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FLORARUL ne-a binecuvîntat cu trei zile “de aur “-

Au fost trei zile „de aur” la Festivalul datorat 
corifeilor din Slobozia pe care, cândva, un 
muzician inspirat l-a numit oraș-perlă și în care, 
an de an se șlefuiește... un diamant al sunetelor, 
afirmă  muzicologul şi realizatorul TV Daniela 
Caraman Fotea.

În perioda 4-6 mai s-a desfăşurat la Slobozia 
cea de-a XXI-a ediţie a Festivalului şi 
Concursului Naţional de Interpretare a liedului 
“Ionel Perlea”, organizat de Consiliul Judeţean 
Ialomiţa, Centrul Cultural UNESCO “Ionel 
Perlea”-Ialomiţa, Uniunea Criticilor Muzicali 
din România “Mihail Jora”, având ca parteneri 
media Televiziunea Română (canalele TVR 
Cultural şi Televiziunea Română de Mâine), 
Radio România Cultural şi Radio România 
Muzical, Antena 1 Slobozia, Radio Campus 
Slobozia.

A fost o ediţie de excepţie, un adevărat 
maraton muzical care a transformat, vreme de trei 
zile, capitala reşedinţă de judeţ într-un veritabil 
centru muzical al ţării.

Juriul a fost  format din mari personalităţi 
ale vieţii academice şi muzicale: (prof. univ. dr. 
Grigore Constantinescu, soprana Maria 
Slătinaru Nistor, prof. univ. Ionel Voineag, 
Claudia Codreanu, Bianca Manoleanu, Verona 
Maier -Universitatea Naţională de Muzică 
Bucureşti, profesoarele Dana Chifu şi Nicoleta 
Colceiar de la Universitatea  de Vest Timişoara, 
Florenţa Marinsecu- Universitatea Ovidiu, 
Constanţa, Ana Rusu – Academia de Muzică 
„Gh. Dima” din Cluj, compozitoarea Livia 
Teodorescu Ciocănea şi muzicologul Daniela 
Caraman Fotea.

Noi, cei implicaţi în festival, vom fi mai 
laconici, de această dată, cu aprecierile. Vă 
prezentăm o cronică a acestei ediţii, aşa cum au 
perceput-o personalităţi prezente în Festival.

Un lucru bine făcut
„Puţine sunt, din păcate, lucrurile bine făcute 

şi, mai ales, rezistente în timp. Printre ele, alături 
de Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi 

(SIMN), putem pune şi recentul Festival de la 
Slobozia.” (compozitor Valentin Petculescu)

Recitalurile
„Un mecanism în expansiune, de vreme ce 

membrilor fondatori li se adaugă prezența unor 
noi și valoroși reprezentanți ai elitei muzicale 
naționale. Au fost acum, Nicoleta Colceiar și 
Dana Chifu de la Universitatea de Vest din 
Timișoara, Verona Maier – UNMB: câștig în 
experiența aprecierilor, apariții spectaculoase în 
recitaluri (V. Maier și N. Colceiar). Medalionul 
Tiberiu Brediceanu – primul din seria de 
recitaluri mi-a reamintit versuri cu largă 
circulație în urmă cu decenii: „Nu-i român ca 
bănățeanul/ Bănățean ca lugojanul/ Lugojan ca 
Brediceanu...”.  Salutară ideea sopranei 
Nicoleta Colceiar de a-și marca prima apariție în 
Festival prin regalul de sunet cuprins în creațiile 
emoționante prin ethos și melodică națională ale 
ilustrului compozitor înaintaș.

O altă idee aparte: florilegiul de lieduri pe 
versuri de Ilie Comăniță. Nu o consider surpriză 
pentru că, spunea Doina Roșca – în județ există 
rezerve de talent și noi dorim să le promovăm 
(pledau pentru idee și expozițiile de pictură ale 
creatorilor ialomițeni – mari și mici, expuse în 
incinta Centrului). Poetul Ilie Comăniță este 
„instalat confortabil” în sonet și rondel; forma 
fixă a construcției acestor genuri agreată și de 
componistica muzicală, invitând-o necondiționat 
pe Euterpe să-și trimită slujitorii în ambianța lor. 
Ilie Comăniță scrie „poeme secrete cu cerneală 
de azur, simetrice alcătuiri ale aceluiași 
întreg...”. Au creat lieduri în primă audiție pe 
aceste stihuri: Valentin Petculescu, Darie Nemeș 
Bota, Mihai Măniceanu, Mihai Murariu, George 
Balint, Andrei Tănăsescu. Pentru primul dintre 
cei enumerați, o clipă de emoție datorată mai ales 
lied-ului Privim la ceas. N-am perceput trecerea 
timpului ascultând măiastra artă a vocalității și 
pianisticii interpreților – pereche/nepereche – 
soprana Bianca Manoleanu, pianistul Remus 
Manoleanu.

Mezzo-soprana Ana Russu acompaniată de 
pianista Iulia Suciu, a concretizat o altă idee, 
mângâietoare prin dulceața vocii și acuratețea 
stilistică a interpretării: ciclul MIGNON, muzică 
de Beethoven, Schubert, Schumann, Ceaikovski, 
Hugo Wolf pe versurile unuia și aceluiași poet – 
Goethe.

Recitalul lui Cătălin Orlando Toropoc – 
câștigătorul Marelui premiu al Concursului 
2011, a confirmat arta unui interpret valoros, 
cizelat de măiestria inconfundabilă a sopranei cu 
carieră recunoscută și prin lauri internaționali – 
Florența Marinescu.

Adelina Diaconu, Stefan Korch si Diana Florea (continuare în pagina 10)

Marian Ştefan

Colaborarea elevilor de la Colegiul 
Național „Mihai Viteazul” cu revista Helis 
continuă. În cadrul laboratorului de “Istorie 
ialomițeană”, elevii clasei a XI-a G au trecut 
de la studierea istoriei la recuperarea acesteia. 
Având în vedere că arhiva electronică a 
revistei pentru anii 2003-2006 nu s-a păstrat, 
în cadrul laboratorului de istorie s-a trecut la 
fotografierea, prelucrarea și transformarea în 
format PDF a colecției din acei ani. Pentru 
început, la împlinirea celor 9 ani de la prima 
apariție, oferim cititorilor revistei Helis 
posibilitatea de a consulta pe revistahelis.ro  
arhiva anilor 2003-2004.

Echipa proiectului: Buzu Vitalie (profesor 
coordonator), Anton Marinela (coordonator 
tehnic), Basarab Daniel, Buturugă Victor, 
Bărbulescu Andra.
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Raluca Matei; Daniela Nastase; Simina 
Grigore; - p.4; Maria Fărâmă; Diana Frumosu 
– p. 9. Cu toate că amprenta lor lirică este 
distinctă, le uneşte inteligenţa şi sinceritatea, 
energia primă care, cu timpul, nu se pierde, dar 
radiază o lumină mai rece. Din punctul meu de 
vedere se pot lansa oricând, cu succes, în arena 
devoratoare a literaturii române. 

Marian Ştefan - p. 1-5. Aştept cu nerăbdare 
cartea, dar ar fi benefic pentru cititori dacă o veţi 
publica secvenţial în revistă, mulţumesc 
anticipat. 

Ion Văduva - p. 2. Subscriu la analiza 
domnului Aureliu Goci.

Marin Marian - p. 3. O simplă cercetare 
etnografică se transformă, sub pana unui scriitor 
talentat, într-o evocare plină de nostalgie.

Vasile Larco - p. 4. Astfel se scria la începutul 
secolului XX în revistele şcolare. Cu a doua 
poezie reveniţi mai aproape de timpul prezent.

Ghe. Dobre - p. 8. Să înţeleg că lucraţi la al 
doilea volum de eseuri şi proză?

Florian Abel - p. 11. Minunate.

Aurel Anghel - p. 19. Entuziasmul 
dumneavoastră se justifică. În literatura română, 
dintr-o necesitate logică, au apărut  în timp nişte 
repere care au punctat evoluţia firească de până 
atunci: Eminescu, Blaga, Arghezi, Nichita. 
“Trofee” este tocmai un asemenea reper. Aţi mai 
citit aşa ceva până acum?

Al.Bulandra - p. 10. Când Socrate a băut cupa 
de otravă şi-a ales singur destinul. Putea fi altfel 
dar, pe filozoful Socrate, cupa fatidică l-a făcut 
egalul  zeilor. Iov este un mit creat pentru a 
susţine o idee şi nu are comun cu Socrate decât 
perseverenţa în credinţă: raţională la primul, 
emoţională la al doilea. De ce nu vă distraţi 
abordând un subiect palpitant şi controversat, 
dezvoltându-l într-un roman, accesibil atât 
nepotului cât si bunicului?

Dan Elias - p. 11; Ion Roşioru - p. 8. Nu-i 
apropie pe aceşti doi poeţi decât premoniţia 

irepetabilităţii, acea calitate unică proprie marilor 
creatori de a fi mereu altcineva.

Buzu Vitalie - p. 12, 13, 14, 15. Excelentă 
ideea de a mobiliza elevii pentru finalizarea 
acestui proiect. La mai multe?

Romeo Aurelian Ilie - p. 17-18. Şarjaţi 
probabil din generozitate. Vă pot oferi sute de 
exemple de poeţi minori care au scris câteva 
poezii geniale. Poezii, nu operă!

Marian Ştefan - p. 20. Textul nu are nevoie de 
comentarii. 

Titi Damian - p. 21-22. Un volum de povestiri 
se va finaliza aproape fără să vă daţi seama. Va fi 
platforma de lansare pentru un nou roman.

Lili Balcan - p. 6 . Rememorările 
dumneavoastră au savoarea vinului vechi şi bun.

Marius Stan - p. 7. Peste întâmplări relativ 
banale, domnul Stan aşază un uriaş semn de 
întrebare care reverberează mult timp în mintea 
cititorului.

Dan Elias - p. 24. Să interpretăm şi altfel: o 
fostă ministru al mediului (care a promovat multe 
idei stupide),  deranjată că nişte amărâţi îi afumă 
cu grătare vila de protocol, aduce această lege în 
parlament. Urmarea: mii de români stresaţi, care 
nu au vile la munte, aşezându-se la cozi uriaşe 
pentru a frige ceva pe cele câteva grătare instalate 
de primărie într-un loc anost şi deprimant. Se va 
rezolva problema mediului? Nu. Gaterele vor 
continua să arunce deşeuri în râuri şi canalizările 
vilelor rezidenţiale vor omorî vietăţile din lacuri. 
Să respectăm mediul ne învaţă şcoala şi familia, 
nu chitanţierele unor funcţionari, care probabil 
nici măcar nu ştiu ce este acela un biotop.

Costel Bunoaica - p. 24. Când afirmam că aţi 
întinerit literar nu greşeam deloc.

Cris Sefciuc – Conservaţi un ton de bun augur 
care vă personalizează discursul liric.

Dan Ioan Nistor - p. 15 – Sub o aparentă 
banalitate reuşiţi să transmiteţi un mesaj clar şi 
direct.

F. L. Dalian – p. 16-22 – Omniprezentă la 
acţiuni culturale şi indispensabilă în susţinerea şi 
promovarea turismului pastoral – literar.

I. Neşu - p. 23 – Dialogul scriitorului cu sine şi 
cu personajul generic “cititorul”. Va fi o carte 
super!

F.M.Ciocea  –  p. 24. Privite superficial, 
povestirile dumneavoastră par a avea o turnură 
eliadiană şi comică, dar nu este deloc aşa, ele sunt 
o reflectare a tragismului existenţei umane 
proiectat într-o dimensiune fantastică, jovială.

Grigore Spermezan - p. 16-17. În expunerile 
dumneavoastră, superlativele sunt pe deplin 
justificate.

Dan SIMIONESCU
Copenhaga 
09.05.2012

RADU MUNTEANU

Pe fotolii de piele orchestra-i aşezată

În ordinea firească, pe uşă afişată.

Tobe şi timpane în spate, toboşarii sunt surzi,

Ei bat în membrane, doar că sunt absurzi;

Tromboniştii şi trompetiştii alături... pe 
rândul trei...

Să nu se vadă; mai dorm unii dintre ei.

Suflătorii în flaut, în ciorbă şi-n oboi

Toţi, laolaltă, vin în rândul doi...

Tamburinii sub acoperire,

Au sector aparte, lângă violine.

Violonceliştii şi vioara-ntâia

Sunt cam drept în faţă, s-aprindă tămâia.

Pianistul stă lângă dirijor,

Ei merg mână-n mână: numărare note, buton 
difuzor.

Ar mai fi în zonă şi o castanietă,

Un boboc de fată, fostă miss anchetă.

Orchestra-i adunată, se umblă-n partituri:

La filme porno unii, alţii la murături.

Un zgomot ascuţit ca praful se depune,

La negru, pe sub mână, se acordează strune.

Dirijorul cere insidios:

Să i se dea un „La” mai puţin păros;

Blond dacă se poate.. şi un diapazon...

La care să se monteze fix un tirbuşon.

E linişte în sală, concertul stă să-nceapă.

Un instrumentist muşcă dintr-o ceapă;

Vrând să se alinte, să se bage-n seamă,

Să-şi înmoaie existenâa în a puterii zeamă,

Diapazonul se prostituează...

- Un „La” blond la şefu!... că dau în 
metastază!

- Să începem?... spuneţi-mi ce să fac?...

- Dă cu fruntea colea..., pupitrul e de fag.

Tu în mâna mea, chiar de lemn de eşti, 

Vei dirija concerte, concerte ca-n poveşti...

Să ţii măsura, să te învârţi prin aer,

Dar mai ales: Gura!... Doar e te ştiu de fraier.

Concertul a început cu ordinea de zi:

Mai întâi un flaut descrie amnezii,

Viorile-l susţin cu ciupituri de corzi,

Pe internt, basistul îşi programează plozi...

Pianul răbufneşte cu văicăreli de criză,

Castanieta toacă... se umflă o acciză!

Tobele se aud, timpanele tună;

Un uşier, scârbit, mestecă gumă.

Trompetiştii îşi scuipă plămânii în muştiuce,

Pe monitoare... reclamă cu apă dulce.

Tamburinii notează-n carneţele

Tot ce se spune legat de proptele.

Diapazonul, drept ca o lumânare,

Primeşte onorul gărzii militare...

Seara se încheie cu un scheci candid

Urmat de raportul la şeful de partid.



                             
         Căutătorul

Nu am decât pantoful, cel fără de pereche,
Pe care dimineaţa l-a năclăit pe scări
Să-mi lase o măsură de jaruri în cărări,
Sub paşii fără noimă, aiurea-ntr-o ureche!

Salcâmului cu vrăbii şi nalbelor şi lunii
Le spun să îşi încerce o clipă doar piciorul
În forma strânsă-n braţe; eu sunt Căutătorul,
Alt nume ce-şi alintă doar între ei nebunii!

Hrănesc cu mine drumuri pe care niciodată
Un prinţ cu sânge-albastru n-ar face nici un pas
Şi bat cu tâmpla cerul, atât cât mi-a rămas
Întreg de după ploaia ce-l şterge câteodată.

Oceane-adânci cutreier pe valuri în ruine,
Despart, în două, ape cu-n băţ de filosof;
N-am poze să te ştie, ci doar un biet pantof,
Dar nimeni şi niciunde n-a auzit de tine!

Nu căuta

Scârbit de-atâtea pofte, secătuit de rău,
Mă-ntorc numai cuvinte în frământatul tău

Şi-ţi cer cu umilinţă, ţinându-te de mână,
Să nu mă mai amesteci cu apă şi ţărână!

Să dai această formă nevrednică oricui,
Dar inimă-nlăuntru nicicând să nu mai pui!

Nu căuta în mine după vreun fir de lună
Ce l-ai lăsat să ţină nimicul împreună!

Nu mai iubesc pe nimeni

Nu caut adevărul la care voi trudiţi
În ocne-adânci şi tulburi, mereu nefericiţi 

De lanţurile strânse ciorchine peste glezne,
Nu sap după lumina împrăştiată-n bezne,

Nu mai iubesc pe nimeni, nu sufăr şi nu cânt!
În ochii voştri limpezi, de ceruri doar mă zvânt

Şi-mi fac curaj ca ploaia printre plute,
Pământului, albastrul un ceas să mă-mprumute!

Dictam..

Dictam pomilor mere, izvoare pentru stânci
Şi se trezeau deodată frumoase şi adânci,

Slujindu-se în toate de şoaptele alene
Crescute peste umeri într-un păcat de pene.

Îi pângăream cu viaţă şi zbatere, atât
Cât numai o secundă să-mi ţină de urât

Suflând de zor cuvinte pe lucrurile reci,
Scânteia ce ucide pădurea sub poteci..

De câte ori

De câte ori mi-e roşu, o voce mă îndeamnă
Să scriu pe jos cu frunze şi să se facă toamnă.
De câte ori scriu iarbă, în crânguri iarba creşte
Şi-un verde ca un sânge pe mâini îmi străluceşte

De parcă-i smalţ de îngeri stropind un iconar.
Stau pe genunchi cu lumea, de alte lumi murdar

Pândind, de pofta voastră, cu pensuli şi vopsele
Să scriu un râu pe dealuri şi dealul să îl spele.

Mai trist decât un munte

De ce-aş fi eu mai trist decât un munte
Pe care-şi lasă cerul sânii grei
Mereu muşcaţi de păsări şi de zei,
Nepregătit iubirea să-i înfrunte?

De ce-aş fi eu mai alb decât un crin
Sporindu-şi fără noimă umbra-n verde,
O clipă doar o alta să-l dezmierde,
Cu fiecare noapte mai puţin?

De ce-aş fi eu mai singur decât cel
De-nvârte roata timpului subţire,
Urzind din lut ce mâine-o să deşire
Nemulţumit de formă şi model?

De ce-aş fi eu, când toate-s doar cuvinte,
Pământului o brazdă mai fierbinte?

Două cărţi

Îţi fac oglinzi uşoare din hârtii
Ce n-au ştiut să ţină poezii

Şi peste care (nu vreau să te mint!)

Mi-am şters în plâns şi ultimul argint

Să-ţi fie de folos şi trebuinţă.
Priveşte-te-n adânc cu neputinţă,

Fără să-ntrebi de albul ce ne-mparte;
Şi tu poţi fi, pe braţul meu, o carte.

Martor

Un flaut naşte-n iarbă. Eu aştept
Să-mi crească pui de sunete la piept.

Culoarea-i face bine; val de val
Se sting nespuse scâncete-n metal.

Pot să rostesc cuvintele, dar tac;
Ce-aş mai putea cu verdele să fac

Strivit de clape-n tecile de-alamă?
Doar muzica zideşte când destramă.

Fără pereche

Nu sunt pereche-n pofta nimănui
Şi nici la chinuri n-am asemănare,
Ba chiar le născocesc, spre desfătare
Şi-n tainiţe de carne le încui.

Nu merg la fel, nu zbor în rânduri
Şi dacă uneori mai rătăcesc,
Doi nori de ploaie mă dospesc
Căzuţi din cer sau doar pe gânduri.

Este ştiut că doctrinele politice ale partidelor 
româneşti sunt doar declarative, conjuncturale, 
dictate în cele mai multe cazuri de modul cum se 
trezeşte muşchiul ventricular al liderului de grup. 
Motorul acestor găşti politice este foamea, de averi 
şi putere, care degenerează virulent într-o 
competiţie deşănţată în perioada marilor sărbători 
electorale.

Ion Decedatu, aşa se numea, chiar era decedat, 
dar şugubăţul de fiu-său, din comuna X, judeţul Y, 
îl înscrise pe listele electorale ale unui partid, aşa 
de mult căzut în sondaje încât ar fi acceptat 
candidatura oricărei vietăţi cu două, patru sau şase 
picioare.

Pentru ca circul să fie complet, Juniorul 
Decedatu întocmi şi listele pentru consilieri, cu 
personaje trecute în lumea drepţilor  de multă 
vreme. Pentru niţel suspans, înscrie câte trei, patru 
persoane  pe un singur loc, spre uimirea sinceră a 
reprezentanţilor acelui partid, care se şi apucaseră 
să tipărească afişele electorale, hotărâţi parcă să 
motiveze competiţia candidaţilor sub acea siglă.

Spre hazul general al comunei, respectivele 
afişe nu lipseau de pe niciun gard, ba chiar după 
nicio clădire cu faţada la stradă.

Când şeful filialei partidului veni cu 
microbuzul pentru a transporta candidaţii în faţa 
comisiei electorale, fu îndrumat maliţios spre 
vârful dealului, pe uliţa cimitirului, care după 
ultima reformă administrativă căpătase chiar un 
nume, destul de sugestiv: Eternitatea Luminoasă.

Realizând păcăleala, şeful respectiv îşi trânti 
şapca de pămănt, exclamând, nu fără oarecare 
admiraţie în voce:

-Ai dracului mocofani!
....................
Tânărul Decedatu, beneficiind de complicitatea 

tovarăşilor de spriţ, îşi convinse concetăţenii să 
instaleze o secţie de votare paralelă în cârciuma de 
lângă primărie.

-Fiindcă, dragii mei, explică el, primarul de 
dincolo şi echipa lui or să muncească 

necondiţionat, non stop, pentru binele comunei, fără 
tentaţii şi fără prejudecăţi!

-Şi cum aflăm dacă vor să hotărască ceva? 
întrebă un mucalit.

-Simplu, argumentă Decedatu, la fiecare 
secundă de consiliu reală aducem o echipă de 
spiritişti să ne comunice ce a hotărât consiliul de 
dincolo. Dacă hotărârile sunt diferite, o alegem pe 
cea mai potrivită, clar?

A fost destul de clar, fiindcă în ziua alegerilor toţi 
cetăţenii cu drept de vot s-au prezentat la urne, la 
ambele urne, iar dacă pentru primarul real bătălia a 
fost cruntă, cel din cimitir a câştigat cu toate 
voturile.

Doar în cârciuma electorală puţea  a trăscău de la 
o poştă, deoarece alegătorii vărsau câteva picături 
de ţuică întru pomenirea aleşilor decedaţi.

De atunci, în comuna respectivă treburile merg 
şnur; sub îndrumarea unui specialist, fiecare şedinţă 
de consiliu se transformă într-o şedinţă de spiritism, 
după cea reală, bineînţeles, care validează sau nu 
hotărârile primei. Nimeni nu se ceartă, nimeni nu 
comentează, aleşii consumându-şi energia pentru 
binele general.

Nu m-ar mira ca, la următoarele alegeri, 
candidaţii locali să fie propuşi de cei morţi printr-o 
şedinţă lărgită de spiritism, partidele politice 
pierzând orice influenţă în această comună.

 Probabil că, în urma acestei experienţe reuşite, 
iniţiativa să se extindă şi la alte localităţi, ori poate 
în întreaga noastră ţărişoară.

Şi atunci sigur vor dispare perimatele partide 
politice şi parlamentele care lucrează de obicei 
împotriva propriului popor, popor care va deveni 
mai spiritual, mai spiritist am vrut să spun, într-o 
legătură directă şi intrinsecă cu lumea cea fără 
durere şi chin, fără ambiţii nejustificate, lumea 
noastră spre care vom trece cândva, indiferent de 
voinţa individului, indiferent dacă suntem bogaţi, 
săraci sau tâmpiţi!

                                                 17.05.2012
F.M. Ciocea



părinţilor mei, pre lume, Vasile  şi Polixenia

I

Ce a mai rămas din bisericile eterne, pierdute între 
împărăţiile tradiţiilor şi miturilor străvechi şi istoriile unor 
secole albe ale căror chipuri, rămân abia ghicite, 
scufundate în aluviunile unor vremuri tulburi?

„Cine a condus primele oştiri ale unui creştinism 
eroic? Să fi fost Cavalerul trac, „Eroul călăreţ”, săpat pe 
toate pietrele de mormânt traco-romane şi în aceeaşi 
vreme pe icoanele de piatră închinate zeului trac „Eroul 
Domn” – înfăţişat cu mantia fluturând în vânt şi cu lancea 
în dreapta luptând sau vânând.”

(V. Pârvan „Începuturile vieţii romane la gurile 
Dunării” – ed. Cultura Naţională 1923 p. 216)

Cavalerul trac se creştinează, ia chipul Sfântului 
Gheorghe şi de atunci se războieşte continuu cu balaurul, 
veşnic renăscut mai puternic şi mai abil, îl învinge mereu 
spre slava Celui Prea Înalt consolidând mituri, întorcându-
se în legendă.

Unde s-au risipit chipurile martirilor, pietrele 
templelor, urmele sacrificiilor, cărările apostolilor, 
suferinţele celor dintâi?

Au rămas bazilicile ascunse în dealurile de cretă ale 
Dobrogei, în defileele Carpaţilor dar prigoana se accentua, 
nu mai era timp de zidire ...

Apa morţilor oglindea atunci închipuirea bisericii 
albe, cu turle purtând nimb magnetic deasupra exilului 
barbar şi al fantomelor din pribegie ...

Dumnezeu cobora mai des printre oameni, îngerii 
ocroteau drumul bisericilor de lemn cu geometria lor 
primitivă, confundându-se cu formele nestatornice ale 
câmpiilor verticale sau poate cu un arbore fluctuând în 
mărime şi formă în amiezile toride ...

Noaptea stelele se aprindeau în faţa pribegilor ca 
magilor veniţi să se închine Pruncului, şi-i călăuzeau – se 
auzea o fâlfâire albastră ... în urma lor o pasăre de foc, 
cenuşă şi moarte ...

Creştinul a lasat vatra sa, jarul s-a stins şi cenuşa s-a 
risipit.

Zăpezile crivăţului au acoperit ruinele, ierburile amare 
au năpădit urmele, ploile au spălat până şi amintirile ...

Din lumânările lunii s-au scurs râuri de ceară 
fosforescentă, acoperind totul, rămânând închipuirea unei 
biserici fantastice de proporţii cosmice, cu 9 altare, unde 
încăpea întreaga lume, cu turlele pierdute printre stele şi 
nouri, templul miraculos, fără egal în tradiţia altor popoare 
ale lumii.

Până nu demult, rapsozii câmpiei încă mai aminteau de 
templele închipuite în ceară.

„Biserici de ceară,
Cu sfinţii de ceară,
Ţârcovnici de ceară,
Cu poduri de ceară
Trăsure de ceară,
Cu caii de ceară”

(Ion Nijloveanu „Soarele şi luna” – ed. Minerva 
1989)

Oare cum arată această biserică, pe care o întâlnim în 
legendele şi baladele răspândite peste tot perimetrul 
istoric al ţării din Banat până-n Basarabia şi din 
Cadrilaterul Dobrogei până-n Maramureşul Transcarpatic 
... ce mai zice rapsodul, despre ce povesteşte în serile de 
veghe şi aşteptare?

„Pe sub nouri, pe sub mare
Răsărit-a mândrul soare
Da nu-i soare răsărit
Că-i o sfântă mănăstire ...”

(A. Bârseanu „50 de Colinde” - Dobrogea)

Sau ...
„Este o dalbă mănăstire
Cu fereştile spre soare
Cu uşa în jos spre mare,
Nouă uşi, nouă altare”

(B. Gh. Prichici – Ilfov „Balade populare”)

„E o dalbă mănăstire
Şi gătită de sfinţire
Cu pereţii de tămâie
Uşile de alămâie
Pe la praguri tot de marmuri
Şi-n lăuntru plin de prapuri ...”
„Cu altarul jos spre mare
Cu uşile către Soare ...”

(Sabin Drăgoi – „Monografia muzicală a comunei 
Belinţ” - Banat)

„Biserică mare
Cu nouă altare
Către Sfântul soare
Cu nouă zăbrele
Către Sfintele stele”

(„Familia”, nr.14/1889 – Folclor din Transilvania)

Întreaga construcţie străluceşte, luminând una din cele 
mai frumoase balade „Soarele şi luna”, oglindindu-se într-
un lac de mir şi unul de vin.

Cine poate înălţa acest edificiu? Însuşi Soarele 
pedepsit pentru dragostea lui vinovată:

„Soare se scula,
Puternic ce iera,
Din palme bătea
Podul mi-l făcea.
La capătul podului
Chip de mănăstire,
Falnică zidire”

(Petru Creţul Şolcan – Lacul Sărat - Brăila)

Într-o variantă Soarele primeşte comanda construcţiei 
de la sora sa Luna.

„Mie să-mi croieşti
Şi să-mi isprăveşti
Peste Marea Neagră
Un pod de aramă
Să nu-l bagi de seamă,
Iar la cap de pod
Cam de-o mănăstire,
Chip de pomenire,
Chip de cununie,
Să-mi placă şi mie”

(„Soarele şi Luna” - antologie alcătuită de Al. 
Amzulescu, vol.I p.12 B.P.T. p. 16, 1967)

„- Io frate te-oi lua
Tu ca să te duci
Să-mi faci pod pă mare
Şi la cap di pod
Să-mi faci de-o mănăstire
Pentru pomenire”

(din vol. „Folclor din judeţul Brăila” - Ghizela 
Suliteanu 1980, p. 487)

Altădată acţiunea baladei rostită de multe ori la nunţi 
este localizată în ţinuturile româneşti:

„Foaie de cicoare
În prunduţ de mare,
Iată că-mi răsare
Puternicul Soare.
Dar el nu-mi răsare
Ci vrea să se-nsoare;
Că mi-a tot îmblat
Lumea-n lung şi-n lat,
Ţara românească
Şi moldovenească”

(Gh. Vrabie „Balada populară română” – ed. 
Academiei 1966 p. 178)

„Lungiş-curmeziş,
Măre nouă ai
Tot pe nouă cai;
Patru-a cimpăvit
Cinci a omorât
Şi tot n-a găsit
Potrivă să-i fie
Vr-o dalbă soţie”

(G. D. Teodorescu 410)

Oriunde ar căuta puternicul Soare o soţie, până la urmă 
se opreşte tot la sora sa Luna care conştientă de păcatul ce-
ar putea urma, întârzie luarea unei hotărâri:

„- Şi eu, frate, am să te iau
Dacă tu, frate mi-ai face
De-un pod mare
Peste mare
Şi la capul podului;
De-o mică bisericuţă,
Iar tu, frate, să-mi aduci
Patruzeci de preoţi sfinţi
Şi cincizeci de grămătici

Ca ei, frate, să citească
Cununia noastră-întreagă.
Dar şi Soare ca un Sfânt
Numai cu gându-a gândit
Podul că s-a izbăvit”

(„Cântecul Soarelui”, „La fântâna de sub deal” – 
C.C.A.C.C.P – Tulcea 1971 p. 305 Gh. 

Mihalcea)

Într-o varinată din Ilfov construcţia ridicată de puterea 
Soarelui va sfârşi odată cu tentativa păcatului.

„Iana-l auzea
În mare sărea,
Întuneric se făcea
Podul se surpa,
Mănăstirea-asemenea.”

(cules de la C. Mustăţea, Malu-Ilfov, I. Amzulescu 
„Cântece bătrâneşti” – ed. Minerva 1974, p. 3-10)

Mănăstirea nu-i întotdeauna ridicată de Soare. Ca-n 
balada Meşterului Manole şi aici lucrează:

„Nouă meşteri cei mai mari
Şi nouă din cei mai mici
Iel la dânşi c-o poruncit
Îi la dîns' că a vinit
- La şî Doamne ne-ai poftit?
- Să-mi fasiţi o sfântă rugă
Sfânta rugă - mănăstirii”
....................................
Cum le-a poruncit chiar „aist Domnu bun” ...

(Iosif Galupa, Corcmaz – Cetatea Albă)

În biserica, impresionantă prin splendoarea ei – 
slujbele sunt pe măsura edificiului ...

Rugile sfinte ţin nouă săptămâni, se fac de nouă popi 
bătrâni, nouă cântăreţi, nouă patriarhi. La slujbă poate 
participa întreaga lume – încât copleşitoarea nuntă din 
„Mioriţa”, unde oficiază munţii mari, paltini, Soarele şi 
Luna, etc este sugerată şi în imaginea ritualurilor din acest 
spaţiu sacru de proporţii cosmice.

Mircea Eliade citat de D. Stăniloae (în „Câteva gânduri 
despre ontologia spiritualităţii româneşti”, pag. 11 – 
Scrisul Românesc, Craiova 1992) afirmă că „simpatia faţă 
de cosmos, atât de specifică geniului românesc, nu se 
prezintă ca un sentiment păgânesc, ci ca o formă a 
spiritului liturgic creştin”.

Ridicată din apă ca-n ziua Genezei, biserica fantastică 
ridică pe umerii ei treptele cerului.

