre a creea o imagine iubită a co -
pilăriei care se visa sub răcoarea dorită a unei
zile de vacanță. Pădurea seculară, pădurea
fremătătoare, pădurea cu frunze multicolore,
adăopst de felurite viețuitoare minunate care
încântă prin sfiala și neașteptata zvâcnire, ca
să dispară privirii noastre.

Florile. Floarea albastră care i-a fost
oferită și statuii sale, când membrii Cenaclului
s-au deplasat spre ai cânta osanalele meritate
poetului, nemai gândindu-se la gerul, neaua
și cerul sumbru al iernii canadiene.

Limba, graiul nostru de acasă, ba chiar și
,,limba vechilor cazanii” își făcea din când în
când loc în scrierile și versurile cenacliștilor.
Erau luate în seamă remarcile referitoare la
bogăția lingvistică a poetului Mihai Emiescu,
dar se amintea mereu faptul ca lăstarele ro -
mânilor născute aici să vorbească limba
română cât mai bine și să își însușescă un
lexic bogat.

Cât de colorată și de frumoasă este limba
românească, limba creațiilor eminesciene.
Cenacliștii s-au întrecut în tradcerea poeziilor
sale în franceză. Dar limba noastră fiind mai

bogată în cuvinte, nuanțe și expresii, decât
limba franceză, efortul traducăto rului era defi -
citar. Noi, membrii cenaclului am încurajat
această muncă dificilă a traducă torilor ocazio -
nali, din spiritul nostru de echipă.

Dulceața limbii literare eminescine este
fără egal și ne-am convins de câte ori unul
dintre noi a încercat poezii dedicate marelui
poet. Cu tot elanul, cu toată strădania, a fost
imposibil de a atinge măcar o singură , măcar
odată, o nuanță atât de sublimă ca a lui Mihai
Eminescu. Toți am ajutat, am intervenit, am
corectat, am oferit exemple, dar niciuna nu a
avut efectul dorit. 

Metaforica lui Mihai Eminescu este
încântarea auzului, a sentimentului, a inefa-
bilului, a surprizei captării momentului în cu-
vântul aureolant fericit. Nici pe departe nu
voiesc de a face nici cea mai puțin îndrăz -
neață caracterizare nici a uneia din marile
calități ale Operei lui Mihai Eminescu, evocate
și descrise de marii critici, ci m-am referit doar
la dragostea noastră în calitate de cenacliști
pentru această latură care saltă poezia. Noi
am încercat într-o măsură mai mică, deși plină
de ardoare, să prindem - dar cu puțin succes,
în creațiile noastre, din suflul încărcăturii po-
etice a marelui poet Mihai Eminescu. Deci, în
creațiile noastre speram să creem imagini
reușite folosind metafore, epitete, sperând,
fiecare dintre noi de a crea frumos având ex-
emplele inegalabile eminesciene, dar harul
nostru era doar al nostru... 

Scopul Cenaclului literar ,,Mihai Eminescu”,
Montreal, Canada, este de a crea în mijlocul
comunității o manifestare la nivel de Diaspora
și de a trimite din creațiile noastre și în țară,
spre a fi publicate în ziare și reviste.
Bineînțeles, în paralel, ne-am adresat și publi -
cațiilor din diaspora. Am schimbat cu frații
noștri din țară creații, impresii, trans mițându-
le pe diferite lungimi de undă modul în care
noi gândim și inspirația noastră de sub același
cer, dar nu întotdeauna atât de senin pecum
cel de deasupra plaiului nostru de acasă.
Voiam să le demonstrăm că nu diferim de ei.
Nutrim aceleași sentimente, răspunzând la
aceleași curente literare care îi preocupă pe
ei în țară și acordând o maximă atenție la
ceeace scriu ei ca adevărați scriitori care se
inspiră din trăirile de acasă, sau alte surse de
inspirație filtrate prin spiritul românesc mioritic 

Toți marii creatori din Diaspora, cei trecuți
în neființă, sau cei în viață, fiecare dintre ei au
luat și au dezvoltat aici linia, scânteia, crezul
literar învățat în țară, sau transmis lor prin
adevăata putere cosmică, cum credem une-
ori. „Sângele apă nu se face!” și acea picătură
se transmite din generație în generație, pre-

cum zic specia liștii în ADN.
Întotdeauna Cenaclul ,,Mihai Eminescu” -

înființat din inițiativa Președintelui Asociației
Canadiene a Scriitorilor Români, Alexandru
Cetățeanu, in Montreal - a funcționat pe linia
propagării culturii, promovarea noilor talente,
aniversarea marilor evenimente cântate de
poeți și evocate de scriitori, într-un cuvânt a
evocării culturii române.

Între cenaclul nostru și massmedia a
funcționat, în același ritm susținut ani de zile,
atenționarea publicului despre programul
sedințelor noastre.

Aș folosi un termen mai puțin uzitat, ex-
presia de ,,mutații psihice” în noi, prin cultul,
influența puternică a lui Mihai Emiescu asupra
universului nostru poetic interior. Am ajuns
chiar și la adevărul că tinzând spre a ne
perfecționa calitatea creațiilor literare s-au pe-
trecut adevărate accentuări de atenție,
acuratețe în redare de frumos asupra creații -
lor noastre. Rezultatul era exprimat în cărți
bine scrise, noi începând să intuim gustul citi-
torului, gustul omenirii după natura creației, la
nivelul nostru, spre rostirea eminesciană.

Cum am ajuns la această formulare a la-
turii poetice a creaței noastre ? S-a ajuns prin
multe discuții, luări de cuvânt, critică literară
la nivel de cenaclu, analize, frămân tări, uneori
mici neînțelegeri, contraziceri, duse toate cu
bine la sfârșit.

Rolul Cenaclului ,,Mihai Eminescu” poa te
fi exprimat în nenumărate aspecte, care, toate
urmăresc creșterea sufletistă și a senti-
mentelor, a dragostei de cunoaștere și stimu-
lare a spiritului românesc atît de poetic,
concret și filozofic exprimat de acel Bard uni-
versal, redactorul, poetul , ziaristul, filozoful și
multgenialul, eternul, Mihai Eminescu.

Mihai Eminescu a făcut o radiografie a su-
fletului, a neamului, a identității, a infinitului, a
eternității penelând epic sau liric, în măiesrtite
versuri și proză, fiecare latură a existenței
neamului nostru. Iar cenaclul ,,Mihai Emi-
nescu” din Montreal, pe parcursul celor cinci
ani de existență ai lui până în prezent, a cul-
tivat acest spirit de frumos, de a merge mereu
în pasul posibilităților noastre spre a crea, în
gând mereu cu marea operă a lui Mihai Emi-
nescu.

Melania Rusu Caragioiu 
este scriitor și poetă, 

membră a Asociației Canadiene 
a Scriitorilor Români,  Canada 
și a Asociației Scriitorilor Liga 
Cluj-Napoca, Filiala Timișoara, 

România 

Imagini surprinse de-a lungul anilor

Melania RUSU CARAGIOIU
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„Marchitanii roşii” este, după părerea
mea, cel puţin în literatura buzoiană, a ultimu-
lui deceniu, cea mai bună şi mai bine structu-
rată carte de publicistică. Nu am mai citit
asemenea eseuri cu tematică socio-politică
de pe vremea când, la Buzău, în domeniul
respectiv activau cu fervoare gazetărească in-
tensă, profesionistă, doi dintre cei mai buni
publicişti literari pe care i-a avut vreodată
acest oraş: Corneliu Ştefan şi Dumitru Ion
Dincă. Avantajul autorului „Marchitanii roşii”,
Paul Negoiţă, este acela că, spre deosebire
de cei mai sus amintiţi, libertatea cuvântului
de ieri nu se poate compara cu libertatea cu-
vântului de azi. Drept pentru care Paul Ne-
goiţă, unul dintre puţinii intelectuali de marcă
ai urbei, şi-a dat drumul la angrenajul epic,
reuşind, în ciuda „frânei de motor”,  adică a
unui fel de autocenzură de bun simţ, che-
stiune de educaţie, nu numai de estetică, să
ne înfăţişeze o lume reală, o altfel de lume,
care, pentru omul de rând, cum se spune,
aceasta, este invizibilă. Într-o scurtă <notă
asupra ediţiei>, autorul mărturiseşte, cu o sin-
ceritate dezarmantă, tăioasă: „<Marchitanii
roşii> cuprinde o expunere despre fenomenul
politic al României ultimilor ani. În fapt, cartea
este o colecţie de editoriale şi eseuri politico-
sociale. Le-am grupat cu destulă dificultate
într-un singur volum deoarece tematica abor-
dată este diversă. Din aceleaşi motive a fost
greoaie şi alegerea titlului. Am optat pentru
<Marchitanii roşii> deoarece, România în ge-
neral şi Buzăul în special,au avut neşansa
unor experimente de leadership eşuate. Moş-
tenirea comunistă sedimentată în rândurile
mai tuturor partidelor, prin intermediul unor
personaje sinistre, a înroşit ţara. România şi
mai ales Buzăul nu a avut conducători, ci doar
nişte marchitani care au vândut totul pe nimic.
Oamenii de bună credinţă i-au aşezat admi-
nistratori ai bunurilor comune, iar ei s-au do-
vedit a fi <furi şi tâlhari>. E drept că mulţi
dintre ei sunt pitiţi sub culoarea roşie, dar nici
cei proveniţi din comunism şi aşezaţi sub al-
bastru sau portocaliu, nu strălucesc prin vir-
tuţi. Deci <Marchitanii roşii> sunt toţi aceia
care au tribalizat comunităţile şi nu s-au ridicat
la înălţimea rolului hărăzit de istorie”. Această
carte, apărută la Editura „Omega”,  a primit
Premiul Naţional, la secţiunea publicistică, la
Concursul Naţional „V. Voiculescu” ( octom-
brie 2016), organizat sub auspiciile Uniunii
Scriitorilor din România,preşedintele juriului
fiind nimeni altul decât foarte cunoscutul şi
exigentul scriitor Aurel Maria Baros, preşe-
dinte al Filialei Proză Bucureşti a USR. Auto-
rul îşi caracterizează textele, toate scurte şi
percutante, drept „Expuneri despre fenomenul
politic din România ultimilor ani”. De fapt, e
vorba despre nişte eseuri scrise cu o luciditate

rece, încadrabile la categoria „tabletă”, mai
ales că, printre cuvinte, nu de puţine ori se
simte ascuţişul condeiului unui pamfletar re-
dutabil. Se spun lucruri dureroase: „Neamul
nostru a intrat în disoluţie constantă omo-
rându-şi zilnic viitorul”(…) Vinovat este fiecare
dintre noi, acceptând mut orice şi uitând mult
prea repede totul(…) Până când instituţiile
noastre vor fi pe mâna lipitorilor de afişe, do-
ritori de demnităţi publice, deşi singura calitate
care-i recomandă pe unii dintre aceştia este
capacitatea de producţie a glandelor sali-
vare?(…) Unul dintre cele mai incisive texte
ale cărţii se intitulează „Şi totuşi a fost un
clovn trist” şi este dedicat fostului primar al
Buzăului, timp de 20 de ani. Nu insist, e un
text care trebuie citit separat de celelalte.
Şase pagini , în care, spre sfârşitul acestora,
autorul conchide: „Şi, să nu uităm buzoieni, a
lăsat şi viruşi: un grup de indivizi nărăviţi, gata
oricând să-i repete isprăvile”. Sunt total de
acord că oraşul Buzău e în cădere liberă, e
cumva sluţit în toate aspectele sale de muni-
cipiu reşedinţă de judeţ. Paul Negoiţă e mult
mai tranşant: „În speţă, la Buzău spre exem-
plu, impozitele au devenit taxă de protecţie,
sau practici obligatorii pentru cei care nu fac
parte din încrengătura mafiotă. Primăria a de-
venit o instituţie <privată>, siluită după poftele
unui grup care se legitimează ca reprezentant
al majorităţii. În fapt, este o instituţie furată de
un grup redus de persoane, direct interesate
de serviciul public, care colectează de la mulţi
şi împart la foarte puţini”. Din 1989 şi până în
prezent, nu am mai văzut o atitudine atât de
fermă faţă de situaţia socio-politică a Buzău-
lui, lucru demn de preţuit, cu atât mai mult cu
cât Paul Negoiţă este, fără niciun dubiu, un
intelectual de anvergură naţională, unul cu
studii alese, elitist sadea, numai că, spre de-
osebire de elitiştii autointitulaţi, acesta poartă
cu el, tot timpul, şi cei şapte ani de acasă,
fiind, în viaţa de zi cu zi, inclusiv profesional
(preot şi profesor) un om se o simplitate care
onorează întreaga comunitate şi nu numai.