„Dar în ea oare cine sunt?
Sunt vr-o nouă popi bătrâni
Ruga-o fac de săptămâni
Şi pre atâţia patriarhi
Cu-o mulţime de dieci”

(Sabin Dragoi „Monografia muzicală a comunei 
Belinţ” – Scrisul românesc, Craiova 1934)

La slujbă – nemaiîntâlnit sobor:
„Iacă vine o corăbioară

Încărcată de îngerei
În mijlocul îngerilor
Şade Bunul Dumnezeu
Cu veşmânt până-n pământ”

(A. Bârseanu – conf. N. Densusianu, p.108 „Dacia 
preistorică” – ed. Meridian 1986)

„În pristolul seal mai mari
Şădi Sfânta Maria sei mari
Şădi Maica Precista”

(Iosif Galupa – Cetatea Albă)

„- Sfânta Slujbă cin' ascultă?
- O ascultă Maica Sfântă.”
(Sabin Drăgoi)

Într-o armonie divină, acordurile Liturghiei îngereşti:
„Mesele-s întinse
Făcliile-aprinse
La mijloc de masă
Jită de mătasă
La locul de frunte
Cu făclii mai multe
Şade Dumnezeu
Şi cu Fiul Său
Iar în jurul lor
Ceata Sfinţilor
Bând şi veselind
Cu drag ascultând
Îngerii cântând”

(„Monografia muzicală a comunei Belinţ” - Banat)

(continuare în nr. viitor)



Apariţia unei cărţi cuprinzând  texte scrise de 
marele prozator român Constantin Ţoiu este un 
eveniment editorial, iar atunci când cititorul-ţintă 
aparţine Urzicenilor, locul naşterii sale, 
întâmplarea aduce  în prim-plan rădăcinile vieţii 
şi conştiinţei autorului. 

Lucrând la realizarea acestei antologii,  care  
împlineşte o datorie de onoare pentru  Biblioteca 
Municipală “Constantin Ţoiu”, mi-am dat seama, 
o dată mai mult,  de felul în care patronul nostru 
spiritual s-a situat în istoria urbei pe diferitele 
trepte ale biografiei sale:  de la târgul  fascinant al  
copilăriei şi adolescenţei,  la urbea  vârstei adulte 
în care parcă nu-şi mai găsea locul, până la oraşul 
modern  şi matur “în cuget şi-n simţiri” care l-a 
primit cu braţele deschise pe fiul întors în glorie la 
obârşii. 

Textele din  antologia “Urzicenii în viaţa şi 
opera scriitorului Constantin Ţoiu” compun  spre  
împărtăşire  traseul acestei comuniuni  a  
romancierului    aflat acum la vârsta senectuţii  
cu natura şi oamenii locului natal de ieri şi de azi.  
Nuvela “Pădurea tânără a lui aprilie”, din 
volumul  “Duminica muţilor” ( 1967),  este prima 
operă care stă sub semnul copilăriei petrecute la 
Urziceni.  Cele trei personaje-copii sunt autorul,  
vecinul şi prietenul său de o viaţă, Lică, viitorul 
medic Haralambie Balcan,  şi sora acestuia, Zizi, 
doamna  Ecaterina Roza Dane.  Dânsa îşi aduce 
aminte nu numai de  jocurile copilăriei din curtea 
cu bordei,  dar şi de vizitele scriitorului în casa 

familiei Balcan, unde era primit cu prietenie. 
Acolo am avut şi eu ocazia să-l întâlnesc pe  
autorul “Galeriei cu viţă sălbatică”  în  1987.

Fragmentele din romanul  apărut în 1976, pe 
care le-am inclus în antologie,  ne arată şi felul în 
care elementele autobiografice sunt integrate 
într-o operă de referinţă din istoria romanului 
românesc. 

Cele mai multe dintre textele  antologate  au 
fost publicate  însă  după anul 1990, atunci când  
prozatorul, eseistul şi omul de  cultură  a simţit că  
a sosit  şi vremea memoriilor.  În revista  
trimestrială “Magazin de Urziceni” ele şi-au găsit 
locul cuvenit,  începând cu numărul 2  din 1993 şi 
până la numărul  36 din  17 decembrie 2008, spre 
bucuria cititorilor din toate generaţiile.  Din 
1995, când primeşte titlul de Cetăţean de Onoare 
al tânărului Municipiu Urziceni,  Omul 
Constantin Ţoiu devine tot mai cunoscut tinerei 
generaţii, participând  la întâlnirile prilejuite de  
lansarea  Monografiei Municipiului Urziceni, de 
etapa finală şi festivitatea de premiere ale 
Concursului Judeţean de Creaţie Literară  “Dor 
fără saţiu”,  de Sărbătoarea Urzicenilor şi a lui – 
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena -, de lansările 
de carte şi vizitele în şcoli şi licee, de emisiunile la 
radio Campus...  Fotografiile din Addenda 
antologiei  stau mărturie  noii tinereţi pe care 
scriitorul o trăieşte  printre ai săi la Urziceni. 

În  Declaraţia dată şi semnată la Biroul 
Notarului Public Dan Laurenţiu, în  26 ianuarie 
2006, Domnia Sa a scris: “Sunt de acord ca 
Bibliotecii Municipale Urziceni să i se atribuie 
numele meu, această instituţie urmând să se 
numească,  în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local,  Biblioteca Municipală 
Constantin Ţoiu”.  Entuziasmul şi energia 
transferate cu acest prilej au fost evidente. După 
numai un an, Biblioteca devine instituţie publică 
având personalitate juridică, îşi constituie un 
fond documentar de invidiat din documentele de 
familie, manuscrisele, scrisorile şi fotografiile 
donate  cu generozitate de patronul spiritual, iar 
prestigiul ei în comunitatea locală şi la nivel 
judeţean şi naţional a crescut şi s-a consolidat.  
De câte ori ne este oaspete în noul sediu din 
centrul urbei, Domnul Constantin Ţoiu se arată 
încântat şi mândru de chipul Bibliotecii care îi 
poartă numele.  La începutul fiecărui an îl vizitez 
şi îi vorbesc despre activitatea noastră, o muncă 
unde intră, ca un ferment minunat, mana  unui 
Mare Spirit al Locului.

Alexandru Buleandră

Filiala din Craiova a Uniunii Scriitorilor din 
România a organizat recent festivitatea de 
acordare a premiilor sale literare pe anul 2010. 
Ne face plăcere să consemnăm știrea că printre 
laureații acestei ediții  se află și scriitorul 
NICOLAE PETRE VRÂNCEANU, care a 
primit premiul pentru întreaga activitate 
literară. Importanta distincție a răsplătit o 
activitate poetică de peste 50 de ani, a cărei 
semnificativă sinteză se regăsește în volumul  
antologic „Vânătorul de fluturi”, carte densă 
și masivă apărută în anul 2010 la Editura din 
Bănia Olteană – „RAMURI”.

Profesorul-scriitor Nicolae Petre Vrânceanu, 
care a mai fost prezent în revista noastră, este 
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stabilit de mulți ani în Craiova, dar fiind  
originar din Slobozia  menține o legătură 
permanentă cu locurile natale. În acolada operei 
sale se regăsesc 17 volume de poezie, proză, 
eseuri și publicistică, cronici teatrale. Multe 
dintre aceste cărți se află și în patrimoniul 
Bibliotecii județene Ialomița, ca donație a 
scriitorului.

Scriitorul N.P. Vrânceanu face parte din elita 
culturală a Craiovei și este în prezent redactorul-
șef al  revistei literare „Noul LITERATOR”, 
publicație care continuă în actualitate prestigiul 
L i t e r a t o r u l u i  c o n d u s  d e  „ p o e t u l  
rondelurilor” – simbolistul Alexandru 
Macedonski.

                                     George Stoian



Lenuţa 
de la Moviliţa

Apriga iarnă a lui 2012, cu ger şi viscol şi 
ninsori masive, a reuşit să îngroape în zăpadă tot 
sud-estul ţării, pe alocuri în sate zăpada trecând 
peste acoperişul caselor...

În acele zile mă gândeam adesea şi la verişoara 
mea de gradul doi Lenuţa, femeie harnică şi 
curată, ce locuieşte în Moviliţa şi a cărei 
gospodărie încărcată cu animale (porci, vaci, 
găini, iepuri), de trei copii mici, de un bătrân 
octogenar şi de zece „guri de hrănit” zilnic, erau o 
problemă şi încă una grea, oricât ar fi fost de 
inimoasă şi de pasionată de avutul său... Aşa că pe 
21 februarie o sun spre a o întreba de sănătate:

-    Ce să fac, Lili, zise, dacă ţi-aş povesti prin 
ce am trecut şi trec şi acum, ar fi  un roman... Tu 
şti, zise în continuare, ce înseamnă aia să faci 
cărare la grajduri, la cotineţe, la WC, la poartă, şi 
când zici că ai terminat, zăpada să fi acoperit iară 
totul, să trebuiască s-o iei de la început şi tot aşa... 
vacile să mugească, ăla bătrân să bată cu bastonul 
în uşă că-i este frig... să-i faci focul de trei ori pe zi 
şi tot să-i fie frig... şi câte, că nici eu nu mai ştiu 
?... Păi, după trei zile, când am văzut că nu-i chip 
să stea ninsoarea, simţind că nu mai răzbesc şi că 
până aici mi-a fost... zău dacă te mint, m-am 
aruncat în genunchi în curte şi am strigat cât am 
putut: „Doamne, Dumnezeule, îmi recunosc 
păcatele, Doamne, iartă-mă Doamne dar opreşte 
ninsoarea că nu mai pot !...”

-    Aoleu !, zic,  m-am gândit eu...
-  Da Lili, dar cel mai rău mă chinui cu ăsta 

bătrânul...
-    Ce are socră-tu ? întreb.
-    Păi Lili, cum să-ţi spui, de când a murit 

soacră-mea se duce şi el încet... nici nu cred să-l 
mai apuce primăvara...

-    Hai, mă !... mă mir eu.
-    Păi azi săptămâna mi s-a părut mai d-a firea 

şi i-am zis: „- Bree, să nu mori acum, că n-ar fi că 
mori dar n-am unde să te-ngrop... mai stai niţel să 
se dezgheţe...”

„- Nu mai pot făă, mi-a zis, mă băgaţi şi voi în 
zăpadă la spatele casei... şi la urmă mă duceţi la 
cimitir.” „- Cum bree în zăpadă, că te scormonesc  
câinii ?!”

„- Da..., atunci p-a lu Tudor cum a îngropat-o ?!    
Ai ?!” 

„- Nu te pune bree, că nici nu i-au găsit locul, 
au ţinut-o o săptămână în casă, au dormit bree cu 
ea... şi abia i-au săpat o gropiţă la poarta 
cimitirului, că era pământul îngheţat... aşa că mai 
ţine-te...” 

„- Nu mai pot făă... că vine  moartea  în  fieş-ce  
noapte !...” 

„ – Păcăleşte-o şi matale; nu te mai culca în 
pat, culcă-te pe laviţă... dar numai până la 
primăvară... că mi-e greu şi mie bree !...”

...Tragic-comică mi s-a părut conversaţia 
Lenuţii cu socrul ei, făcându-mă parcă să înţeleg 
mai bine vorba că „moartea face parte din viaţă”, 
vorbă pe care încă mi-o refuz, acceptând mai bine 
cuvintele lui Eminescu la mormântul părinţilor 
săi: „ce s-a ales din două suflete, o seamă de 
cuvinte cărora abia le mai dă sens aducerile 
aminte !...”

Nicolas

Nicolas Fabian Pisău este numele unui băieţel 
tare simpatic, acum în vârstă de patru ani şi zece 
luni, ce a apărut într-o zi  parcă de nicăieri şi a 
plecat la fel de repede, în altă zi, parcă spre 
nicăieri...

Băiatul cu nume sonor a poposit în casa verilor 
mei, Marian şi Aurelia, vreme de un an şi trei luni, 
dintr-un  întâi ianuarie 2011 până într-un 
douăzeci martie 2012, lăsând în urma sa 
amintirea unui copil atent, curios, chiar 
scormonitor, pragmatic, cu calităţi native 
promiţătoare unei cariere sportive sau de 
cercetare.

L-am cunoscut mai ales din relaţiile sale cu 
nepotul meu Rareş, cam de aceeaşi vârstă, care, 
vizitându-ne lunar, se antrena în felurite jocuri cu 
Nicolas, dar şi din relatările Aureliei, prietena sa 
cea mai bună...

De la ea am aflat că Nicolas nu suportă să o 
vadă fumând... ameninţând-o că va pleca la 
bunici „cinci opt zile”.  Altă dată, din acelaşi 
motiv a început chiar să plângă, zicând: 

-    Dacă fumezi, o să mori şi o să rămân iar fără  
mamă !

Aurelia :
-    Lasă, mă, că nu mor, mai trăiesc vreo 

douăzeci de ani să-ţi găsesc şi ţie o nevastă...
Nicolas, ştergându-se la nas printre sughiţuri 

de plâns:
-    Da să fie cu ţâţe mari, că mie îmi place să 

aibă ţâţele mari !
În altă situaţie, când a fost întrebat ce vrea să 

faca când va fi mare, a răspuns răspicat că vrea să 
găsească o fată să o pupe.

Nicolas desenează frumos, ultimul desen 
,făcut chiar în ziua plecării sale, reprezenta un mic 
purceluş pe care îl văzuse în coteţul lui tanti 
Lenuţa şi pentru care se rugase din suflet: „- 
Mamaie... este adorabil, te rog să nu-l prăjeşti !”

Într-una din zile, tanti Lenuţa îl trimite la 
magazinul lui Nica zicându-i:

-    Nicolas, du-te să-mi cumperi un pachet de 
ţigări More şi  ia-ţi şi tu o pungă de pufuleţi !
  Discuţia din magazin ne-a redat-o apoi Nica, 
proprietarul: 

Nicolas, sigur pe e: ”- Bună ziua, nea Costel !”  
Costel Nica: „- Bună ziua, Nicolas, ce să fie ?” 

Nicolas: „- Vreau un ou chinder, o pungă de 
pufuleţi, un pachet de ţigări More şi mai vreau şi 
restul şi mai vreau şi bon de casă !” 

Nica s-a conformat,  rămânând perplex şi el şi 
toţi clienţii din magazin... Era, totuşi,  un copil de 
numai patru ani ! Când a văzut cumpărăturile, 
tanti Lenuţa i-a zis supărată:

-    Ai cheltuit toţi banii ! Eu nu ţi-am zis să-ţi 
iei ou chinder !

-    Da, dar mie mai multă poftă mi-era de ou 
decât de pufuleţi !

-    Atunci de ce ai mai luat pufuleţi ?
- Ca să fie şi pofta mea şi pofta ta !
Deşi micuţ de statură, nici unul nu avea forţa 

lui de a fugi şi de a lovi mingea cu piciorul, 
punând pasiune în tot ce făcea, chiar dacă 
zgârieturile şi loviturile îi învineţeau picioruşele 
până la genunchi... Nu se lăsa şi nu se plângea, 
făcându-ne să ne gândim că în mod sigur are toate 
şansele să devină al doilea Maradona...

Adesea, când mă gândesc la Nicolas, o fac 
zâmbind şi îi doresc micuţului şi fierbintelui 
băieţel un viitor cu multe, multe împliniri !...

Doctorul şi scriitorul

Pe 21 mai 2006 mă aflu în postura de a-i avea 
invitaţi la masă pe scriitorul Constantin Ţoiu  şi 
doctorul Constantin Georgescu, ambii ajunşi la 
venerabilele vârste de 83 şi, respectiv, 85 de ani. 
Prieteni vechi, cei doi se bucurau din plin unul de 
prezenţa celuilalt, când, dintr-o dată, se aprinde 
scânteia...

-    Ascultă dragă ! zise doctorul cu glas răstit, 
te rog să-mi spui acum, în ceasul al 
doisprezecilea, ce-aţi avut cu mine, tu şi cu Lică, 
când m-aţi bătut cu zăpadă în curtea şcolii ?!

-    Ce  ţi-am făcut ?! -  întrebă cu voce stinsă şi 
amuzat Ţoiu.

-    M-aţi bătut cu zăpadă, m-aţi tăvălit şi, deşi 
eraţi cu doi ani mai mici ca mine, la urmă mi-aţi 
dat şi un şut în cur ! – ţipă doctorul.

-    Haa... Haa !... Bine ţi-am făcut, se piţigăi în 
continuare Ţoiu. Cam cât să fie de atunci ?

-    Păi, eu aveam zece ani şi voi opt ani... nişte 
mucoşi. Să-mi spui acum, că mereu m-am 
întrebat, de ce m-aţi bătut ?!

-    Aşa... pentru că te dădeau mereu de 
exemplu ca fiind cel mai silitor, numai zece, cel 
mai cuminte, cel mai... nu te jucai, nu te 
murdăreai, nu alergai... erai retras şi ne priveai de 
sus. Băi !...  recunoaşte că ţi-a fost mereu frică să 
afli chichirezul vieţii !

-    Lasă că l-ai aflat tu, d-aia la 83 de ani ai tăi 
te umfli cu păstăi şi scuipi în barbă, iar eu la 85 mă 
ghiftuiesc cu fripturi şi vin ! Ha !

-    Şi zici că te-am bătut când aveai zece ani, 
deci acum 75 de ani ?

-    Da.
-    Tare te-aş mai bate şi acum !
Răseră amândoi cu poftă; în sfârşit, enigma se 

elucidase.
Zâmbeam şi eu privindu-i, întrebându-mă ce 

linişte interioară a putut să-l facă pe doctor să dea 
în sfârşit glas acelei întrebări pe care o purta cu sine 
de mai bine de 75 de ani, scoţând-o parcă de sub 
marca jocurilor copilăriei şi dându-i un anumit 
dramatism. Şi astfel am înţeles că domnul 
Georgescu a fost şi a rămas un „responsabil” 
indisolubil pentru un doctor, aşa cum domnul Ţoiu 
a fost şi a rămas un „viveur”, un om al 
experienţelor indisolubil pentru un mare scriitor.

Doctorul Georgescu ne-a părăsit, senin şi liniştit 
parcă, pe 1 martie 2009, la vârsta de 88 de ani. 

Domnul scriitor Ţoiu se apropie de 89 de ani şi 
are încă în priviri o vioiciune...

Rugăciune de adio

Tata, Gigi Balcan, a fost un mare măcelar şi un 
mare gurmand. S-a pensionat în 1988 şi, prin 
1993, când a realizat în sfârşit că dorinţele sale 
gastronomice nu mai pot fi satisfăcute, şi-a făcut 
„rugăciunea de adio”:

- Adio căpăţâni de miel la cuptor, adio momiţe, 
adio frigărui de  „vrăbioare” cu dropie, adio babik 
şi ghiudem, adio antricoate la grătar, adio fudulii 
la grătar, adio creier pane, adio „mici” ai mei 
făcuţi cu supă de oase, adio pastrama mea de 
berbecuţ, uscată în vânt, adio cârnaţii mei uscaţi 
în pod, adio  şniţele din viţel de lapte pesmuite... 
Adio mâncare bună, sare a pământului !

Lili Balcan

Lili Balcan



Crisalida

Un sistem de oglinzi 
înfăşoară 
legătura dintre noi
ca o cale ferată
se întinde 
amintindu-ne încotro 
ne-ndreptăm
încurcîndu-ne pînă la un nod
neîmplinit 
din care se prelungesc
cîteva cuvinte
se izbesc de oglinzi
şi se întorc în noi
aproape de coardele vocale
suprimîndu-se
pînă la o aglomerare
de bătăi ritmice
priveşte
devenim un fluture

Pentru ca ei să înţeleagă 
de ce zîmbesc

lasă vrăbiile să facă acrobaţii 
pe sîrma de rufe,
şi mută-ţi ochii mai aproape de mine.

cînd va termina de lătrat maidanezul 
de la colţ, să ştii că toată dragostea 
noastră se va strecura în iarbă,
mai aproape de greieri şi fluturi albaştri
poate va înghiţi coleoptere
nu mai ştiu... 
ştiu doar că vom uita luna în ea
ca să n-o fure vre-un regizor,
în filmul său de scurt metraj,
încercînd să explice lumii cum se iubesc
sălbatec petalele de flori rupte şi azvîrlite
 pe cearşafuri în hotelele de-o noapte.

n-a fost nimic,
decît frica aceea că iubim prea mult
şi poate mierea e prea dulce iar noi 
ne certăm la fiecare răsărit încercînd,
din nou şi din nou,
să legăm cu noduri multe ceea
ce nu a existat pînă acum,
 ca doi proşti
care nu ţin minte cînd eclipsa
şi-a născut poemul,
deşi la botez am fost amîndoi
şi ne-am rugat pentru cuvînt şi pentru
lumea care nu mai crede
decît în panouri de publicitate,
de parcă viaţa-ar avea culcuş
în ecranul televizorului!?

trebuia
să chemăm ursitoarele cînd ne-am născut
 să iubim, dar eram prea ocupaţi
să găsim luna şi 
fluturii albaştri din pîntecul mamei.
deşi nu ne-am cunoscut niciodată
eu mai păstrez şi acum versurile tale
printre firele de praf din bibliotecă.
le citesc din cînd în cînd
ca să-mi amintesc de oamenii care nu înţeleg
de ce zîmbesc atît de mult.
păcat că ei nu văd cum vrăbiile fac acrobaţii,
erau să zîmbească şi ei găsind dragostea noastră
strecurată în iarbă.
             

blitz

sub roţile automobilelor
şuvoaiele de apă
îşi caută găurile negre
se vor înghiţite de porii oraşului
în care oamenii 
îşi storc amnezii

îmi caut şi eu bulgării de ceaţă
să urc pe clădiri
să amintesc că şi toamna
are spasme
din pîntecul ei îşi ţipă viaţa
o nouă poezie

Lumina

Lumina umbla în duhul gol pe stradă
şi prin toţi porii respira apusuri.
ei mantiei iau dat, din roşii sori
şi-n plete cimitir i-au prins, de nuduri.

Lumina tânjea acum o umbră, o boare de vânt,
un strop de rouă.
şi le-a avut, şi nu le-a avut –
dar n-a contat:
apusul a chemat noaptea
şi ea a venit cu pas de soldat.

Dar nici răsărirea n-a fost prea departe...

Lumina păşete din nou, pe noi străzi,
noi răsărituri din ochi i se revarsă,
iar roşii sori se-ascund sub şosea
jelind în neştire spre calea întoarsă.

Furtuna

Furtuna mi s-a aruncat azi în braţe...

Râsul ei cu nisip între dinţi,
m-i s-a prins la gât, cravată;
părul ei, fire toarse din vânt,
mi-a intrat în gură şi mi-a legat
cuvintele de plămâni;
ochii ei, rotoace de praf,
în ochii mei îşi găsiră odihnă.

Din ea n-a rămas nimic neţesut în mine;
Din mine, doar lacrimile mai pot să eşueze la ţărm
şi  cu un ultim strigăt
să aprindă farul.

Jurământ

Pe fiicele mele arse mă jur,
pe cenuşa hrănită cu gânduri desculţe,
spălată cu rouă de buze;
mă jur că nu am întins între perne himere,
nici voci din eter,
 nici raze din cer.

Doar visele-mi las să sărute
Lumina fugită din infern.

Din piatră cioplesc în suflet mormânt

Din nisip zidesc în inimă altar,
din nisip stropit cu apă fără peşti
şi-l închin reginei cu comete.
###
Din piatră cioplesc în suflet mormânt,
să mi te-aşez aici, ca o idee
şi să-mi învii –
un soare mai aprins
când luna va dormi
în verighete.

Drum al hoţilor de cai sălbatici

Sunt un morman de pământ dospit,
sicriul nu mă-ncape,
mă vomită spre stele.
Le rog să mă cearnă în beznă –
ele mă vor să le fiu alee.  

Nu mai ştiu să fiu cale lactee
ci doar drum al hoţilor de cai sălbatici
ce se nasc din valuri.
Alungă-mă şi tu,
adică ţese-mi maluri!

Vreme de şaptezeci de ani omeneşti (s-ar 
putea să fie chiar mai mulţi), la fiecare oră şase 
dimineaţa, în fiecare zi, nouă luni pe an, nenea 
Vasilică făcea cam acelaşi lucru, se integra în 
marile cicluri naturale şi participa activ la ele, 
adică scotea vaca şi măgarul pe poarta mare, îl 
priponea pe măgar de poarta mică şi, pentru că 
era cam mărunţel, se urca pe canapeaua de la 
drum, care era lângă poarta mică, fluiera, 
măgarul se apropia de gard şi se lăsa încălecat pe 
deşelatelea, nenea Vasilică sărind vitejeşte pe el 
chiar şi la 90 de ani, apoi nenea îşi verifica 
desaga, dacă are în ea pâine(mămăligă, dacă nu 
se făcea grâul)-brânză-ceapă-ţuică-apă, mai 
fluiera odată, dar altfel, ridica deasupra capului 
un toiag ca al lui Moise, însă ceva mai mic şi-o 
lua la vale, spre lunca Ialomiţei, adunând vacile 
scoase în drum de vecini ca un fluviu afluenţii şi 
dispăreau cu toţii în depărtare, înghiţiţi de 
orizont, adică de pădure, de unde se întorceau 
seara, vacile obosite (cred că peste cinci sute în 
toţi aceşti ani), cu ugerele pline şi nenea la fel de 
vioi, călărind la marea artă generaţii de măgari, 
repetând de vreo douăzecidemii de ori intrarea în 
sat, ca-n Ierusalim; aşa l-am apucat de când eram 
copil şi până hăt, când am ajuns şi eu 
semicentenar (dar asta se va întâmpla peste alţi 
douăzeci de ani de la prezentul povestirii), de 
ajunsesem să cred că e Redea deghizat, că vine 
spionul, zilnic, să mă verifice, transformându-se 
din vânat în vânător, că a devenit (şi nu prea avea 
voie) mai preocupat de viitor decât de prezentul 
în care-l găseam eu înpotmolit pe moşia lui Zipa, 
atunci când îl vizitam incognito, dar era doar o 
părere, cei doi semănau dar erau două persoane 
diferite, nenea era doar un om, atât, făcea ce făcea 
fără nici un suprasens, suprasensul era chiar el şi 
el habar nu avea, în vreme ce Redea era un fel de 
genius loci întrupat, care păzea Broşteniul de 
derapaje, intervenind subtil sau cu parul când 
vreun personaj o lua razna, el ştia ce trebuie să se 
întâmple şi făcea tot ce era necesar ca istoria să se 
scrie aşa cum era convenit în contractul prin care 
Dumnezeu îi concesionase acest colţişor de 
univers cu numele Broşteni, dar misiunea lui se 
terminase demult, imediat după a doua ediţie a 
Jocurilor Panelene de la sfârşitul secolului XIX, 
gândul ascuns pus în practică de Zipa, primise alt 
contract avantajos, după ce-şi făcuse bine treaba 
acolo vreme de secole, şi se mutase nu ştiu unde, 
rămânând în urma lui doar o pădure specială, 
ciudată, pădurea Redea, în mijocul câmpului, 
între Broşteni şi Valea Măcrişului, plină de arbori 
rari, care aduna toate sălbăticiunile din jur, unde 
am văzut eu prima dată, în direct, un şoim 
prinzând în aer un porumbel, pădure rărită an de 
an de către urmaşii ţiganilor lui Zipa şi 
transformată, în iernile grele, în căldură de sobă; 
o paralelă de final se putea face totuşi între Redea 
şi văcarul străzii mele (nu că au dispărut amândoi 
fără explicaţii): la ultima plecare, a 
douăzeciş iunademiiosutăt rezeciş idoua                     
(n-aveam de unde să ştim noi că e ultima, am 
aflat în noaptea aceea că nu va mai fi a ...şi treia), 
nenea Vasilică şi-a făcut numărul personal, a 
plecat în luncă, spre pădure şi nu s-a mai întors, 
au venit seara doar vacile, fără măgar, pentru că 
probabil avea nevoie de el acolo unde a ajuns, 
lăsând, şi Redea şi nenea Vasilică, pe umerii 
altora mai tineri ducerea străzii, Broşteniului şi 
lumii înainte.

Gheorghe DOBRE
Romeo Aurelian Ilie

Ana-Mihaela NUŢĂ
(Republica Moldova)



Puşcărie fără margini

Trăim ca într-o puşcărie fără margini…

Condamnaţi,
încă de la naştere,
la necunoaştere…

De fapt, naşterea noastră,
dacă e să privim atent, dintr-o parte,
nu e decât o condamnare
la închisoare
pe viaţă şi pe…
moarte…

Uneori
încercăm să evadăm…
rareori chiar ne reuşeşte:
în vis, în dragoste…
mult prea departe de noi…

De fiecare dată, însă,
ni se simte lipsa
şi suntem prinşi
şi aduşi înapoi…

În fortăreaţa
de maximă securitate:
Viaţa!

Mamă,
de ce m-ai condamnat,
născându-mă?!

Veacuri

N-ai mai trecut de mult pe la mine,
deşi te-am aşteptat tot aici,
prefăcându-mă, încet-încet, în ruine,
în pietre mai mari şi mai mici, tot mai mici.

Prefăcut, încet-încet, în nisip
de acest invizibil prăpăd,
aşteptam şi credeam că e chip
să mai vii pe aici, să te văd…

Câte veacuri s-au scurs. Mai ştii câte?
Florile s-au făcut pietre şi ele –
ruginite, îmbătrânite, urâte.
Şi doar ochii lor au zburat către stele

şi s-au prins într-un joc de lumini,
într-o cosmică horă, neostoită:
ochii lor – obosiţi pelerini
rătăcind pe aceeaşi orbită.

Câte veacuri s-au scurs. Nu mai ştii.
Câte-or fi de acum înainte?!
Să mă simţi, dacă-o fi să mai vii:
voi fi eu, în nisipul fierbinte,

voi fi eu în ruinele toate
şi în pietre, şi în flori, şi în lut
şi-n luminile la un loc adunate
peste veacurile ce le-am pierdut.

Ţara mea e o biserică

Când ştii că-n România Dumnezeu
Se-ntoarce seara,
Se-ntoarce seara ca la el acasă.

Adrian Păunescu
Ţara mea e o biserică 
ridicată din munţi şi din ape,
din holde de grâne fierbinţi,
din codri bătrâni printre care cerul străbate

Schaltiniena ursului dresat

Din când în când treceau ţiganii c-un urs şi-l îndemnau la joc,
Îndeosebi pe drumul mare şi-n piaţa de la primărie   -
Niciun sătean nepermiţându-i să intre-n curte, căci se ştie
Că Moş Martin, conform legendei, aduce veşnic nenoroc.

Primarul se culca pe burtă şi ursul îl călca pe şale
În timp ce o pirandă blondă-i citea destinul în ghioc
Şi toate-acestea spre-a obţine ştampila pe patalamale.

Privindu-i cum se pierd în zare, ursar şi urs şi ghicitoare,
Mă şi vedeam ţigan, la rându-mi, bătând în tobele murdare.

Azi ştiu că n-am fost decât ursul purtat în lanţurile tale!

                       Schaltiniena lui Iuda

Sentinţa o să cadă aprig şi precum trăsnetul: damnare
Şi nici în gaură de şarpe să mă ascund n-o să mai să pot.
Chiar şi cinând de unul singur simt cum un cot iscariot
Mă tot atinge şi mă face să-mi sun arginţii-n buzunare.

Privindu-mi chipul în oglinda îngândurată-o să constat
Că-i prea târziu să mă încerce o cât de mică remuşcare
Şi mă cuprinde-o spaimă mută că nu voi fi nicicând salvat.

Trei zile şi trei nopţi de-a rândul sunt numai spectru hialin,
Şi, cum smochinii-mi fac reproşuri, îmi caut unul să m-anin.

Un nor sanscrit din cerul palid îmi face semne, disperat!

Schaltiniena comunistoidului 
cu faţă umană

Mai mult decât Irod, tiranul cel nou cu zâmbet lăbărţat
A liberalizat avortul încât pe prunci să-i căsăpească
Încă din perioada-n care încep, sărmanii, să mijească
În pântecele ce-şi refuză minunea rodului legat.

El le-a prilejuit   -   şi-o spune la propria-i aniversare   -
Orgasm politic multor tute ce-n trei reprize l-au votat
Şi care-ntocmai ca-n Coreea îl vor boci la-nmormântare.

Nu are insomnii, ci visuri în care-i cheamă pe ortaci
Cu bâta lor tovărăşească să vâre groaza-n ciumpalaci.

Nici mort călăul democratic nu se predă şi nici nu moare!

        Schaltiniena urbei de-altădată

E-n crugul zilei şi beţivii comandă cel din urmă rând
Şi-şi survolează astfel prânzul şi orice poftă de mâncare.
Birjaru-nţepenit pe capră în faţa crâşmei ordinare
Îşi căinează calul care se va culca din nou flămând.

Trei fete cu ciorapii roşii s-au scos, nelepce, la vânzare.
La mănăstirea somnambulă se-aude clopotul bătând
Prelung, probabil o măicuţă ţi-a dat cucernica suflare.

Convins că de pe-o zi pe alta gheşeftu-i este mai puţin,
Crâşmaru-şi face-o cruce mare şi toarnă altă apă-n vin.

Pe scara-i, lampagiul toarnă petrol lampant în felinare!

     Schaltiniena lacrimei triunghiulare

Ezit, deci, între zăbovirea în vidul de comunicare
Şi coborârea înciudată în propriu-mi abis barbar;
În luntrea fără nicio vâslă şi fără niciun felinar
Mă las cu masochistă râvnă învâltorat de anafoare.