Autorul priveşte totul prin prisma unui critic ca-
lificat, îndreptăţit, ca cetăţean, să arate cu de-
getul către toate neregulile unei urbe aflată,
de ani buni, în agonie:”Deşi organigrama Pri-
măriei a fost amplificată în ultimii 20 de ani,
în cadrul instituţiei nu s-a găsit utilă funcţio-
narea unui birou de turism sau măcar anga-
jarea unei persoane care să se ocupe de
promovarea reală a Buzăului. Buzăul nu are
nici măcar indicatoare spre monumentele is-
torice, sediile marilor companii sau spre insti-
tuţiile publice, deşi este ticsit până la refuz de
panouri publicitare”. Categoric, Paul Negoiţă
îşi iubeşte oraşul natal. Altfel nu se explică,
nu se motivează, seriozitatea şi onestitatea
cu care acesta tratează orice tematică referi-
toare la existenţa imediată a acestuia, într-un
limbaj decent, echilibrat şi convingător. Pe ul-
tima copertă a cărţii, Paul Negoiţă ne sur-
prinde plăcut încă o dată, dublând motivaţia
acestei cărţi de referinţă pentru virtualii cititori
buzoieni de acum şi de peste decenii: „În
<Marchitanii roşii> sunt adunate editoriale po-
litice care la vremea lor au încins spirite şi au
creat reacţii puternice. Sunt texte pe care nu
mi-aş fi dorit să fiu nevoit să le scriu. Lucrarea
intitulată Marchitanii roşii este carte pe care
unii nu o vor primi cu plăcere. Tematica îi pune
în dificultate. Au avut totdeauna ură faţă de
adevăr şi teama să privească în oglinda pu-
blică. Aş fi vrut, ca la aproape patru ani de
când au fost scrise unele editoriale,lucrurile
să aibă altă aşezare. Normal era ca ceea ce
am scris atunci să fie astăzi zăpada zilei de
ieri. Din păcate nu este aşa, de aceea, relua-
rea temelor nu este doar oportună, ci obliga-
torie”. Inutil să mai adaug că, autorul acestei
cărţi, fost candidat la funcţia de primar al Bu-
zăului, a avut parte, pe nedrept, de un adevă-
rat linşaj mediatic. Păcat! Cu câţiva oameni
de calibrul tânărului intelectual Paul Negoiţă,
Buzăul îşi poate reveni rapid din „somnul cel
de moarte”. Eu unul, dintr-un instinct istoric,
verificat în timp, pariez pe viitorul Buzăului din
sufletul şi mintea concretă a lui Paul Negoiţă!

Marin IFRIM Negoiță, Paul Iulius, n. 19.06.1975, loc. Vintilă Vodă, judeţul Buzău. căsătorit, doi
copii

Studii: Seminarul Teologic Buzau (1995); Facultatea de Teologie Ortodoxă (1999);
Facultatea de Drept (2001); Masterat – Administraţie publică (2003); Doctorat – Drept
canonic (2003)

Activitate profesională: 1998 – 2002 Preot parohia Gherăseni, Buzău; din 2002 –
Preot la biserica “Sf. Apostol Andrei” , Buzău; din ianuarie 2004 – Inspector de religie în
cadrul I.S.J. Buzău; 2005 – 2010 Inspector imagine, purtător de cuvânt al I.S.J. Buzău;
2008 – 2010 Inspector general adjunct în cadrul I.S.J. Buzău; din 2010 Director – Palatul
Copiilor, Buzău

Președintele Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, culte,
protecţie socială, sportive şi de turism.

Activitate editorială: colaborator la diferite publicaţii : „Glasul adevărului”, „Telegraful
român”, „Jurnalul naţional”, ziarul „Lumina”, cotidianele „Şansa”, „Opinia”, „Viaţa Buzăului”
etc.; din 2001 până în prezent a publicat peste 400 de studii de teologie, istorie, drept,
eseuri, editoriale, reportaje şi recenzii de cărţi.



Omul de zăpadă

Copii frumoşi, sînt Omul de zăpadă
Care-a văzut prea multe-n viaţa lui
Şi care mai aşteaptă doar să cadă
Pe el omătul Dumnezeului.

Nu mă mai pot juca precum odată,
Cînd nas de morcovi îmi puneaţi şi ochi
Din doi cărbuni, iar mătura stricată
Mi-o aşezaţi sub braţ ca pe-un deochi.

Acum vă las, fiindcă e-un rost în toate
Şi vreau s-o fac atîta cît mai pot,
În sens invers şi-ncet de a-i străbate
Poveştii mele albe drumul tot.

A fost frumos atîţia ani de zile
Să ne jucăm alături, nu-i aşa?
Definitiv rămîne scris pe file,
În cartea fericirilor de nea.

Cînd veţi vedea că nu mai sînt în locul
În care mă clădeaţi voi tot mereu
Veţi şti, mai mari, că-mi port în mine focul
Şi mă topesc după un plan al meu.

Că Omul de zăpadă e-o poveste
Ce din păcate are un sfîrşit,
Ca orice basm, dispare fără veste
Cînd timpul vieţii noastre-a-mbătrînit.

Veţi şti, de-asemeni, că am fost aparte
Şi că m-aţi plămădit din fulg ceresc,
Că frigul lumii îl simţeam ca moarte,
Plîngînd prin rîsul vostru pămîntesc.

Eu plec acum, cît încă mai e iarnă,
Prin încălziri globale mă disip,
Las viaţa voastră-ntreagă să discearnă
Trecutelor zăpezi frumosul chip.

Mă voi gîndi la voi întotdeauna,
Vă voi vedea-n paltoane şi galoşi
Şi voi simţi cum mi-aşezaţi cu mîna

Bulgări pe trup şi-am să v-aud voioşi.

Cînd veţi fi mari şi trişti şi singuri poate,
Cînd veţi uita frumosul nostru joc,
Din liniştea zăpezilor trădate
Vă voi aduce-n vis semn de noroc.

Iar de nu veţi avea nici somn în noapte
Şi un opaiţ va lumina la geam,
Eu, Omul de zăpadă şi de lapte,
Am să vă ning precum cînd ne jucam.

August în flăcări

O ultimă lună a verii de foc…
Din soare bălteşte mercur clocotit,
E timpul cînd rănile-n suflet se coc,
E timpul iubirii ce-n noi a murit.

O secetă-n firea întreagă e-acum,
Pîrjolul ne muşcă perfid şi total
Şi nu e scăpare pe nicicare drum,
Absente sînt apa şi noi, şi un mal.

Din lipsa de umbră se naşte infern,
E "unul" terestru infernul deplin,
Nevoia de dublu e sensul etern,
În lipsa lui totul e jar şi e chin.

Nici marea să vină aici lîngă noi
Şi valul s-arunce colacul lichid,
Şi tot n-ar fi bine, căci nu sîntem doi,
Ar fi, în răcoare, un salt invalid.

Nisipul se scurge, betoanele fierb,
Iar ceasul se-opreşte sub semnul fatal…
Ca spre o vedenie un muget de cerb
Înalţ către tine apelul final.

Mai e încă timp, şi o toamnă mai e,
Şi-o iarnă, pierduto, veni-va la rînd;
Să dăm un răspuns omenesc la de ce,
Întîi să-ncercăm reunirea în gînd.

Un august în flăcări – toridul sfîrşit
Al verii ce strigă stins către viaţă,
Sau poate acel început fericit
Al toamnei de azi, deschisă spre ceaţă.

Prea scurtele ierni

Ca lama unui brici mă taie raza
şi sîngerez cu boabe de argint,
mi s-a topit, a jilţului, speteaza,
răceala ei curată n-o mai simt.

Picioare de cleştar o iau la vale,
ce-a mai rămas din neguroase oşti,
cînd jilţul meu de gheţuri se prăvale
şi-ncepe anotimpul pentru proşti?

Nimic lumina şi nimic seninul…
Prinsesem pojghiţi aspre, de taiga,
mă oţelise la privire vinul,
pe care-l beam gîndind la dumneata.

Mai viscolea cu patimă de glonte,
mai nimereai să vii din cînd în cînd,
te aşteptam pe blănuri de arhonte
şi focul înmuiam, să-ţi fie blînd.

Au fost prea scurte iernile acelea,
acum nu mai e iarnă pe pămînt,
doar sufletul meu trist mai umblă lelea,
tot căutînd al iernilor mormînt.

Şi dacă tot va fi să fie soare,
şi poezii s-or scrie pe asfalt,
eu mă voi deporta unde-i ninsoare,
luînd Siberii vaste cu asalt.

Şi, poate-atunci, făcînd popas o clipă
să beau un ceai din caldul samovar,
te voi zări prin fumul gros de pipă,
pe care-o voi aprinde din amnar.

Te voi găsi, la fel şi tu, fugită
către limanul albelor zăpezi
şi-abia atunci, iernatică iubită,
de boala mea de frig ai să mă crezi.

Cartelul metaforelor 19aprilie - iunie 2017

Dragoş Niculescu - poeme
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Fiecare nouă carte tinde spre frumos,
încearcă să străpungă marginile esteticului, să
le depășească asemenea unei raze de soare
străpungând în zori de ziuă liniștea infinitului
nopților.

Biografia Danei Borcea poate constitui ma-
terialul unui roman întreg, prin atașamentul ei
față de problemele sociale, sacrificiul personal
pe care-l aduce față de nevoiași, față de cei
marginalizați, față de cei pe care soarta nu i-a
alintat.

Iată ce ne spune într-o mărturisire de
credință: „Activitatea mea de 13 ani, de aju-
torare a bătrânilor abandonați, reprezintă cel
mai bine idealul meu de viețuire- ajută dezin-
teresat, dăruiește-te celor în nevoie ca să atingi
plinătatea sufletului! Sunt convinsă că și binele
contaminează, nu numai răul, tocmai de aceea
îmi doresc să dau un ton în acest sens. O parte
din poezia pe care am scris-o este legată de
apropierea de suflet ce s-a creat între mine și
bătrânii din stradă de-a lungul anilor. Natura,
cerul, omul,  timpul, veșnicia și Dumnezeu sunt
preocupări constante în versul meu. Ce
reprezintă  poezia pentru mine? Deși am
renunțat la ea cu 15 ani în urmă, după o coa-
bitare profundă începută din clasele primare, a
revenit acum în forță. Când scriu poezie rup din
lăuntrul meu, versul mă împarte și mă adună
din nou pentru a da mai mult din mine celorlați.“

Acum, cu această carte, „Pe genunchii lu-
minii“ – titlu pe cât se poate de reprezentativ –
Dana Borcea se află la debutul editorial, cu
toate că mai publicase sporadic în câteva re-
viste și într-o antologie.

Poezia ei ritualică, de continuă sugestie,
provoacă stări metaforice de o adâncă trăire
lirică, implicit sentimentală, și nu în cele din
urmă profund socială.

Ridică-mi ochii către Tine Doamne/ Sau
vino Tu sub pleoapele-mi greoaie/ În Bărăgan
este festin de toamne/ Și mintea mea s-a-
ntunecat a ploaie/ Și mi s-au stins cuvintele-n
cenușă/ Aleanul mi-a încărunțit pe cale/ E
noaptea-ndoliată după ușă/ Iar zorile scriu
cântece cu jale/ Desprinde-mă din coasta
lumii Tale/ Să nu mai calc morminte de petale

Modalitatea de a se situa într-o expresie
modernă este conjurația dintre o reflecție de tip
heideggerian ( aș spune chiar noician), glisată
însă pe formulări modulare, care invită pe alo-
curi- prin construcțiile artizanale – mandalele,
în care fragmentul articulează întotdeauna în-
tregul, ca de exemplu în ultima strofă a poe-
mului „La margine de an”:

Cu cât murim mai des se vede cerul/
Sclipind în mii de lacrime căzute/ Iar în pu-
stiul iernilor misterul/ Zvâcnește către rosturi
nevăzute

Analiza poate fi extinsă, dorința de înnoire
trebuie apreciată oricând și în orice condiții,
chiar dacă dincolo de bunele intenții problema

poeziei nu ține doar de lupta cu vitregiile im-
puse de destin, de dinamica proiectelor poe-
tice, ci de faptul condiției apropierii poeziei de
cea a ființei.

Poezia se naște întotdeauna din relații in-
terumane, sociale, și nu în cele din urmă psi-
hologice, în cele mai firești condiții; la urma
urmelor, creatoarea săvârșește un act cosmo-
gonic, demiurgic, căutând prin frământări noi
valențe:

Din frământările atâtor gânduri/ Cu greu
se mai desprinde o idee/ Tot caută în inimă
intrânduri / Să-i dea tristeții iz de orhidee 

Tonul general al poeziilor, chiar dacă la
prima vedere nu pare, este elegiac, ca o
neliniște totală a existenței în care singura bu-
curie umană sunt cuvintele, cu care se pot
scrie poeme, cu care se pot întocmi - deopo-
trivă - rugăciuni și blesteme.

Poezia nu se face numai din emoții și din
cuvinte, materia primă fiind mici fraze interca-
late într-un global liric de un rafinament divin,
fie prin „toamne de umbrele rupte”, fie prin „zări
învăluite în singurătate”. Căutătoare de himere
topice, Dana Borcea aduce prin poezia ei un
elogiu atât literaturii în general, cât și limbii ro-
mâne în special, căreia îi descifrează unele
taine pe lângă care trec indiferenți atâția oa-
meni, atât de mulți poeți contemporani:

Dacă peste iarnă vom scăpa muririi/ Care
înălțime ne va rechema/ Suntem ca și iarba
supuși putrezirii/ Sau întindem aripi dincolo
de nea

Se cuvine să mai scoatem în evidență o
trăsătură a poeziilor din această carte, și
anume faptul că uneori poezia este cromatică,
vizuală, senzuală, palpabilă, constând în sin-
teze de culori, parfumuri, stări materiale și im-
ateriale. Arhitectura imaginii poetice, chiar dacă
pare câteodată că starea eului stă în centrul
atenției, putând fi vorba de subiectivizare în
poezia autoarei, mai adânc privită apare ca un
proces de obiectivare, de maturizare biologică
și spirituală, o aură de înțelepciune și de
înțelegere superioară a lumii.

Tonalitatea dominantă a poeziei Danei Bor-
cea este în primul rând descriptivă cu câteva
elemente elegic-misterioase. Alteori însă, în
mod surprinzător - în sensul pozitiv al cuvân-
tului - versurile sunt de o naivitate dezarmantă,
scoțând în evidență înclinația poetei spre ludic.

De menționat că poeta despre care vorbim
scrie o poezie pragmatico-filozofică, psiholo-
gico-socială, pornind de la realitatea imediată
și de la experiența de viață, ajungând la gene-
ralizări conceptuale căptușite într-un bogat lim-
baj metaforic.

Versurile sunt adesea o pendulare între na-
tural, firesc și artificial, fără sofisticări, înclinația
poetei fiind, fără discuție, spre social.

Există și sentimentul unei terori a istoriei
(după expresia lui Mircea Eliade), sau o teroare
a timpului care trece, însoțit de un destin im-
placabil, deopotrivă un destin al omului și al cu-

vintelor. Senectutea cu consecințele ei funeste
nu prea stă în atenția poetei.

Se mai zice că o altă dramă a omului
pornește de la faptul că cere probe materiale
lumii spirituale, divinității, și le obține prea arar.
Poezia este, cu siguranță, o asemenea probă
materială care se obține cu efortul minții, al cu-
getului, al inimii.

Oricât mă-ndepărtez mai mult mă adâncesc/
Fără puteri înot în lutul omenesc/ Mă strânge
noaptea-n chingi și veacul zbiară-n gând/ Am
sângele chircit cad visele plângând/ Nu știu
decât un leac al sufletului ars/ Orbirea
minților pe drumul către Tars/ Când voi vedea
din nou prin ochii zorilor/ Cu lacrimi să plivesc
poiana florilor

Poeta pare să aibă „combustie” pentru un
destin poetic întreg, iar „combustia poetică” nu
se adună prin zgârcenie, ci se obține numai și
numai prin risipire aidoma dragostei.

Poezia Danei Borcea refuză spectacolul.
E un „non-combat” pe toate fronturile, cuvintele
nu iau în posesie lumea, doar se descarcă de
ea ca să devină șoaptă, eventual grea „șoaptă
de plumb” socială. Iar șoaptele se pierd apoi în
vacarmul lumii. Viața e o nepotrivire de ideali -
tăți, de aspirații, numai frica este cea care ne
face asemănători.

Autoarea a ales să iubească lumea, mă-
surând-o în cuvinte. Uite, așa, o iei din aproape
în aproape, din cuvânt în cuvânt, până desco-
peri că totul din jur îți aparține. Dai nume lucru-
rilor din preajmă, spui florilor pe numele lor
intime, îmblânzești orice fiară cu un cuvânt pe
care îl trezești din visarea lui.

Între gând și iriși Un perete mut/ În ca-
meră toarce/ Timpul cu-mprumut/ Prin cren-
gile verii/ Năzuințe-n pârg/ Stau la soare norii/
Teii strigă-n târg/ Ies pe brânci din mine/
Chiar dacă mă dor/ Cântecul și țepii/ Tranda-
firilor

Poemele din „Pe genunchii lumii“ ne arată
că autoarea are o bogăție de lecturi asimilate
într-un excepțional fond de sensibilitate, până
la subtilele armonii ale unui curcubeu materia-
lizat în vers.

În carte apare ideea de sublim, dezvoltată
de un Fiedrich Schiller, unde aflăm un autentic
imn dedicat omului, fizic atât de ușor destruc-
tibil, dar cu o invincibilă putere morală în fața
nesfârșitelor primejdii. Sublimul nu se înteme-
iază nicidecum pe învingerea sau suprimarea
unei primejdii ce ne amenință, ci pe eliminarea
ultimei condiții, singura în care poate exista pri-
mejdia pentru noi; căci sublimul ne învață să
considerăm partea fizică a ființei noastre ca pe
un lucru natural exterior, care n-are nimic și în
niciun fel de a face cu adevărata noastră per-
sonalitate, cu eul nostru moral. Catharsis-ul e
cel care prin lacrimi ne purifică, ne curăță su-
fletul întru sublimul și frumosul care prin poem
ne desparte de patimi, de invazia acaparatoare
contingentului. Iată de ce fel de sublim dă do-
vadă Dana Borcea!

Christian W. SCHENK

Dana Borcea [i... un bob de lumin`
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Constantin Brãescu, un dramaturg 
(ºi) pentru  „Teatrul  G. Ciprian“

Au trecut 3 ani de la moartea ziaristului
şi dramaturgului Constantin Brăescu şi nici
măcar vreunul dintre foştii săi colegi sau prie-
teni nu  şi-a amintit de acesta. Lucrând la o
nouă carte despre Teatrul “George Ciprian”,
căutând prin arhiva mea personală, am dat
peste mai multe lucruri care să-mi reţină
atenţia şi, care, vrând-nevrând, m-au trimis
automat cu gândul la anii în care am lucrat
cu acest personaj inconfundabil. Ca ziarist,
era apreciat încă din perioada comunistă, iro-
nia şi sarcasmul micilor sale tablete făcând
deliciul cititorilor.Nu era un publicist de cursă
lungă şi nici nu-l caracteriza hărnicia.
Dimpotrivă. După 1989, scrisul său s-a diluat,
improvizaţiile de moment luând loc uluitoare-
lor intuiţii semantice din trecut. Mi-a fost şef
la două ziare. Nu s-a purtat tocmai colegial,
felul său de a face presă cu mâinile şi mintea
altora nu a fost prea corect. Manipula tot ce
era de manipulat. Nu vreau să aprofundez
această temă delicată. Cert este că, în ultimii
săi ani de viaţă, Constantin Brăescu devenise
un om izolat, absent la multe aspecte ale
realităţilor de zi cu zi, oarecum descumpănit
de întâmplările din jurul său. Doar ironia sa
subţire mai amintea de verva omului de
cultură din urmă cu câteva decenii. Avea
harul de a citi oamenii. Le dădea diagnostice
precise, neiertătoare precum verdictul unor
boli incurabile: “Dacă vrei să afle tot oraşul
ceva, spune-i lui X. El e campionul municipal
al bârfei”. Ţin minte cât de mult s-a bucurat
când a fost înfiinţat Teatrul “George Ciprian”.
Până să mă refer la aceste aspecte, reproduc
un scurt şi necesar CV al său, realizat de Ion
Aldeniu: “La 21 decembrie 1942 se năştea
Constantin Brăescu,  la Câmpina, jud. Pra-
hova (m. 12 mai, 2013, Bucureşti), aici a
urmat cursurile primare şi gimnaziale, apoi Li-
ceului militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza
(1956-1960), Şcoala de ofiteri de geniu din
Sibiu (1960-1962). Licenţiat al Facultăţii de
ziaristică (1979). Corector şi apoi redactor
principal la ziarul  ,,Viaţa Buzăului.”. A debutat
în revista „Viaţa Militară” (1960) cu poezie şi
proză. A publicat versuri în revistele
„Luceafărul”, „Familia” şi în antologii editate
de fostele Comitete judeţene de cultură. La
13 feb. 1990, editează ,,Suporter,” subintitulat
„Ziar buzoian de actualitate sportivă,” prima
publicaţie sportivă postdecembristă din
judeţul Buzău. Redactor şef al ziarelor ,,Se-
nator” (1990-1992) şi ,,Informaţia Buzăului.”
(prima serie, 1992). În 1993, în calitate de
consilier la Inspectoratul judeţean pentru