Bolboroseşte apa neagră şi câtu-i moartea zare nu-i.
Pedeapsa mea la rătăcire pe viaţă-i fără comutare
Şi-n prea fragilizata luntre eterna spaimă scoate pui.

Unul din ei deja-şi încearcă forţa-i hipnotică pe mine
Apoi se bucură că gheaţă în loc de sânge port în vine.

O lacrimă triunghiulară mă va topi sub ochiul LUI !

Ion Roşioru
Petru BOTEZATU (Cahul, R. Moldova)

ca nişte pleoape ale bunilor sfinţi,
coborâţi, printre noi, din icoane...
Frate întru sânge şi-ntru Dumnezeu,
lasă-te de sine şi de orice fală
şi în ţara-n care ţi se pare greu
să te simţi ca într-o Sfântă Catedrală.

Ţara mea e o biserică
în care Dumnezeu îşi tăinuieşte harul
şi-l împarte celor prin care chipul Său ni se-
arată...
Ţara mea e biserica
ce-şi are altarul
spintecat în două 
de o sârmă ghimpată...

Frate întru sânge şi întru Hristos,
să-i lăsăm pe alţii să îşi plângă amarul...
Să luptăm, căci ţelul ne e luminos:
să-ntregim o ţară, şi, prin ea, altarul!

Durerea de-a fi tu…

Sunt o pendulă – bat între da şi-ntre nu,
sunt un zbor chinuit între piatră şi stea, 
iar durerea – infamă – de-a te şti,
de-a fi tu,
ca o carne străină creşte-n inima mea…

Sunt un vis tălmăcit de o mie de ori,
când mă cred un învins, 
când mă ştiu mare zeu…
Lasă-mi mie aripile şi încearcă să zbori
cu durerea – infamă – de-a mă şti, 
de-a fi eu…

Mama

Mama, veşnică, rămâne
să ne coacă dulcea pâine
şi pe faţa ei, fierbinte,
face semnul crucii, sfinte,
ca Preabunul Dumnezeu
să ne sprijine la greu,
să ne dea şi azi, şi mâine,
rumenele noastre grâne.

Ochii plânşi până la rană
sunt luaţi dintr-o icoană,
când şterg lacrima-i, mă mir
cum de-i plâns, şi nu e mir...

Şi nu ştiu cum de i-i plină
mereu faţa de lumină...
Ea din flori îşi ia mireasmă
şi sclipire din agheasmă.

Şi când bine mă cuvântă,
văd în faţa mea o sfântă –
chinuită, mărunţică,
Sfântă maică mucenică,
ostenind pe lângă vatră,
viaţă ai zidit din piatră
şi din boţul ud de lut
s-a ivit un început
şi un capăt nou de lume...
Mamă, Viaţa-i al tău nume...

Mama, veşnică, rămâne
să ne coacă sfânta pâine...
chiar şi dincolo de fire,
chiar şi doar în amintire.



Profesorul Titi DAMIAN, prozator prolific, cunoscut 
foarte bine de critica literară românească şi de un cerc larg 
de cititori, adaugă celor trei romane ale sale: FAGUL 
(2005),  UMBRA  (2008) ,  NORUL  (2009) şi  
FASCIANŢIA FASCINAŢIEI (2010) – micropovestiri şi 
eseuri, încă o lucrare apărută în anul precedent, 2011, o 
carte complet diferită de cele menţionate mai sus. Este 
vorba de o culegere de recenzii şi eseuri apărute în diferite 
publicaţii literare în intervalul 2006-2011. Ce l-a îndemnat 
oare pe prolificul scriitor să abordeze acest gen: „Nu sunt 
un critic literar în sensul clasic. Mă consider însă un 
cunoscător şi observator al fenomenului literar românesc, 
făcând legătura, aproape o jumătate de secol, între elevii 
mei şi marile creaţii ale literaturii române şi universale.” 
Autorul îşi justifică şi prin această nouă şi incitantă 
contribuţie literară vocaţia mărturisită în preambulul cărţii: 
„Sunt consideraţii şi observaţii asupra fenomenului literar 
românesc contemporan, reprezentat de o pleiadă talentată 
de poeţi şi prozatori ai generaţiei actuale.” Autorul s-a 
cantonat îndeosebi în perimetrul literar al tărâmurilor 
buzoian şi ialomiţean, apropiate sufleteşte sieşi datorită 
pionieratului şi desăvârşirii sale scriitoriceşti. Intitulează 
aceste cronici literare Întâmpinări cu o sfielnică apropiere 
de creaţii ale unor confraţi de breaslă, unii dintre ei 
cunoscuţi apropiaţi şi chiar prieteni. Vedem în această 
apropiere dovezi indubitabile ale unei modestii proprii unui 
om extrem de exigent cu propriile sale scrieri, parcă 
temător de propriile ziceri supuse proiecţiei în conştiinţa 
cititorilor. 

Aşadar, propunându-ne să intreprindem o incursiune 
asupra fondului şi formei  Întâmpinărilor urmărim să 
înţelegem şi să descifrăm intenţiile autorului în demersul 
său analitic. Cronica dedicată cărţii O clipă în cer, autor 
Aurel Anghel indică printr-un subtitlu sugestiv esenţa 
producţiei literare amintite -Tentaţia călătorului în China 
sau demitizarea unei obsesii -. De altfel, aceasta manieră de 
prezentare este comună tuturor Întâmpinărilor, 32 la 
număr, ca şi celor trei eseuri. Profesor şi scriitor în acelaşi 
timp, Aurel Anghel întreprinde o excursie în China şi, 
subliniază scriitorul Titi Damian: „E generos, căci 
transmite bucuria şi cititorului, vrăjit şi el, deopotrivă, de 
acurateţea informaţiei şi de farmecul realităţii.” Tradiţia şi 
modernitatea la chinezi nu-i sunt la antipozi peregrinului 
român, aflat într-o ţară în permanentă mişcare şi progres, 
care îi devine foarte apropiată. Despre America la ea acasă, 
autor Grigore Spermezan, scriitorul recenzent consacră 
rânduri semnificative pentru ilustrarea unei călătorii în 
continentul american, prilej de cunoaştere a unei civilizaţii 
înaintate. Dar ca orice om realist, instruit şi cu simţul 
măsurii: „Scriitorul nostru admiră cu reţinere ceea ce e de 
admirat şi demitizează ceea ce trebuie demitizat”. 
Raportându-se la societatea românească contemporană, 
autorul cărţii remarcă tentaţia noastră spre un model 
american care poate fi adoptat dar nu fetişizat, în anii 
următori. Despre atitudinea faţă de lege a americanilor şi a 
românilor, diferenţa dintre ei şi noi e simplă: „Ei o respectă 
permanent, pe când la noi ţine trei zile, sau e făcută să fie 
încălcată...de TOŢI.” Despre Mirele pietrei, volumul 
poetului Nicolae Gâlmeanu, recenzia aduce un excelent 
elogiu limbii noastre naţionale de către un poet care şi-a 
dăltuit stihurile „într-un grăunte mirabil de chihlimbar”, 
după observaţia autorului. „Nicolae Gâlmeanu s-a 
încumetat, şi nu a dat greş, să continue pe ilustrul său 
predecesor Nichita Stănescu în strădaniile, asemănătoare 
unui sculptor, dar pe un alt plan al creaţiei, cel oferit de 
încrâncenarea poetului cu metafora pietrei.” Comentariul 
referitor la virtuţile poetice ale autorului Nicolae Gâlmeanu 
sunt sintetizate într-o frază emblematică: „Piatra, îndelung 
modelată, se transformă în cruce, iar crucea în poezie.” 
Scriitoarei Nicoleta Cristea-Ifrim i se dedică două 
prezentări ale cărţilor Degringolada şi Lemurii. Filonul 
inspiraţiei, tematic, dar şi ideatic, este Caragiale. Prima 
carte, o culegere de nuvele cultivă cu predilecţie alegoria. 
Despre versurile lui Aurel M. Buricea, înmănuncheate în 
volumul Masca unui înger, autorul Întâmpinărilor 
remarca, referindu-se la cele 63 de sonete, „o succesiune de 
bijuterii literare în a căror fibră sunt încastrate maxime 
filosofice. Sunt metafore - simbol rupte din aceste maxime 
ce dezvăluie un univers al suferinţei omului în pragul 
neantului.” Poetei şi prozatoarei georgiene Zaira 
Shamharadze îi sunt consacrate rânduri care se adresează 
unei creaţii diverse: povestiri pentru copii, versuri, eseuri. 
Poeta din Georgia, stabilită în România, se distinge printr-o 
creaţie încărcată de fireşti nostalgii pentru pământul natal, 
de o sinceră apropiere de români şi de reveriile unui 
tulburător univers floral. Un numitor comun aparţine celor 
trei lucrări ale scriitoarei: Povestiri din Georgia,  
Călătoare şi Culoarea rugăciunii. „Venită din mult 

încercata şi misterioasa Georgie, Zaira Shamharadze 
dăruieşte patriei adoptive aceleaşi lacrimi de gând şi 
aceiaşi picuri de suflet din patria natală, trecând eterna 
suferinţă a dorului prin cristalul poeziei.” Unei 
personalităţi de marcă, omul de cultură Andrei Ivanov, 
consacrat etniei lipovenilor trăitori pe pământul României, 
îi este dedicat un frumos şi doct studiu în cuprinsul căruia se 
radiografiază un om de ştiinţă remarcabil printr-o operă nu 
mai puţin de excepţie. Andrei Ivanov a fost fondator al 
Comunităţii Ruşilor Lipoveni şi autorul unei lucrări 
lexicografice de excepţie: Dicţionar religios rus-român, 
apărut în 2003. Profesor universitar, doctor în filologie, 
omul de ştiinţă amintit a strălucit prin contribuţii originale 
în domeniile dialectologiei, lingvisticii, traducerilor, 
publicisticii. Evocarea vieţii şi operei omului de ştiinţă şi 
cetăţeanului de o înaltă ţinută morală care a fost Andrei 
Ivanov este ilustrată prin amintiri de suflet ale unor 
colaboratori, prieteni şi persoane apropiate acestui distins 
cărturar. Şi printre numeroasele abordări ale existenţei 
umane se revelă şi relaţia căsniciei ilustrate atât de frumos 
de scriitoarea Passionaria Stoicescu, soţia lui Andrei 
Ivanov, printr-o admirabilă şi meşteşugită versificaţie: „ 
(...) Tânjim şi fiecare în alt fel / Cu-mbrăţişarea aburind a 
moarte, / Mereu alături însă paralel / Uniţi suav prin tot ce 
ne desparte” (Mereu alături).

Volumul de proză Călător prin Valea Plângerii  - autor 
Tudor Cicu - îl invită pe cititor în natura şi lumea 
dobrogeană, într-un timp istoric şi un spaţiu geografic de o 
specificitate aparte, un mozaic etnic sui generis, într-un 
climat al extremelor termice. Ţesătura narativă a cărţii 
evocate se compune dintr-o succesiune de schiţe – eseuri în 
care rememorările autorului au ca obiect anii copilăriei şi 
lumea azi dispărută a mediului rural. Raportare scriitorului 
de azi la clasici, în cazul de faţă a prozatorului Tudor Cicu la 
Ion Creangă, este o modalitate benefică pentru înţelegerea 
corectă a sensurilor, atitudinilor, stărilor de spirit ale 
personajelor dar şi a unor segmente ale existenţei: 
„Creangă mitizează copilul prin Nică – Cicu mitizează 
copilăria, căci copilul său nu are nume (...) Creangă 
transformă tragicul în umor, pe când Cicu accentuează 
tragicul cu adâncimi morale”. Valoarea literară a cărţii, 
subliniază recenzentul, este conferită de maniera originală 
de „justificare” a acestor schiţe printr-o manieră livrescă de 
însoţire cu maxime şi precepte filosofico-morale aparţinând 
gândirii unor mari şi multe personalităţi de seamă ale 
literaturii române şi universale, iar cititorul îl percepe pe 
Tudor Cicu în postura unui pătimaş om de cultură extrăgând 
esenţe rafinate din tezaurul înţelepciunii de la noi şi de la 
alţii aureolaţi prin consacrare. Unui harnic şi dotat profesor 
de Limba şi literatura română din comuna Bozioru, judeţul 
Buzău, îi este dedicat un studiu succint dar expresiv despre 
cărţile acestui harnic cercetător al unor importante instituţii 
religioase şi de învăţământ din ţinutul încărcat de istorie al 
Buzăului: Izvoare din adâncuri, Începuturile 
învăţământului buzoian la sate şi Chemarea clopotelor 
scufundate, prima apărută în anul 2000, cea de a doua în 
2006. Travaliul ştiinţific al profesorului - cercetător este 
ilustrat în cea de-a doua lucrare de 1427 note de subsol – o 
mostră semnificativă de acribie ştiinţifică. Unui roman 
intitulat Vâsla de sare, autor Gheorghe Postelnicu, 
alcătuitorul cronicilor la care ne referim subliniază 
„profunzimea impresionantă” a cărţii a cărei temă se referă 
la impactul comunismului asupra lumii mirifice a Deltei ai 
cărei protagonişti sunt doi fraţi vitregi, unul dascăl la şcoala 
din comuna Poeni, acesta decedat în condiţii suspecte, 
celălalt, venit din mediul citadin cu dorinţa expresă de a afla 
împrejurările în care s-a produs drama. Pamfletele – eseuri 
care abundă în cuprinsul cărţii fac lectura nu numai 
agreabilă dar şi consistentă în sensul unei filosofii de viaţă 
care implică experienţe câştigate în timp, acumulate, 
sedimentate, căpătând o valoare de simbol, apoteotică. 
Meritorie rămâne oglindirea unor stări de fapt din istoria 
satului românesc în anii comunismului şi formarea unei 
burghezii roşii care este contrapusă oamenilor săraci, 
pauperi. Consacratei scriitoare Passionaria Stoicescu, 
scriitorul Titi Damian îi atribuie o binemeritată preţuire 
datorită unei dublei dimensiuni: înălţime şi profunzime de 
idei artistice reunite în cuprinsul volumului de versuri Apa 
Sâmbetei. Scriitoarea întruneşte un ales har ala vocaţiei: 
poetă, prozatoare, traducătoare înzestrată prin tălmăciri 
alese din limbile rusă şi poloneză. Predilectă îi este 
aplecarea către scrierile despre copii şi adolescenţi – zonă a 
vârstelor sensibile, a unor candori şi căutări pe care maturii 
nu reuşesc totdeauna să le înţeleagă şi să le aprecieze 
datorită complexităţii trăirilor juvenile. Volumul de versuri 
Apa Sâmbetei este produsul unei „admirabile arte poetice”. 
Poeta, creator cerebral, cultivă constant în versurile sale o 
filosofie a cugetului şi sufletului uman, în ipostazele sale 
cele mai frecvente, semnificative ale trecerii sale prin lume: 

aspiraţia: „Cerul”, existenţa: „Pământul”, suferinţa: 
„Crucea”. Poeta se dovedeşte o maestră a stăpânirii tehnicii 
prozodiei. Un exemplu concludent îl conferă poemul „Eu – 
verbul” având succesiunea în număr de trei – patru - cinci 
urmând ordinea alfabetică. Şi în finalul analizei sale, 
scriitorul - cititor conchide: „Citeşti volumul întâia oară – îl 
inspiri. A doua oară – îl sorbi.” Un medic sirian care a 
studiat medicina în România, Riad Awwad, slujitor al lui 
Esculap dar şi al muzei Erato s-a aplecat cu multă dăruire a 
cugetului şi sufletului, spre cinstea sa, pentru a descoperi şi 
frumuseţile limbii noastre naţionale şi a le inscripţiona în 
rime meşteşugite întru delectarea cititorilor noştri: „Riad 
Awwad scrie o poezie română aparent simplă, dar de 
factură modernă, însă de o surprinzătoare profunzime 
trecută prin filtrul înţelepciunii arabe”, susţine Domnul Titi 
Damian şi, pentru a demonstra această aserţiune supune 
atenţiei cititorului volumul medicului – scriitor, o carte din 
care răsună o muzică produsă de Elegii eminesciene apărută 
în 2007 , numind-o „o strună siriană vibrând în sunet curat 
românesc”. Istoric şi poet deopotrivă, Nicolae Peneş se 
recomandă în versurile sale din volumul de poezii Tăcutele 
iubiri printr-un lirism delicat închinat dragostei, sub semnul 
benefic al influenţelor eminesciene ale existenţei umane: 
istoria, părinţi, cadrul, finalul vieţii. În Banc(note) 
informative, poetul Nicolae Pogonaru utilizează cu talent 
parodia pentru a veşteji cortegiul de tare şi neajunsuri care, 
din păcate, ne însoţeşte viaţa. Lehamitea poetului se 
asociază cu revolta sa faţă de o tranziţie ce nu se mai termină 
într-o Românie care „Căznindu-se să se globalizeze, topeşte 
în ea pe nemestecate, mizeria Occidentului şi murdăria 
Orientului.” Poetul se dovedeşte un virtuoz al cuvântului, 
reuşind cu inteligenţă să extragă din toate straturile limbii 
române Cuvântul cel mai potrivit, fie el din salba ce 
înmănunchează laolaltă gnomicul, neologicul, argoticul, 
popularul, jargonul. Volumul de nuvele Conjuncturi de 
iubire, autor George Băiculescu, îl interesează, firesc, pe 
scriitorul Întâmpinărilor, deoarece, după cum 
mărturiseşte, „am descoperit în fiinţa lui şi în scrisul lui 
afinităţi nebănuite”. O dramă personală – despărţirea unui 
cuplu – a dat literaturii române cele mai frumoase nuvele 
psihologice pe această temă. Proza lui George Băiculescu, 
remarcabil stilist, se revendică din seva literară ce străbate 
opera lui Mircea Eliade şi Vasile Voiculescu. O antologie de 
versuri, autor Aurel M. Buricea, este dedicată unor Scriitori 
brăileni de azi şi înmănunchează creaţiile în versuri datorate 
talentaţilor stihuitori din oraşul dunărean şi împrejurimile 
sale care au dat literaturii noastre pe câţiva dintre cei mai 
mari scriitori contemporani: Panait Istrati, Fănuş Neagu, 
Mihail Sebastian. În cele 101 de volume scrise de autorii 
Antologiei: poeţi, prozatori, eseişti şi dramaturgi meritoriu 
este travaliul autorului culegerii în selectarea şi ordonarea 
unui atât de vast şi divers inventar de creaţii literare. Despre 
alcătuitorul acestei antologii, maestrul de necontestat al 
metaforei şi stilistul desăvârşit, Fănuş Neagu scria: „El e fir 
de altar pe lângă cumpăna de fântână.” Remarcabilul poet 
Aurel M. Buricea este un eseist profund, iar maximele sale 
sunt remarcabile datorită robusteţei ideilor. Unele dintre 
acestea, „Poeţii sunt efemeri doar poezia este eternă”, 
„Dacă cineva îşi va aminti de noi, tot nu vom fi de faţă” 
concentrează o adevărată filosofie a creaţiei. Şi o concluzie 
definitorie pentru această Antologie de excepţie: „Cartea 
lui, ţâşnită dintr-un suflet mare cât spaţiul magic al Brăilei, 
(...) înseamnă (...) şi o sărbătoare a culturi române”. 
Poemele lui Dionisie Duma încorporate în volumul Lângă 
liniştea lumii, o ediţie bilingvă româno-franceză aşază în 
pandant „ritmuri de poezie modernă cu versuri clasice.” 
Poetul abordează cu gravitate şi cu un lirism sensibil teme 
majore ale vieţii şi lumii în care trăim: Dragostea, Moartea, 
Destinul, Speranţa, Timpul, Singurătatea. Aurel Anghel în 
cartea Întemeierea textului analizează prin intermediul 
eseului mai multe texte ale scriitorului Gheorghe Iova. 
Aurel Anghel „disecă” metodic scrierile lui Iova şi le 
cataloghează tematic analizându-le şi descifrându-le sensul 
şi semnificaţiile, spre exemplu: marile crime săvârşite în 
istoria umanităţii. Aurel Anghel reuşeşte să surprindă în 
admirabile notaţii valoarea textului literar, profunzimile 
acestuia, truda scriitorului şi satisfacţia cititorului. Analizele 
asupra prozei scriitorului amintit mai înainte sunt relevante 
deoarece „Pentru Gheorghe Iova, textul nu este o adunare 
de semne, ci o reuniune de vieţi şi de trăiri”. O carte 
incitantă prin eseurile sale, 52 la număr, Portrete în peniţă, 
autor Florentin Popescu, se recomandă prin abordarea unor 
personalităţi din varii domenii ale literaturii, artei, culturii 
româneşti în general. Evocările unor oameni reprezentativi 
ai intelectualităţii noastre se remarcă prin discreţia, căldura 
şi sinceritatea cu care autorul compune portretele unor 
„oameni de la care am avut câte ceva de învăţat”.

Mircea  DUMITRIU
(continuare în numărul viitor)



Ultima secvență de Festival – lieduri fără... 
cuvinte, interpreți Ionuț Bogdan Ștefănescu – 
flautul de aur al muzicii noastre și nu numai, la 
pian Verona Maier, a fost o încheiere în triumf a 
unei ediții creionată și acum cu virtuozitate de 
prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.” a  
apreciat în cronica online muzicologul şi 
realizatorul TV Daniela Caraman Fotea.

La Mănăstirea Sfinţii Voievozi
„Pentru a doua oară, manifestările au inclus 

și un concert de muzică sacră susținut de Corala 
Sfântul Mare Mucenic Mina a Protopopiatului 
Slobozia, desfășurat la Mânăstirea Sfinții 
Voievozi, în prezența Preasfințitului Vincențiu, 
Episcopul Sloboziei și Călărașilor, cu concursul 
sopranei Bianca Manoleanu şi a Baritonului 
Orlando Toropoc. Înființată în 2009, la 
inițiativa Pc. Pr. Protopop Dumitru Drăghici și a 
Pc. Pr. Cătălin Stanciu (dirijor, compozitor, 
solist), formația are o sonoritate omogenă, voci 
armonioase și armonizate, capacitatea de a 
transmite spiritualitatea unui repertoriu inspirat 
ales: muzică psaltică, de cult, prelucrări de 
folclor. Calități evidente și de CD-ul Credință și 
tradiție – o piesă trebuitoare oricărui meloman. 
Calitatea actului artistic a fost confirmată și de 
emoția, de bucuria smerită, evidente pe fețele 
auditoriului – tineri, maturi, vârstnici. M-a 
surprins plăcut identificarea printre ei a lui 
Adrian Prelucan de la UNMB, deținătorul 
premiului al 2-lea din Concurs. Trăia intens 
mesajul muzical; așa după cum transmitea el 
însuși în competiție, substanțialitatea 
repertoriului susținut printr-o voce gravă, 
muzicală, cu profunzimi catifelate, alături de 
pianista-maestră Ina Oncescu”(Daniela 
Carman Fotea)

Laureaţii
„ În fruntea clasamentului, Adelina Diaconu 

(UNMB) și Ștefan Korch (Academia de Muzică 
Gheorghe Dima din Cluj-Napoca), deținători ai 
marelui Premiu Ionel Perlea și ai Premiului 
acordat în memoria muzicienei Adela Burlui. 
Preferințele mele (și ale juriului – cu o singură 
excepție, discordantă), s-au concentrat asupra 
tinerei Diana Florea – Premiul I, studenta 
maestrului cu excelență a profesiei, tenorul cu 
faimă internațională Ionel Voineag. Solista are un 
bagaj tehnic solid, edificiu determinant în 
prezentarea la rampă a oricărui program creator 
de feed-back, cu intensă circulație a emoțiilor 
artistice. Avea splendide pianissime, filaje 
savante, încântătoare culori sonore. Premiul 3, 
Ioan Ovidiu Stancu – Cluj-Napoca.

Premiul Mihaela Agachi: Oana Florentina 
Neagoe, București; Premiul Martha Joja pentru 
stil cameral: Aida Cătălina Pavăl-Olaru – Cluj-
Napoca și Andreea Țipă – București; Premiul 
Steliana Calos: Alexandru Andrei Zadacencu – 
București; Premiul Doina Micu: pianista Lelia 
Seranfinceanu; Premiul Fundației „Bianca”: 
Anca Săftulescu.” (Daniela Caraman Fotea)

Impresionant gestul profesorului doctor Vasile 
Burlui din Iaşi, care a oferit şi în acest an Premiul 
„Adela Burlui”, în memoria soţiei Adela Ioana 
Burlui, celebră soprană legată afectiv de Slobozia 
prin festivalul Perlea, pe care l-a onorat ani de-a 
rândul, atât ca membră a juriului, cât şi ca solistă 
în recitaluri. 

„ Ultima întâlnire muzicală de la Slobozia ne-
a arătat din nou că opoziţia Capitală / provincie 
funcţionează doar la nivel geografic-
administrativ. În rest, e doar o problemă de 

Bogdan Ionuţ Ştefănescu 
şi flautul sau de aur, alături de pianista 

Verona Maier

Adelina Diaconu, Ştefan Korch 
şi Diana Florea

Aplauze pentru poetul Ilie Comăniţa

Laureaţii

percepţie. „Centrul” este acolo unde te simţi 
confortabil intelectual şi afectiv. M-am simţit 
astfel la Slobozia, printre mari interpreţi şi certe 
speranţe, printre „slobozeni” primitori şi 
iubitorii de muzică, fie ea clasică sau modernă. „ 
– compozitorul Valentin Petculescu.

Figură emblematică
„Festivalul – carte de vizită a județului 

Ialomița, a țării, are la rândul lui o emblemă: 
unică, irepetabilă, pentru care mulțumesc 
Proniei: prezentă an de an la concerte, distinsa 
Doamnă „Kleine” Stoian, nepoata lui Ionel 
Perlea (asemănarea fizică este izbitoare), 
stenică, cu intense vibrații pozitive, Domnia sa 
creează arcul peste timp și timpuri între 
spiritualitatea de altădată și cea a zilelor noastre, 
un memento concret, pilduitor pentru 
genialitatea cu care Ionel Perlea a încrustat 
creativitatea românească în cultura lumii.”-
Daniela Caraman Fotea

Concluzii
"Cred că acest festival inaugurat în urmă cu 21 

de ani a câştigat în credibilitate, în coerenţă şi în 
calitate, în sensul că ideea sa de bază a început să 
se concretizeze, să devină din ce în ce mai 
particulară, chiar în contextul vieţii muzicale 
româneşti, apoi pentru că participarea - şi a 
candidaţilor la concurs, dar şi a membrilor 
juriului, în recitaluri - este o participare într-
adevăr de calitate. Pentru concurenţi a însemnat 
în multe cazuri o lansare de talente, iar pentru 
maeştri, o confirmare a propriilor preocupări. 
Ideea ca juriul să cânte în faţa concurenţilor şi 
concurenţii în faţa juriului este o idee care nu se 
practică în mod obişnuit şi care, la acest festival 
înseamnă o confirmare a progresului şi gândirii 
spre viitor a acestui gen pe care dorim să-l ţinem 
în atenţia marelui public. Am avut preocuparea 
pentru lansarea în fiecare an a pieselor create de 
compozitori români - ideea s-a confirmat în 
această ediţie şi l-am omagiat, la centenarul 
morţii sale, pe compozitorul Jules Massenet.” 
(prof.univ. dr. Grigore Constantinescu)

Grupaj realizat de Doina ROŞCA

 

(urmare din pag. 1)

Kleine, nepoata lui Ionel Perlea



Se-ntâmplă-n viaţă să ai un vid de cuvinte. Mie 
mi se întâmplă atunci când senzaţiile sunt 
puternice. Atât de puternice încât mă tem că, 
orice-aş spune, ar suna banal, vulgar, ori 
nelalocul lui. Şi-atunci tac. Tac, nu ca cel mai 
mare înţelept (tăcerile înţelepţilor sunt grăitoare), 
ci precum cel mai mare prost, sau ca bietul ţăran 
de odinioară frământându-şi căciula în mâini în 
faţa boierului căruia, după ce i-a zis “săru' mâna, 
conaşule!”, nu mai ştie ce să-i spună. Aşa m-am 
simţit şi eu după concertul susţinut sâmbătă seara 
(05 mai 2012) de Corala “Sf. Mare Mucenic 
Mina” a Protopopiatului Slobozia, cu prilejul 
Festivalului “Ionel Perlea”, în ambianţa 
binecuvântată din Mănăstirea “Sfinţii 
Voievozi”. Precum ţăranul ce-şi trecea căciula 
dintr-o mână în alta, aşa am frământat eu o idee 
dintr-o emisferă cerebrală în alta, căci am fost 
sfătuită să nu tac. 

Nu mă pricep la muzică. Spre  ruşinea şi ciuda 
mea, am uitat şi puţinul pe care-l ştiam legat de 
note, măsuri, pauze muzicale. În schimb, “mă 
pricep” să simt muzica. Elementele care ţin de 
tehnică sunt doar instrumentele de care interpreţii 
se folosesc pentru a transmite mesajul prin 
intermediul acestei minunate arte. Elementele 
care ţin de tehnică – fie ea perfectă – şi chiar 
vocile cele mai superbe, sunt sterile, nereuşind să 
obţină niciun efect, în lipsa acelei flăcări care 
arde, ca o altă stare de agregare – invizibilă, 
impalpabilă – şi care acţionează ca o curea de 
transmisie (iertaţi asocierea!) între emiţător 
(solist) şi receptor (cel care ascultă). În seara de 
sâmbătă, flacăra a ars la temperaturi înalte, dar 
fără să ardă; dimpotrivă: a mângâiat, a 
entuziasmat, a ridicat pe înălţimi. A arde, fără să 
arzi… Aceasta s-a întâmplat nu doar interpreţilor 
– Preacucernicii Părinţi, membrii ai Coralei, 
invitaţii de onoare – soprana Bianca Manoleanu 
(magistrală interpretare, mi-au dat lacrimile la 
“Ave Maria”!) şi baritonul Cătălin Orlando 
Toropoc, câştigătorul de anul trecut al Trofeului 
“Ionel Perlea” – nu doar ei au “ars”, ci, parcă, şi 
publicul, numeros şi divers în ceea ce priveşte 
priceperea în arta muzicală. Şi publicul a transmis 
către interpreţi. Se crease o emulaţie, o stare de 
bucurie generală, un transfer reciproc, fără ca 
nimeni să se întrebe cine oferă mai mult. O 
transfuzie de suflet. 

Anul trecut, plecasem puţin tristă de la acelaşi 
concert. Deşi fusese unul foarte bun. Totuşi, se 
simţise o anume încordare, o anume teamă de a nu 
greşi, în faţa somităţilor muzicale prezente, o 
concentrare pe ideea de a interpreta corect. De ce 

-Concert de muzică sacră sau Muzica la superlativ - 

corect? Suntem oameni, greşim. Apoi, preoţii nu 
sunt absolvenţi de Conservator (deşi unii par să 
dezmintă afirmaţia). Şi totuşi, o emoţie firească. 

Pe care, însă, de data aceasta au depăşit-o. De 
data aceasta, n-au interpretat corect, ci sublim! 
Dar cine sunt eu să spun asta? Poate mă înşel, 
poate sunt subiectivă. Poate. Dar îmi asum 
afirmaţiile. Nu ţin să fiu corectă. Eu nu discut 
tehnica interpretării (ar fi chiar culmea!), ci pe cea 
a simţirii (adică rezultaul acesteia). Muzica, mai 
cu seamă cea sacră, se cântă, se ascultă, dar mai 
ales se simte. Cum? Nu ştim. Ştie Dumnezeu ce 
esenţe a presărat şi pe unde. Noi să-I mulţumim!

Cineva spunea că vocea e singurul talent care 
nu se poate truca. Am “rumegat” bine afirmaţia 
aceasta şi am ajuns la concluzia că poate n-o fi 
singurul, dar cu siguranţă e cel mai greu de trucat. 
Aceeaşi persoană (o doamnă scriitoare) afirma că 
(a avea) o voce frumoasă i se pare cel mai mare 
dar de la Dumnezeu. Îmi vine în minte replica 
personajului masculin din filmul “Strada 
Hanovra” adresată personajului feminin 
(interpretat de frumoasa Lesley-Ann Down): 
“Nu-i drept că Dumnezeu a dăruit unei femei 
nişte ochi atât de frumoşi”. Uneori, ascultând 
vocile minunate ale membrilor Coralei, îmi vine 
să exclam şi eu parafrazând personajul amintit: 
“Nu-i drept că Dumnezeu a dat nişte voci atât de 
frumoase…” Şi cred că nu voi fi înţeleasă greşit 
(nu-I dau sfaturi Lui Dumnezeu şi nu pun o clipă 
la îndoială dreptatea Sa), ci în sensul intenţionat, 
cel mai pur apreciativ. Desigur, e de la sine înţeles 
că, dincolo de talent, se află şi multă muncă. 