cultură (1992-1996), a editat ,,Mesager cul-
tural.”A fost director al cotidianului (apoi
săptămânalul) ,,Muntenia” (1996-1999). A
ocupat funcţia de referent la Centrul judeţean
de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi
Creaţiei Populare (ianuarie – mai 2000), me-
todist la Biblioteca Judeţeană ,,V. Voiculescu”
Buzău (din august 2000), de unde a ieşit la
pensie. În 1969 scrie piesa „Bustul”,
premiată, Dar care n-a fost agreiatăca debut.
A urmat „Secretul unui om de zăpadă” -
,,satiră virulentă îndreptată împotriva egois-
mului şi individalismului, spune Mihai Ispi-
rescu, piesa propune o dezbatere etică
tranşantă şi, nu numai atât, o subtilă

investigaţie psihologică într-un univers dra-
matic dens. Forţa acestei comedii e dată de
caldul optimism cu care autorul pune punct
unui lung şir de conflicte, soluţionate în favo-
area omeniei, în ultimă instanţă a vieţii”.Şi
Marian Popescu consemna în revista ,,Tea-
tru” (nr, 8 august, 1989), că ,,Secretul …con-
vinge de talentul comic al autorului, de
vioiciunea dramaturgului pe linia construcţiei
situaţiilor comico-dramatice.” ,,Autorul oferă
în «Secretul unui om de zăpadă», un material
interesant, dens dramatic, o creaţie cu
adâncă substanţă umană, valorificând origi-
nalul,” releva Virgil Brădăţeanu. Piesa a avut
o premieră absolută (6 iunie 1989), la Teatru
,,Mihai Eminescu” din Botoşani. Intrând şi în
fonoteca teatrului naţional radiofonic. Piesa,
în 1990, a fost încununată cu Premiul UNI-
TER. Dar, prima lucrare jucată este piesa do-
cument „Sentinţa se pronunţă azi”, pusă în
scenă la fosta sală „Moldavia” din Buzău, în
regia lui Constantin Codrescu. ,, Jucate în te-

atru de amatori, cu o plăcere reală şi un cons-
tant succes, peisele într-un act ,,Bustul”,
„Lapsus”, „Nu risipiţi cămilele!” – indicau  un
talent autentic, având simţul replicii şi al pro-
gresiei comice, dezvoltate nu numai ca o
masă spumoasă şi un haz contaminant, ci şi
cu o forţă satirică absolut remarcabilă. Tre-
când de la piesa într-un act la piesa în mai
multe acte, cu  alte structuri şi gradaţii
compoziţionale, autorul îşi caută propria-i
modalitate dramaturgică, propriul făgaş şi sti-
lul său comic,” consemna Victor Parhon în
Caietul-program, la premiera comediei ,,Se-
cretul unui om de zăpadă”, stagiunea 1989.
Tot Victor Parhon îl considera ,,un comedio-
graf de vocaţie care poate intra în circuitul
naţional al valorilor noastre dramaturgice.”
(rev. ,,Teatru”, nr. 6, 1989). Şi televiziunea a
montat în premieră piesa „Camera de gardă.”
Piesă care ,,l-a propulsat pe Constantin
Brăescu în eşalonul dramaturgilor cu replică
la scară... naţională.” (Dumitru Ion Dincă).
Constantin Brăescu este şi autorul volumului
de teatru ,,Comedii din epoca de aur,” scos
la Editura Tempus Bucureşti, în  2003”. În
1996, afând că vine director la ziarul “Munte-
nia” am preferat să mă transfer la Teatrul “Ge-
orge Ciprian”, vorbind cu el foarte deschis,
fără nicio supărare. Culmea,cât timp a fost di-
rector al ziarului, între 1989 şi 1999, a avut o
atitudine extrem de solidară şi corectă cu ac-
tivitatea noii instituţii, acordând spaţii tipogra-
fice generoase tuturor evenimentelor artistice
de aici. Venea la fiecare premieră, iar la in-
augurarea teatrului, am putut constata cât de
mult îl apreciau criticii, regizorii sau drama-
turgii de talia unora precum Valentin Silvestru
şi Tudor Popescu. I-am citit piesele. Am avut
multe şi lungi discuţii despre teatru. Era foarte
subtil şi, când venea vorba despre teatrul său
i se umezeau ochii. Dacă toată viaţa a impro-
vizat fel de fel de activităţi, când a fost să se
ocupe de teatru, de propriul său teatru, sau
de teatrul altora, dintr-o dată, Constantin
Brăescu devenea grav, atent la nuanţe, im-
plicat şi cu mintea şi cu sufletul. Un om de
cultură care nu ar trebui uitat, mai ales că, au
spus-o oameni mai interesanţi decât mine,
din branşă, piesele sale de teatru pot fi jucate
pe orice scenă din ţară, inclusiv la Teatrul
Naţional şi, mai ales, la Teatrul “George Ci-
prian” din Buzău. Voi reveni cu câteva
consideraţii despre “Comediile din epoca de
aur” – o antologie a dramaturgului Constantin
Brăescu, la apariţia căreia am pus şi eu
umărul, alături de Ovidiu Cameliu Petrescu şi
editorul Geo Stroe, directorul Editurii “Tem-
pus” din Bucureşti. 

Marin IFRIM



Marin Ifrim este un scriitor care s-a
dedicat scrisului de când se ştie. Imaginea sa
publică şi-a construit-o prin ani de muncă şi
seriozitate ca astăzi să vorbim despre noto -
rietatea sa de prozator, cronicar, poet, făuritor
de revistă precum este „Cartelul metaforelor".

„Cartea teatrului", 2016, evocări din
culisele Teatrului „George Ciprian", din Buzău,
confirmă faptul că în cazul lui avem de-a face
cu un scriitor ce poartă cu sine o mulţime de
amintiri din lumea teatrului pe care o cunoaşte
destul de bine.

Povestirile sunt scene reale din lumea
teatrului scrise cu limbajul chibuţăresc al
gazetarului decât al scriitorului despre care
niciodată spectatorul de rând nu va cunoaşte
cum decurg orele de repetiţie, programul de
lucru al actorilor etc.

Şi e vorba de întâmplări de când a bătut
primul gong în calitatea de maşinist 1996, şi
s-a dedicat acestei meserii, fără să se fi gândit
că va face purici. Şi nu că nu ar fi avut
calităţile necesare pentru acest post, motivul
era directorul teatrului... Din câte am înţeles,
între cei doi mai mereu se isca o şicană,
important era că amândoi se respectau şi-şi
lăsau loc de bună ziua. De cum a ajuns să
lucreze la teatru aflăm de la chiar autor: „În
1996, anul înfiinţării teatrului, eram redactor
la un ziar local. După o zi epuizantă, ajuns
acasă, privind liniştit din fotoliu emisiunea
postului tv. local, văd pe micul ecran un anunţ
privind organizarea unui concurs pentru
ocuparea unor posturi tehnice la Teatrul
„George Ciprian", un teatru care abia urma să
fie înfiinţat, deocamdată acesta existând doar
pe hârtie în faza de proiect.

M-am înscris la concurs şi am devenit
regizor tehnic al primului teatru profesionist
din Buzău. Povestea e lungă. Anul acesta,
teatrul „George Ciprian" a împlinit 20 de ani
de când subsemnatul a bătut primul gong, cel
al inaugurării", pag.5

Nu ştim dacă s-a gândit când a bătut
primul gong al teatrului „George Ciprian", cum
mărturiseşte, că are să vină vremea să scrie
despre timpul petrecut în compania unor mari
actori. Şi ziua aceasta a venit ca amintirile
sale să fie tipărite să ştie lumea că şi actorii
sunt oameni cu slăbiciunile şi lumea lor care,
pentru un simplu muritor, sunt fabuloase.

Marin Ifrim în „Cartea teatrului" a reuşit să
prezinte secvenţe din atmosfera teatrului
buzoian din cele mai picante şi mai atractive
pentru cititor. În mod sigur că dumnealui are
mult mai multe de povestit... Poate că într-o
zi ne va oferi o nouă carte cu noi scrieri din
lumea teatrului unde a lucrat aproape o viaţă
de om... Ar fi păcat să nu fie cunoscute, mai
ales că sunt scrise cu simţul povestitorului

nostim.
Şi că Marin Ifrim a avut noroc să fie

regizor tehnic şi să stea în preajma unor actori
mari ai teatrului românesc, prin in¬termediul
paginilor cărţii sale cititorii pot afla din sumar
cine sunt: Emil Hossu, Paul Ioachim, Tamara
Buciuceanu, Ştefan Bănică jr., Diana
Lupescu, Doru Octavian Dumitru, Adriana
Trandafir, Mircea Diaconu ş.a... Nostime sunt
întâmplările cu Tamara Buciuceanu care la
propunerea directorului Paul Ioachim să facă
un turneu prin câteva oraşe din ţară; când
aceasta a aflat că nu poate veni cabiniera
Rodica, scriitorul mărturiseşte, s-a aprins foc
şi era cât pe ce să nu mai vină nici
dum¬neaei. Văzând situaţia, autorul l-a
înduplecat pe director să-l lase să aibă un
dialog cu actriţa că nu mai aveau ce pierde:
„Cum m-a văzut, mi s-a şi adresat: «Ştiu de
ce ai venit, nici nu-ţi treacă prin gând, fără
Rodica nu merg în niciun turneu. Spune-i şi
lui Paul că nu mă răzgândesc sub nici o
formă»." Profitând de faptul că Rodica nu era
prin preajmă, mi-am intrat în rol, spunându-i:
„Dar eu ce am doamnă, chiar n-o să fiu în
stare să vă dau la mână obiectele acelea, ce
e aşa de complicat?" Era vorba despre 4-5
bluziţe colorate, un şal, un şirag de mărgele,
o umbrelă şi alte asemenea mărunţişuri, care,
ce e drept, trebuiau date într-o ordine anume
şi în câteva fracţiuni de secundă, la intrările şi
ieşirile repetate ale actriţei, încât publicul
putea avea impresia că asistă şi la un mic
moment de magie. Văzând că doamna
Tamara nu e dis¬pusă la niciun compromis,
am apelat la armele proprii ale actorilor,
adresându-mă acesteia foarte... teatral:
„Doamnă, mă jigniţi, chiar nu sunt în stare să
fac ceea ce face cabiniera dumnevoastră, nu
eu mă ocup de toate detaliile astea? Ce dacă
sunt bărbat, doar nu vă dezbrăcaţi în faţa
mea, schimbaţi doar aceste veşminte de
suprafaţă, în fugă... voi fi şi eu un fel de
bodyguard al dumneavoastră... Şi vă mai
spun ceva, am dezbrăcat destule femei, pe
dumneavoastră doar vă voi îmbrăca..." Şi zice
scriitorul bucuros de reuşita victoriei: „Mă
aşteptam să aibă o reacţie dură şi să mă dea
afară din cabină. A început să râdă, gustase
gluma, era luată cumva din arsenalul breslei.
Mi-a spus clar, dând din mâini şi răzând: „Du-
te şi spune-i lui Paul că s-a rezolvat, accept,
sunt de acord însă tot supărată pe el". M-am
dus la director, i-am spus că s-a rezolvat
„problema", şi nici nu am aşteptat să-i treacă
uimirea de pe faţă căci, îngrijorat de misiunea
mea de garderobier voluntar, m-am prezentat
la Rodica să-mi facă un instructaj mai
amănuţit a ceea ce trebuia să fac în culise. La
Buşteni, spectacolul a ieşit perfect, ocazie cu
care doamna Tamara s-a „împăcat" cu Paul
Ioachim, nu înainte de a-i spune că m-am

descurcat peste aşteptări şi că sunt „băiat
bun" (pag.5-6). Ce întâmplări formidabile şi ce
îndemânare artistică pentru scriitor. Citind
aceste rânduri, gândul ne-a dus la amintirile
regretatei artiste de la circul Krateyl din
Bucureşti, Amanda Lupaşcu. La un turneu în
Bulgaria, povestea dumneaei, toboşarul trupei
s-a îmbolnăvit şi cum nu vedea nici o ieşire
să iasă din încurcătură, Amanda, fiica lui
Krateyl, s-a îmbrăcat în bărbat şi a ţinut locul
toboşarului. La terminarea spectacolului
directorul teatrului bulgar nu a sesizat, abia
târziu de tot a aflat şi s-a mirat cum de o
femeie a putut să bată aşa de bine toba că
nimeni n-a observat lipsa actorului titular. Iată
că sunt situaţii care necesită rapiditate în
luarea deciziilor celor mai potrivite. Marin
Ifrim, spre cinstea teatrului „George Ciprian"
a făcut tot posibilul să nu clacheze spectacolul
de la Buşteni, reuşind să o convingă pe
marea artistă să-i fie garderobier.

„Cartea teatrului" nu este o carte despre
actori, este cartea unui scriitor cu haz,
compusă din amintiri de toate felurile, de la
bucurii personale, la tristeţi şi speranţe...
Toate trecătoare pe lumea asta precum
vremea florilor în rotirea repetată a acelor
ceasornicului, lăsând în urma lor ani,
generaţii, istorie...

O întâmplare care ne-a atras atenţia în
mod deosebit este cea a atitudinii necolegiale
a lui Fănuş Neagu faţă de actorul Paul
loachim, primul director al Teatrului „George
Ciprian", ce a lăsat în sufletul actorului un gust
amar... Iată ce scrie Marin Ifrim: „Aşteptam o
maşină de-a noastră în faţa Teatrului Naţional,
nu şi pe directorul acestei instituţii, la acea
vreme (n.n. 1998), nimeni altul decât inimi -
tabilul scriitor Fănuş Neagu. Ne-am pomenit
cu ditamai ursul, morocănos, ca de obicei,
urcând scările de la intrarea în teatru. Eu nu
am făcut altceva decât să-l salut, deschis şi
fără nicio mimică de cititor sau ascultător al
„strigătelor" sale de înger. Pur şi simplu îi
datoram respect pentru opera sa. Mai actor,
mai familiar, mai per¬siflant, dar şi dornic să-
mi arate ce înseamnă să fii coleg cu clasicii
în viaţă, domnul loachim i s-a adresat maes -
trului, strângându-i mâna şi neuitând să-l bată
diafan pe umăr: „Ce mai faci, măi Fănuş?".
Simulând o mimică de om uimit, dar şi de ins
ratat, Fănuş Neagu se opreşte în loc, de
parcă i-am fi auzit scrâşnetul pantofilor, îşi
înalţă capul dintre umeri, îl pătrunde insistent
cu privirea pe interlocutor, şi i se adresează
cu maximă seriozitate: „Paule, de când îţi
permiţi să vorbeşti cu mine la per tu?". În acea
secundă, am avut impresia că eu încă nu-l
cunoşteam pe Fănuş Neagu mult mai bine
decât Paul loachim. Am înţeles asta când am
văzut faţa lui Paul loachim. Replica lui Fănuş
i-a spart zâmbetul de pe faţa sa mai mereu
senină, arăta ca şi cum ar fi primit un pumn
în nas.

Pentru o fracţiune de secundă Fănuş
Neagu l-a tras pe sfoară pe actorul şi
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dramaturgul Paul loachim, apoi s-a amuzat şi
totul a intrat în normal", zice autorul conso -
lându-şi directorul, observând în ce situaţie a
fost pus de Fănuş Neagu în aroganţa sa... Am
asistat şi noi de multe ori la astfel de ieşiri
nedemne pentru un scriitor ca el. în mândria
lui de prinţ al metaforei, îi desconsidera pe cei
din jur.

Şi ca fin psiholog, Marin lfrim a căutat să
menţină sub control situaţia neplăcută pentru
Paul loachim, încercând să dreagă busuiocul
continuă: „Era de aşteptat să se poarte aşa,
ca un actor, că nu degeaba e directorul celui
mai important teatru românesc." Paul loachim

a fost de acord, însă, simţeam în comporta -
mentul său, că încă îl frământă viteza cu care
Fănuş Neagu îl lăsase fără rolul principal".
(pag. 37)

Într-adevăr, poate că actorul s-a consolat
cu vorbele mângâiose ale povestitorului, pe
moment, rana din suflet numai el ştia cum îi e.

„Cartea teatrului" mai beneficiază de o
serie de Scrisori, interviuri cu oameni de
teatru interesanţi pentru terapia cititorului de
a afla şi altceva din biografia intervievaţilor,
despre succesul lor la public, despre munca
depusă pe scenă, despre im¬portanţa rolurilor
şi spiritului de echipă între colegi şi actori.

Marin lfrim chiar dacă a scris această
carte cu prilejul împlinirii a 20 de ani de
existenţă la Buzău a Teatrului „George
Ciprian", premeditată sau nu, este o pagină
de literatură vie, frumos ordonată de la format,
copertă, până la conţinut.

în încheiere îi sugerăm autorului, dacă
are intenţia să tipărească o nouă ediţie, să
insiste mai mult pe datele bio-bib-liografice ale
actorilor şi pe mărturiile acestora, va da mai
multă credibilitate povestirilor şi strălucire
lumii teatrului pe care o cunoaşte destul de
bine, iar cartea sa merită să fie inclusă în
colecţia cărţilor dedicate teatrului românesc.

Sankt-Petersburg
Lui Nicolae Boghian

Astăzi am doar patru chei,
sunt în criză de femei,
dar mă venerează una,
a respins din nou arvuna,
nu suport să fiu perfid,
am să mă îmbrac în vid,
să observ priviri sticloase,
ce pătrund iar până-n oase,
printre verbe mă sărută
și tot strigă că-i pierdută...
Nu mai vreau clipe deșarte,
cu trăiri cam desfrânate.
Pelegrin printre idei
îi aduc floarea de Stei,
e sub formă de momeală
învelită în beteală,
inima din nou palpită,
e sătulă de ispită,
între vers și fantezie,
mă reîntorc la poezie.
Nu suport iar blasfemie...

Voi zidi în timp un burg,
undeva în Petersburg.

Marius C.Nica

REGULAMENTUL CONCURSULUI 
DE CREAŢIE LITERARĂ 

PENTRU ELEVI
„CONSTANTIN PETCU”

Casa de Cultură a Sindicatelor Buzău, în colabo-

rare cu Asociaţia Culturală „Renaşterea Buzoiană”,

Fundaţia Academică „V.Voiculescu”, Teatrul ”George

Ciprian” și Centrul Cultural ”Alexandru Marghiloman”

, organizează, în ziua de 14 mai 2017, cea de-a XVIII-

a ediţie a Concursului de Creaţie Literară pentru Elevi

„Constantin Petcu”. 

Pot participa elevi din învăţământul primar, gim-

nazial şi liceal din judeţul Buzău.Vor fi acordate premii

din partea instituţiilor menţionate mai sus, a unor

publicaţii literare şi edituri. Lucrările pentru concurs,

constând în poezie, proză, eseu, maxim 5 pagini, vor

fi trimise în formă exclusiv electronică, pînă la data

de 16 aprilie 2017, pe adresa: 

cartelulmetaforelor@gmail.com

Pot participa inclusiv elevi care  au debutat în

volum individual. Fiecare concurent trebuie să trimită

un scurt CV şi o adresă de contact. Festivitatea de

premiere va avea loc la data de 14 mai 2017, ora

10,00, la redacția revistei ”Cartelul metaforelor”, la

Casa de Cultură a Sindicatelor Buzău, laureaţii ur-

mând a fi anunţaţi în timp util.



Cu ceva vreme în urmă, semnalând
şarja editorială ivită sub sigla Zedax-ului foc-
şănean, lansând „la pachet”, cu sprijinul Pri-
măriei, vreo douăzeci de autori, evidenţiam
meritele neobositului Gh. Neagu, un „remor-
cher” al vieţii literare din zonă. Evident, în
urbea vrânceană apar câteva reviste şi se
„cioncesc”, într-o febrilă efervescenţă, gru-
puri potrivnice; lesne de bănuit, asperităţile
nu ţin atât de platformele (programele) lite-
rare în conflict cât, îndeosebi, de rivalităţile
nedomolite ale unor autori, prinşi în aprige
bătălii la (de) cafenea. Şi, bineînţeles, zgo-
motos preocupaţi de întocmirea unor clasa-
mente locale, „de azi pe mâine”...

Păstorind Oglinda literară, implicându-
se în varii acţiuni, luptându-se cu „forurile”,
Gheorghe Andrei Neagu este un infatigabil
animator. Am fi însă nedrepţi dacă, lău-
dându-l pentru risipa de timp şi energie, am
ignora prestaţia sa scriitoricească, într-o
dublă ipostază: de poet şi de prozator. De-
altminteri, cine vrea să afle amănunte des-
pre viaţa Festivalului Duiliu Zamfirescu
(„dispărut” în 2008), despre activităţile ce-
nacliere învolburând lumea scriitoricească
poate răsfoi cu folos cartea întocmită de
„cronicarul” Mariana Vicky Vârtosu, Şapte
ani spre un Tibet (2009), un veritabil „Jurnal
de cenaclu”, reconstituind – bilanţier – at-
mosfera acelor ani. Negreşit, nemţeanul
nostru (n. 14 septembrie 1949, în Sofroceşti
- Trifeşti) era în fruntea iniţiativelor, veritabil
leader, suportând consecinţele, şi ele previ-
zibile (aversiuni, cruciada anti-Neagu). Ini-
mos, generos, publicând pe toată lumea în
Oglinda literară (ivită în 2000), bătând pe la
porţile editurilor, acceptând flotanţii şi zur-
bagii cenaclului, trecut prin experienţe ma-
sonice, focşăneanul (din 1976!), o vreme
chiar bucureştean, îngrijindu-se, în lumea
silvicultorilor, de revista Silva „preţ” de vreo
trei ani, Gheorghe Neagu, aşadar, a răzbit
greu.