Concertul s-a încheiat în aceeaşi notă distinsă, 
prin discursul elevat, ca de obicei, al 
Preasfinţitului Părinte Episcop Vincenţiu care 
i-a felicitat şi le-a mulţumit tuturor membrilor 
Coralei, Părintelui Cătălin Stanciu – dirijorul, 
Părintelui Protopop Dumitru Drăghici, precum 
şi distinşilor invitaţi speciali. 

Mulţumesc şi eu pentru încă un concert de 
aleasă ţinută şi îi felicit deopotrivă pe interpreţi şi 
pe organizatori: Episcopia Sloboziei şi 
Călăraşilor, Consiliul Judeţean Ialomiţa şi 
Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”. 

Încă mai cred că mai bine aş fi tăcut, că am 
spus cuvinte prea mici pentru un moment atât de 
mare. Poate ar fi trebuit să urmez calea lui Nichita 
Stănescu: “Şi-atunci mă apropii de pietre şi tac/ 
iau cuvintele şi le-nec în mare…” Dar n-am tăcut, 
pentru că am fost îndemnată să nu tac, de… o 
voce nedrept de frumoasă. 

Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 07/08 mai 2012

Orlando Toropoc şi Natalia Grubeniuc



- Amintirile  pot omorî uneori. Răul pe care o 
persoană, indiferent  că ne este un prieten sau o rudă,  
o amantă sau un membru de familie, ni l-a provocat 
cândva, mai ales când acţiunea respectivă nu a fost 
justificată, parcă se întreabă cineva dacă meriţi să ţi se 
facă un rău sau nu,  ţi-l face şi este bun făcut. Tu rămâi 
cu amintirea acelui rău şi să te confrunţi în continuare 
cu implicaţiile lui. Un rău este cu atât mai mare când 
nu vine ca  răspuns la un gest de-al nostru anterior şi 
mai ales atunci când te aştepţi mai puţin sau nu te 
aştepţi deloc. Se sedimentează în interiorul nostru în 
cantităţi mari de materie negativă, ca drojdia într-un 
butoi cu vin sau ca o grămadă cu gunoi în jurul unei 
case locuite de nişte indivizi leneşi, indolenţi, din care 
nu mai pot ieşi după un timp, pierind acolo, striviţi de 
propria lor ignoranţă.

Gesturile acelea pătrund în memoria noastră şi 
chiar dacă, în timp, rana aceea se cicatrizează, efectele 
lor nu se pot uita. Şi mai ales amintirea lor nu se poate 
uita. Deja fac parte din zestrea noastră spirituală. Nu 
ne putem sustrage amintirilor, indiferent de ce natură 
ar fi ele. Ele vin peste noi cu o anumită ritmicitate, pe 
care nu ne-o putem explica dar, de cele mai multe ori, 
ne prind nepregătiţi, tocmai când nu ne aşteptam, în 
momente ca acestea, de singurătate, când îţi dai seama 
cât de singur eşti, cât de vulnerabil, chiar dacă faci 
parte din ghemul de interese al unei colectivităţi la 
viaţa căreia participi activ. Te achiţi de sarcinile care 
ţi-au fost atribuite, care-ţi revin prin poziţia ta socială, 
dai mâna cu unul, îi zâmbeşti altuia, astfel încât toată 
lumea să fie convinsă şi să creadă că totul este în 
ordine, că nu se întâmplă cu tine ceva deosebit, că eşti 
şi tu la fel ca toţi ceilalţi.

Amintirile vin mai ales, în momentele când te simţi 
mai vulnerabil, fără o minimă apărare, când îţi dai 
seama cât eşti de singur şi cât de reduse sunt şansele 
tale de a le anihila sau de a le înlocui cu altceva. Dar 
cum să cuantifici nişte amintiri, cum să le 
materializezi şi să le ascunzi undeva cu cheia sau cu o 
placă de beton? Ele răzbat întotdeauna deasupra ca o 
pată de ulei într-un vas cu apă.

Nu poţi să le înlocuieşti cu altceva. Poate doar dacă 
te-ai mai naşte o dată şi să iei totul de la început. Un 
nou început după ce tot trecutul, inclusiv sentimente, 
afinităţi, trăiri, fapte s-au şters cu buretele. Unii rezistă 
mai bine, alţii mai puţin. La început nu puteam, parcă 
nu aveam nici voinţă, parcă eram o cârpă, se 
rostogoleau peste mine, mă striveau, mă oboseau. Mă 
încurajam gândindu-mă că mai târziu intensitatea lor 
va scădea de la sine, se va atenua. Într-un fel, şi am 
avut dreptate. Dar a fost nevoie de timp, de o perioadă 
mai lungă de timp decât mi-am închipuit. Iar acum 
trec peste ele cu o anumită detaşare, nu mai au puterea 
să roadă în mine, acum chiar că nu mă mai pot omorî. 
Dar aş minţi dacă nu aş  recunoaşte că încă îmi crează 
o stare de indispoziţie, nu poţi să râzi aducându-ţi 
aminte de aşa ceva. Nici măcar în glumă.

- Am impresia că şi ţie îţi place să te complaci în 
situaţia aceasta, în poziţia de victimă. Este, de acum, o 
stare de spirit a ta. Originală şi care-ţi aparţine ca un 
brand. Sparge, domnule, un geam, fă-ţi o rană, atunci 
nu o să-ţi mai rămână timp pentru amintiri, pentru 
toate aberaţiile astea. S-a întâmplat, în cazul acesta ţi 
s-a întamplat ţie, dar s-au mai întâmplat atâtea, iar 
altora poate şi mai grav. Ce-ar trebuie să facem noi 
acum, să plângem ca nişte domnişoare de pension, să 
ne conservăm lacrimile în jurnalul nostru personal, 
sau să alcătuim o listă a victimelor pe frontul vieţii de 
zi cu zi, sau urlă, dragă, du-te diseară în vârful dealului 
şi urlă acolo ca lupii, cât vrei şi cât poţi. Şi să vezi pe 
urmă dacă nu o sa te simţi mai bine, mai uşurat…

- Cum adică să-ţi strigi singurătatea? Singurătatea 
ţine de intimitate şi suferi din această cauză. Numai 
dacă n-ai instrucţia necesară îţi îneci amarul în alcool. 
Dar nu poţi transforma alcoolismul într-o armă cu care 
să-i ataci pe ceilalţi, pentru a ieşi astfel în evidenţă. 
Poţi să te impui pe calea asta în faţa cuiva? Eventual ca 
să fii umilit. Este o stare de spirit pe care n-ai 
cunoscut-o, pe care nu o ştii…

- Eşti în eroare, dragă Alexandre, de când m-am 
despărţit eu de şantieristul meu, tu cum crezi că m-am 
simţit? Crezi cumva că am fost fericită? Vezi cum te 
gândeşti tu numai la tine? Alexandru, tu eşti un mare 
egoist!

I. NEŞU

fragment din romanul “Eseu despre râme”

- Nu este adevărat! Adevărul este că atunci când te 
simţi singur, suferi. Dar nu ştie nimeni. Şi nu te vede 
nimeni. Suferi aşa cum suferă cei bolnavi, cei care ştiu 
că sunt deţinătorii unei boli incurabile sau cei care 
brusc, nu mai au posibilitatea să-şi satisfacă o dorinţă. 
Sau un  viciu.

- Diferenţa este că la tine această stare se poate 
ameliora. O eventuală realizare pe plan profesional, 
un nou roman care să se vândă bine, care să fie un 
succes, care te poate impune în faţa unui colectiv, şi de 
ce nu, o poveste de dragoste…

Olga s-a oprit ca să mă privească, şi-a  asezat  
mâna ei fină, catifelată şi caldă peste a mea, privindu-
mă direct în ochi, ca şi cum ar fi vrut să mă întrebe: 
“Alexandru, tu chiar nu te-ai gândit că noi amândoi 
am putea trăi o frumoasă poveste de dragoste la vârsta 
noastră?” Să mă vadă băieţii mei, gândeam eu bine 
dispus, cum stau ca un pisoi, curtat de o femeie 
frumoasă şi bine conservată la anii ei! Şi gândul ăsta 
m-a făcut să râd.

- Este ceva de râs, Alexandru? Nu cumva am spus 
vreo prostie şi nu mi-am dat seama? m-a întrebat Olga 
vizibil încurcată, retrăgându-şi mâna ei bronzată. 
Spune drept, Alexandru, tu râzi de mine?

- Nu, draga mea, ce-ţi veni să gândeşti aşa? Doar că 
mi-am adus aminte ce prostioare mai puneam noi la 
cale când eram doar nişte copii! Şi mă gândeam că ar fi 
frumos să ni le mai amintim…

- Doamne, tu vrei să spui că mai ţii minte toate 
chestiile alea pe care le făceam noi când eram mici?

- Acum mă crezi că sunt un adevărat depozitar, în 
special de amintiri? Şi reţine că sunt un tip foarte 
selectiv. Unele fapte întâmplate recent mi-au dispărut 
deja complet din memorie. Cred că sunt din categoria 
acelor evenimente la care am participat pasiv sau la 
care am fost obligat să particip şi care, atunci, în 
momentul desfăşurării lui, nu mi-a trezit nici o emoţie 
sau a trecut pe lângă mine ca un vârtej de praf.

- Dar tu, la pregătirea ta şi la cultura ta, cum 
obişnuieşti să te exprimi, trebuie să întelegi că 
singurătatea asta a ta este morbidă, o boală de care tu 
chiar suferi efectiv, care nu-ţi poate aduce nimic bun.

- Doar nu poţi crede că-şi propune cineva o stare de 
singurătate şi de suferinţă pentru că aşa crede el că i-ar 
aduce foloase! Singurătatea nu ţi-o induci, ea se 
acumulează, fără voia ta, se decantează în straturi 
succesive până când se realizează această crustă ca o 
stare de spirit, de care devii dependent, care-şi pune 
amprenta pe modul tău de a te exprima, de a simţi şi de 
aţi face vise, dacă mai poţi! Nu toţi ştiu s-o suporte sau 
nu au destulă voinţă pentru asta, şi, ca să fac o 
paranteză, pot spune că unii se îmbolnăvesc 
iremediabil, alţii, mai slabi, recurg la gesturi 
disperate, ajungând până la sinucidere… Vreau să 
spun că nu este atât de simplu să trăieşti totuşi în 
mijlocul acestui viespar universal…

- Doamne, ce cuvinte mari rosteşti! Aş putea zice şi 
“solemne”!  “Viespar universal”, bine că nu te mai 
aude şi altcineva, că poate ar duce vorba prin sat că 
tocmai ai luat-o razna! mai zise Olga întinzând mâna 
după un măr.

-… şi să te simţi singur, am continuat eu, nu-mi 
plăcea să mă întrerupă cineva, chiar dacă acel cineva 
se numea Olga, vecina mea, ca şi când ceilalţi nu 
numai că nu ţi-ar vorbi, dar nici nu te-ar  vedea.

- Mi-a plăcut că ai fost consecvent cu tine însuţi, n-
ai dat un pas înapoi, deşi eu te asigur că vei deveni mai 
vulnerabil, într-un timp mai scurt decât ţi-ai închipuit 
tu.

- Ce vrei să spui?  am întrebat-o eu sincer, chiar 
neînţelegând. Te referi cumva la vreun tratament 
naturist?

- Vreau să-ţi spun doar, că-ţi voi aplica o terapie 
şoc!  zise Olga ridicându-se şi privindu-mă tot aşa de 
circumspect şi de misterios cum procedase puţin mai 
înainte.

În momentul acela mama tocmai ieşea prin curte 
cu treburi. S-a uitat spre noi cu o privire ce nu 

prevestea nimic bun, dar pe urmă şi-a văzut de ale ei. 
Parcă eram doi inşi care treceau pe uliţă şi care nu 
prezentau importanţă pentru ea.

- Ce-şi mai plimbă mama parantezele!  am zis eu 
privind după ea. Luase o cană să ducă apă la raţe.

- De ce vorbesti aşa? Toata viaţa au muncit ca să 
ajungeţi voi mari. Altele stăteau pe la poartă…mai zise 
Olga.

- Şi uite că n-au murit! am comentat eu gândindu-
mă la tuşa Veta a lui Gheorghe Trancă, fostul brigadier.  
Tocmai mă întâlnisem cu ea cu o seara înainte pe 
şosea. Toată viaţa se văietase că este bolnavă, 
schimbase doctorii cum schimbă astea de azi amanţii, 
în fiecare an se ducea la băi şi nu murise, aşa cum se 
aşteptau unii. Chiar mă şocase cât părea de proaspătă.

- Când veneam în concediu, în zilele noastre bune, 
cu Gabi al meu, după ce el se îmbăta şi nu mai era de 
înţeles cu el prin casă, ieşeam şi eu  la poartă şi stăteam 
de vorbă cu ele până se însera şi veneau vacile de pe 
islaz.  “Tanti, îi spuneam eu tuşii, pentru cine mai 
munceşti dumneata, pentru cine te mai speteşti? 
Alexandru s-a realizat, la fel de bine au ajuns şi Iulica 
şi Lache…” Parcă poţi să te bazezi pe ei, îmi răspunde 
ea, nu mă las eu în seama lor, eu vreau să…”  “Să fii 
independentă, o ajutam eu gicindu-i gândul.

- “Da, asta voiam să spun şi eu…”
- “Nu vezi că copiii nu mai dau pe acasă cu anii, nu 

zic numai de ai mei… Cel puţin ştiu că sunt însuraţi, că 
stau la casele lor…” continuă ea, cu puţină amăraciune 
în glas.

- I-am spus şi eu lucrurile astea de atâtea ori, dar n-
am reuşit să mă înţeleg cu ea. Dacă are gena aia pusă 
pe invers? Pe ea n-am putut s-o înţeleg, că ea a fost 
întotdeauna mai simpluţă, dar n-am reuşit să-l înâeleg 
nici pe tata. El trebuia s-o mai formeze, ca să fiu drept, 
eu cred că-i cam ştia de frică.

- Cum poţi să judeci aşa, Alexandru?
- Acum a mai îmbătrânit şi ea. Şi nu mai are nici la 

cine să ţipe. Dar pe vremuri, ştii ce rea era? Cât o vezi 
de mititică.

- Şi ce ar fi atât de extraordinar?  întrebă Olga. Se 
întâmplă atâtea şi la case mai mari!

Am băut din paharul cu vodcă şi mi-am aprins o 
ţigară.

- Nu este cam devreme pentru vodcă? mă întrebă 
Olga cu un aer de suplinitoare în afara programului.

- Nu este şi poate că în seara asta o să intrăm în casă 
mai devreme. În maxim o jumătate de oră o să înceapă 
ploaia.

- De unde le ştii tu aşa de bine pe toate?
- Tu n-ai cum să vezi din poziţia în care stai, că eşti 

cu spatele, dar vin nişte nori dinspre nord, negri şi 
borţoşi, ca nişte vaci sătule. S-a învineţit cerul ca o 
burtă de şobolan!

- Şi în momentul acela ea se întoarce atingându-mă 
cu sânii ei mari, provocându-mă şi atunci n-am mai 
rezistat tentaţiei de a pune mâna pe ea, tocmai când se 
auzi, ca o confirmare  a spuselor mele, un tunet 
îndepărtat, deasupra Mândrei, parcă ar fi tras ăia cu 
tunurile la colectivizare şi ţărăncile alergau spre 
pădure după bărbaţii lor prinşi acolo.

- Alexandru, fii cuminte, vrei să ne vadă vecinii?  
zise Olga trăgându-se mai într-o parte.

- Care vecini? În colţul ăsta de lume nu mai avem 
vecini. Şi dacă ne-ar vedea cineva, ce s-ar întâmpla? Ei 
cu ce se ocupă când se culcă?  am întrebat-o eu 
nevinovat.

- Când se culcă, dar nu când stau ca noi pe o bancă, 
în plină zi…

 - Am să ţin cont pe viitor, dar erai aşa de aproape de 
mine, iar eu nu sunt abstinent. Du-te şi pregăteşte şi tu 
o mămăliguţă, dacă nu cumva îndraznesc prea mult…

- Dar eu nu mai plec acasă?
- Ţi-am spus doar că o să plouă!  Poate va fi şi 

furtună… Vrei să te prindă ploaia pe drum, să te 
îmbolnăveşti şi să  te am apoi pe conştiinţă. Eu te 
vreau sănătoasă.

- Daca plec din timp, nu o să mă prindă, îmi 
răspunse ea privindu-mă provocator. Şi eu am crezut 
atunci că ea voia să mai insist.

- Eu te-am rugat totuşi ceva.



Dan Elias

Victor NICOLAE



De mai mulţi ani, în Rusia se desfăşoară 
proiectul cultural “Memorial”, care copleşeşte 
prin amploarea sa. “Memorial” urmăreşte 
salvarea memoriei eroilor dispăruţi pe câmpurile 
de luptă ale celui de-al Doilea Război Mondial 
sau în alte conflicte. În acest sens, sub egida 
Ministerului Apărării, s-a realizat o uriaşă bază de 
date ce cuprinde informaţii despre soldaţii morţi 
sau dispăruţi, pe baza documentelor aflate în 
arhivele centrale şi regionale. Toate înregistrările 
electronice( aproximativ 29 milioane), însoţite de 
toate documentele consultate şi scanate 
(aproximativ 13,7 milioane), au fost postate pe 
internet şi oferite spre consultare/cercetare celor 
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interesaţi

Proiectul, prin datele furnizate despre 
prizonierii sovietici din lagărele din România, 
este o sursă importantă şi pentru istoria judeţului 
Ialomiţa, având în vedere că aici s-au aflat mai 
multe lagăre de prizonieri: Fierbinţi, Maia, 
Slobozia. De exemplu, ştatele nominale cu 
prizonieri, ce datează din 9 octombrie 1941 şi au 
fost înaintate de Ministerul Apărării Naţionale  
Crucii Roşii, ne arată că lagărul de la Fierbinţi era 
destinat în special ofiţerilor, cuprinzând datele a 
126 de ofiţeri şi 48 de grade inferioare.

Pentru Lagărul de prizonieri nr.1 Slobozia, am 
identificat Dosarul cuprinzând tabelele nominale 
ale ostaşilor din Armata Roşie, decedaţi în 
lagărele din România(întocmite în conformitate 
cu adresa nr.132, din 5 decembrie 1944, a 
Comisiei aliate de control din România), precum 
şi Listele nominale ale prizonierilor, care ajung la 
600 de file scanate.

Tabelele cu prizonieri cuprind: numărul 
curent, numele de familie, prenumele, starea de 
sănătate, gradul şi profesia, corpul de trupă şi 
unitatea militară, locul capturării, data capturării 
şi lagărul anterior, locul şi data naşterii, părinţii, 
ultimul domiciliu.

Pe baza dosarelor citate mai sus, apreciem că, 
în perioada anilor 1941-1944, la Slobozia s-au 
aflat peste 13000 prizonieri, din care aproximativ 
2500 ofiţeri( de la sublocotenenţi la colonei). Cei 
mai mulţi au fost capturaţi în Crimeea, la sfârşitul 
anului 1941 sau în prima jumătate a anului 1942, 
ajungând la Slobozia după trierea din lagărele de 
la Nicolaev, Kerci, Zamostie, Dorneşti, 
Genstohov, Proscurov ş.a. În 1943-1944, pe 
măsura apropierii frontului de graniţele 
naţionale, numărul prizonierilor de la Slobozia a 
crescut foarte mult din cauza transferării din 
Basarabia a altor lagăre. Cei mai mulţi dintre 
aceştia proveneau din Lagărul nr.7 Budeşti, jud. 
Ilfov, care şi-a avut iniţial locaţia în Basarabia, la 
Bălţi. De asemenea, constatăm că printre ultimii 
prizonieri capturaţi în lunile ianuarie-aprilie 1944 
şi apoi aduşi la Slobozia au fost numeroşii 
paraşutişti sovietici lansaţi în judeţele Orhei, 
Lăpuşna, Izmail ş.a.

Este de remarcat că prizonierii originari din 
Basarabia, Bucovina sau Transnistria, capturaţi 
pe alte sectoare ale frontului sovietic, erau predaţi 
de germani autorităţilor române. În această 
situaţie a fost şi Eufimie Goma, tatăl scriitorului 
Paul Goma, deportat în Siberia în 1941 şi trimis 
mai târziu pe front. La 26 august 1942, 
sublocotenentul Eufimie Goma este luat 

Prof. Vitalie BUZU

prizonier de germani lângă Smolensk, transferat 
apoi în România şi eliberat după numeroasele 
demersuri ale familiei în octombrie 1943.

De altfel, s-a putut constata că în a doua 
jumătate a anului 1942 foarte mulţi prizonieri 
originari din Basarabia, Bucovina şi Transnistria 
au fost “lăsaţi la vatră”. Şi documentele interne 
confirmă că până pe 23 august 1944 au fost 
eliberaţi din toate lagărele din România 13682 
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prizonieri.  

Din cei peste 13000 de prizonieri au decedat 
415 persoane(22 ofiţeri şi 393 soldaţi) ceea ce 
reprezintă o rată a mortalităţii de 3-4% (o 
adevărată staţiune de vacanţă, în comparaţie cu 
lagărele din Germania, după aprecierile ruşilor). 
Cei mai mulţi prizonieri decedaţi au fost 
înmormântaţi în cimitirul din Slobozia, dar unii 
şi-au găsit locul de veci în satele în care munceau: 
Giurgeni, Gura Ialomiţei, dar şi la Topraisar sau 
Castelu, jud. Constanţa.

La 23 august 1944, Lagărul din Slobozia 
număra 7796 prizonieri, care au părăsit lagărul în 
momentul sosirii armatei sovietice, fără 
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întocmirea unor acte de predare.  Tabelele cu 
prizonieri au fost întocmite ulterior, fiind 

finalizate şi predate autorităţilor sovietice în 
lunile octombrie-noiembrie 1944.

 Dosarele cercetate ridică însă şi unele semne 
de întrebare. De exemplu, listele nu cuprind şi 
prizonierii anglo-americani, transferaţi la 
Slobozia ca măsură disciplinară, chiar dacă 
tabelele au fost înaintate Comisiei Aliate de 
Control. De asemenea, surprinde lipsa de 
informaţii despre prizonierii evadaţi. Sub semnul 
întrebării trebuie pusă şi soarta paraşutiştilor 
sovietici, capturaţi în prima jumătate a anului 
1944. Documentele ne confirmă că au fost 
transferaţi la Slobozia, ei nu apar pe lista 
decedaţilor, dar totuşi baza de date cuprinde în 
dreptul acestora menţiunea “mort în prizonierat”, 
fără a prezenta dovezi în acest sens. Să mai fi 
cunoscut prizonierii un transfer spre lagărele din 
Siberia? Avem convingerea că noi cercetări vor 
aduce lumină asupra problemelor ridicate şi vor 
completa istoricul Lagărului de prizonieri 
Slobozia.

 1. Prin articolul de faţă, continuăm o cercetare mai veche, publicată în 
paginile revistei Helis: Buzu Vitalie, Lagărul de prizonieri sovietici de la 
Slobozia, în “Helis”, anul IV, nr.11, noiembrie 2006, p.10.

 2. obd-memorial.ru
3. Vasile Popa, Prizonierii sovietici în România(1941-1944), pe 

http://www.once.ro/sesiuni/sesiune_2007/9%20prizonieri_popa.pdf
 4. Ibidem, p.7.



I. BUNICA ȘI POSTUL

O dimineaţă, cu soare blând. Berzele, sosite de curând, 
meliţau tăcerea cu păcănitul lor sacadat. Guguştucii guruiau de 
zor. Tata se sculase devreme, rănise la vite şi-acum se bărbierea. 
Şi-a scos apoi cămaşa, a pus două oale de apă de ploaie în 
lighean şi s-a spălat bine cu săpun. A luat ştergarul ăla de tort şi s-
a şters îndelung. După ce şi-a pieptănat părul cu cărare, şi-a 
aprins o ţigare şi m-a rugat să-i aduc ziarul. „Ia să vedem ce mai 
zic şi mincinoşii ăia…“ A zâmbit cu tâlc, deschizând jurnalul la 
„pagina externă“.

Mama scosese muşcatele la soare şi le drăgălea: „Mânca-le-
ar mama de frumoase; ptiu!, să nu fiţi de deochi… Lasă că vă 
schimbă mama pământul… Ce Dumnezeu, vine Paştele acuma, 
şi trebuie să fim proaspeţi şi frumoşi…“ Şi întorcându-se către 
mine: „Ia, maică, şi tu găleata aia veche şi adu-mi nişte mraniţă, 
să pun la florile-astea, că-i păcat de ele…“

Într-un târziu, înfăşurată într-un nor de fum, a apărut în 
cărare bunica: „Măi, vedeţi c-am pregătit totul…Spuneţi-i fetii 
ăleia să vină mai repede; aveţi grijă, eu am plecat la biserică...“. 
Şi plecase, ea înainte şi soră-mea după ea, lăsând în urma lor 
mirosul dulceag de tămâie. „Auzi, mamaie, strigasem eu, vezi 
să nu întârziaţi prea mult, că face mămica pui la ceaun cu 
mujdei...“ „Ştevia nu-i bună, ai?; numai la copane ţi-e gândul, 
bătu-te-ar Dumnezeu...“ „Lasă-l, bre, are dreptate băiatul, e-n 
creştere“, intervenise tata, făcându-mi cu ochiul ... 

Tata ştia că bunica era un duşman al posturilor bigote. O 
auzisem şi eu deseori bombănind-o pe mama: „Tu te iei după 
proastele astea? Mai posteşte omul, dar nu aşa, măi maică. Acu, 
primăvara, organismul e slăbit, sângele-i subţire, omul are 
nevoie de hrană ca lumea… Ştevia, urzicile, prazul… Bune şi 
ele, dar din când în când le mai completezi acolo cu ceva… 
Posteşi şi tu o săptămână, te împărtăşeşti şi intri în rândul 
lumii…“ „Da, bre, dar când te-ntreabă popa dacă ai ţinut post, ce-
i spui?“. „Îi spui adevărul… Pe el cine îl întreabă dacă a postit?“

Când am auzit poarta închizându-se, eu şi tata ne-am ridicat 
tiptil şi ne-am strecurat în casa bunicii (stăteam în aceeaşi curte). 
Tata a deschis cuptorul, a privit cu atenţie şi a închis uşa la loc… 
„Bun, ştie ea ce face“. Pe masă, ceva înfăşurat într-un ştergar 
mare înflorat. Curios, am pus mâna. Era cald. Am vrut să văd ce-
i, dar tata m-a oprit: „Lasă, nu desface, sunt turte proaspete, le-a 
acoperit, să stea calde…“

… Bunica nu întârzia niciodată. Nu-l prea suferea pe preot. 
Se ducea, îşi tămâia morţii, le povestea pe scurt ce mai făceam 
noi p-aicea pe pământ, intra în biserică, dădea o liturghie, 
aprindea câteva lumânări la „Măicuţa Domnului“, cum îi 
spunea ea, şi gata…

Aşa s-a întâmplat şi de astă dată. Ajunsă acasă, bunica şi-a 
lepădat broboada, s-a spălat pe mâini şi-a strigat la mine: „Mă 
juratule, fă-te-n coace…“ Într-o clipă am fost la ea. Mi-a dat o 
pălmuţă după ceafă (un tigveş, cum spunea ea acestui gest de 
afecţiune), mi-a pus ştergarul ăla mare înflorat în braţe, după 
care a intrat în camera cealaltă, de unde a apărut cu o sticlă 
bulbucată în mână. „Ia-o tu, că eu duc cratiţa“.

Cum a pus cratiţa pe masă, tata a ridicat capacul şi un miros 
ademenitor de varză călită ne-a făcut să înghiţim în sec. Varza ca 
varza, dar bucăţile alea de muşchi afumat de deasupra erau o 
nebunie… 

Ca şi când nu se întâmplase nimic, mama a început să ne 
pună în farfurii. „Bre mămică, cum Dumnezeu o faci matale, că 
mie niciodată nu-mi iese aşa frumoasă… Uite şi mămăliguţă, 
fiecare serveşte ce vrea…“ 

Tata a luat una din turtele alea bine rumenite şi a rupt-o în 
bucăţi. Bunica stătea în capul mesei şi ne urmărea cu privirea 
fiecare mişcare. Am uitat să vă spun: bunica stătea întotdeauna 
în capul mesei, dar fiind cam scundă, mama îi făcuse o pernă pe 
care i-o punea pe scaun, să fie mai sus, să ne poată cuprinde pe 
toţi cu privirea. Mama o iubea pe bunica chiar mai mult decât pe 
propria-i mamă. „Ce vreţi, maică, încerca ea să se 
dezvinovăţească, eu cu ea am crescut, aveam 17 ani când am 
intrat în casa asta… Ea v-a crescut, că eu plecam la treabă. De la 
ea ştiu tot ce ştiu…“ 

Hăpăiam ca nişte lupi, iar bunica ne mânca pe noi din priviri. 
Într-un târziu i-a zis mamei, arătând spre şirul de ardei iute 
atârnat în paravan: „Măi fato, dă şi tu un ardei...“ A ciugulit şi ea 
câte ceva şi, aşa într-o doară, l-a întrebat pe tata: „Luaşi şi tu un 
sifon?“ El s-a ridicat de la masă zâmbind, a scos sifonul pus într-
o căldare cu apă rece şi a vrut să toarne vin în pahare. „Lasă, dă 
sticla încoace, torn eu…“ I-a umplut paharul tatei, pe al ei la fel, 
mamei numai jumătate şi nouă copiilor cam de un deget. Apoi, 
către tata, care stătea cu sifonul în mână: „Mie doar un spârc, că-
i păcat de vinul ăsta…“ Nouă ne-a umplut paharele: „V-o fi sete, 
a zis el; daţi-le peste cap şi să nu vă mai văd!“

…Târziu, când ne-am întors noi, mama spăla vasele, iar 
bunica îl bombănea pe nenica, fratele mai mic al tatei: „Umbli 
ca nebunii, măcar duminica poţi să stai şi tu cu noi la masă…“

II. DUPĂ TEI LA TATOMIRU

De regulă, în prima sau a doua duminecă a lunii iunie ne 
duceam la cules tei.

Devale, în luncă, la vreo patru kilometri de satul nostru, era 
o mare pădure de tei. Când începea să dea-n floare, mirosul, mai 
ales seara, când se mai răcorea, ajungea până la noi. Bunica 
inspira adânc:

– Doamne, ce mireasmă! Nicule, maică, să nu se treacă 
teiul…

– N-avea matale grijă…

Marian ŞTEFAN

Nenica se pregătea cu câteva zile înainte: îşi ascuţea 
toporaşul ăla cu coada lungă, punea leagănul la căruţă şi ne 
anunţa:

– Măi cornuţilor, duminică mergem la pădurea Tatomiru…
Nenica se pricepea de minune să facă dintr-un nimic o 

sărbătoare. Mersul la Tatomiru devenea o adevărată aventură.
Duminica dimineaţa scotea caii din grajd, îi ţesăla, îi freca 

cu şomoioage de paie şi apoi îi peria până sclipea pielea pe ei… 
Lua o scoarţă cu flori mari şi o aşternea peste leagăn, înhăma caii 
şi mă punea să deschid poarta mare, după care îmi făcea semn să 
mă urc pe leagăn în stânga lui, să nu-l stânjenesc la mânatul 
cailor. Opream la nenea Dona, în capul satului, îl luam şi pe 
vărul meu Titel şi, după o jumătate de oră, coboram în luncă la 
Balamuci, pe drumul mănăstirii. Lăsam mănăstirea în dreapta şi 
ne continuam drumul prin pădurea ameţită de mireasma florilor 
şi de bâzâitul gâzelor.

În duminica aceea, când am ajuns la „teiş“, nenica a oprit 
căruţa şi preţ de câteva minute a cercetat împrejurimile în 
căutarea unui luminiş. A deshămat caii, le-a pus traista cu 
grăunţe în cap şi după ce a găsit un tei mai tânăr, bine înflorit şi 
cu o coroană mai joasă, a luat toporişca în mână şi a dat 
comanda: „La treabă!“

Cu mişcări agere, reteza crenguţe mici pline de flori. Noi le 
culegeam şi făceam buchete mari. 

– Mă, noi am venit să culegem flori, n-am venit să distrugem 
pădurea, cum au făcut neisprăviţii ăia. „Neisprăviţii ăia“ erau 
unii care fuseseră la pădure înaintea noastră şi tăiaseră crengi 
întregi, schilodind copacii.

După un timp, nenica a spus:
– De-ajuns, să le ducem la căruţă…
După ce le-a aşezat frumos, a luat scoarţa aia înflorată, a 

întins-o pe iarbă şi ne-am lungit la soare. Mireasma teilor, 
zumzetul albinelor, dansul fluturilor de toate culorile, concertul 
cucilor şi ronţăitul molcom al cailor au coborât „povara dulce“ a 
somnului peste pleoapele lui nenica şi, curând, l-am auzit 
torcând ca un motan… 

M-am ridicat tiptil, am luat toporişca şi i-am făcut semn lui 
Titel să vină după mine. Când noi ne-am întors cu braţele pline 
de sânger, din care nenica făcea târnuri pentru măturatul 
bătăturii, Tiţa şi-a dus degetul la gură, semn că nenica dormea 
încă.