Poetul cu acelaşi nume s-a dezvăluit
mai târzior. Nunta neagră, de pildă (apărută
în 2010, în cinci limbi de circulaţie) s-ar vrea
o baladă cultă (suntem avertizaţi!) pe traseul
fericire-nuntă-extincţie, în siaj eminescian.
Fie că o acceptăm ca versificare postroman-
tică (cf. George Anca), fie că o înscriem ro-
mantismului ezoteric (cum sesiza, cu
îndreptăţire, Oana Dugan), eminescianismul
ei difuz dar şi intertextualitatea sunt de ne-
tăgăduit. O lectură „vigilentă” propunea şi
Iulian Bitoleanu, pornind de la motivul aş-
teptării, împins „în pragul tainei”, descope-

rind descriptivismul magic, antropomorfiza-
rea, ambiguizarea („mirele e altul”), calchi-
ind finalul pe reţeta tragediilor antice, final
hotărât, se ştie, de „zei”. Poemele din La-
crima iubirii (tot în 2010) vorbesc despre în-
singurare; protagoniştii, „obosiţi de pierderi”,
striviţi de timp se înfăşoară „în mantii / de
singurătăţi”. Tonalităţi moi, aşadar, o viziune
melancolizată, cadrul naturist proteguitor,
suferinţa romantică, abstragerea etc. ar de-
fini gravitaţional acest univers motivic al
poetului. Prozatorul Neagu, în schimb, are
antecedente, nu este nicidecum „de ultim
moment” (cum credea I. Rotaru, semna-
lându-i transtextualismul). Avem de-a face
cu un prozator viguros, de paletă largă, cul-
tivând cu predilecţie genul scurt, aparent na-
turist, atras de utopia neagră (cronotopul
postumităţii), nota un cititor atent-penetrant
precum Theodor Codreanu. Şi vădind, în
imaginarul său narativ, chiar „ostentaţie sim-
bolică” (cf. Marian Popa). Purtătorul de
cruce (2009), o antologie de autor, probează
convingător această degradare a simbolu-
rilor într-o vreme haotică, confuză, dezvră-
jită. Să ne amintim apoi de odiseea unui
manuscris hăcuit (Arme şi lopeţi, un roman
de tinereţe), trecut prin furcile caudine ale
cenzorilor, tipărit abia în 1997; şi din care un
fragment fusese găzduit în volumul colectiv
Zece prozatori, apărut la Albatros (1987).
Hărţuitul autor propunea acolo, într-o fra-
zare scurtă, de mare francheţe, într-o tona-
litate sumbră, portretul unei epoci,
fructificând experienţa unor luni de armată.
Un realism „jos”, crud, neglijent, coborât în
lumea bărbaţilor („capete cazone”) chemaţi
„sub arme”, în care colţosul Mitiţă Şoican
participă, traversând seisme erotice, la
„epopeea” Transfăgărăşanului. Templul iu-
birii (2007) creşte sub acoperişul parabolei,
dezvoltă antitetic secvenţe esopice, de re-
zonanţă biblică, aspirând la arhetipal. Prinţul
Omedeu îndeamnă la spinoasa „Cale a Spi-
ralei” în vreme ce rivalul Mefeu vrea o cale
„mai lesnicioasă”. Să observăm, esenţial, că
în pofida titlului ispititor, prozatorul nu ur-
mează facila reţetă a romanului consumist,
cel care ar fi vestit, zic voci prăpăstioase, in-
trarea în postliteratură! Intensitatea aştep-
tării (a primăverii), de pildă, prilejuieşte o
delicioasă infuzie lirică şi propune proiecţii
onirice, potenţând miza epică.

În fine, volumul de faţă, Războiul muş-
telor, era şi el un proiect mai vechi. Ar fi tre-
buit să apară, aflăm, la editura Dominor, prin
2007. Poate că întârzierea i-a priit; lăsat la
dospit, „revizitat” (cu un termen la modă),
orice manuscris poate fi îmbunătăţit (sau

„stricat”, se mai întâmplă). În cazul nostru
semnalăm reuşita (certă), pe tiparul ştiut, cu
două proze excepţionale (după gustul nos-
tru), plonjând în fantasticul miraculos. Avem
în vedere textul botezat Maria şi, negreşit,
proza titulară.

De regulă, notaţiile sunt telegrafice, cu
deviaţii epice, demetaforizate iar finalurile
şocant-imprevizibile. Un pahar cu lapte cre-
ionează un peisaj apocaliptic, coşmaresc,
într-un oraş panicat şi coloane de fugari „po-
pulând” creierul unui ins ulceros, ieşind din
somnie. Alte proze radiografiază întâmplări
în mediul bucureştean: în Mijoarca dispune
Dorel (un copil), în Moartea peniţarului, Cri-
stian, poet rebel, uitat de prieteni se spân-
zură iar autorul, coborând în imediatitate,
foloseşte şi nume reale din mediul scriitori-
cesc; în Lumină şi întuneric, Gheorghe
Lăţoi, „nevorbitor” după un accident, sanc-
ţionat că nu participă entuziast la măreţul
spectacol de la aeroport, îşi recapătă vorbi-
rea dar devine surd, dispărând după o
pneumonie galopantă; Galovinele narează
un experiment bizar iar în Comoara directo-
rul Tiubeteică, comunist adevărat, chemat
la BOB, nu vrea să „umfle” realizările. Unele
texte cad în melodramă (v. Ochii sau De la
stânga la dreapta), altele ne transportă în
alte epoci (Insula damnaţilor, în vremea lui
Napoleon sau Pământ violet, la Roma, în
compania sclavei Geea, devenită statuie).
În fine, în Calculatorul ne întâlnim cu o Na-
taşă Bush, într-un cărucior nichelat, devali-
zând conturile; Tache Mindir călătoreşte în
Brazilia şi, muşcat de o insectă, are accese
de furie; în Manolică, un locotenent vigilent
suspectează un transport de apă (scăldă-
toarea mortului, de fapt). Pepita evocă su-
ferinţa bătrânului Constantinidis, inert,
spitalizat după moartea „cucoanei” (tânără,
asaltată de curtezani) şi, mai ales, reacţiile
cocker-ului, acompaniindu-i durerea. Maria,
admirabil construită, cum spuneam, culege
întâmplări neverosimile, proiectate într-o lu-
mină crepuscu lară, întreţinând - cu o abilă
regie - atmosfera unui fantastic miraculos.
Dacă Mitiţă (vezi În gazdă) voia să cuce-
rească târgul Romanului, tot acolo (loc drag
scriitorului, bănuim, de pe vremea studiilor
liceale) nimereşte Adrian, un fel de spiţer cu
studii berlineze, scăpat de front şi găzduit
de un popă; şi care provoacă în târgul po-
pulat de refugiaţi, prin prafurile şi soluţiile
aruncate, un veritabil „sfârşit de lume” prin
invazia uriaşelor muşte, adevăraţi monştri.

Un volum, aşadar, care se îmbie lecturii,
explorând medii felurite, mixând frazarea
alertă, imprecaţia romantică cu rafalele sar-
castice ori retorica nihilistă, cochetând cu
fantasticul. Şi care probează, indubitabil, că
avem în Gheorghe Andrei Neagu un proza-
tor viguros, cu acumulări lente, urcând acum
impetuos în topul celor hărăziţi a lăsa urme.

Cartelul metaforelor 24 aprilie - iunie 2017

Adrian Dinu RACHIERU
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Un literat deosebit, disp`rut la nici 30 de ani, 
şi uitat prea devreme: Gheorghe Popovici 

„Poet talentat, de o rară sensibilitate
sufletească, Gheorghe Popovici a dispărut
dintre cei vii, înainte de a împlini 30 de ani,
intrând treptat în anonimat şi rămânând doar
în amintirea familiei şi a câtorva prieteni şi
cunoscuţi.“

Atât istoria, cât şi critica literară l-au învă -
luit într-o regretabilă uitare, poate şi numai
pentru faptul că a fost insuficient cunoscut,
deşi era un pasionat al condeiului, a fost in-
clus şi într-o antologie a poeziei româneşti
interbelice, sau poate şi pentru faptul că
structura spirituală, caracterizată printr-o
deosebită modestie, l-a sortit pleiadei «uita -
ţilor»”. 

În primăvara lui 1907, când focul marei
Răscoale mistuia în flăcări tot ce fusese adu-
nat cu sudoarea însângerată a mulţimii, se
năştea, într-un cătun uitat de lume (Hîrja
Bacăului), pe frumoasa Vale a Trotuşului, cel
care avea să elogieze tragicul eveniment în
poezia  ,,Cerşetorul”: Pe coline, pe şesuri şi
pe văi/ E numai os şi sânge scurs din mine/
În crunte şi sălbatice bătăi. Fiind obsedat de
obârşia sa ţărănească, surprinde, peste ani,
imaginea sumbră a ţăranului din care
izbucneşte lava vulcanică a dorului de liber-
tate: Azi zdrenţe îmbracă trupul meu/ Şi-n
pieptul zvâcnitor de clocot mult/ Ard dinţii
vremii, vitrege mereu.  În familia lui Ştefan
şi Mariei Popovici, săteni cu o situaţie
precară, care au crescut 5 copii, poetul n-a
avut parte de căldura căminului părintesc,
tatăl moare departe de meleagurile
trotuşene, în 1913, mama se stinge de tifos
exantematic, în 1917, atunci când trupele ro-
mâne apărau cu îndârjire poarta Oituzului.
Este lesne de înţeles, câtă suferinţă a îndu-
rat poetul şi fraţii săi prin destrămarea
prematură a familiei. Aşa se face, că poetul
e nevoit să colinde îmrejurimile Hîrjei, avind
grijă de vitele unei matuşe ,,binevoitoare”,
care-i asigura traiul zilnic. Asfel, poetul se
contopea cu natura: Trăiesc ca floarea-soa-
relui în câmp/ Uitat de ea în soare şi în timp/
Legat adânc de lut, prin rădăcină/ îmi leagăn
nimb de aur, în lumină. Nici fraţii săi n-au
avut parte de o soartă mai bună, fiind luaţi
de rubedenii ,,grijulii”, pentru aceleaşi sco-
puri. Rămânând fără nici o mângâiere, în

simplitatea deplină a naturii, poetul imploră
chipul minunat al mamei: Prin vraja serii albe
când treci nepăsătoare/ N-auzi cum strigă
doru-mi nebun  de aşteptare?/ El singur
luptă în taină şi tremură-n tăcere/ Şi câte nu
ţi-ar spune! Şi câte nu ţi-ar cere!

Căci delicateţea canalizată spre vis, sen-
sibilitatea aleasă, vibraţia intensă a sufletului
în faţa farmecului din natură sunt elemente
asmilate în singurătatea câmpului, singurul
martor al durerii: Coboară lină înserarea/ Pe
câmp, pe văi, pe colini mute/ Coboară lină
ca uitarea/ Pe rănile abia trecute.

Poetul ar vrea să descopere cărarea cea
bună a vieţii: Alerg stingher pe drumuri
neştiute/ Nu-i nimeni să-mi lumineze în cale.
Gheorghe Popovici va imortaliza momentul
dezrădăcinării definitive de ţinuturile natale,
în catrenul ,,Năframa”: Trei stropi de sânge
pe năframa mea/ Trei stropi de sânge răsăriţi
anume/ Ci aide suflete, porneşte în lume/ Iu-
birea ne-a murit pe undeva.

Conştient de neliniştea interioară, de
imensa cantitate de impresii acumulate,
care-l tulbură, aşa încât muza poetică în-
cepe să-şi  ceară dreptul la autodevenire,
acum poetul ar vrea ca ,,perlele şi
mărgăritarele”, ce mustesc în inconştient, să
fie exilate: Eu ştiu că-n mine ca într-o mare/
Port perle şi mărgăritare/ Că-n fundul apelor
bătute/ Posed comori necunoscute. Ar vrea
să descopere cărarea cea bună a vieţii:
Alerg stingher pe drumuri neştiute/ Nu-i ni-
meni să-mi lumineze în cale. Învăţătorul său,
Gheorghe Bejan, care-i descoperă
inteligenţa, ,,îi luminează calea”, încriindu-l
la Şcala Normală din Bacău în 1918, pe care
o va absolvi cu rezultate excelente, în 1924.
După terminarea şcolii normale, pasiumea
poetică şi cea de dascăl se complinesc re-
ciproc, cerând numirea ca învăţător în Ar-
deal. Astfel, bucuria împlinirii visului: Vreau
sandalele de aur şi toiagul pribegiei/ Să co-
lind, frumoasă ţară, toate plaiurile tale/
Munţii-nalţi să ţi-i cutreier, văile patriarhale/
Satele, flori scuturate, pe covoarele câmpiei.

Rămânând trei ani în ţinutul Zalăului, po-
etul îşi va scoate în regie proprie, la nici 18
ani, prima plachetă de versuri, ,,Poezii,”
1925, la Editura ,,Luceafărul,”din Zalău.