După un timp, s-a ridicat „în capul oaselor“, a căscat de 
două-trei ori, a pus scoarţa pe leagăn şi a înhămat caii.

De fiecare dată, la întoarcere, ne opream la mănăstire, să 
adăpăm caii. De această dată, nenica a intrat în vorbă cu un 
călugăr bătrân, care moţăia la soare. El ne-a povestit că, pe 
vremuri, mănăstirea fusese un fel de temniţă pentru tâlhari şi 
hoţi de cai, ce-şi făceau veacul prin codrii Vlăsiei. Potera îi 
dibuia şi îi aducea aici la mănăstire, „ferecându-i în lanţuri“. 
Văzând uimirea de pe chipurile noastre, ne-a făcut semn să-l 
urmăm. Când am ajuns în pridvorul bisericii, ne-a arătat nişte 
lanţuri groase ruginite, un ciocan cât pumnul şi un cleşte mare. 
Fiecare lanţ avea la capete un fel de brăţări care se nituiau pe 
picioarele întemniţaţilor, deasupra gleznelor… Şi pentru a ne 
convinge de spusele sale, ne-a făcut din nou semn să-l urmăm. A 
deschis o poartă în zidul din spatele bisericii şi am intrat în 
cimitirul mănăstirii. Undeva, la marginea acestuia, câteva 
morminte neângrijite… Unul dintre ele avea trei cruci joase de 
piatră, cu numele celor înmormântaţi acolo. Nu le mai ţin minte, 
dar povestea celor trei „bandiţi de drumul mare“, pe care potera 
îi urmărise ani în şir până reuşise să-i prindă şi să-i execute „din 
înaltă poruncă“ ne-a impresionat profund, deşi nu prea 
înţelegeam noi ce era acela „bandit de drumul mare“ sau ce 
însemna „înaltă poruncă“. Dar poate tocmai pentru că nu 
înţelegeam anumite lucruri făcea mai înfricoşătoare povestea 
acelui călugăr… 

…În aşteptarea noastră, bunica aşternuse o rogojină nouă în 
spatele casei bătrâneşti şi pusese coale mari albastre pe prispa 
din parmalâc. În timp ce noi culegeam florile de pe crenguţele 
aduse de la pădure, bunica şi-a făcut şi ea de lucru… După ce ne-
am terminat treaba, ne-a trimis să ne spălăm pe ochi şi pe mâini 
şi ne-a pus pe masă o copăiţă cu…„uscăţele“, şi parcă o aud şi 
acum: „Sande, Leano, hai să luaţi şi voi ceva-n gură. Adu şi un 
sifon, mă!“ Şi în timp ce mama şi tata se aşezau la masă, nenica 
ieşea din polatră cu o oală zmălţuită în care sfârâia terazul. 

La plecare, mamaia i-a pus în braţe lui Titel un lighenaş de 
aramă învelit într-un ştergar: „Du-le, măi maică, şi la amărâţii 
ăia câteva…“ Şi Titel a zbughit-o spre casă. După nici o 
jumătate de oră a intrat din nou pe poartă, cu acelaşi lighenaş în 
braţe: „Mamaie, m-a trimis tăticu, să v-aduc nişte saramură; a 
băgat vârşile-n Leoşca…“ 

Bunica a luat lighenaşul, a ridicat ştergarul şi văzând linii ăia 
cât palma, bine rumeniţi la grătar, lăfăindu-se în saramura 
garnisită cu pătrunjel şi ardei iute, un zâmbet luminos i-a 
inundate faţa: „Da, mă, exact cum îmi place mie!…“

STAVARACHE

Trecuseră mai bine de două săptămâni de la sapa a doua a 
porumbului. Tata ne spusese că a doua zi, fiind duminică, ar fi 

bine să mergem pe la Parchet, să mai copilim nişte porumb 
pentru vite. Parchetul ăsta, unde aveau şi ai mei un hectar de 
pământ, era la vreo patru kilometri sud de satul nostru; acolo 
primise bunicul patru hectare la împropietărirea de după Marele 
Război.

Ne-am sculat devreme. Tata înhămase caii şi ne aştepta. Am 
ieşit din sat, a adăpat caii la Puţul lui Iancu şi, când să trecem 
calea ferată, tata a oprit din nou: 

– Ia vedeţi, măi, ce-i acolo… 
Am sărit din căruţă şi-am dat fuga. Am rămas mut: un mânz 

abia fătat fusese părăsit acolo, pe un maldăr de paie. Aşa era 
obiceiul: ţăranul nu oprea de prăsilă decât un număr de animale 
pe care le putea hrăni.

M-am întors într-un suflet. Tata, întristat, mi-a făcut semn să 
mă urc şi a dat bice cailor.

Nici nu ştiu când am umplut căruţa cu nutreţ, tot timpul fiind 
cu gândul la mânzul acela. Soră-mea se tot zmiorcăise pe lângă 
tata: „Săracu, mă tăticule, ce face el acolo, îi scot ciorile ochii… 
Vai de el, o să-l sfâşie câinii la noapte…“

La întoarcere, tata a oprit din nou şi mi-a făcut semn. Abia 
aşteptam. Am luat mânzul în braţe şi l-am adus în căruţă…

Când am ajuns acasă, tata a deshămat caii şi i-a spus mamei:
– Aveţi grijă, că mă întorc repede…
A încălecat pe bicicletă şi după vreo trei sferuri de ceas s-a 

întors cu doctoral veterinar. Domnul Permuş, a cercetat cu 
atenţie mânzul şi i-a cerut mamei o sticlă cu lapte. A scotocit prin 
valijoara lui şi a scos o tetină pe care a fixat-o pe gâtul sticlei. A 
luat capul mânzului şi i-a băgat sticla în gură. Spre uimirea 
noastră, micuţul a început să sugă cu lăcomie…

– Ăsta are chef de viață, Lisandre, i-a spus el tatei. Va trebui 

să-l hrăniți cu atenție de trei-patru ori pe zi, câte puțin la început, 

apoi, treptat, îi sporiți rația. De acum încolo, asta e mama lui, a 
zis el arătând spre sticlă… Vreo lună-două va fi mai greu, apoi se 

va obișnui să mănânce și altele: iarbă, mălai, tărâțe… 
Stavarache, aşa l-a botezat tata, creştea văzând cu ochii, 

devenise un membru al familiei. Cum aveam o clipă liberă, ne 
ocupam de el. Se ţinea după noi ca un căţel… Ieşeam cu copiii la 
joacă şi el venea cu noi. Era blând ca un miel. Soră-mea îi 
împletise coama şi-i atârnase un ciucure roşu în frunte. Toţi 
copiii se obişnuiseră cu el… Când avea un an, se făcuse un 
cârlan de toată frumuseţea şi o urcam pe soră-mea pe el să se 
obişnuiască cu călăritul. Toată ziua eram cu el la gârlă şi-i 
făceam baie. Tata i-a cumpărat un căpăstru frumos, cu tot felul 
de catarame şi belciguri. Cum treceam drumul şi-l lăsam slobod, 
o rupea la fugă pe izlaz, se oprea din când în când şi se ridica în 
două piciore. După ce făcea câteva curse, îl strigam, el ciulea 
urechile şi-ntr-o clipă sosea fornăind pe nări.

La doi ani am început să-l călărim. Abia aşteptam să mă 
trimită ai mei la cineva cu vreo treabă, îl strigam, venea cuminte, 
îi desfăceam lanţul de la căpăstru şi săream în spinarea lui… Tata 
avea bicicleta, noi pe Stavarache…

Într-o zi, l-am auzit pe tata:
– Măi copii, m-am gândit să-l băgăm în seamă şi pe 

Stavarache ăsta, să-i dăm şi lui o treabă; gata cu joaca, s-a făcut 
cal în toată regula, trebuie să-şi câştige singur traiul… Am vorbit 
cu Nicu fieraru, să-mi facă un ghiociuleţ…

Peste câteva zile, tata s-a dus şi a adus acasă o cărucioară de 
toată frumuseţea. Dar Stavarache părea a nu se bucura prea tare 
de noua situaţie. Săptămâni întregi, ori eu ori soră-mea, a trebuit 

să mergem pe lângă el, doar s-o obișnui cu înhămatul. Cum ne 

urcam în căruţă, Stavarache se oprea şi nu mai voia să facă nici 
un pas. Am încercat altă schemă: unul dintre noi mergea înainte, 
îl striga şi el mergea după noi. Dar mergea atâta timp cât unul 
dintre noi păşea în faţa lui.

Ne cam pierise entuziasmul. Nenica, fratele mai mic al tatei, 
râdea de noi. Până la urmă s-a îndurat de noi şi ne-a curmat 
chinul.

– Măi copii, nu-i de-ajuns să iubeşti caii, trebuie să-i şi 
înţelegi…

A doua zi, l-a luat pe Stavarache şi l-a înhămat lângă ceilalţi 
cai la căruţa mare. Şi tot aşa câteva zile la rând. Săptămâna 
următoare, l-a înhămat la ghiociul nostrum şi lângă el unul dintre 

ceilalţi cai. Şi uite aşa, uşor-uşor, s-a obișnuit cu hamul, dar şi-a 

păstrat un statut privilegiat, fiind folosit doar la treburile mai 
uşoare. 

Aşa au trecut câţiva ani…
Când s-a înfiinţat C.A.P.-ul, eram student. Tata mi-a povestit 

cum i-au luat calul şi căruţa. Îi rugase să aibă grijă de el, că nu-I 
obişnuit cu muncile grele, să-i găsească ceva potrivit. La început 
îl luase unul dintre inginerii agronomi, apoi un medic veterinar. 
Dar în fiecare seară se trezea cu el la poartă, cu brişcă cu tot. Îl 
băga în curte, îl adăpa, îl hrănea. Dimineaţa trimiteau pe cineva 
după el… Şi treaba asta a continuat până într-o zi, când tata s-a 
supărat foarte tare şi le-a spus:

– Dacă diseară mă trezesc iar cu calul la poartă, să nu mai 
trimiteţi după el, că nu vi-l mai dau…

Și Stavarache n-a mai apărut. După câteva zile, însă, tata 
a aflat că C.A.P.-ul își cumpărase vreo patru camioane. Nu se 
știe precis cine a dat criminalul ordin, dar caii au fost tăiați, 
fierți în cazane și folosiți ca hrană la ferma de păsări…

După un astfel de măcel, apăruse şi un cântec:
„Cobori Doamne pe pământ,
Să vezi lumea ce-a făcut, 
A fiert caii în cazane
Și se plimbă-n camioane…“



De ce vine Socrate lângă Iov ?
...Mă gândeam la Iov, şi m-am întrebat dacă între personajele 

istorice sau literare de care am cunoştinţă este vreunul care să-i 
semene prin vârstă şi experienţă. Singurul care mi-a apărut în 
minte a fost Socrate: la 70 de ani, în plină glorie, este judecat şi 
condamnat, pe nedrept, la moarte, de tribunalul din Atena. Era 
anul 399 î.Hr.. Spre deosebire de Iov, însă, el chiar moare, bând 
cucută. 

Mă interesa modul în care  şi Socrate a trăit şi a gândit 
experienţa  limită  pe marginea morţii iminente.  Dacă l-ar vedea 
pe Iov, ce i-ar spune Socrate ?  Dacă l-ar vedea pe Socrate, ce i-ar 
spune Iov ?  Şi eu să le stau în preajmă şi să mă minunez de o 
asemenea întâmplare fericită: să mă uit prin ochii fiecăruia la 
celălalt şi să le aud gândurile din cuvinte.

De marele grec din Atena m-am apropiat cu prudenţă, pas cu 
pas, prin mulţimea de texte adunate în juru-i 24 de secole,  fiind 
încurajat la început de asemănările pe care le descopeream 
privindu-l dinspre Iov. Centrul acesta de observaţie l-am construit 
în urma  cercetărilor asupra “Cărţii lui Iov” din “Vechiul  
Testament” - “Experimentul Iov” (1) şi “Minunata istorie a Cărţii 
lui Iov” (2)  Mai vreau să-ţi spun de la bun început că nu  cunosc  
să fi existat vreo  altfel  de relaţie între Iov şi Socrate  în afara celor 
din mintea mea.  Iov este un personaj literar apărut la începutul 
secolului VI î.Hr.,  iar legenda şi, mai apoi,  poemul ce compun 
cartea biblică purtând numele lui sunt creaţii ebraice cu 
ascendenţă în poeme  sumeriene, akkadiene şi babiloniene. 

Iată asemănările constatate în timpul lecturării textelor 
privitoare la cei doi eroi. Iov este apreciat de autorul legendei sale 
ca fiind  “ un om vrednic şi cinstit,care se temea de Dumnezeu şi se 
ferea de păcat.” (3,p.43 )  La rândul lui, Socrate  este evaluat de 
către cei doi discipoli care au scris despre el, Platon şi Xenofon. 
Mai întâi, Platon, “Scrisoarea a VII-a” 324E: “Pe Socrate, mai 
vârstnicul meu prieten, pe care eu, zău, nu mă sfiesc să-l proclam 
ca pe cel mai drept dintre oamenii de atunci...” (4,p.79)  Şi al 
doilea discipol, Xenofon:  “Dintre toţi cei care l-au cunoscut pe 
Socrate îl regretă mult astăzi aceia care preţuiesc virtutea, fiindcă 
el le-a fost cel mai bun îndrumător pe căile înţelepciunii şi ale 
omeniei. Îl văd şi acum în faţa ochilor, aşa cum l-am descris mai 
înainte...”  Aici ne aflăm la finalul “Convorbirilor memorabile” 
sau “Amintirilor”- cum se mai numesc.  “...pios, încât nu făptuia 
nimic fără ştirea şi asentimentul zeilor, aşa de drept, că nu a 
păgubit câtuşi de puţin pe nimeni, ci le-a adus numai foloase mari 
tuturor celor cu care a avut vreo legătură. Era aşa de stăpânit, că 
niciodată nu a dat întâietate plăcerii faţă de virtute, atât de înţelept 
că nu greşea niciodată în judecata lui asupra binelui şi a răului. 
Socrate nu se sprijinea pe nici o autoritate când cerceta lucrurile, ci 
se întemeia numai pe propriile lui cunoştinţe. Era capabil să 
prezinte toate acestea într-o argumentare măiastră şi era dispus 
oricând să aprecieze cum se cuvine părerile lor. Dar ştia să-i 
surprindă când greşeau şi să-i readucă pe calea cea dreaptă, 
educându-i şi formându-i astfel ca fiinţe integre, ca oameni cu 
adevărat oneşti şi capabili. Intr-adevăr, Socrate apărea drept cel 
mai bun şi de aceea şi cel mai fericit, cel mai blând, cel mai pios 
dintre oameni.” (5,pp.132-133)  Cu adevărat un portret să-l pui la 
icoană!

Despre Iov vorbeşte acum însăşi Divinitatea.  Să ne amintim 
scena din legenda despre Iov: suntem în cer, înaintea primei faze a 
experimentului ceresc, de faţă fiind Dumnezeu, Fii lui Dumnezeu, 
îngerii sfatului Său, şi Satana. Intrebat de Dumnezeu pe unde a 
mai umblat, Satana  răspunde că a colindat şi a cutreierat 
pământul. “Şi iarăşi l-a întrebat Dumnezeu: L-ai văzut pe robul 
meu Iov ? Nu este om ca el pe întregul pământ; un om vrednic şi 
cinstit, care se teme de Dumnezeu şi se fereşte de păcat.” 
Comparativ cu prezentarea făcută de autor la începutul povestirii, 
privirea înaltă şi atotstăpânitoare a Divinităţii îi adaugă nimbul 
excelenţei umane. “Iată un exemplar rarisim!” - pare să spună, 
încântat,  Domnul Dumnezeu.        

Dar Socrate, cum este văzut de Divinitate ?  Răspunsul îl 
aflăm în timpul procesului  devenit celebru, unde Socrate  este 
acuzat că nu crede în zeii cetăţii, că introduce zei noi şi că 
perverteşte tineretul. Plângerea împotriva lui fusese formulată de 
trei concetăţeni: Meletos, Lycon şi Anytos.  Tot în număr de trei 
fuseseră  şi prietenii-acuzatori ai lui Iov: Elifaz din Teman, Bildad 
din Suah şi Zofar din Naamat.  Divinitatea este evocată de Socrate 
în apărarea sa: “Ascultaţi, vă rog, şi alt fapt, mai ales  voi, care mă 
invidiaţi şi nu vreţi să credeţi că zeii mă ocrotesc. Hairefon a 
întrebat o dată  oracolul de la Delfi, de faţă cu mai mulţi, şi Apolo 
i-a răspuns că nu e nici un om mai liber, mai drept şi nici mai 
înţelept decât mine.” (5,p.237)

Putem crede, deci, cu temei, că  amândoi, Iov şi Socrate 
deopotrivă, sunt oameni aleşi de divinităţile lor. Îi putem numi  
oameni divini ?  Pe Iov l-am numit deja, şi am argumentat de ce, 
Copilul Domnului” (1,p.71). Omul divin sau omul zeului apare 
frecvent în textul egiptean “Învăţăturile papirusului Insinger”, 
sec. II-I î.Hr., cu înţelesul de “om care practică toate îndatoririle şi 
riturile religioase” sau “om care trăieşte în comuniune intimă cu 
zeul său”. Egiptenii îl disting de omul înţelept, “a cărui excelenţă  
se arată în viaţa civilă, mireană. “ (6, pp.187-243)  Eroilor noştri li 
se pot  aplica ambele denumiri cu toată îndreptăţirea. În  dialogul 
platonician “Republica”  am întâlnit  la 383c prescripţia: 
“...paznicii urmează să devină oameni cu frică de cele sfinte şi 
divini – în cea mai mare măsură a posibilului pentru un om.” 
(7,p.155)

 Asemănările nu se opresc aici. Nici Iov şi nici Socrate nu 
acceptă că sunt vinovaţi. În plus, niciunul dintre ei  nu vrea să se 
roage, să implore iertare: Iov de la Dumnezeu, Socrate de la 
judecători.  Mai mult,  şi pentru Socrate s-au găsit argumente 
pentru o existenţă a sa aşa-zicând nonistorică, deşi biografia lui nu 
poate fi pusă la îndoială. Iată-le: “ Un elev al lui Auguste Bockh, 
va fi socotit că Socrate n-a putut să fie un ins real, ci doar ca stare 
de spirit, de îndată ce: numele său, de la saos – sos, intact, bine 
păstrat şi Kratos, trimite la dominaţia minţii sănătoase; el era fiul 
lui Sophroniscos, diminutiv de la Sofron ( sofron semnificând 
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Moto:
 “Psyhe conţine ceva divin, iar interesul fiecăruia 

este să aibă grijă de sănătatea acestuia”.
(Proverb al lui Socrate)

tărie de spirit, bun simţ, înţelepciune.) Mama sa, celebra 
Phainarete, era aceea care, moaşă fiind (cam cum zic francezii  la 
sage – femme) ajuta copii să se nască; era predestinată (dacă 
nomen omen), numele ei însemnând: care scoate la lumină 
virtutea ( de la phaino şi arete). În fine, demul din Atena în care s-a 
născut era pe numele lui Alopeke, locul vulpii. Von Wilamovitz 
spusese că ideea în cauză este cam năstruşnică, dar dă de gândit: 
după atâtea coincidenţe mai putem spune că Socrate a existat ? 
Problema, de bună seamă, nu este aceea a existenţei sau 
inexistenţei istorice a lui Socrate, ci una care se pune în spaţiul 
mentalului: cum de s-au adunat atâtea coincidenţe ?” (8,p.104)  
Aceeaşi întrebare este valabilă şi pentru  apropierea dintre Iov şi 
Socrate: cum de am putut găsi atâtea puncte de contact ?

...Şi aşa l-am aşezat pe Socrate lângă  Iov.  Doamne -  m-am 
rugat  atunci -, cum să-i fac  acum să-şi  şi vorbească?

Note pregătitoare pentru întâlnirea lui Iov cu Socrate

Ajuns la capătul călătoriei iniţiatice prin lumea lui Socrate,  
înainte de a-ţi împărtăşi ecoul iscat în mine şi reluat iar şi iar, din ce 
în ce mai clar şi mai distinct,  de mintea mea, ochiul interior se 
întoarce către Iov ca să-l vadă răsărind – oare pentru ultima oară ? -  
în orizontul acestei noi dimineţi de gând.

Iov dezvăluie chinul prin care a trecut, încă din primul pătrar al 
vieţii, pentru a-şi însuşi înţelesul de teamă faţă de dumnezeu al 
înţelepciunii. Se poate presupune o anume rezistenţă  a lui în faţa 
acestei învăţături – metode de cunoaştere -, ori, cine ştie ?, 
dificultatea de a o urma.

Acum,  în ultimul pătrar al vieţii, pus la încercare de 
Dumnezeu fără ştiinţa lui, el retrăieşte acest parcurs al  spaimei de 
altă dată până la cota lui paroxistică. Mai mult nici că se poate ! 
Fiecare fibră a sufletului este îmbibată de lacrimile îngrozite şi 
sudoarea înăbuşitoare a fricii !

Aflat pe culmile cele mai înalte ale lanţului cutremurărilor 
nesfârşite, Iov priveşte cu groază hăul adânc al morţii cum îi 
înghite ca pe nimica ultima fărâmă de nădejde. 

Şi, până la urmă, de ce, totuşi, această încercare ? Ce mai era 
de învăţat în deşertul fără sens bântuit de chin şi moarte ? Unde să-
ţi mai duci sufletul răvăşit şi gândul rătăcit ?  Strivite în strunga 
nimicitoare a nimicului, ele se adună şi dau – cine ar mai fi crezut ? 
-,  libertatea de cuget.

II
Iov trăieşte într-un timp în care Dumnezeu nu-şi încheiase 

treaba pe care o avea de făcut cu omul.  Înţelepciunea ca teamă de 
dumnezeu denumeşte condiţia ajungerii la conţinutul ei – 
poruncile divine; e  cheia care deschide poarta şi o ţine mereu aşa, 
către parcurgerea şi înţelegerea lor; teama trebuia trăită 
permanent, fără încetare, clipă de clipă ! Un fel de cunoaştere sub 
sabia lui Damocles. Este condiţia dură – excesivă ! – impusă de un 
creator nemulţumit de creaţia sa umană, incapabilă, se pare, să-i 
asculte şi să-i îndeplinească vorbele.

Teama este o trăire a omului. Ca să se convingă de 
autenticitatea ei, Dumnezeu recurge la încercări, supunând-l, fie 
ca individ, fie în comunitate, unor teste cruciale doveditoare.....

Mi se pare că ne aflăm într-un stadiu de început  al unei 
mecanici care încearcă să apropie prin mijloace rudimentare două 
corpuri  străine şi rigide. Mânia lui Dumnezeu este una din cauzele 
fricii. O alta este chiar apariţia lui fenomenală. Teama nu mai 
operează distincţia simplă dintre vinovat şi nevinovat, drept şi 
nedrept -10,15. 

Teama de Dumnezeu are două forme de existenţă: una 
potenţială – ca ameninţare, blestem -, şi a doua reală – ca 
actualizare într-o trăire psihologică individuală şi/sau colectivă. 
Eşti înţelept dacă respecţi toate poruncile lui Dumnezeu pentru a 
evita trăirea cutremurătoare a blestemului şi a te bucura de 
binecuvântarea divină. Nu eşti înţelept, adică eşti păcătos, 
nelegiuit, dacă nu împlineşti hotărârile lui Dumnezeu şi, în 
consecinţă, vei trăi spaimele cumplite ale blestemului. Prin teamă, 
tânărul  Iov fusese învăţat de Dumnezeu să-i respecte preceptele. 
Când devine matur şi este supus încercării divine, el retrăieşte 
frica pe care, însă, nu o resimte ca blestem,  aşa cum  îi dicta 
algoritmul divin, întrucât nu se ştie să fi încălcat niciun precept 
dumnezeesc. Gratuitatea fricii, împreună cu imaginea morţii 
iminente ca    tărâm al disoluţiei umanului, îl împing pe Iov, cu o 
forţă de neoprit, să se elibereze de teamă şi, în consecinţă, de 
temeiul însuşi al înţelepciunii statuat de Dumnezeu şi Moise pe 
muntele Sinai.

IV
Iov  îşi ridică protestul de tăceri şi vorbe  într-o ocazie pe care 

nu ştie că nu o ştie – ca să folosim formula socratică: Dumnezeu îl 
supune unui test – nefericit, inoportun, care nu se cădea... – 

întemeiat însă pe o axiomă care afirma convingerea lui Dumnezeu 
că Iov este cel mai bun dintre supuşii săi. Acest test este perceput 
de Iov şi de toţi ceilalţi pământeni, semeni ai săi, ca pe o 
condamnare ridicată pe  postulatul: Iov a păcătuit faţă de 
Dumnezeu.De unde, totuşi, această întorsură?  Era, orice s-a zice, 
o situaţie de excepţie: ca Dumnezeu să-şi supună testului o 
convingere pe care şi-o exprimase şi cu alte prilejuri; iar în cadrul 
strict al doctrinei răsplătirii şi pedepsei, această particularitate a 
unui comportament  ciudat nu putea fi detectată, cu atât mai puţin 
decodată, în specificitatea ei. De aici qui pro quo-ul oricărei 
drame. 

V
Şocul trăit de Iov în faţa încercării divine: mai întâi,  în 

conştiinţa lui se produce  o implozie care îl aruncă în solitudine – 
dorinţa de moarte, de extincţie; apoi se declanşează  explozia 
verbală  a suferindului în prezenţa şi cu participarea nedumerită şi 
din ce în ce mai încrâncenată a prietenilor acuzatori.

VI
Iov nu se poate gândi pe sine în afara relaţiei cu Dumnezeu. 

Mai mult,  el se ştie ca un răsfăţat al Domnului care-l iubeşte într-
atât încât nu şi-l poate îndepărta de la grija lui paternă. Nota 
aceasta de alintare este fundamentală în „Vorbirile” - cum se mai 
numeşte poemul lui Iov: odată ce Dumnezeu l-a privegheat lângă 
casa şi familia sa, Domnul nu se mai poate întoarce de la 
sentimentele sale. Aici e un spaţiu de joc al încrederii fiului în 
îngăduinţa tatălui; micile greşeli  ar putea fi trecute  cu vederea de 
părintele  lui divin.

VII
Înălţarea  lui Iov în ierarhia comunitară este determinată de 

autoritatea morală a eroului -  “ca un stăpân”, “Asemeni unui 
rege”, “Ca un fiu de împărat” sunt expresiile poematice ale 
ascensiunii lui. Ea este însoţită de prezenţa simbolică a divinităţii. 
Oamenii ştiau – ori vedeau – că Iov este un om ales al Domnului  şi 
de aceea să-i fi acordat şi cinstirea lor...  Sau şi ei, asemeni lui 
Dumnezeu, erau pătrunşi de felul de a fi – caritabil, smerit şi cu 
suflet în cuvinte – al lui Iov. Oamenii şi Domnul din cer aveau un 
numitor comun: se întâlneau, luminoşi, în preajma lui Iov.

VIII
Prezenţa divinităţii lângă şi împreună cu Iov este vizibilă, 

pentru toţi semenii lui, asemeni unui  nor  în care ei citesc  
afirmaţia indubitabilă  “Dumnezeu îi oferă bunăstare lui Iov”. 
Statura fizică şi comunitară a lui Iov – cei mai nevoiaşi simt 
ajutorul primit de la Iov ca ajutor divin, adică Iov redistribuie 
bunăstarea divină. Până la experiment nimic nu perturba 
funcţionarea acestui sistem de relaţii.

IX
Iov coabitase cu un Dumnezeu apropiat dar exterior fiinţei 

sale. El îşi apropriase exigenţele divine, astfel că, prin ele, 
Dumnezeu îi devenise un fel de a fi, o arhitectură interioară. Şi, 
tocmai în  momentul culminant al comuniunii cu Dumnezeu, 
intervine ruptura. Ca şi cum, nemulţumit de ceva, Domnul îl 
părăseşte intempestiv, ducându-se de lângă el  şi ascunzându-se... 
Unde ?

X
Iov este adus, de încercările la care îl supune  Satana cu 

acceptul lui Dumnezeu,  într-o criză de timp sau, mai exact spus,  
într-un timp mort. În starea fizică în care se află, Iov nu mai poate 
făptui nimic, şi, prin urmare,  o posibilă reabilitare a lui printr-o 
făptuire viitoare conformă cu voinţa divină mai atent urmărită, 
este exclusă. Iov nu se mai poate deplasa în viitor prin el însuşi. Ca 
având o anumită vârstă – Iov se afla în toamna vieţii -, el se apropia 
de moarte. Ca fiind ţintuit în nefăptuire de corpul bolnav şi sfâşiat 
de durere, Iov era deja un  cadavru viu. Apropierea lui de Isus 
răstignit pare, până la un punct, permisă.  Lui Iov nu-i mai 
rămăsese ca vehicul  reactiv decât glasul şi cuvântul tânguitor. 
Ceea ce i se întâmplă este, din punctul său de vedere, absurd. 
Aceleaşi gesturi şi gânduri, ce-i aduseseră cununa divină şi 
prestigiul comunitar, îl împing acum, ca un cataclism, în hău şi 
dezastru. Fără niciun semn prevenitor şi cu o furie inexplicabilă, 
bunăstarea devine subit calvar, liniştea – cutremur depresiv, iar 
seninătatea – groază siluită. Ceva rămăsese, însă, neschimbat: 
Dumnezeul de la care vin toate şi, pe de altă parte, semnalele 
transmise de Iov până în momentul supliciului. Dacă, trebuie să fi 
gândit Iov,  de la mine au pornit aceleaşi input-uri către receptorul 
divin, şi el scoate evaluări diametral opuse celor de până acum, 
atunci rezultă cu necesitate că s-a produs ceva la nivelul  recepţiei: 
fie  o defecţiune, fie o schimbare  radicală  a parametrilor de 
funcţionare.

XI
Problemă fundamentală: Cum este Dumnezeul lui Iov ?  În ce 

fel de raporturi se poate afla Iov – un drept-credincios evreu -, cu 
acest Dumnezeu ? Şi, paralel,  cum este Dumnezeul lui Socrate ? 
“Cartea lui Iov” citită ca parte a “Bibliei”.  Dumnezeul lui Iov este 
Dumnezeul lui Israel şi se află între coperţile aceleaşi colecţii de 
cărţi –  “Biblia”. Are el, totuşi, acelaşi fel de a fi în toate cărţile ?  În 
general, se poate spune că  Dumnezeul “Bibliei” are un proiect 
uman a cărui derulare o urmăreşte începând cu faza iniţială a 
creării primului om; el are obiceiul să marcheze exemplarele 
umane deosebite, care corespund în cea mai mare măsură 
exigenţelor sale: Noe, Moise, Iov sunt câteva dintre ele;  pare o 
predilecţie a divinităţii lui Israel de a lucra cu vârfurile şi de a evita, 
cât se poate,  masa de oameni – incertă, răzvrătiră, alunecoasă şi 
incapabilă de a respecta un set de reguli asumate printr-un 
legământ; îşi arată nemulţumirile şi frustrările prin intervenţiile 
directe în diferite stadii ale evoluţiei umane -  potopul, de exemplu 
-,  sau  se  apleacă asupra celor mai mici detalii –  cum a fost 
conceperea copilului lui Avraam; devenind neîncrezător în natura 
umană, simte nevoia punerii la încercare, fie a vărfurilor speţei 
umane, cum a fost  Avraam, fie a colectivităţilor – Sodoma şi 
Gomora sunt de pomină; de multe ori simte nevoia comunicării  cu 
oamenii apropiaţi, primindu-le sfatul – vezi cazul  lui Avraam şi  al 
lui Moise;  suprema nemulţumire a Dumnezeului lui Israel este 
provocată de neascultarea poporului.

(continuare în numărul viitor)



Am oscilat mult a mă exprima cu privire la 
proza Loredanei Dalian cu privire la 
sensibilitatea adolescentină (într-o expresie 
curată, încă nehotărâtă) din „Şi copiii se 
îndrăgostesc” şi romanul unui virtual cod al 
sentimentelor materializate prin trăiri, ce-mi 
sugera o împăcare interioară cu bucuria 
simţurilor, transmisă fără îndoială şi cititorului. 
Am ales romanul, ca vorbire explicită către 
cititorul „prins” în poveste, cu calitate de 
spec ta to r,  l ega t  de  t ema  ros t i r i i  în  
contemporaneitate, dar, mult mai legat pot spune, 
cu detaliile stilistice ale autoarei, pentru 
sinceritatea monologului interior. Cu romanul 
„Scrisori netrimise”, 2011, autoarea trece prin 
noi, cu amintiri, cu vise, cu gânduri cu tot, ca 
printr-un suflet ce arde să încălzească un pumn de 
sentimente strânse într-un pumn de cuvinte. 
Romanul acesta e un început bun, pentru că se 
simte în el dorinţa Celui-care-scrie că nu din 
întrebări şi cercetări se fac poveştile ce aşteaptă să 
fie aşternute pe hârtie, ci din întâmplări care au 
însoţit mersul lumii şi au tâlcurile şi înţelesurile 
lor. Pe autorul adevărat îl simţi de la prima citire 
cum creşte înlăuntrul cuvintelor, ca-n fântână, 
apa dintre ghizduri. Parcurgând povestea de 
dragoste a romanului, cititorul va înţelege repede 
că nu se află într-un labirint, ca pătruns definitiv 
în viziuni să nu mai înţeleagă unde începe şi se 
sfârşeşte povestea, ci, dinaintea unor oglinzi, 

- Vai de ţara în care nu se mai fură din biblioteci!
- Cei care te iubesc te ajută să-ţi învingi defectele. 