În toamna lui 1927, poetul este numit
învăţător în judeţul Buzău, profesând în anul
şcolar 1927-1928, la Lopătari, în anul şcolar
1928-1929, la Fundătura Nehoiului, iar din
1929 până la sfârşitul vieţii, în satele
Stănceşti şi Ciocârlia, com. Vadu Paşii. 

Poetul, împreună cu publicistul şi proza-
torul Dumitru Sîrbescu-Lopătari şi învăţătorul
Dobre Cristea, redactează, într-un interval

scurt, peste 20 de manuale şcolare, desti-
nate învăţămmântului primar.

În 1931, poetului îi apare volumul de ve-
suri ,,Poemele iubirei mele,” pe copertă citim
o dedicaţie: ,,Închin acest volum învăţătorilor
–mucenici ai iubirii de adevăr, lumină şi sa-
crificiu. Volumul se deschide cu poezia
,,Învăţătorilor”, din care cităm: Pe uliţele sa-
telor umile/ Semănători de adevăruri grele/
Noi ne târăm ca umbre vii/ Şi ne îngropăm
iluziile în ele. Despre ,,Poemele iubirii mele”,
Pompiliu Ionescu va scrie în ,,Vocea
Buzăului, ” nr. 11-12, 28 mart.1931, p.1, art.
,,O schiţă, o carte, o revistă.”

Când îşi pregătea cel de al treilea volum
de versuri ,,În câmp”, o boală necruţătoare
îl doboră, aşa că, în septembrie 1936, este
internat la spitalul de neurologie din
Bucureşti. În revista ,,Vlăstarul.” Nr. 7-8, sep.
oct. 1936, Clemenţa Beşchea scrie art. Gh.
Popovici: ,,În câmp” (despre vol. ,,Ceea ce
place îndeosebi e decenţa expresiei, armo-
nia şi claritatea versului.” După apariţia vol.
,,În câmp”, poetul anunţa pregătirea unei cu-
legeri populare sub titlul ,,Legende şi poves-
tiri buzoiene,” ce nu vor mai apărea
niciodată, deoarece într-o zi apăsătoare de
iarnă -16 dec. 1936, tot noianul de gânduri
şi doruri, tot zbuciumul de dureri şi bucurii,
care vor fi frământat fruntea poetului, s-au
risipit ca mireasma florilor. Profesorul şi po-
etul D. Nestorescu îi va dedica un necrolog:
,,In memoriam” (Gh. Popovici: ,,De dispariţia
unui suflet ca al lui... nu mă poate mângâia
nimic”), în rev. ,,Vlăstarul”, nr. 1-2.ian. feb.
1937, p.1-3.

Poetul Gheorghe Popovici a debutat pu-
blicistic în ,,Vlăstarul” (1928), în nr. 9-10. nov.
dec.1931, reţinem art. ,,Răsfoind cărţile di-
dactice” (,,mai multă atenţie tehnicei şi
ilustracţiilor din cuprins”), a colaborat la:
,,Revista învăţătorimei române” (cu versuri
şi proză), ,,Sfatul sătenilor” (cu editoriale,
pamflete, versuri). ,,Vocea Buzăului” s.a. 
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Motto: ,,Tot mai adânc, în noap-
tea grea/ Cu valurile ei mă îngrop/
Greu pică deaspra mea/
Nemărginirea, strop cu strop”. 

(Epitaf, de Gheorghe Popovici)

Ion ALDENIU
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În mărinimia ei, viaţa ne oferă uneori sur-
prize la care nu avem curaj nici să visăm. O
asemenea plăcută înconjurare cu bunăvoinţă
a venit către mine, din partea Măriei Sale
Viaţa, zilele trecute. Pe nesperate şi pe
neaşteptate, am fost invitat la Roma. Vestea
m-a buimăcit. Încă din copilărie, de când
învăţam la şcoală despre războaiele daco-ro-
mane, am visat să calc pe urmele lui Traian
şi ale altor împăraţi ai Imperiului. Vise de
copil, care nu s-au împlinit până la vârsta mea
şi nu speram să se mai împlinească.

Şi a venit deodată, dirijată, desigur, de un-
deva, de sus, Măria Sa Viaţa şi, în mărinimia
ei, m-a trimis la Roma. Nu singur, în compa-
nia scriitorului şi editorului Trandafir Sîmpetru. 

Cum am fost întâmpinaţi de fantastica
Roma, de oamenii ei, ce am văzut şi ce am
simţit când i-am străbătut, până la epuizare,
minunile care umplu ochiul de frumos nu
poate fi spus în câteva cuvinte.  Voi scrie, mai
târziu, după sedimentarea imaginilor şi mai
ales a sentimentelor, despre impresiile cu
care am plecat din fantastica metropolă
italiană. 

În rândurile de faţă vreau doar să mulţu -
mesc din inimă pentru felul cum am fost pri miţi,
cum am fost ajutaţi să înţelegem farmecul,
tainele, splendorile Romei, să înţe legem firea
oamenilor ei, care îi face atât de înalţi. 

Se spune, când vine vorba de fericire, „Et
in Arcadia ego” ( „Şi eu am fost în Arcadia”).
Eu pot să spun, după ce Viaţa s-a arătat atât
de mărinimoasă, „Et in Roma ego”.

Dumitru DĂNĂILĂ

ET IN ROMA EGO
urbancolia

poem recenzie

mi-a luat o după-amiază întreagă
o bucată bună din seară
4 cafele şi aproape un pachet 

de Camel galben
să dau gata Urbancolia
lui dan sociu

intoxicat de cofeină şi nicotină
am luptat câteva ore bune
cu această lungă diaree existenţială
de vreo 200 de pagini
despre dragoste, singurătate şi delir

pe la începutul serii
pe când mă apropiam încet
de finalul romanului
mi s-a aplecat de la prea multă cafea

şi a trebuit să cobor la cramă
de unde m-am aprovizionat
cu trei sticle de vin
pentru a face faţă restului de lectură
şi ce mai rămăsese din zi

dar e prima carte adevărată
pe care am citit-o
în ultimii şase ani
lucru care nu mă lasă deloc indiferent

senzație
uneori
mi se strânge inima
atât de tare
în piept
încât nu mai pot
respira

atunci îmi vine să smulg
pielea
de pe mine
să ajungă aerul
mai uşor
în suflet 

Mâinile care îți dezleagă furnicăturile din palme
e în mine ceva ce nu e al tău nici al meu
e al femeii din șoaptele nopții
eu modelez lutul pe care ea îl frământă cu tălpile pline de poezie
vor crește flori de colț acolo unde n-am îndrăznit să urc
aștept să-mi recunoști
mâinile care îți dezleagă furnicăturile din palme
sau poate paginile captive în ceasul care se destramă
odată cu femeia și anotimpul sărat

Dumnezeu pășește pe suflet și spune zilei din colivie să iasă în mulțime
ziua ascultă și rupe tăcută hainele indiferenței
picioarele mulțimii ating cerul și pământul bea din luna prinsă în poem
pâlcuri vineții trăiesc încă din umbra poveștilor
se hrănesc amorf și brațele lor ceartă cuvintele
pentru că dor și nimeni nu are nevoie de suferință
copilul iese din mijlocul lor
privește tălpile și umerii dansând ca o nălucă
unde mergem, tată?
nicăieri, răspunde vocea vineție
și noaptea împinge umerii copilului înapoi în beznă.

femeia poemelor mele nerostite ține copilul strâns în brațe
îngână un cântec de leagăn și vocea i se pierde într-un hohot crud
pesemne a uitat să coboare visele din nuc
mâinile tale o cuprind la mijlocul întrebărilor
rămase orfane.

Orfan nu e cel fără mamă sau tată
e cel fără de țară când dumnezeul dinăuntru tace
se aud susurând demonii apelor se aud lacrimile aceluia căzând în râu
ca bănuții văduvei în paginile unei biblii
așa te-am cunoscut când pe fundul sufletului mai era doar o monedă 
și aceea nu era aur sau argint
era poem și poemul creștea din nimic
până nu s-au mai auzit izvoare sau văi curgând prin mine
ai pus luna înapoi în pahar și cerul se vedea curbat de acea înțelegere 
când doi prieteni își dau mâna înaintea morții și ochii lor îmbrățișează stânjenit
anotimpul pierdut în silabe atât de mici 

copilul femeii mele le știe
copilul poemelor mele nerostite întinde cerul aidoma unui curcubeu
zăpezile curg din pleoape 
și nu mă tem.

Mihaela BOBOC

Adrian CREȚU
poeme



Se înţelege din frumosul poem blagian că din-
colo de caracterul uman, construit, al unei limbi,
aceasta, ca şi limbajul, are şi o dimensiune sacră,
metafizică. Meta-limbajul arată că limba nu e o
simplă făcătură omenească.

Atitudinea adecvată în faţa dimensiunii sacre
a limbii este tăcerea, care după Sf. Isac Sirul este
limbajul veacurilor viitoare, şi care este, între al-
tele, starea de mirare în faţa tainei. Tăcerea este
şi o expresie a covârşirii, şi gratitudinii pentru limba
ce ni s-a dat şi astfel ea are un caracter doxologic.

Legătura tainică dintre limbaj şi tăcere este su-
perb formulată de Meister Eckhart atunci când zice
că Dumnezeu este un Cuvânt la capătul tăcerii.

Limbă şi identitate
Aşadar, adâncul tăcerii divine izvodeşte Lo-

gosul, iar noi suntem făcuţi după chipul lui Dum-
nezeu, suntem făptură – cuvânt – cuvântătoare,
având în noi în mod ontologic capacitatea limba-
jului câtă vreme fără Logosul divin „nimic nu s-a
făcut din tot ce s-a făcut” (Ioan 1,3).

Şi aşa cum fiecăruia i s-a dat o sumă de daruri
personale, tot astfel limba şi capacitatea de comu-
nicare, pe lângă faptul că sunt daruri comune, sunt
totodată oferite şi individualizat, personal şi per-
sonalizat.

Cu alte cuvinte, aşa cum capacitatea
personală de exprimare face parte intrinsecă din
identitatea cuiva, la fel, trecând pe alt plan, limba
neamului tău este unul dintre cele mai puternice
elemente identitare atât la nivel de grup, cât şi la
nivel personal.

Identitatea este o valoare fundamentală în
viaţă. Totul începe cu ea şi sfârşeşte cu ea, de
aceea, limba, ca element identitar esenţial este
atât de importantă în definirea de sine, care
definire generează apoi un mod de a fi.

De aceea Anoushka von Heuer spunea că
limba este casa fiinţei. Limba poate fi concepută
ca loc de refugiu, ca un cuib unde te poţi adăposti,
unde te simţi protejat, hrănit.

Fiind locul pe care îl numim „acasă”, limba ne
este mai fidelă nouă decât îi suntem noi ei. Chiar
atunci când cineva o reneagă, precum Fiul risipitor
casa părintească, şi o părăseşte, ea este acolo cu
el şi în el şi îl ajută ca în final să schimbe direcţia
şi să revină, căci aceasta este puterea fenomenu-
lui numit „acasă”.

Aşa cum spune un scriitor american: „Acasă
este locul de unde, când creşti, vrei sa pleci, şi
unde, când îmbătrâneşti, vrei să revii” ( John Ed

Pearce).
Deci, chiar în condiţii de criză, de răzvrătire,

de renegare a casei părinteşti, a limbii părinteşti,
ea, casa, limba, nu poate fi izgonită din adâncul
fiinţei, din identitatea ta autentică profundă. Cam
aşa cum frumos spune un poet român: „Când ne
uram, ne mai lega ceva”.