Cei care te urăsc te determină să-ţi deteşti harurile.
- Bărbaţii sînt mult mai mincinoşi, mai ipocriţi şi 

mai perverşi decât femeile. La aceste capitole, 
femeile nu reuşesc decât să-i depăşească.

- Omul preferă să se destrăbăleze o viaţă, nefiind 
sigur că va ajunge în iad, decât să se închine o clipă, 
fără certitudinea că va accede în rai.

- Cea mai mare parte din timpul liber o alocăm 
întreţinerii şi reparării lucrurilor care ne ajută să 
avem mai mult timp liber.

- Toată literatura modernă e doar o parafrază la 
ceea ce au scris înaintaşii.

- Dacă eşti croit să ajungi conducător, ca 
subaltern vei fi jalnic.

- Dacă aş fi nemuritor, farmecul clipei mi-ar 
deveni povară.

- Când ignoranţii sînt în inferioritate numerică 
înţelepciunea devine inutilă.

- Cel mai bun medic este cel care nu are pacienţi.
- Sîntem atât de îndârjiţi în a fi sclavii lucrurilor 

făcute să ne uşureze viaţa, încât nu avem timp de cele 
menite a ne înflori.

- Iubirea pentru femei ne dă iluzia că putem cuceri 
Universul. Pe care l-am cuceri cu siguranţă în 
absenţa ei.

- Hainele luxoase sînt doar un sicriu cochet al 
spiritului.

- Acolo unde nu există un cap care să gândească 
bine, se vor găsi cu siguranţă zece care să organizeze 
prost.

- Când uiţi unele amănunte, ai o mică problemă 
cu memoria. dacă nu-ţi aminteşti lucrurile pe care le-
ai uitat, ai o mare problemă cu capul. Ce spuneam?

- Viaţa e perioada în care omul se pregăteşte de 
moarte, fugind tot timpul de ea.

- Dacă frumuseţea ar fi mai durabilă decât 
dragostea, ne-am plictisi uşor de iubire.

- "Drepturile omului" reprezintă ansamblul de 
norme şi legi care facilitează multora posibilitatea de 
a se manifesta ca porcii.

Florian ABEL

- Speranţa e doar un armistiţiu între vis şi 
deznădejde.

- Despre iubire lăsaţi să vorbească cei trădaţi.
- Viaţa e prea scurtă pentru a scrie tot ceea ce  

înţeleg. Şi nu înţeleg nimic.
- Nici o femeie nu te va iubi dacă nu îi laşi 

libertatea de a fi sclavă.
- "Să moară şi capra vecinului" nu cumva 

ascunde un spirit de solidaritate?
- Neşansa necrofilului e să iubească o 

cataleptică.
- A-ţi vinde conştiinţa nu e acelaşi lucru cu a 

renuţa la ea.
- Trebuie să rupi foarte mult din tine pentru a fi 

om întreg.
- E mai sănătos pentru spirit să te masturbezi 

din dragoste decât să faci sex din orgoliu sau 
răzbunare.

- Cel mai rapid avansează o societate imatură, 
pentru că, în ea, copiii se maturizează mai repede.

- Morţii sînt oamenii cu care vorbesc fără 
teama de a nu fi ascultat.

- Visurile sînt reversul propriei vanităţi.
- Femeii care iubeşte un bărbat, îi e suficient 

unul. Femeii ce iubeşte doi îi sînt insuficienţi o 
sută.

- A te îndoi de existenţa unui Dumnezeu nu 
înseamnă să fii sceptic, ci tâmpit.

- Faptele bune sînt, de regulă, la condiţional 
optativ trecut.

- Cu cât există mai multe excepţii, cu atât mai 
puţine reguli sînt confirmate.

unde, cu prima şi ultima frază a romanului << 
„Primăvara asta cam şuie mi-a amintit că am o 
datorie către tine” (la început) şi ... „o datorie faţă 
de mine” (la sfârşit)>>, omul cu „faţa acoperită” 
(Mihnea) deţine una dintre cheile cu care 
păpuşarul şef (autoarea) îşi coordonează abil 
eroii, prin te miri ştie ce ochi, cu care îi urmăreşte 
privirea până la căderea cortinei. Deci: în privinţa 
rostirii cu exactitate asupra adevărului „refelectat 
în oglinzi” şi iluminării psihologice a acestui 
adevăr, în straiele mult luminate, e suficient să ne 
îndreptăm atenţia asupra a ceea ce credem a pipăi 
cu încredere unele dintre realităţile romanului. 
Ilinca e prizonieră în hăţişul propriului suflet şi în 
iubirea care îşi cere drepturile. Dar, fericirea se 
plăteşte cu lacrimi, ştie asta foarte bine Ilinca. 
Dar, sper că încă se mai poate căuta „încă un 
principiu unic” (o a doua cheie) asupra adevărului 
deja rostit, după o dureroasă despărţire de omul 
pe care l-a iubit sincer: profesorul Sabin Ladaru. 
Dar, oare, ce alt adevăr spera Ilinca să mai poată 
găsi, altundeva, în nordul Italiei? Adevărul dintre 
ea şi prostituata cu care împarte bancheta maşinii 
care le duce spre ţara „fericirii”, e o pistă falsă. 
Atunci, nu ne rămâne decât adevărul „scrisorilor 
netrimise” de către noul ei iubit, doctorul Mihnea. 
Sau suntem tentaţi să credem că în cazul acesta va 
fi altfel? Există un răspuns în astfel de 
incertitudini. Un prim răspuns îl dă „omul 
natural” Nina: „De ce te chinui să schimbi lumea? 

Ce n-ai înţeles? Vezi rufa asta?, îmi arătă un 
prosop pe care se căznea să-l stoarcă. Aşa suntem 
noi în mâinile lor”. De ce e Nina un „om natural”? 
Pentru a ne lămuri, e de ajuns fraza prin care se 
descrie: „..nu-mi fac iluzii, nu mă mai agăţ de 
speranţe, nu mă mai mir de trădări, nici de ură. 
Dimpotrivă, râd de ele cât pot”. Dar, cine e de 
cealaltă parte a adevărului nostru? Nimeni altul 
decât Mihnea: „Bărbatul care a sacrificat totul pe 
altarul iubirii pentru o femeie care nu l-a meritat, 
sau călăul care se hrăneşte cu suflete 
înjunghiate?” (ori) „Omul (care) se mângâie cu 
gândul că şi altul îi împărtăşeşte suferinţa”? 
(Certitudinile, când se dărâmă, fac ravagii în 
sufletele noastre) – asta i-o spusese Ilincăi, însuşi 
Ladaru. Dar omul e dator să se agaţe de fericirea 
lui, ca de un colac de salvare. Tâlcul acestei 
poveşti de dragoste (narată sub forma unei 
destăinuiri a eroinei principale, aflată la o 
răspântie de drumuri în viaţă) poate sta şi în fraza 
prin care eroina se vede azvârlită într-o existenţă 
străină, dintr-o viaţă în doi „rămasă pe-afară, cu 
uşa zăvorâtă pe dinăuntru, încercând să afle” unde 
a greşit. Dacă Pascal credea că nu există nimic în 
Univers care să nu slujească drept stimul al 
gândirii, autoarea ne demonstrează şi că în Iubire, 
acest adevăr e un corolar al luptei pentru propria 
fericire. Oglinzile autoarei (Jurnalul cu 
destăinuirile la timpul trecut al lui Mihnea-şi-
destăinuirile Ilincăi la timpul prezent al 
desfăşurării evenimentelor), ne arată că e 
deţinătoarea celor două chei, a creştineştei Iertări 
şi a dureroasei Pedepse.      

Tudor CICU
Buzău, 21 mai 2012

- De câte ori un om se căsătoreşte, omenirea 
pierde un mare poet, dar poate câştiga un mare 
filozof.

- Anormalul e urmarea credinţei fanatice în 
propria normalitate.

- Când admiraţia este masca voalată a 
invidiei, respectul e, cu siguranţă, faţa ipocrită a 
dispreţului.

- Dacă natura e cel mai mare artist, omul nu e 
întotdeauna cel mai bun critic.

- Cele mai frumoase flori din lume sînt doar 
acelea pe care le privim.

- Dacă aş fi pisică, sînt sigur că aş toarce cu 
plăcere, dar niciodată nu aş mânca şoareci.

- America e cea mai mare democraţie, 
formată din cele mai multe instituţii 
antidemocaratice, care luptă pentru drepturile 
tuturor oamenilor, călcând în picioare drepturile 
fiecărui om.

- Slujeşte celor bune, chiar dacă nu crezi în ele 
şi luptă contra celor rele, chiar dacă le faci. 
Numai aşa poţi deveni cu adevărat bun.

- În aritmetica naturii, un fluture plus o floare 
este egal cu o minune.

- Legea junglei a fost scrisă iniţial în 
Constituţia familiei.

- Dacă a dărui e creştineşte, de ce a cerşi e 
josnic?

- Numai Quasimodo are dreptul de a râde de 
cămilă.

- Uneori, copiii se manifestă asemeni 
oamenilor maturi. Se ridică deasupra micilor 
pozne, făcând în schimb mari trăsnăi.

- Dacă ar fi nemuritori, oamenii şi-ar afla cea 
mai îndârjită pasiune: inventarea morţii.

- Felul cum îl percepem pe Dumnezeu este 
echivalent cu faptul că o furnică mă zăreşte cu 
0,1 secunde înainte de a o călca.

- Cât timp scormoneşti după adevăruri, eşti 
filozof. Când renunţi, eşti înţelept.



Ploaia venea în ropote zgomotoase, se-ntunecase ca la 
sfârşit de lume, tabla de pe casă se anima de sunete 
bethoveniene, pomii îşi mişcau crengile ca-ntr-un dans ritual 
străvechi, toată natura părea o Walkirie dezlănţuită. În jurul 
unei lumânări aşezate pe masă, a cărei flacără dreaptă era 
singurul semn de stabilitate în tumultul exterior, stăteau aşezaţi 
poeţii. Se aflau într-o încremenire care-i făcea să semene cu 
scaunele din piesa omonimă a lui Eugen Ionescu. O nemişcare 
izbitor de contrastantă cu vijelia de-afară care le pătrundea, 
printr-o poartă neştiută, în gânduri şi-n simţiri. Probabil ar fi 
avut multe de spus, de comunicat, dar făcuseră un pact – 
nimeni să nu vorbească. Acela care va deschide primul gura 
trebuia să iasă din cameră, afară, în ploaia duşmănoasă; şi tot 
aşa, pe rând, pe măsură ce vorbeau, trebuia să părăsească 
încăperea. Se pare că nimeni n-avea chef deocamdată să facă 
duş, astfel că era o tăcere desăvârşită. Exceptând, desigur, 
zgomotele care veneau din natură. Se aflau într-o împietrire nu 
doar a limbii, ci a întregului corp. Doar trăznetele, despicând 
tăcerea, mai făceau din când în când să le tresară vreun muşchi, 
să clipească vreo geană, iar, când şi când, se mai citea câte-o 
licărire în ochii vreunuia, adusă pesemne de vreun gând răzleţ. 

Totul începuse în joacă, aşa cum probabil încep toate 
marile renunţări. Poetul Exigenţelor le spusese cândva: „Ce-ar 
fi ca oamenii să nu poată vorbi?” Chiar aşa, ce-ar fi? Ce 
modalitate ar alege pentru a-şi îmbânzi singurătăţile? Cineva 
fusese de părere că probabil s-ar asculta mai mult unii pe alţii, 
printr-un dialog al sufletelor, care trebuie să fi existat cândva, 
dar pe care oamenii l-au pierdut în nesaţiul lor de a sporovăi 
verzi şi uscate. „Vorbim mult şi comunicăm puţin”, fusese de 
părere şi Prozatoarea de Inimă Roşie. Ea ştia mai bine cum 
vine asta, cunoscut fiind că femeile au un apetit mai dezvoltat 
spre trăncăneală.  Şi-atunci, Inventatorul Raiadului, gata 
oricând să se agaţe de o idee trăznită, le propusese ca, în loc să 
discute pe această temă, să experimenteze măcar o zi. O zi din 
viaţa asta plină de zile. O singură zi în care să afli pe cine ai 
iubi, pe cine ai urî, cine ţi-ar fi indiferent în condiţiile în care nu 
te poţi exprima prin cuvinte. Şi iată-i aşezaţi în jurul mesei, 
ascultând rapsodia de-afară şi căutând, fiecare, spre sine ori 
spre ceilalţi. La finalul acestui experiment, fiecare trebuia să 
„raporteze” senzaţiile trăite, concluziile la care au ajuns şi să 
elaboreze chiar o lucrare mai amplă pe tema: Omul negrăitor. 

Poetul Exigenţelor îşi aminti că le spusese cândva: „Vreau 
să călcaţi pe inima mea!”. Gândea acum: Hm... cine, ăştia? Ia 
te uită ce bocanci plini de noroi au! Şi dac-ar fi numai ăsta 
păcatul lor! Nemişcarea asta îi face să pară nesuferiţi, anoşti, 
nişte biete măşti triste uitate în cui în dulapul păpuşarului; nu, 
nu, cu siguranţă aceştia nu sunt prietenii mei. Doamne! Cum 
am putut să-mi fac inima tren de aterizare pentru petardele-
astea?! În fine, viaţa înseamnă mai mult decât atât. Iar noile 
descoperiri din fizica cuantică te lasă mască. Pardon! nu 
mască, aşa ca măştile prăpădiţilor ăstora. Dar ia, mai bine, 
să-mi mut eu atenţia de la ei, nu devin cu nimic mai deştept 
concentrându-mă pe subiect. Am chef să vorbesc cu 
Dumnezeu. Hei, Doamne, eşti? A, scuze, păi sigur că eşti, Tu 
eşti mereu, doar noi suntem destul de idioţi încât să nu Te 
simţim. Auzi, n-ai putea să dai furtuna aia mai încet, să pot şi 
eu să-mi ascult gândurile? Scuze, din nou, păi sigur că poţi, 
ziceam dac-ai vrea... Nu ştim ce i-a spus mai departe Lui 
Dumnezeu Poetul Exigenţelor, nu ne băgăm în lucruri de taină. 
Cât despre răspunsul Acestuia...

Arhitectul Trofeelor se gândea ce bine-ar fi să-şi aprindă o 
ţigară. Până la urmă, convenţia a fost să nu vorbim, nu să nu 
fumăm, îşi linişti conştiinţa în timp ce scăpără bricheta şi trase 
cu nesaţ primul fum. Şi abia nu mai poate niciunul să-mi zică 
s-o sting, că n-o să încalce legământul tăcerii pentr-un aşa 
fleac. Îşi zâmbi în barbă. Apoi, de-odată se întristă, amintindu-
şi că, uneori, parcă toată greutatea omenirii îi atârna pe umeri. 
Gata să scoată un oftat, dar şi-l înghiţi, de teamă c-ar putea să 
fie considerat la categoria „grăite”. Ei, chiar aşa, nici să ofteze 
omul nu mai poate! Uită-te la noi, parc-am fi nişte statui. 
Norocul nostru că ceata de câini a rămas afară. Ei mai lipseau 
să ne ude! Nu destul ne-a făcut ploaia asta ciuciulete pân-am 
intrat în casă. Îşi privi semenii aşezaţi în jurul mesei. Cavalerii 
de la Malta, îi veni în minte. Apoi imediat îşi dădu seama că nu 
era departe: Cavalerii din Maltezi. Yes! Dar ce folos că mi-a 
venit aşa o idee, dacă nu pot s-o împărtăşesc nimănui. E aiurea 
să taci. Îi mai scrută o dată. Ei, ce ştiu ei? Câteodată sunt sătul 
de toţi. Toţi vor ceva de la mine: unul să-l public, altul să-i scot 
carte, alta festival... Mi-aţi mâncat zilele! Ce sunt eu, frate, 
armata salvării? Ia, mai bine tăceţi voi, că parcă sunteţi mai 
drăgălaşi aşa. Să mai compun în minte un Trofeu...

Poetul Nefericirilor Târzii chiar scria în minte o poezie. Se 
gîndea că în atâtea ore cât avea să tacă ar fi putut scrie chiar o 
carte întreagă. Pe care, de data asta, am s-o intitulez „Ziua, cu 
sinele meu”. Da, da, da! E bine să se ştie că nu numai noaptea, 
ci şi ziua poţi fi singur cu sinele tău. (Iertaţi pleonasmul! 
Oricum, nu-i nimeni să-mi audă gândul.) În fine, asta facem 
noi acum, fiecare cu sinele său. Problema e: cât poţi să stai 
numai tu cu tine?  Câtă vreme poţi să te suporţi fără să-ţi vină 
să-ţi scoţi ochii, fără să ai aşa un dor de ducă din tine. Vezi, 
asta facem când ne întâlnim, sătui de noi înşine, încercăm să 
ne amăgim singurătatea prin alţii. Suntem cu adevărat 
singuri? Adică nu doar în faţa marilor dureri, ca şi în faţa 
marilor bucurii – după cum afirma Balzac – ci suntem mereu şi 
întotdeauna singuri? Aşa s-ar părea. Tot ceea ce întreprindem 
în viaţă nu-i decât un mod, uneori jalnic, de a ne înşela 
singurătatea. 

Cronică de Stână – 12

Prozatoarea de Inimă Roşie parcă l-ar fi auzit, 
continuându-i gândul: Câtă tristeţe în această singurătate! 
Odată, un om drag a fost bolnav. A fost bolnav două 
săptămâni, iar eu n-am ştiut asta. Problema e nu că n-am ştiut, 
ci că n-am simţit. De ce? Dacă omul acela îmi este drag cu 
adevărat (şi eu asta afirm şi susţin), de ce n-am simţit cumva şi 
eu durerea lui? Nici măcar o nelinişte. Cum poţi trăi liniştit 
departe, în timp ce pe el îl doare? De ce era nevoie ca cineva 
să-mi comunice prin viu grai o realitate pe care ar fi trebuit să 
o simt, dincolo de cuvinte? Aşadar, suntem cu adevărat 
singuri? Atât de dependenţi am devenit de comunicarea 
verbală, încât, în lipsa acesteia, nu mai ştim, nu mai putem şi 
nu mai simţim nimic? Poate graiul mai mult ne încurcă. Dacă 
nu l-am avea, am fi nevoiţi să comunicăm altfel, ne-am 
dezvolta anumite abilităţi care poate ne-ar face mai uniţi. Cine 
ştie? Ia să vedem, la ce i-a folosit omului cuvântul de-a lungul 
timpului? La trădare? Daaa, la trădare. Iuda a trădat prin 
cuvânt;  Petru  la fel, s-a lepădat prin cuvânt. Ce tragic 
personaj Sfântul Apostol Petru! Ce dramă, câtă durere în 
lepădarea lui! Să iubeşti şi să-ţi fie frică să iubeşti până la 
capăt, apoi să-ţi pară rău şi să plângi la fiecare cântat al 
cocoşilor. Sună cunoscut? Petru suntem noi! Suntem mai mulţi 
petri decât iude. Trădăm mai rar pentru arginţi, dar mult mai 
des fiindcă ne e teamă să iubim. Până la capăt, total. Aşadar, 
cuvântul... Dar tot cuvântul ne-a ajutat să-L vestim. Prin 
cuvânt L-a vestit samarineanca, tot prin cuvânt Maria-
Magdalena. Ia te uită! Coincidenţă, sau o fi pentru că femeile-
s mai vorbăreţe? Sau pentru că le e mai puţin teamă de a iubi 
până la capăt? Ei, cucoană, ai luat-o razna, astea nu-s 
probleme de mintea ta. Marş la cratiţă!

Tot la cratiţă se gândea şi Inventatorul Raiadului (numai el 
ar fi putut scorni această „mezalianţă” nefericită!). Hrănea 
armate întregi de oameni şi de animale. Dacă într-o zi ar fi 
rămas fără cratiţă, ar fi fost un om terminat. Se împărţea 
jumătate la prieteni, jumătate la oi, jumătate la câini... După 
cum se observă, el are mai multe jumătăţi. Dar numai el are 
voie! Pentru că are şi nevoie. În fine, la el e posibil orice. Chiar 
şi să ai mai mult de două jumătăţi. Acum, privindu-şi prietenii, 
se gândea că, pe la o vreme, tot o să li se facă foame. Chiar dacă 
nu aveau voie s-o spună, o puteau mima cu uşurinţă, prin 
semnul acela sugestiv în dreptul stomacului. Aşa că mai bine 
pune cratiţa pe foc. Ce apăsătoare şi tăcerea asta! He, he! 
Zâmbi cu gura până la urechi întrebându-se cum ar fi suportat-
o, dacă ar fi fost acum, cu ei, poetul-care-le-ştie-pe-toate-şi-le-
ştie-numai-el. Sau nevastă-mea. Chiar mi-ar plăcea să n-o 
aud ciripind de la 12 ziua până la 12 noaptea. Cred că la asta 
s-a gândit şi autorul zicalei „Tăcerea e de aur”. O fi avut, 
săracul, vreo nevastă care ciripea întruna. Ia te uită la 
prietenii mei, parcă li s-a anunţat sfârşitul lumii. Fiţi veseli, 
fraţilor, că viaţa-i frumoasă! Mai bine mă duc să dau la oi! 
Alea nu-s nefericite pentru că sunt nevoite să tacă. N-au 
angoase ori frământări existenţiale. Nici vaca nu se supără 
când omul, cea mai crudă fiară din câte există, îi ia viţelul de la 
uger şi nu-l lasă să sugă, pentru a lua el laptele. Tace şi-ndură. 
Dar omul, această fiinţă grăitoare, s-a învăţat să zbiere 
întruna: Să ni se facă, să ni se dea, să nu ni se mai ia! Să! Ei, 
uneori parcă ar fi mai bine fără să vorbim. Aşadar, tăcere. Mai 
e destul...

Tăcerea îi plăcea Prozatorului de Ştiinţă (se numeşte astfel, 
prescurtat, întrucât îndeplineşte un „cumul de funcţii” 
interesant – prozator şi om de ştiinţă. Doi într-unul, ca la 
detergent). Lui nu-i era greu să tacă. Oamenii de ştiinţă, cum se 
ştie, gândesc mult şi vorbesc puţin. Se cunosc cazuri ale unor 
inventatori celebri, oameni care au revoluţionat ştiinţa, dar 
care nu sunt în stare să-şi prezinte rezultatele. Fie pentru că li se 
pare prea banal să vorbească unor diletanţi despre munca lor, 
fie pentru că li se pare pierdere de timp (de ce să vorbeşti, când 
ai putea să gândeşti? Viaţa-i scurtă). Aşa şi Prozatorul de 
Ştiinţă, avea la ce se gândi. Bunăoară, privind lumânarea, îşi 
rememora formula parafinei şi estima numărul de lucşi ai 
nivelului de iluminare al flăcării. Citise că, odată cu evoluţia 
corpurilor de iluminat, în special după apariţia luminii 
electrice, a evoluat proporţional şi ochiul uman. De fapt, a fost 
o involuţie. Se pare că oamenii zilelor noastre n-ar mai putea 
coase iile care se coseau odată la lumina opaiţului. Cu cât 
lumina a devenit mai puternică, cu atât ochiul, adaptându-se, a 
devenit mai neputincios. Aşa şi cu vorbirea. Cu cât s-au 
dezvoltat mijloacele de comunicare, cu atât omul a devenit mai 
ermetic; oamenii nu mai transmit, vorbesc şi-atât. Intensitatea 
trăirilor a „evoluat” invers proporţional cu explozia tehnicii 
comunicaţiilor. Toată ziua sunt cu telefonul la ureche, înşirând 
nimicuri. Am devenit sclavii telefoanelor. Când eram copil şi 
mergeam vara în tabără, mama nu ştia două săptămâni de 
mine. Acum, părinţii le iau telefoane copiilor, de la grădiniţă. 
Uneori mi se face greaţă de toată ştiinţa omenirii, şi mă 
gândesc că mai bine rămâneam la coasă. „De ce m-aţi dat de 
lângă voi?” Am evoluat, da! Am descoperit fisiunea nucleară, 
e nevoie să spun la ce ne foloseşte? Câte arme de distrugere în 
masă, câte vieţi curmate... Chimiştii au dezvoltat substanţele 

toxice de luptă, da, daaa, suntem deştepţi. Am descoperit o 
nouă particulă elementară; s-ar putea chiar să depăşim viteza 
luminii în această goană nestăvilită, testăm arma 
psihotronică, facem, dregem, dar n-am învăţat nimic de două 

2mii de ani încoace. Qvo vadis, Domine? E = mc , sigur că da! 
Moromete ar întreba „Pe ce te bazezi?” Iar bunica: „Şi la ce-ţi 
foloseşte?”

Şi la ce-ţi foloseşte?, se întreba şi Prozatorul de Cursă 
Lungă. Fagi, umbre, nori, la ce-ţi folosesc? Rămâne ceva? 
Rămâne pe naiba! Ţi-ai petrecut jumătate din viaţă scriind, iar 
cealaltă jumătate o vei petrece întrebându-te la ce-ţi foloseşte. 
Când să te bucuri şi tu de glorie, îţi vine cheful de plecare. Că 
doar n-ai să trăieşti ca cioara, trei sute de ani. Deşi, hm... n-ar 
fi rău. Ce bine că avem vorbirea! Despre ceilalţi, nu ştiu, dar eu 
cum mi-aş fi exercitat profesia fără să pot vorbi? Şi, în general, 
oamenii cum şi-ar fi transmis unul altuia cunoştinţele? De 
bună seamă, s-ar fi găsit o modalitate. Şi cine ştie, poate am fi 
fost mai fericiţi. 

„Fericiţi cei ce plâng...”, zicea şi Tânărul Teolog, repetând 
în minte Fericirile şi oprindu-se asupra sensurilor lor. Parcă nu 
se mai oprise şi altă dată! Dar de fiecare dată i se relevau 
sensuri noi. Avea inspiraţie, ar fi scris un eseu. Dar nu voia să 
strice nemişcarea. Aşa, în joacă, mai adăugă o fericire, inspirat 
de momentul de faţă: fericiţi cei ce vorbesc! Da, oamenii au 
nevoie de cuvinte. În special femeile. Ce le-or fi trebuind atâtea 
cuvinte? De ce n-or fi putând să priceapă din micile sau marile 
gesturi? Tu urci pe cer, îţi juleşti sufletul şi genunchii, te lupţi 
cu norii, cu gravitaţia (fir-ar Newton de râs!), reuşeşti să înhaţi 
luna de-un colţ, te străduieşti s-o aduci întreagă, nevătămată 
pe pământ şi când, în fine, i-o aşezi, fericit, în braţe, toanta te 
întreabă: „Mă iubeşti?” Îţi vine să dai cu ea de pământ! Sau de 
lună! Fericiţi cei ce n-au parte de toante! Doamne, iartă-mă!

Doamne, iartă-mă!, se ruga şi Pictorul, eu vreau şi mă 
străduiesc, dar nu-mi iese. Lucrez de ani de zile la Icoana Ta, 
dar nu pot s-o termin. Ştiu că mântuirea ne-a venit prin Cruce, 
dar ce să fac dacă nu sunt în stare să pictez cuiele-alea şi 
coroana de spini? Când mă apropii de pânză, îmi tremură 
mâna, culoarea se împrăştie, mă ia ameţeala şi-mi vine să 
strig. Nu sunt în stare, Doamne, să-Ţi privesc răstignirea în 
ochi. Darămite să-Ţi pun cuiele. Te-am lăsat aşa, nelămurit, de 
parcă Te-ai fi urcat singur acolo, să Te odihneşti oleacă pe 
Cruce. Mai stai, mai odihneşte-Te puţin, până când n-o să-mi 
mai tremure mâna! Până când n-o să mai am senzaţia că, 
odată terminată, pânza se va despica în două, precum, atunci, 
catapeteasma templului. 

Templul iudeilor, templul lui Isis, templul lui Tutankamon, 
templul... Istoricul Urbei îşi repeta lecţia istoriei. Ani, temple, 
războaie, înfrângeri, victorii, trădări, mezalianţe, edicte, 
încoronări, shit! Shit o dată, shit de două ori, shit de trei ori! 
Trebuie să am grijă să nu le spun asta elevilor. Deşi uneori tare 
aş spune-o. Istoria omenirii e plină de fapte sângeroase. De mii 
de ani încoace, oamenii n-au schimbat nimic în afară de 
armele cu care se omoară între ei. Şi podoabele. Ne împopo-
ţonăm şi ne ucidem. Ne ucidem şi ne împopoţonăm. Şi mai ce?

Şi mai ce? N-oţi fi vrând să vă şi spăl pe picioare! Nici eu nu 
sunt Iisus, nici voi Apostolii, aşa că mai scutiţi-mă! Credeţi că 
nu ştiu ce aşteptaţi toţi de la mine? Să vă laud, să vă ridic în 
slăvi. Mai lăudaţi-vă şi singuri! Cronici, cronici, cronici! 
Recenzii, recenzii, recenzii! Ce-oţi fi crezând? Sunt şi eu om, nu 
maşină de citit. Una, două, îmi băgaţi cărţile sub nas. Să nu mai 
văd cărţi! O să hrănesc soba cu ele. Aşteptaţi cuvinte de laudă 
pentru porcăriile cu pretenţii de literatură pe care le scrieţi. Ştiţi 
voi ce greu e să scrii frumos despre ceva ce nu-ţi place? De unde 
să ştiţi? Criticul Marelui Oraş  îşi vărsa năduful pe scriitorii din 
jurul lui, din cauza măselei care-l durea cumplit şi a interdicţiei 
de a-şi alina durerea măcar cu un „au!”. O simplă durere de 
măsea (aiurea, simplă!) te transformă într-o fiară, te anihilează 
ca om, îţi şterge orice urmă de demnitate umană. Dacă aş şti că-
mi trece, m-aş târî pe jos, până la urmă, mi-aş călca pe inimă şi 
aş scrie frumos despre operele voastre incomplete. Dar până la 
urmă, chiar am să scriu, că-mi sunteţi prieteni. Buni, răi, proşti, 
deştepţi, tot prietenii mei rămâneţi. Şi promit să nu dau prea 
tare... Ia te uită, m-a lăsat durerea de măsea. Nu se poate! Să 
treacă aşa, degeaba? Criticul Marelui Oraş uitase de puterea 
gândului bun asupra oricărei forme de durere. 

Prozatoarea de Inimă Roşie gândea: Să vezi că or să-mi 
ceară să scriu cronica. Sanchi cronică!  Ce să scrii despre nişte 
oameni care au stat stană de piatră atâtea ore şi fără să scoată 
un cuvânt? Că doar nu sunt mama omida să le citesc gândurile! 

În momentul acela, bătu de douăsprezece noaptea. Odată 
cu bătaia ceasului, se oprise şi furtuna. Parcă nici nu fusese. Nu 
se mai auzeau decât respiraţiile celor prezenţi, dar şi acelea 
controlate parcă. Pendula spărsese liniştea, făcându-i să 
tresară. Gata, se terminase! Convenţia tăcerii înceta la miezul 
nopţii. Dar parcă nimeni nu mai voia să vorbească. Nimeni nu 
se îndura să spargă gheaţa. Poate le era bine cu ei înşişi, poate 
voiau să-şi continuie firul gândurilor. Dar nu, nimeni nu-şi mai 
continua ţesătura de gânduri începută, de parcă se stricase 
războiul, ori se pierduse suveica. Fiecare, pe căi diferite, 
ajunsese la aceeaşi concluzie pe care şi-au exprimat-o tot în 
gând, aproape simultan: Îţi mulţumim, Doamne, că ne-ai dat 
graiul! Da-Ţi mulţumim că ne-ai dat şi tăcerea. Cum faci Tu, 
Doamne, de le ştii pe toate? Şi, mai ales, Îţi mulţumim că ne-ai 
dat prieteni!

Se îmbrăţişară din priviri şi, astfel îmbrăţişaţi, au ieşit din 
poveste.   

Florentina Loredana Dalian



Despre autorul  ,,Vieţii la 
tară'' s-a scris destul de mult, 
dar este puţin cunoscut  şi 

apreciat de către contemporani 
şi chiar de unii critici ai posterităţii. Pentru o mai 
exactă situare a scriitorului în raport cu 
contemporanii lui voi  puncta câteva repere.

Duiliu Zamfirescu este coleg de generaţie cu 
Alexandru Vlahută şi B. St. Delavrancea. S-a 
născut la 30 oct. 1858 la Plaineşti ( azi 
Dumbrăveni) în judeţul Vrancea, şi a copilărit la 
Focşani, unde tatăl  său era mic poprietar şi 
notabilitate politică a oraşului. Familia avea o 
tradiţie intelectuală şi mai cu seamă una artistică, 
un unchi al scriitorului din partea mamei fiind 
reputatul architect Ion Mincu. După studii 
elementare şi gimnaziale în Focşani, tânărul 
termină Liceul ,,Matei  Basarab” şi Facultatea  de 
Drept la Bucureşti. În 1880 este numit ajutor de 
procuror  la Hârşova, de unde se mută în 1881 la 
Târgovişte, ca, după un scurt stagiu ca avocat în 
oraşul copilăriei, să se stabilească în Bucureşti în 
1882, devenind redactor la ziarul România liberă. 
Incă elev, în 1877, debutase cu versuri la Revista 
”Ghimpele” pe unde trecuse şi Caragiale, şi în 
1880, la “Literatorul”, unde este primit cu elogii 
de Al. Macedonski.

In calitate de colaborator la “România Liberă” 
publică, în afară de versuri, nuvele, foiletoane 
politice, reportaje şi un roman. In 1885 în urma 
unui concurs, e numit ataşat în Ministerul 
Afacerilor Străine, unde timp de trei ani se 
pregăteşte pentru viitoarea sa carieră diplomatică.

Primele recolte literare şi le strânge în 
volumele “Fără titlu”( versuri şi proză)  în 1883, 
,,În faţa vieţii''( roman) în 1884 şi ,, Novele'' în 
1888. În această perioadă se apropie de  Titu 
M a i o r e s c u ,  d e v e n i n d  c o l a b o r a t o r  a l  
“Convorbirilor literare”, unde va vedea lumina 
tiparului cea mai mare parte a operei sale. Din mai 
1889 şi până în 1906, Duiliu Zamfirescu se va afla 
în străinătate, ca secretar şi consilier de legaţie la 
Roma, cu două scurte mutări la Atena şi Bruxelles. 
Activitatea lui diplomatică va fi  în permanenţă 
dublată de cea literară, scriitorul fiind mereu  
prezent  ca poet, nuvelist şi mai cu seamă ca 
romancier, cel mai important în literatura  romana 
din epoca sfarşitului de secol XIX. Astfel, îi apar 
volumele de versuri “Alte orizonturi”(1894), 
Imnuri păgâne (1897), Poezii nouă (1899), 
romanele “Lume nouă şi lume veche” (1891 – 
1892), “Viaţa la ţară”( 1894-1895), “Tănase 
Scatiu” ( 1895-1896), “In război”. Paralel, se naşte 
o altă operă a scriitorului, corespondenţa lui cu 
Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi şi alţi prieteni, 
semnificativă  nu numai ca document, dar şi din 
punct de vedere literar.

Până la venirea în ţară, mai publică romanele 
“Indreptări”, “Anna” şi o parte din romanul 
“Lydda”. În anul 1906 este numit secretar general 
în Ministerul  Afacerilor Streine, iar în 1909, 
reprezentant al României în Comisia  europeană a 
Dunării.

Intrarea  României în război, în 1916, îl poartă 
pe scriitor în refugiu la Odesa şi apoi la Iaşi, unde 
în 1918, angajat în politică în Partidul Poporului al 
Generalului Averescu, scoate revista “Indreptarea 
literară” supliment al ziarului ,, Indreptarea''. Va fi 
deputat şi senator de Putna, Ministrul Afacerilor 
Streine, preşedinte al Camerei.

La 3 iunie 1922 Duiliu Zamfirescu  moare la 

varsta de 63 de ani, la Agapia în urma unei crize 
hepatice. Lasă o moştenire literară considerabilă, 
care a înrâurit şi poezia şi nuvela, dar mai cu seamă 
romanul românesc.

Duiliu Zamfirescu ni se relevă ca un scriitor cu 
o întinsă şi variată activitate abordând mai toate 
genurile literare. Poetul din tinereţe este dublat de 
un foarte activ ziarist si reporter,  nuvelistul, de 
primul nostru  romancier, ambiţionând marea 
frescă socială, memorialistul, de un strălucit 
epistolar, poate cel mai complex, ca preocupări şi 
disponibilităţi, din literatura română.

Fără îndoială că pe primul plan se situează  
romancierul, care-şi impune modul său de a vedea 
lucrurile, stilul narativ până şi în corespondenţă. 
Ideile sale aveau să facă o carieră stralucită, 
constituind câteva puncte esenţiale de pornire ale 
romanului nostru postbelic. Eugen Lovinescu, 
Liviu Rebreanu, Camil Petrescu nu mai pot fi 
discutaţi cum se cuvine în perspectivă istorică, 
fără o raportare la estetica lui Duiliu Zamfirescu. 
După “Ciocoii vechi şi noi” al lui Nicolae Filimon 
şi alături de “Mara” lui Ion Slavici, “Viaţa la ţară” 
vine să completeze opera care a pus piatra 
fundamentală a epocii moderne  româneşti.

Aşa cum observa Eugen Lovinescu, Duiliu 
Zamfirescu nu şi-a dat măsura talentului dintr-o 
dată. El a străbătut ani îndelungaţi de încercari şi 
dibuiri, când reportajul gazetăresc şi nuvelistica 
au constituit un foarte util exerciţiu. In aceeaşi 
categorie se înscriu  şi romanele de debut: “In fata 
vieţii”(1884) compunere naivă, de un pesimism 
cam artificial şi “Pesimistul de Soleni”, cu scenele 
de la moşie, cu lac şi vânătoare de raţe. Primul său 
roman de valoare este rezultatul unor neîncetate 
experienţe, dar şi al unor framântări interioare, 
cărora comentatorii mai vechi nu le-au dat 
întotdeauna importanţa meritată.

Romanul cel mai izbutit este, fără îndoială, 
“Viaţa la ţară”, în care se sting vagi ecouri din 
Dimitrie Bolintineanu şi Nicolae Filimon şi se 
presimte, pe de o parte, realismul dur al 
“Răscoalei” lui Liviu Rebreanu, iar pe de altă 
parte, parcă şi mai accentuat, medelenismul lui 
Ionel Teodoreanu. E romanul conacului boieresc 
şi al satului de odinioară cu mai toate momentele 
lui caracteristice, primul care se impune în 
literatura noastră, al frământărilor sociale, dar şi 
un poem al vieţii câmpeneşti.

Duiliu Zamfirecu a fost înainte de toate un artist 
şi poate, unul din cei mai mari stilişti din câţi a 
cunoscut literatura română. Eleganţă, sobrietate, 
noutate în expresie, amestec ponderat de arhaisme 
şi de neologisme – sunt notele esenţiale ale acestui 
stil armonios într-o serie de romane de valoare 
inegală, din care va rămâne, probabil,“Viaţa la 
ţară”, prin echilibrul de realism şi de idealism, prin 
poezia pământului şi a vechii noastre boierimi 
iubitoare de pământ.
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Aron Ortanza
Sunt tânără ca tine, năzdrăvane,
Dar vinul nu mă ştie pe de rost
Şi pot să jur pe sfinţii din icoane
Că dependentă nu sunt şi n-am fost!

Pe mine mă cunoaşte poezia,
Tu eşti deja faimos, poet candriu!
Avem aceeaşi mamă – Slobozia
Şi ne-a scăldat, copii, acelaşi râu.

Ne-a răsfăţat căldura din câmpie
Şi arşiţa în sânge s-a prelins,
De ardem amândoi în poezie
Şi dorul către muze ne-a împins.

Şi-am respirat parfumul de scaiete
Iar ochii în albastru s-au topit,
De-avem în noi o nesfârşită sete
Să descifrăm mirajul din zenit!

Am frecventat, pe rând, aceleaşi clase
Şi domnul Vira te-a avut elev.
Ce spaimă ni se infiltra în oase
Şi cât ne chinuia Mendeleev!

Şi ni s-a-ncrucişat, în curte, jocul
Pe strada denumită « Basarab »,
Dar numai ţie ţi-a surâs norocul,
Eu sunt săracă – tu eşti un nabab!

Mă iartă că te-ntreb (sunt curioasă,
Căci te-ai înşurubat în gândul meu!),
Cum ai ajuns pe culmea glorioasă,
Când drumul pare-a fi atât de greu?!

Fiindcă am avut, cândva, aceeaşi casă,
De dragul Sloboziei te-aş ruga:
Întinde, Mircea, mâna norocoasă
Şi dă-mi un strop, măcar, din faima ta!

(Chiar dacă nu ştiu ce-o să fac cu ea.)
Elena Anghel

Poetului Mircea Dinescu

O noua apariţie la Editura HELIS



Și atunci, ca și în zilele noastre, o etapă importantă în 
viața unui om o reprezentau anii de școală. Cine mergea la 
școală, ce însemnau școala și, în sens mai larg, educația în 
acele vremuri? Vor răspunde acestor întrebări câteva 
fragmente din amitirile rămase de la trăitorii acelor 
vremuri.

Pagini despre anii săi de școală ne-a lăsat moldoveanul 
NICOLAE LUPU KOSTAKI (1851-1927):

Școala publică…

„Ajuns la vârsta de școală, părintele meu a decis să urmez 
clasele primare în orașul meu natal, alăturea de fiii bârlădenilor; 
așa am urmat regulat la școala publică ce exista pe acea vreme la 
Bârlad. Școala a luat în urmă denumirea de Școala primară de 
băieți nr. 1.

La școala publică am avut ca dascăl în clasa I pe tânărul de 
atuncea D. Glodeanu; în clasa a II-a pe Smeu, în a III-a pe Daniel 
Montani, iar în a IV-a pe Ioan Popescu, mână de fier, care ne era 
și director: astăzi, toți dorm somnul de veci. Nu pot să-mi 
amintesc de bunii și severii mei dascăli fără a le aduce tot 
prinosul meu de mulțumire și recunoștință respectuoasă, pentru 
felul cum au știut ei să sădească în sufletul elevului lor dragostea 
de patrie, de familie, de religie, de cinste, de ordine, precum și 
simțul datoriei.

După terminarea claselor școlare publice, părintele meu m-a 
dus la Galați să-mi arate Dunărea cu vapoarele și corăbiile ce 
pluteau pe ea. Acolo a întâlnit pe profesorul lui de altădată, Mr. 
Perier, care-i dăduse noțiuni de limba franceză, pe care eu 
aveam nevoie a le învăța spre a putea fi trimis la Paris. Tata s-a 
sfătuit și a convenit cu Mr. Perier să fiu trimis la Galați, unde el 
își lua sarcina de a mă pregăti. Muma domnitorului Cuza, la care 
eram în gazdă, auzind de hotărârea luată de tatăl meu de a mă 
trimite la Galați, a stăruit a mă instala la pensionul Ghionis, unde 
Mr. Perier era profesor, iar d-sa, cucoana Sultana, se oferi a mă 
avea sub a ei îngrijire și a mă lua la ea duminica și sărbătorile.

Vărul primar al mamei mele, Iordache Rășcanu, era prefect 
și ședea chiar în casele domnitorului, la C.C. Sultana; el era 
adevăratul meu corespondent.

Acest pension era în realitate o școală grecească, unde de 
fapt se învăța foarte puțin limba franceză. Părintele meu, după 
sfatul lui Manolache Kostaki Epureanu, m-a scos de la acea 
școală și m-a trimis la București, unde m-a așezat în pensionul 
elvețian Schewitz, astăzi, mi se pare, Thierrin. Aci am făcut cl. I 
de liceu, după ce am pierdut un an, repetând clasele primare în 
franțuzește.

Între tatăl meu și cumnatul său, moșul meu Iorgu Radu, au 
urmat neînțelegeri de la politică, încât acest din urmă a uitat 
promisiunea de a mă trimite să urmez liceul la Paris.

Părinții mei însă hotărâseră să mă duc să urmez liceul în 
Occident; tocmai pe atunci se întorseseră de la școlile din 
Germania, în Moldova, P.P. Carp, Th. Rosetti, frații Leon și 
Iacob Negruzzi, precum și craioveanul T. L. Maiorescu; aceștia 
se semnalaseră la Iași prin ținerea de conferințe publice, ceea ce 
a făcut mare sgomot la noi în Moldova. Tatăl meu a profitat de 
prietenia ce-l lega cu familia Petre Carp – prietenie sinceră și 
afectuoasă ce a durat între părinți și care ne-a legat și pe noi 
urmașii, fără umbră de neînțelegere în tot cursul vieții – s-a dus 
la Țibănești spre a felicita părinții de întoarcerea fericită a 
tânărului, dar în același timp și pentru a lua informații asupra 
chipului cum ar fi mai nimerit de a mă trimite și pe mine să 
urmez școala în Germania. Sfaturile date de Petre P. Carp au fost 
hotărâtoare în decizia părinților mei.

În iarna anului 1864 am părăsit pensionatul Schewitz și am 
fost trimis împreună cu Dumitru și Alecu Emandy, fiii lui 
Gheorghe Emandy, precum și cu Ștefănică Ganea, fiul lui 
Iordache Ganea, la Berlin, unde am urmat liceul francez, 
întemeiat în Prusia cu anumite prerogative de către refugiații 
francezi imigrați în Germania, după revocarea, în 1685, a 
edictului de la Nantes…

În țară se construiseră drumurile de fier, care aveau nevoie 
de ingineri; se mai cereau ingineri și arhitecți la județe și 
comune, pretutindeni era mare nevoie de technicieni români. 
Părinții, prin sfaturile și îndemnurile lor, m-au hotărât să mă fac 
imginer.

Politechnicul de la Zürich era unul din cele mai renumite. 
M-am prezentat la concursul de admitere la cursul pregătitor, ce 
făcea parte integrantă din Politechnic, și am fost admis; am 
urmat simultan cursul de istorie și de literatură de la 
Universitate…“

…școala de acasă

Mai tânără cu aproape două decenii, ELISA BRĂTIANU 
(1870-1957), născută Știrbei, s-a școlit în alte condiții:

„Felul nostru de viață și învățătură primită în timpul primei 
copilării se asemăna – judecând după operele lui Tolstoi – foarte 
mult cu cele din străinătate și mai ales din Rusia începutului 
veacului al XIX-lea. Se învățau de toate de-a valma și dacă erai 
atent – ce-i drept numai puțină atenție, dar multă curiozitate – 
totul era în regulă. Cred că instrucțiunea noastră ar fi fost mai 
eficientă și mai solidă dacă am fi petrecut mai mult timp în oraș, 
unde am fi beneficiat de lecții mai bune. Tata avea însă multe 
prejudecăți în privința instrucțiunii femeilor, iar mama era prea 
tânără, neexperimentată și prea obosită de pe urma 
numeroaselor nașteri pentru a mai putea avea o dreaptă 
înțelegere asupra deosebirii dintre temperamentele și 

Avanpremieră editorială

inteligențele numeroșilor ei copii. Astfel, am fost condamnată a 
nu învăța latina sub cuvânt că prea arătam multă și inutilă 
curiozitate pentru o femeie. Totuși, nu-mi aduc aminte de nici un 
răstimp din viața mea în care să nu fi știut cel puțin patru limbi, 
cum nu-mi amintesc să fi învățat a citi și scrie; am doar o vagă 
amintire despre cum am învățat să fac literele majuscule, atâta 
tot. Totdeauna mi s-a părut, ca și contemporanelor din clasa 
noastră socială, că am știut să citesc, să scriu și să vorbesc patru 
limbi decând lumea […].

Profesorii și institutoarele noastre au avut, fără îndoială, o 
înrâurire asupra noastră, nu atât prin faptul că ne-au instruit, ci 
mai mult prin atmosfera în care trăiau și în care  format 
[…]. Institutoarele noastre – Emma și Minna Heller – au avut o 
mare înrâurire asupra noastră, prima fiind pentru mine o 
adevărată însuflețitoare […]. Dintre profesori, Ion Slavici a avut 
cea mai mare influență asupra mea. El mi-a făcut cunoscute 
versurile lui Eminescu. A fost un moment de cea mai mare 
importanță pentru dezvoltarea mea spirituală. Dacă mamei îi 
datorăm patriotismul nostru, apoi lui Slavici îi datorăm simțul 
unității naționale. El întindea sub ochii noștri harta Austro-
Ungariei și trăgea cu creionul roșu hotarele pământurilor locuite 
de români. Institutoarea noastră, indignată, încerca să 
protesteze, dar el, aruncând o privire șireată, continua să tragă 
hotarele cu roșu aproape așa cum sunt astăzi… Nemțoaica 
înnebunea, noi jubilam… “ 

Cele povestite mai sus se petreceau la Buftea sau la 
București. Copiii Brătienilor s-au născut și au crescut la 
Florica și tot acolo au căpătat și primele deprinderi școlare. 
SABINA CANTACUZINO (1863-1944), cel mai mare dintre 
copiii lui Ion C. Brătianu, povestea:

„Mama ne învățase să scriem, să cetim, geografie, socoteli și 
cetirea limbei franceze –Acum sosi din Elveția d-ra Marie 
Bornand, prima institutoare. Tata, care avea direcțiunea 
generală a instrucțiunei, nu voia o catolică de al cărei proselitism 
se temea, nici o franceză care nu ar fi putut să ne învețe limba 
germană. «Șvițerii sunt oameni cinstiți și cumsecade; aceste 
două calități sunt singurele pe care am dreptul să le reclam de la 
copiii mei». 

D-ra Marie ne dedea deci lecții de cele două limbi, franceză 
și germană, piano, desen și istoria sfântă. La această din urmă 
materie ținea mult, ca bună calvinistă. Am redactat, după 
istorisirea ei, tot testamentul vechiu, iar din cel nou am învățat 
pe din afară Evanghelia lui Marcu și Ioan și am cetit cu 
comentarii pe Matei și Luca.

La 8 eram în clasă, cu dânsa în capul mesei celei lungi. Cei 
mari începeau, cei mici soseau și se așezau fiecare cu caietele și 
cărțile lui, urmându-se pe rând lângă institutoare și trecând în 
urmă la celălalt căpătâi, ca să prepare pe a doua zi.

Multă disciplină domnea în clasa noastră și bunul obiceiu de 
a ne izola în noi înșine pentru a putea simultan lucra cu toții, cot 
la cot, la aceași masă unde se făceau dictări, se recitau lecții și se 
explicau reguli cari nu priveau decât pe fiecare din elevi. 
Prețioasă gimnastică pentru restul vieței.

Pentru clasele primare române, venea din Pitești un tânăr 
professor, domnul Atanasiu, adus de nenea Ghiță de trei ori pe 
săptămână, după ce-și termina cursurile școalei. De la 4 
jumătate la 6 jumătate, luam pe rând lecția, Ionel cu mine în 
aceeași clasă; Dinu și Vintilă, în cele două următoare.

După un an și jumătate am trecut cele patru clase primare, 
căci eram îndeajuns preparați la cele mai multe materii de 
mama.

La 6 și jumătate prânzeam cu toții; după masă jucam jocuri 
la care participau părinții și nenea Ghiță; la 8 se duceau cei mici 
la culcare și adesea d-ra Marie la piano, d. Atanasiu din vioară, 
făceau puțină muzică…“

„La nemți“

Nu toți copiii aveau însă aceleași posibilități materiale. 
Așa a fost cazul lui CONSTANTIN KIRIȚESCU (1876-1965): 

„Lungul meu drum prin școli – scrie el – a început pe vremea 
când locuiam în mahalaua Precupeții Vechi. Încă înainte de a fi 
«dat la școală», mama m-a învățat să citesc și să scriu, astfel 
încât atunci când, la vârsta de 6 ani, pe care îi împlineam la 3 
septembrie 1882, m-am dus la «nemți», aceștia, după un 
examen sumar, m-au înscris direct în clasa a II-a. «La nemți» 
însemna pe vremea aceea școala catolică de băieți din Calea 
Călărași, peste drum de biserica Sf. Vineri (mai târziu în același 
local s-a amenajat o sală de întruniri, nunți și cinema cu numele 
«Tomis»).

«Școala catolică» avea mai multe secțiuni: curs primar, 
secundar și un seminar pentru preoții catolici. Cursul primar era 
organizat după modelul celui liceal, adică cu mai mulți 
profesori, pe specialități, unii preoți iar alții mireni. Eu am avut 
ca director pe pater Eduard, ca professor de germană și cânt pe 
pater Bernard, pentru franceză pe monseieur Mouton, pe 
domnul Petrișor pentru limba română, iar pentru aritmetică pe 
domnul Scerbac. Majoritatea copiilor erau, firește, nemți, 
unguri catolici, cu familii nevoiașe de meseriași. Ca român 
ortodox, mititel de ani, eram pentru ei o curiozitate.

ne-au

Plecam dis-de-dimineață la școală, cu ghiozdanul-raniță în 
spinare, parcurgând distanța respectabilă dintre Precupeții Vechi 
și Sf. Vineri. Drumul trecea pe la Silivestru, pe Spătarului, pe la 
biserica Caimata, biserica Armenească. De la biserică traversam 
un maidan, peste care mai târziu s-a croit Bulevardul Carol. 
Străzile erau întortocheate și prost pavate. Le străbăteam de 
mână cu fratele meu Nicu, cu un an mai mare și cu o clasă 
înaintea mea. De prânz rămâneam în școală, cu merindea adusă 
de acasă într-un coșuleț. Câteodată cumpăram vreun dulciu de la 
rahagiul Banabac care își avea taraba chiar în gangul de la intrare 
sau din Piața Mare, destul de aproape de școală […].

La «nemți» am fost un școlar sârguincios și iubit, probabil și 
din cauza vârstei mele excepțional de fragede. Am învățat cu 
osârdie să citesc din «Lesebuch» (cartea de citire), să recit pe 
«Röslein auf der Heide» (Trandafir de pe câmpie), să deosebesc 
un «Hauptwort» (substantiv) de un «Zeitwort» (verb), să 
deosebesc un «Einzahl» (singular) de un «Mehrzahl» (plural). 
Pe profesori îi salutam la intrarea în clasă cu «Gelobt sei Jesus 
Christus»! (lăudat fie Iisus Christos), pe colegi îi apostrofam 
prietenește cu «dummer Kerl» (dobitocule) și cu «du Esel» 
(măgarule) […].

După terminarea clasei a III-a, mama m-a retras de la «popi» 
pentru a prepara clasa a IV-a acasă, cu gândul să progresez la 
materiile cam neglijate de nemți și îndeosebi la limba română. 
Am făcut această clasă împreună cu fratele meu, îndrumați de 
bunul institutor Vasile Nestorescu de la Școala Tunari. 
Examenul l-am dat la școala primară comunală de la «Maidanul 
Dulapului», botezată mai târziu «Enăchiță Văcărescu», proaspăt 
instalată într-un local nou, existent și azi pe Calea Șerban 
Vodă…“

A urmat apoi cursurile Gimnaziului „Mihai Bravul“ și 
pe acelea ale renumitului liceu „Sfântul Sava“, iar în 1894 și-
a susținut examenul de bacalaureat. Relatarea sa este cât se 
poate de instructivă atât pentru liceenii din zilele noastre, 
cât și pentru părinți și dascăli deopotrivă. Și nu mă pot 
abține să pun întrebarea: oare spre ce fel de bacalaureat va 
duce reforma învățământului din zilele noastre?

„M-am prezentat la examenul de bacalaureat din sesiunea 
iunie 1894. Cu un an înainte, examenul fusese însoțit de un 
imens scandal, cu devastări în localul Universității, cu 
manifestări ostile la locuințele profesorilor din comisie, cu 
intervenția poliției, cu casarea examenului scriptic și revocarea 
comisiei, după care se instituise o comisie nouă. Totul se 
întâmplase din cauza procedeului ușuratic al primei comisii 
care, la darea rezultatului probei scriptice, se speriase de propria 
indulgență și luase hotărârea simplistă de a reduce mechanic cu 
două puncte nota medie a fiecărui candidat, ceea ce condusese la 
un rezultat prea sever, nedrept și incoherent. Examenul fusese 
reluat de noua comisie, formată din elemente tinere: istoricul 
Nicolae Iorga, latinistul Dimitrie Evolceanu, dr. Alexandru 
Obreja, Dimitrie Voinov etc.

Pentru prevenirea repetării unor greșeli asemănătoare, în 
iunie 1894 a fost alcătuită o comisie de profesori în care abundau 
personalitățile: Spiru C. Haret, dr. C.I. Istrati, Gregoriu 
Ștefănescu, Epaminonda Francudi, Ion Bogdan, Nicolae 
Quintescu, Dimitrie Laurian…

Pe vremea aceea, bacalaureatul era, după modelul francez, o 
verificare scriptică și orală sub control universitar a posedării 
cunoștințelor de bază, necesare la intrarea în Universitate. El se 
dădea numai în două locuri: la Universitatea din București – 
pentru absolvenții din Muntenia și Oltenia, la Universitatea din 
Iași – pentru cei din Moldova. Se examina din toate materiile 
care erau predate în liceu.

La București ne-am prezentat peste 400 de candidați. Mai 
mult de jumătate au fost respinși la proba scriptică [...]. 
Examenul oral s-a ținut tot după metoda franceză, în atâtea săli 
câți membri erau în comisie, fiecare examinator lucrând în 
specialitatea lui și în sala lui. Candidații, împărțiți în serii 
zilnice, se prezentau rând pe rând la fiecare examinator în parte.

M-am hotărât să iau taurul de coarne, dând piept la începutul 
dimineții cu cei mai teribili «adversari». Primul la care m-am 
prezentat a fost Haret […]. Eram primul candidat care se 
prezenta la Haret în prima zi de examen, toți candidații al căror 
nume începea cu A și B fiind căzuți la scriptic […]. «Dumneata 
ai aerul că ai învățat pe dinafară!». Pe dinafară sau pe dinăuntru, 
important a fost că am primit nota de trecere la limită.

De la Haret am trecut la căpcăunul comisiei, dr. Istrati, care 
se bucura de o  imensă autoritate din cauza manualului său de 
chimie și inspira teamă din cauza staturii lui atletice, a bărbii 
lungi și a vocii sonore. Am răspuns destul de bine și căpcăunul, 
umanizat, mi-a adresat cuvintele: «De ce ești așa de slab, tinere? 
Caută și te hrănește mai substanțial ». I-am răspuns emoționat: 
«Voi căuta, domnule profesor, dacă voi avea cu ce» . În bucuria 
nebună de a mă fi strecurat cu bine între Scylla haretiană și 
Charibda istratică, nici n-am mai ascultat bine lunga replică a 
profesorului, în care parcă era vorba despre valoarea energetică 
a alimentelor.

Restul materiilor era o jucărie. La unele chiar am excelat, în 
special la cele unde mă puteam mândri cu mierea culeasă 
anarchic pe răzoarele libere din afara școlii: literatura, istoria, 
geografia. Într-o seară din iunie 1894 am fost proclamat 
«bacalaureatu în litere și sciințe» al Universității din București și 
mi s-a eliberat o diplomă care purta două semnături autografe 
ilustre: a lui Take Ionescu, ca ministru al Instrucției, și a lui Titu 
Maiorescu, ca rector al Universității.“ 

(Fragmente din volumul Din vremea lor, aflat în pregătire la 
Editura Oscar Print)

Marian Ştefan



Mărturiile din prima parte a evocării noastre 
erau datorate unor români din Vechiul Regat. Care 
era situația din Transilvania? Să-i dăm cuvântul 
ardelencei LUCREȚIA BARBUL (1891-1978):

Toma Crainic și cântecele sale

„M-am născut în monarhia austro-ungară, în județul 
Arad, comuna Hălmagiu, așezată la poalele muntelui 
Găina, în dimineața zilei de Anul Nou 1891, stil vechi, 
ceea ce se socotește 13 ianuarie stil nou [...].

Păriții mei – conform obiceiului de autoconservare al 
românilor ardeleni – căutau să-mi dea un nume de botez 
care să nu se poată maghiariza, ci să afirme în toate 
împrejurările vieții originea mea românească și m-au 
numit Lucreția-Xenia [...].

A venit toamna și s-a pus problema școlii. Fratele și 
sora mea mai mari – Valeriu și Melania – au plecat la 
Beiuș, la liceul românesc, eu am intrat în școala 
confesională din sat [Vârfurile, jud. Arad], la învățătorul 
Toma Crainic, căruia îi păstrez multă recunoștință. Era 
bun învățător, însă avea un glas nu se poate mai urât, ori 
pe vremea aceea cântul era un studiu important în școală. 
Noi școlarii dădeam toate răspunsurile la liturghie și 
mulți țărani veneau la biserică să-și audă copiii cântând. 
Toma Crainic cânta atât de fals, încât nu înțeleg cum 
reușeam noi, elevii, să prindem melodia și s-o cântăm 
corect. 

În afară de cele bisericești, ne învăța multe cântece 
naționale din cari și astăzi știu unele: Hai să dăm mână 
cu mână / Cei cu inimă română etc. sau Drum bun, drum 
bun, toba bate,/ Drum bun bravi români etc. sau 
Românașului îi place / Sus la munte, sus la munte, la 
izvor... sau Românie mamă dulce/ Eu te las cu Dumnezeu 
/Căci dușmanul iar mă duce/ Iar mă ia din sânul tău 
(Răpirea Basarabiei), Trei culori cunosc pe lume etc. sau 
Trompetele răsună pe munți și pe câmpii, / Românii toți 
s-adună cu sutele de mii.

Pe vremea aceea – în 1900 – la noi în Ardeal se 
întreținea cultul Regatului Român, ceea ce se vedea și 
din aceste cântece, iar în Regat dragostea pentru Ardeal 
era în sufletul tuturora. Nu vă pot descrie, dragii mei 
copii, măreția acelor vremuri de subjugare, când părinții 
mei cântau cu obloanele trase Deșteaptă-te, române, 
când studenții așezau noaptea coroane cu panglică 
tricoloră pe mormântul lui Iancu la Țebea, când ziariștii 
și scriitorii români populau temnițele ungurești etc. 
Aceasta a fost atmosfera copilăriei mele, la care se 
adaugă și climatul din Țara Moților, țara mea, care a dat 
atâția eroi și martiri în cursul istoriei [...].

Terminând clasele primare, a sosit pentru mine 
ceasul plecării de acasă. La țară, pentru părinții cu copii 
mulți, epoca școlară e plină de sacrificii. Eram al treilea 
care pleca și adesea auzeam părinții vorbind despre 
cheltuielile de înzestrare, cheltuieli de drum, taxe 
școlare, taxe pentru internat etc.

La Kloster-ul maicilor 
din Timișoara…

M-au dus la Timișoara, la Kloster-ul maicelor numite 
«Notre Dame», călugărițe nemțoaice cu sediul la 
München, ca să învăț nemțește. Pe vremea aceea bântuia 
furia maghiarizării în școlile din Ardeal și Banat și 
sărmanele călugărițe, supuse și timide cum erau, 
executau cu sfințenie ordinele date, deci toată lumea 
trebuia să vorbească ungurește, deși unele dintre ele 
vorbeau stricat și cu accent.

Când s-a închis poarta internatului și tata a dispărut 
din ochii mei, am avut senzația abandonării, mi s-a părut 
că s-a tăiat legătura între mine și lume [...].

Maicile aveau rutina de a-ți îndulci amarul prin 
blândețea și bunătatea lor. M-au condus la masa elevelor 
din clasa I, prezentându-mă ca noua lor colegă, mi s-au 
dat cărțile și una din eleve mi-a arătat lecția pentru ziua 
de mâine din geografie «földrajz». Cum nu știam 
ungurește am întrebat ce înseamnă cuvântul «föld» 
(pământ). Fetele au izbucnit într-un hohot de râs (cum 
numai la vârsta aceasta se poate râde), eu am înghițit o 
lacrimă și în viitor nu mai întrebam nimic pe la colege, 
eram foarte atentă, sau dacă nu înțelegeam ceva, 
întrebam maicile.

Școala se numea «Școala civilă de fete» și era 
oarecum obligatorie pentru fetele așa-zise «culte» din 
vremea aceea. Programul școlar era în așa fel întocmit să 
cuprindă pe scurt materialul celor 8 clase de liceu, 

necesar culturii generale; nu învățam însă greaca și 
latina, trebuia deci să faci examen de diferență din aceste 
limbi, ca să poți continua studiile.

Copiii își însușesc repede limbile, la vârsta de 15 ani, 
când am părăsit școala, știam perfect ungurește și 
cunoșteam bine literatura lor. Știu și astăzi o mulțime de 
poezii învățate în școală, fiindcă memoria te ajută mai 
bine la amintirea întâmplărilor mai vechi decât la cele 
mai recente.

Și întocmai ca la școala lui Toma Crainic, repede am 
ajuns și aici în corul capelei și cum zilnic la ora 7 
dimineața eram la «missă», eu timp de 5 ani am cântat 
zilnic în biserică, când latinește, când ungurește, când 
nemțește, de asemenea la vecerniile de duminică. Astfel, 
aș putea zice că am crescut în «strana bisericii», mi-am 
păstrat până astăzi rugăciunile copilăriei, întocmai cum 
mi-am păstrat și credința […].