Uitarea limbii – alienarea
Totuşi, atunci când se întâmplă ca cineva să

uite limba strămoşească, cu toate că aceasta nu-
l uită pe el, consecinţele sunt dramatice. A uita
limba strămoşilor înseamnă a adopta o existenţă
fabricată, superficială, care nu va fi niciodată a ta
şi în care nu vei fi niciodată tu însuţi.

Îndepărtatrea de limba strămoşească este
îndepărtarea de părinţi, îndepărtarea de tine însuţi,
adică alienare. Pierderea limbii duce la rătăcire,
iar rătăcirea, cu toată prezenţa limbii materne
închisă în adâncul fiinţei tale, uneori înăbuşită,
poate duce la pierdere definitivă. Cam aşa cum ar
indica versurile lui L. Blaga:

„Până în cele din urmă margini privim
Noi sfinţii, noi apele,
Noi tâlharii, noi pietrele
Drumul întoarcerii înapoi nu-l mai ştim
Elohim, Elohim!”

(Ioan se sfâşie în pustie)

Riscul alienării, al pierderii este acela de a nu
mai şti drumul înapoi, de aceea, ca şi în cazul
mântuirii, unde în îndepărtarea noastră de Dum-
nezeu ne trebuie un Mântuitor care să ne pună pe
drumul întoarcerii spre casa Împărăţiei făgăduită
nouă de la facerea lumii, tot astfel, în cazul
alienării faţă de limba neamului, al rătăcirii prin
adâncul pierzării, ne trebuie un glas care să ne
strige:  „Lazăre, vino afară!” Acel glas poate cădea
pe fondul esenţial al identităţii noastre şi astfel să
producă minunea.

Abuzul faţă de limba străbună
Pe lângă neglijarea şi uitarea parţială sau

totală a limbii strămoşeşti, un alt mare păcat îm-
potriva limbii este abuzul faţă de ea prin folosirea
unor stiluri bombastice şi a barbarismelor care
forţează exprimarea, dezechilibrează armonia şi
distruge frumuseţea-i caracteristică.

Acest fenomen, de nefericire prezent la o
scară pe cât de largă, pe atât de deplorabilă în
ziua de azi, în ţară şi în diasporă, nu este nou.
Iată-l deja pe Eminescu, marele nostru patriot, crit-

icând aspru acest lucru: „Limba strămoşească e
muzică”, zice el; „Ea ne armonizează cu alte tim-
puri mai vrednice şi mai mari decât ticăloşia de azi
cu timpuri în care unul s-a făcut poporul şi una
limba” (cf. Ion Andreiţă, „Omagiu Sfântului Mihai
Eminescu”, în Bucureştiul literar şi artistic, An VII,
Nr. 1/64, ianuarie 2017, p. 14). 

Evident, Eminescu face aici un drastic rechiz-
itoriu tendinţelor de barbarizare a limbii române de
către o anumită elită din vremea lui, barbarizare
ce avea capacitatea de diminuare a identităţii
noastre naţionale. 

În contextul acestui fenomen negativ este ciu-
dat cum majoritatea normală priveşte impotentă şi
inhibată la parada triumfalistă a anormalului. O
întreagă societate, o întreagă naţiune este
vandalizată intelectual în timp ce majoritatea
priveşte în consternare acţionând mult prea puţin
a-l opri.

Se potriveşte aici un vers dintr-un celebru
poem al lui Romulus Vulpescu:

„În fiecare zi ne batem joc
De păsări, de iubire şi de mare
Şi nu băgăm de seamă că în loc
Rămâne un deşert de disperare.”

(În fiecare zi)

Într-adevăr, limba română este abuzată în
fiecare zi, uneori fără a ne mai da seama chiar,
fără a conştientiza abuzul. Ne batem joc de limba
părinţilor noştri prin folosirea de cuvinte de ocară,
o formă a grăirii în deşert, prin împrumutări ne-
fericite din alte limbi şi adaptări caraghioase şi alte
forme de abuzuri verbale ridicole şi neavenite care
nu sunt decât o siluire grosieră şi inacceptabilă a
frumuseţii, cuminţeniei şi autenticităţii limbii
părinteşti. Şi, vorba poetului: Nici „nu băgăm de
seamă că în loc rămâne deşert de disperare”.

Concluzie
Într-una din cărţile sale, Constantin Noica

citează un vers dintr-un poet care personifică as-
inul ce L-a purtat pe Iisus spre Ierusalim la intrarea
Sa triumfală. Neconştientizând ce se întâmplă şi
ce face , asinul se plânge post-factum:

„De ce nu mi-aţi spus, de ce nu mi-aţi spus
Că pe spatele meu Îl purtam pe Iisus?
Ce lin, ce senin L-aş fi dus!”
La multiplele tendinţe de deznaţionalizare a

neamului românesc ce vin azi din exterior, mai
grave sunt cele ce vin din interior şi abuzul faţă de
caracterul sacru al limbii părinţilor noştri este unul
dintre acestea.

Desigur, se trag semnale de alarmă pe mai
multe planuri şi în multe feluri, cu toate că aparent,
acest lucru nu e suficient. Dar cei care au
conştiinţa, simţirea şi căderea, trebuie să o facă.
Şi acest important Simpozion este unul din forurile
care trag necesarul semnal de alarmă. Nu poate
nimeni veni mâine, luna viitoare, anul viitor, peste
ani şi să zică: „N-am ştiut. De ce nu mi-aţi spus?
De ce nu mi-aţi spus?”, ca asinul Domnului.

Iată, între alte semnale, şi noi aici şi acum, la
acest Simpozion o spunem. 

Theodor DAMIAN
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VALOAREA LIMBII STR~MOŞEŞTI ÎN P~STRAREA
IDENTIT~}II PERSONALE ŞI NA}IONALE

Moto:
În aceeaşi limbă
Toată lumea plânge
În aceeaşi limbă
Râde un pământ
Ci doar în limba ta
Durerea poţi s-o mângâi
Iar bucuria 
S-o preschimbi în cânt.

Iar când nu poţi
Nici plânge şi nici râde
Când nu poţi mângâia
Şi nici cânta
Cu-al tău pământ
Cu cerul tău în faţă
Tu taci atunci

Tot pe limba ta.
(Grigore Vieru, |n limba ta)

Dimensiunea  sacră a limbii

Limba nu e vorba ce o faci;
singura limbă, limba ta deplină
stăpână peste taine şi lumină
e-aceea-n care ştii să taci.

(Lucian Blaga, 
din ciclul 

Corăbii cu cenuşă)
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I-aș strânge de gât! Vor să-i schimbe granițele? „Prea 
plini de împlinire și putere”. 
Scufundați într-un timp fără margini, într-un ritm 
îndrăcit - în cursul căruia dansatorii 
războinici de la răsărit improvizează treptat. Rău 
înțeleși. Simte în fața lor o 
mișcare de groază. Unde suntem? Am ajuns în rai, ce naiba. 
Dar bine, omule, nu vezi că mergem înapoi? În 
intimitate, în România:
refugiați în propriile întunecimi. Nu te gândești 
la cât am reușit să progresăm? 

Fluieră a pustiu. Caută să-și ghicească norocul. Ceea ce
este mai dureros, e că 
e dezamăgit de lucrurile mari și nu mai știe dacă-și mai e
singur de folos. Dacă nu visează chiar 
că mai e pe aici. Bolnav, trist. Cum să-și dea în vileag 
întreaga splendoare? Așa, neînsemnat 
cum e, ieșit la drumul mare, să-și apere limitele, prin 
repetiția simbolică a unui mesaj
negativ primit: că „I-aș strânge de gât!”, strigă - și dă 
peste cap paharul umplut.

18 ianuarie 2017. BV
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Regizorul întunericului alb. 
Un interviu de răscruce
În februarie 1995 am citit un anunţ pe ecranul fostului

post de televiziune Mega TV. Teatrul „George Ciprian“ din
Buzău, încă neînfiinţat la acea oră, angaja personal tehnic:
organizator de spectacole, maşinişti, secretară, elec-
tricieni, plasatoare, femei de serviciu etc. Eram redactor
la ziarul „Muntenia“, scârbit de scris şi de alergat, decis
să-mi schimb ambientul. L-am căutat pe Ionel Stănuţă, fost
şef de-al meu de câteva ori, atunci consilier la Cultură.
Sunt sigur că, atunci, Ionel Stănuţă a crezut în decizia pe
care o luasem. Am depus o cerere în care solicitam în-
scrierea la concurs pentru ocuparea postului de organiza-
tor de spectacole sau de maşinist. A venit ziua concursului.
Am intrat „la comisie“, am răspuns la toate întrebările, am
fost asigurat „pe loc“, de actorul şi dramaturgul Paul
Ioachim, primul director artistic al teatrului, că sunt primul
angajat, rămânând să mi se stabilească funcţia. Nu mai
ţin minte ce am fost întrebat şi ce răspunsuri am dat. Paul
Ioachim pusese ochii pe mine. M-am simţit măgulit şi
înfricoşat de flerul său. M-am întors la ziar. Patronul aces-
tuia făcea eforturi elegante să mă convingă că greşesc
plecând „în culise“. De le 1 martie trebuia să mă transfer
la teatru. Renunţasem cu totul la ideea de a-mi lua trans-
ferul. În una din zilele de după „examen“ am fost sunat la
redacţie de Mihai Adamescu. Aproape că mă ruga să mă
prezint la serviciu. I-am spus că m-am răzgândit. M-a
sunat încă de vreo trei patru ori. Îmi era jenă şi teamă de
necunoscut. am acceptat să mă duc până la sediul noului
teatru, în incinta Muzeului Judeţean, pentru o simplă
discuţie. L-am luat cu mine pe unul dintre nepoţii mei, un
junior din Limpeziş, care tocmai terminase o şcoală
profesională, şi l-am prezentat lui Adamescu spunându-i
că l-am dus, că îl propun „în locul meu“. Acesta nici nu a
vrut să audă. Avea ordin clar de la Paul Ioachim să mă
aducă la teatru. Mă simţeam un pic gâdilat în orgoliu, ca
un fotbalist de la Cochirleanca pipăit la talpă de antrenorii
Gloriei Buzău. În fine, pe 15 martie m-am transferat la
Teatrul „George Ciprian“, ca simplu muncitor maşinist,
făcut a doua zi şef de echipă (maşinist şef) şi a treia zi re-
gizor tehnic cu hârtii în regulă abia după aproape un an şi
jumătate. Am lucrat la teatru din ziua de 15 martie 1996
până în ziua de 15 ianuarie 2000. Am fost primul regizor
tehnic al primului teatru profesionist din istoria culturală a
Buzăului. A început cea mai importantă aventură a vieţii
mele. Am trecut printr-un veritabil iad fizic. Dar și printr-un
rai spiritual incredibil. Am câştigat enorm în plan spiritual
şi am devenit un om cu accente puternice în comporta-
ment, şi în bine şi în rău. Nu deschid o cortină, ci vă invit
în culisele unei profesii în care spectacolul are alte
conotaţii. Am muncit cu pasiune şi nerv, am avut mari bu-
curii şi mici tristeți. Lucrurile şi întâmplările mici s-au dus
undeva în subconştient. Mă simt aşa de bătrân, după o
aşa experienţă unică, încât îmi este imposibil să-mi pierd
amintirile.                                                       (Marin Ifrim)

Liviu Ioan Stoiciu

Mesaj negativ
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