… și la școala de menaj din Sibiu

Melania, sora mea mai mare, de o frumusețe 
remarcabilă, era o fire visătoare și greu o mișca mama de 
la cărțile ei, scria poezii, ceea ce mama nu aprecia deloc, 
nici chiar după ce unele au fost tipărite în gazeta Tribuna 
din Arad. I-ar fi plăcut ca sora mea să-i ajute mai mult la 
gospodărie, dar nu o pasiona deloc munca casnică. Era 
sărbătorită la balurile românești din Arad și știu că tata a 
dus-o și la Budapesta, la un bal al Societății „Petru 
Maior“, la care își dăduse întâlnire tot ce aveau mai 
select românii din Ardeal. Balul a fost precedat de un 
concert dat de d-nele Valeria Herbay, Lucia Cosma și 
Veturia Triteanu [viitoarea soție a lui Octavian Goga]. 
Tata, ca pricepător (avea glas frumos de tenor, foarte 
apreciat la chefuri), spunea că i-a plăcut cântarea d-nei 
Cosma, delicată și instruită, dar a trebuit să pună mâna la 
ureche ca s-o audă, «în schimb, spunea tata, d-na Veturia 
Triteanu parcă te ridica de pe scaun cu doinele ei» [...].

Într-o zi a venit la noi un domn, s-a prezentat O. Iosif 
și ne-a rugat să-i procurăm o trăsură să-l ducă la Vașcău 
la prietenul său, protopopul Desianu (drumul la Vașcău-
Beiuș ducea pe la noi). Ai mei nu i-au dat importanță; l-
am întrebat dacă este poetul Iosif și, la răspunsul 
afirmativ, eu l-am poftit la masă, am pus să-i procure 
trăsură, i-am împachetat merinde de drum etc. Mama nu 
înțelegea ce pun atâta zel, i-am răspuns că este O. Iosif și 
e normal să fac așa, iar mama a zis: «Orice O ar fi, mie 
nu-mi place privirea lui». Când  întâlnit a doua oară 
în viața mea pe sărmanul Iosif, mamei i-ar fi displăcut și 
mai mult privirea poetului.

Și s-a scurs vremea până în primăvara anului 1907, 
când eu împlinisem 16 ani [...]. Pe 1 septembrie, 
începutul anului școlar, am plecat la școală la Sibiu. 
Pentru mine schimbarea mediului a fost o binefacere. 
Am ajuns între colege de vârsta mea, iar profesoarele – 
tinere și ele – înțelegeau expansiunea unor fete de 16-18 
ani. Am făcut cursuri de țesut și cusături românești cu 
domnișoara Podoabă, astăzi d-na Itu, cursuri de menaj cu 
d-na Iulia Dăncuș și Tulia Bogdan.

Școala de menaj, prin elevele sale, pregătea 
mâncarea pentru «masa studenților», subvenționată de 
Banca «Albina» de sub conducerea marelui român 
Partenie Cosma, la care elevii, studenții și săracii luau 
masa în mod gratuit. Se primeau la școala noastră 
comenzi din oraș pentru mese mari sau pentru 
«jour»–uri, cari atunci erau foarte la modă, deci noi 
elevele și profesoarele aveam mult de muncit, fiindcă pe 
lângă mâncarea studenților și a elevelor, pregăteam fel 
de fel de prăjituri și torturi foarte apreciate de public. 
Cursul de menaj era de 6 luni și elevele, înainte de a 
părăsi școala, dădeau un examen, adică o masă pentru 
invitați [...].

Școala, cu vasta ei bucătărie, era la parter în clădirea 
Băncii «Albina» și secretarul băncii, tânărul Tiberiu 
Brădiceanu, în fiecare zi cobora la noi să ia un aperitiv. 
Eu fiind logodită, mi se dădea o atenție deosebită în 
școală; de pildă, președinta școlii, d-na Maria Cosma, o 
femeie mult apreciată pentru activitatea ei pe teren 
social, mi-a vorbit în câteva rânduri despre datoriile unei 
soții, dându-mi povețe bune. Chiar și compozitorul 

l-am

Brediceanu – atunci devenit celebru prin publicațiile sale 
muzicale – era mai amabil cu mine decît cu celelalte fete 
și, văzându-mă tristă, m-a poreclit „amărâtă turturică“, 
nume ce mi-a rămas cât am stat acolo. Ca să fiu sinceră, 
trebuie să mărturisesc că atunci, ca școlăriță, mi-a plăcut 
tânărul Brediceanu, simpatie ce mi-a rămas și pentru mai 
târziu, cunoscută de el și de soția sa, fiind noi în legătură 
de prietenie.

Evenimentele mai importante erau aici slujbele de la 
Catedrala română, unde corul condus de profesorul 
Bena, cu solista Veturia Triteanu, era o adevărată 
desfătare muzicală. Societatea ASTRA aranja în fiecare 
duminică după-amiază conferințe și concerte, la care, 
între altele, am auzit-o pe d-na Lucia Cosma, socotită pe 
vremea aceea cea mai frumoasă româncă din Ardeal, și 
pe d-na Veturia Triteanu, numită «Privighetoarea 
Ardealului», care pe atunci erau bune prietene.

Românii din Sibiu, sub influența sașilor de acolo, 
aveau un gust mai dezvoltat pentru artă, în special pentru 
muzică, decât românii din alte orașe. Iar iarna aceea a 
venit la Sibiu celebra artistă dramatică Agata Bârsescu, 
dând un recital cu fragmente din rolurile sale principale: 
Antigona, Sapho și din alte tragedii grecești. Când artiștii 
din Vechiul Regat făceau turnee prin Ardeal, românii se 
considerau datori să-i sprijinească, luând parte la 
spectacole. După terminarea programului, o agapă a avut 
loc la Restaurantul «Împăratul romanilor», la care 
directoarea școlii noastre m-a luat cu ea. Am stat și noi la 
masa președintei școlii, d-na Partenie Cosma – familia 
cea mai de seamă din Sibiu – , cu d-nele Lucia Cosma, 
Hortensia Goga [prima soție a poetului] și altele. (Aici la 
școală am cunoscut-o pe Claudia, sora lui Octavian 
Goga, mai târziu d-na Bucșan, venea adesea la 
profesoarele mele, cu care era prietenă, și pe d-na 
Tăslăoanu, născută Olteanu). La un moment dat, un tânăr 
de vreo 25-26 ani, blond, cu ochi albaștri și foarte 
simpatic, a venit la mine și s-a prezentat Octavian Goga. 
Eu, surprinsă, l-am întrebat: «Poetul? D-ta?... De ce-ai 
spus la stele dorurile mele / Și-ai spus vântului oftatul / 
De mă știe satul?».

Goga a corectat și a completat versurile spuse de 
mine. Directoarea a istorisit că sunt logodită cu un 
profesor; cineva a întrebat ce fel de profesor? Goga s-a 
grăbit să răspundă «De estetică, doar se vede». Eu, 
neînțelegând complimentul, am protestat, spunând că e 
profesor de română și latină.

În orice caz, am plecat acasă mai încântată de poetul 
Goga, decât de Agata Bârsescu.

Tinerețe blagloslovită și plină de entuziasm!
Se apropia examenul și plecarea mea din școală. 

Elevele aveau voie să invite la masa de examen pe cine 
voiau. Neavând rude sau prieteni la Sibiu, eu am invitat 
pe d-na și d-nul Octavian Goga. Eram 6 eleve care 
dădeam examenul și făceam mari pregătiri pentru 
reușită. D-na Hortensia Goga n-a venit, în schimb Goga 
l-a adus cu sine pe Constantin Stere, care întâmplător era 
oaspetele lui la Sibiu.

Trebuie să fac o digresiune și să vă spun rolul lui Stere 
în Ardeal. Pe vremea aceea, între românii din 
Transilvania s-a iscat o neînțelegere, pot spune o ruptură 
și se certau urât. Până când centrul vieții culturale 
române era la Sibiu, centrul politic era la Arad și ziarul 
Tribuna din Arad era organul unicului partid politic 
existent în Ardeal, al Partidului Național Român, din care 
făceau parte toți românii. Cearta politicienilor a făcut să 
răsară la Arad un nou cotidian numit Românul, sub 
direcțiunea lui Vasile Goldiș și, alternativ, apăreau în cele 
două  gazete articole insultătoare la adresa 
conducătorilor. Cearta devenise penibilă și românilor din 
Vechiul Regat, care erau mereu cu ochii asupra noastră, 
le displăcea această neînțelegere și Constantin Stere a 
plecat în Ardeal să aplaneze conflictul și să împace 
spiritele.

Fiecare elevă, îmbrăcată în costum național, și-a 
servit mosafirii la masa sa (la a mea a luat parte și 
directoarea) și ne-am dat silința ca oaspeții să se simtă 
bine. Stere avea circa 32-36 ani, era vesel, simpatic și cu 
barbă mare. Cei doi oaspeți mi-au pus o mulțime de 
întrebări, la care am răspuns cu sinceritatea și naivitatea 
fetelor de 16 ani... A fost veselie, fiecare fată s-a produs 
cu ceva, una a cântat la pian, alta a recitat poezii, pe mine 
m-au rugat să cânt o doină din satul meu. În orice caz, eu 
de atunci am devenit gogistă și mi-a plăcut mult și Stere.“

(Fragmente din volumul Din vremea lor, aflat în 
pregătire la Editura Oscar Print)

Marian Ştefan



prea mult război 
într-un om atât de mic

muşc piciorul căzut în capcană
îl lepăd ca o sălbatică
mă-ntreb la ce mi-a trebuit să fug în urma trenului
aşa fac doar femeile slabe

am rugat să mi se-ntoarcă lumea şi stelele 
în poală adun gloanţele împrăştiate
prea mult război într-un om atât de mic
eu am murit de câteva ori întâmplător 
şi nu mi-a mers 

important e să tac acum când în cap am un kilogram 
de exploziv
ochiul închis mă priveşte pe afară
alegerea era a mea
nu eu am ales 

mă închid
nu uit să conectez ninsorile să dorm mult
sub şoaptele buzelor vinete 
mă voi trezi

cândva mă voi trezi o altă Evă.

trenul tău a plecat

până la marginea prăpastiei mai am un pas
tu ai nervii tari 
eu am nevoie de mai mult

nu uita că sufletul meu a crescut din tsunami
printre rămăşiţe de poveşti 
bolnavă
şi asta nu se vindecă

deschid răni cu un cuţit neascuţit 
de la o vreme port rochia cu spatele în faţă
fără control pot face să te doară
dragul meu
dar asta nu e important
tu să nu mă atingi

mi-e rău
acum seara scot toate stelele din ochii mei
pe care le-am numărat cândva împreună
le voi aşeza pe umerii tăi să răsufli spre mine drept
şi des

doi

eu învăţ când cuvinte
când nori 
joc în filme despre singurătate pe sub poduri

tu stai în mâini şi eşti încrezut
că nu eşti 
prea bătrân

eu îmi torn vin şi sărbătoresc
îţi umplu paharul cu vodkă şi tu îl goleşti până la 
fund pentru toţi 
cei care nu m-au avut

prin buzunare îmi găseşti zeci de nebune
o sticluţă cu iod şi două legături 
de chei străine
mă ţii minte după gust şi eşti gata să nu-ţi aminteşti
uşa din stânga şi plecările de pe umărul întors

eşti beat şi te conduc până la perete 
nici nu mă vezi că stau în faţă 
şi ţintesc 
"eu nu te iubesc"
tu dai din cap 
şi amândoi minţim

Maricica Frumosu,
 Criuleni – Rep. Moldova

anestezie 

primăvara s-a ridicat astăzi în punctul cel mai înalt
internată la spital va încheia cercul ei
eu te mint cum am fost departe de mâinile tale
cunoaştem scenariul din timp
jucăm cele şapte nevoi pentru un singur răspuns 

dacă sufletul nu e în dreapta
atunci ce mă doare?

aer rupt

norii au tăiat cerul unde am lăsat despărţirea
acum de la geam privesc lumea chinuitor caut aer
să uit soarele schimbat la faţă

în viitorul meu apropiat trecutul este ultimul
stau în colţ cu speranţa
spre o dimineaţă unde ceaţa se va topi 
şi soarele va ieşi ca o pasăre de sub roţile trenului.

totul e în noi

mă usuc ca un copil vinovat în colţul nopţii
dacă aş lua după scenariu în viaţa asta nu e nimic 
bun
mi-a rămas tot
să mă caut printre oameni
oraşul meu e străin raiului
nici o linişte
nici o bătaie mai mult

în sticla geamului cineva răsuflă greu încercând
să-mi găsească cerul închis sub piele.

poem in credit

nu grăbi să te gândeşti la mine
cum muşc 
din mărul încă în mugure
din toate drumurile am ales unul care de fiecare dată
mă duce înapoi între a fost şi până la să fie
şi după 
eu nu sunt Dumnezeu şi tot cer ca toată lumea 
niciodată nu am crezut cuvintelor afară 
miroase a primăvară cu fular de februarie
în jurul gâtului 
am obosit sã dorm în pat străin nu mai vreau 
să cresc şi să rup
mere pentru cineva ca să-şi împlineascã pofta.

Vasile PANĂ

„Deşi nu am plecat nicăieri, simt
uneori că mă întorc acasă. Că timpul

aşezat între mine şi lucruri,
nu mă mai apasă.” 

(Costel Bunoaica, O alergare în zori)

Încă nu se ştie cu precizie locul în care a fost 
îngropat Mihai Viteazul. Legenda spune că, odată pe 
an, toamna, când iarba Bărăganului începe să 
pălească, sunând metalic sub vânturile reci, venite 
dinspre bălţi, dacă e noapte cu lună plină care nici nu 
răsare, nici nu apune, ci stă neclintită în tăria cerului 
ca o stea fixă, se arată un cal alb spărgând cu 
strălucirea lui negura nopţoo. E vestitorul marelui 
viteaz. Şi cine are norocul să-l vadă orpindu-se din 
goana lui nebună, va afla locul în care odihneşte fiul 
Ialomiţei. Nimeni, însă, până acum, n-a avut norocul 
şi fericirea să urmărească până la capăt drumul 
fabulosului armăsar.

Copii fiind, la îndemnul preotului paroh, şoptit în 
orele de religie, ne revendicam dreptul de 
proprietate asupra unui salcâm din vatra micului 
cătun Coslogeni. Târziu în noapte, din locurile 
noastre de veghe sfredeleam cu ochii cerul înstelat, 
şoptindu-ne gândurile, de teamă să nu speriem 
armăsarul alb.

Părinţii, în multe rânduri ne chemau în 
aşternuturile caselor, în cuvinte de alint: „Haideţi la 
culcare, mă, cai verzi pe pereţi!”

Salcâmii şi ulmii de atunci au îmbătrânit, 
rărindu-se în timp. Din trupurile lor, mâini pricepute 
au meşterit căruţe ale căror roţi încă mai calcă şi azi 

pe urmele lăsate de picioarele desculţe ale copiilor 
care am fost cândva.

(14 iunie 2010, Coslogeni)

II
Norii, ca nişte lipitori negre, se zvârcolesc în 

apele tulburi ale cerului. Satul pare părăsit. Câinii cu 
rosturile uitate ne privesc absenţi, într-un mers 
împleticit trec uliţele în căutarea stăpânilor.

Vărul Licsandru, pe linie paternă, tatăl lui fiind 
frate cu tata, stă întins pe un pat improvizat dintr-o 
sanie veche, înfâşurat într-un cearceaf cadrilat. Ochii 
lui, de culoarea mohorului de toamnă, foşnesc prin 
albul spălăcit.

- Sunt acum drept şi subţire precum o lumânare. 
Cândva am fost precum o coasă. Mă uit la el şi-mi 
spun în sine:

- Meleagul meu de suflet! Ţi-au plesnit vertebrele 
din şiră. Semeni mai mult cu o seceră întoarsă, 
neascuţită.

Lăsăm lângă perină portocalele aduse, apoi 
împreună cu domnul inginer Teculescu ne retragem 
la o masă pregătită sub bolta de viţă din faţa casei

Convivul meu începe o scurtă destăinuire cu 
trimiteri în timp.

- Într-o noapte, când cerul era spuzit de stele, 
vărul dumitale mi-a povestit cum a iubit-o el o vară 
întreagă pe Maria lu Terente, îngrijitoare la ferma de 
vaci a fostului C.A.P. din sat. Se întâlneau prima dată 
pe câmpul din apropiere, râcâiau pământul cu 
mâinile şi picioarele în focul amorului, ducând acasă, 
pe cămăşi şi izmene, lut cât să lipească un perete. 
Mama Mariei a aflat şi-a pălmuit-o, însă amorezul a 
găsit un alt loc de întâlnire: în curtea bisericii din sat, 
într-o magazie anexă se afla un dric. Îi prindeau 
dimineţile în acel mijloc de transport, în vreme ce 
apele Borcei susurau molatec prin poale de sălcii.

(10 aprilie 2005, Coslogeni)



Ca specie de poezie cu formă fixă, rondelul a 
apărut în Franţa secolului al XIII-lea şi este înrudit 
cu epigrama şi cu madrigalul italian. La origini, el 
este doar muzică şi dans, ca și vilanela italiană. 
Structural, se înrudeşte cu sonetul şi a suferit 
numeroase transformări până la a se stabili în forma 
cunoscută astăzi în toate literaturile în care este 
practicat. Primii rondelişti francezi sunt Adam de 
la Halle, Christine Pisan, Guillaume de 
Machaut, Eustache Deschamps, Clément 
Marot, Charles d'Orléans, Saint-Amant, 
Vincent Voiture (care e şi teoretician al speciei), 
FrançoisVillon etc. Se cunoaște faptul că 
Benserade, spre a-i face pe plac regelui Ludovic al 
XIV-lea care îi sugerase ideea, a tradus sub formă de 
rondeluri Metamorfozele lui Ovidiu, rezultând 
niște specimene literare cel puțin bizare. După 
perioada medievală, rondelul a intrat, ca de altfel şi 
sonetul, într-o perioadă de eclipsă, fiind 
redescoperit de Alfred de Musset, Stéphane 
Mallarmé, Jean Richepin şi mai ales de parnasieni 
ca Théodore de Banville şi Maurice Rollinat. Un 
poet francez, André Mary (1879-1962) a întemeiat 
așa  zisa Școală Galicană prin care și-a propus să 
redea viață formelor de poezie medievală. În 
preocupările sale rondelul se situează la loc de 
cinste, dovada constituind-o volumele Rondeaux 
(1924) și Rimes et baccanales (1942).

În literatura română specia a fost introdusă, şi 
ridicată pe culmi greu de atins, de către Alexandru 
Macedonski. Volumul acestuia a apărut postum în 
1927. I-au urmat rondelişti precum Leonid Dimov, 
Cincinat Pavelescu, Cicerone Theodorescu, 
Marin Sorescu, George Tei, Ilie Marinescu, Ioan 
Găbudean, Dinu Ianculescu, Ionel Constantin, 
Claudia Ilie Voiculescu, Elena Mititelu, Ioana 
Matei, Virgil Petcu, Nicolae Coman, Petru 
Brumă, Mihai Sălcuțan ş.a. De amintit că această 
specie literară este în plină resurecţie. În jurul 
revistei Amurg sentimental, coordonată de poetul 
Ion Machidon, s-a format în anii din urmă o 
adevărată şcoală a rondelului, rezultatele ei fiind 
mai mult decât onorabile.

Rondelul clasic este, așadar, o specie de poezie 
cu formă fixă având următoarele caracteristici: 13 
versuri, octosilabice sau decasilabice, dispuse în 
trei strofe, două catrene și o cvintină. Poemul se 
bazează doar pe două rime, de preferat una 
masculină și alta feminină. În catrenul inițial, 
rimele sunt îmbrățișate, ca și în ultima strofă, iar în 
cea mediană sunt încrucișate. Primele două versuri 
ale poemului încheie cea de a doua strofă, iar primul 
vers încheie poemul. Dar mai bine să ilustrăm cele 
spuse cu un celebru rondel, canonizat de manualele 
școlare franceze, al lui Théodore de Banville: 

                Le thé

Miss Ellen, versez-moi le Thé
Dans la belle tasse chinoise,
Où des poissons d'or cherchent noise
Au monstre rose épouvanté. 

J'aime la folle cruauté
Des chimères qu'on apprivoise:
Miss Ellen, versez-moi le Thé
Dans la belle tasse chinoise. 

Là, sous un ciel rouge irrité,
Une dame fière et sournoise
Montre en ses longs yeux de turquoise
L'extase et la naïveté:
Miss Ellen, versez-moi le Thé. 

Refrenul final poate rămâne colat de ultima 
strofă sau detașat de ea. Iar spre a-și demonstra 
rudenia cu sonetul, și cine n-ar fi mândru să se țină 
de cimotie cu un rege englez, fie el și unul al poeziei 
cu formă fixă?, finalul poate fi alcătuit din ambele 
versuri ale refrenului ce-și evidențiază mai bine și 

mai concluziv valoarea muzicală și aforistică. În 
acest caz, numărul de versuri, adică 14, e comun 
ambelor specii a căror notorietate n-a fost pusă, de 
la romantici încoace, sub obroc, iar provocarea la 
virtuozitate artizanală n-a încetat nicicând să 
fascineze. Prin reluarea unor versuri devenite 
automat refrene, rondelul se înrudește cu alte specii, 
practicate mai mult sau mai puțin incidental, ca: 
virelaiul, vilanela, pantumul, cadrilul, trioletul ori 
balada, spre a ne opri doar la cele mai cunoscute. 

Pe izvodul structural al rondelului cu 14 versuri, 
selectat din multe altele posibile și inovatoare, atât 
prin ingenioase hibridări cât și prin sporirea 
numărului de strofe, ca în rondelul dublat, sunt 
construite cam jumătate dintre piesele din cea de a 
doua carte a lui Ilie Comănița, Zodia iubirii. 
Începând cu rondelul Vis de Crăciun, poemele se 
înscriu în paradigma consacrată, adică au doar un 
singur stih în final, respectiv distanța grafică de 
rigoare. Autorul a debutat editorial cu un formidabil 
volum de sonete liberalizate, volum unitar prin 
tematica preponderent erotică, Regăsire (Editura 
Helis, Slobozia, 2011).

Că există la Slobozia o școală, poate chiar o 
academie, a poeziei cu formă fixă nu mai există 
nicio îndoială. Și nici că maestrul acesteia 
(acestora) nu ar fi Șerban Codrin care-și 
ambiționează alumnii, printre ei Dan Elias, Ilie 
Comănița și Adria Bănescu, să scrie cu gheara 
leului. Îmbucurător e, în vremea din urmă, faptul că 
mulți dintre cei care au satelizat în jurul Maestrului, 
încep să înțeleagă, ca altădată Constantin Brâncuși 
care străbătuse Europa pe jos spre a se afla în 
preajma lui Auguste Rodin, că „la umbra marilor 
copaci nu crește nici iarba”, și se retrag de sub uriașa 
umbrelă codrină (parcă și pseuodonimul acesta este 
unul predestinat să facă umbră și să eclipseze) și să-
și marcheze propriile teritorii lirice. Mă gândesc, în 
primul rând, la elida lui Dan Elias, poezie formată 
din patru distihuri ce ar putea proveni din 
multiplicarea finalului, întotdeauna apoteotic, al 
sonetului englezesc. Faptul că Ilie Comănița se 
instalează confortabil în rondel, unde fructifică 
experiența câștigată prin practicarea îndârjită a 
sonetului, și-ar putea găsi explicația tot în sugestia 
brâncușiană mai sus pomenită. Un rol însemnat în 
declanșarea acestor benefice rupturi de părintele 
Baladierului îl are și profesorul Dan Simionescu 
care, în postură critică de cititor împătimit, de la 
Paris, al revistei Helis, a sesizat nu o singură dată 
pericolul și urmările unui epigonism prelungit.

Ilie Comănița rămâne și în rondeluri, ca și în 
sonete, același cavaler galant care nu obosește 
nicicând să-și preamărească iubita, „scrisă în carte 
de destin” și altar la care poetul vine să se închine cu 
smerenie, punându-i pe cap „coroană de măslin cu 
flori bogate în nectar” ori „inel de iarbă pe deget”, 
cum, la logodna lor, duiosul St. O. Iosif fatalei 
Natalia Negru. Există un întreg ceremonial 
adresativ sau de comunicare non-verbală între 
îndrăgostiții ce se conformează ritualic unui cod 
deopotrivă al onoarei cavalerești cât și al 
manierelor elegante din vremuri astăzi revolute. 
Bărbatul îi trimite celei dragi șoimi dresați la curțile 
împărătești, iar ea citește în ochii lor efulgurați 
dragostea pătimașă a celui ce i-a trimis acest mesaj 
de iubire veșnică. Cu o imaginație inepuizabilă în a 
crea utopii erotice, poetul propune plimbări în doi 
pe  valea viscolită a lupilor totemici (Valea 
lupilor). Nu-s ocolite nici scenele de intimitate, în 
camere mirosind a busuioc, când cei doi ascultă 
viscolul ce bate în ferestre, sau când el recunoaște, 
pe buza ceștii de cafea abia savurată, arșița gurii 
stăpânei inimii sale (Cafeaua). Îndrăgostitul simte 
în permanență nevoia s-o ocrotească pe cea adorată 
și s-o răsfețe ca pe un copil (Tâmpla), ori s-o 

modeleze tandru precum olarul lutul (Modelare). 
Cadrul întâlnirilor e mereu altul: banca din grădină, 
când frunzele toamnei li se aștern foșnitor sub pași 
(Toamna), țărmul de mare unde valul îi sărută 
glezna iubitei, ca-n cunoscutul șlagăr al lui Vasile 
Șeicaru, lanul de maci în care iubitul o invită să 
înoate împreună (Mări de maci) etc.

Când nu se află în preajma celei dragi, poetul o 
visează febril și totul îi amintește de ea, stârnitoarea 
de viscole ce știe, vicleană și cochetă, că astfel va fi 
mai bine protejată. Despărțirile, oricât de scurte, 
sunt suportate cum nu se poate mai disconfortabil 
(Rugă de îndurare). Absența iubitei e însă 
prezentificată și muzicalizată de poetul-magician: 
„Ascult în simfonia cea mai clară/ Cum glasul tău 
tulburător răzbate,/ Viorile, cu trupuri de fecioară,/ 
Înveșmântate-n sunete ciudate” (Trupuri de 
fecioară). Ca și: „Poate nu știi cât de chinuitoare/ 
Sunt orele când nu ești lângă mine./ Îți recitesc 
scrisoare cu scrisoare,/ Am sufletul un câmp de 
clavecine” (Singurătate). Iubita e așteptată febril 
nu doar de îndrăgostitul fără leac, ci și de întreg 
ambientul său (Magnolia). Însă poetul nu doar 
așteaptă, ci se avântă, ca un Orfeu disperat, în 
căutarea celei absente: „Alerg cu pași grăbiți pe 
bulevarde,/ Te caut cu privirea peste tot,/ Obrajii-mi 
ard și inima îmi arde,/ Vreau sărutarea ta drept 
antidot” (Pași grăbiți).

Iubita e jarul ce se transformă, sub răsuflarea 
adoratotului ei, în vâlvătaie (Flacără), precum și 
„felină blândă”. Ea are „zveltețea unui murg” 
(Murgul). Cuvintele de recunoștință față de cea 
care i-a conferit poetului un rost pe lume sunt 
tulburătoare: „N-aș fi aflat nicicând măsura/ A ce 
sunt eu, de n-ai fi tu” (N-aș fi fost), sau: 
„Desăvârșirea are chipul tău” (Desăvârșirea). 
Trupul iubitei e scanat cu migală și cu aprigă 
voluptate: coapsele sacre, sânii „tâlhăriți de 
sărutări”, sfârcurile înfiorate de patima dăruirii, 
buzele cărora li se închină numeroase imnuri pentru 
sărutul lor de nestrunită sete, mâinile care mângâie 
și alină dumnezeiește, brațele, „bolți de capelă 
sixtină”, care știu să îmbrățișeze înlănțuitor, ochii 
visători, plini de candori și care uneori se înnorează 
spre a se lăsa implorați, degetul pe care îi împletește 
un inel de ierburi sfinte, palma ei este o claviatură pe 
care se poate cânta etc.

La rândul său, îndrăgostitul e „un bolnav de 
noapte albă”, „rob smerit”, „pelerin ce caută un loc 
de odihnă și de adăpost”, „scuar luminat de ochii 
ei”,  „lampadarul serii” fericit de-a fi fost 
condamnat la iubire, „roibul alergând în spume/ 
înspre un basm din altă lume” (Țărm de furtună) 
etc. etc.

Jocul contrariilor se face simțit la orice pas: când 
unul din membrii binomului erotic e viscol, celălalt 
e rug aprins, când unul e răcoare de fântână, celălalt 
e vulcan dezlănțuit,  când unul e țărm, celălalt e val 
de mare, când el e soclu, ea este statuie, când ea e 
regină, el e paj ș.a.m.d. Cei doi n-au vreme de privit 
peste umăr și nici nu concep că dragostei lor i s-ar 
putea întocmi vreodată un recviem. Dimpotrivă: 
„Să nu privim, iubito, înapoi,/ Să mergem cu 
speranța înainte” (Speranța). Sau doar un perpetuu 
epitalam.

Ca și în cartea sa de sonete, Ilie Comănița își 
permite și aici să inoveze: Vom întâlni rondeluri 
monorimice (Zâna, Învăluire, Semn și Încotro, 
ultimul o adevărată performanță, rima fiind în o), 
sau altele cu rime împerecheate, precum Freamăt.

Cartea de față, adevărat festin de trăiri 
oximoronice și, totodată artă de a iubi, e, în 
totalitatea ei, o odă a bucuriei de a exista și, implicit, 
un îndreptar întru a aprecia așa cum se cuvine viața 
care este, din păcate, irepetabilă. Rândurile de față 
nu-s altceva decât o invitație la lectura unui poet 
autentic căruia forma constrictivă a rondelului nu-i 
ucide câtuși de puțin misterul și fiorul poetic, ci, 
dimpotrivă, i le sporește în chip nebănuit.

 Ion Roșioru
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Costel Bunoaica

Am ajuns chiar în zori. Într-o zi oarecare, fără flori
la fereastră. Fără sărbători. 
Lumina nu se aprinsese bine pe cer.
Mirosea a noapte strivită. A sălbăticii. 
Şi-a mister.
Damful beznei zdrobită gonea cocorii din copilării. 
Deja 
se putea vedea cum trenurile inimii cărau orizontul 
în distilării.
Era simplu să privesc înapoi, numai că iscoadele 
sângelui 
elaboraseră noi strategii de război.
Peste cunoscutul uitat, 
mirosea a veac destrămat, a pelin tulburat şi a trudă.
A vise neîntinate. 
Proaspete. 
Vii. 
A osândă.
Luna stătea agăţată într-un ciot de salcâm. Nici 
soarele 
nu se ostenise să coboare în drum. 
Eram, Doamne, singur! Străin şi uitat.
Tu plecaseşi demult… Îngerul trimis se pierduse-n 
păcat. 
Mi-ar fi plăcut să fii lângă mine; cu flacăra trează, 
să îmi susţii decăderea. Să mă fereşti 
de Cea-care-după-mine-oftează. Şi să îmi ierţi 
rătăcirea 
pe care-o străbat. Şi unde întârzii ca desfrânata în 
pat.
Pesemne, 
aveai treburi grave acasă şi n-ai mai putut să mai 
vii…
Ştiu,
ai familie mare şi năstruşnici care te ceartă 
şi îţi cer de mâncare.
Te înţeleg şi te cred, 
căci, după cum ştii, sunt tatăl zălud a doi poznaşi de 
copii.
Eu nu-ţi fac, Doamne, morală. 
Te venerez. Şi te chem. Atunci când mi-e bine. 
Iar când răul mă îngenunche, nu te blestem. 
Poate mă împiedic, când, uneori,  mă mai rog. 
Poate înjur câte-odată, când resteul mi se înfige în 
stern. 
Când mi-e viaţa plouată.
Dar în ce spun la necaz – 
ţine  minte!  –
nicio clipă nu cred. Eu doar torn peste foc pudicul 
gaz!

Acum,
când am ajuns,
caut în mine răspuns.
Căci, aici, unde sunt, nu-i nimic de văzut. Sau 
ochiul mă minte. 

Ori poate-am orbit.
În preajmă, 
nimeni,
nimic. 
Întuneric bizar şi-un ocean de pustiu. Şi aduceri 
aminte. 
Pe care până la capăt nu le mai ştiu. 
Le-am uitat. 
Sau, resemnat, mă fur şi mă mint. Cum se spune, îmi 
fur
 singur căciula. Aşa cum molatecul vierme înşeală 
verdele 
şi măsluieşte măsura. 

România taie în fiecare oră trei hectare de 
pădure. Mai avem 29 la sută din suprafaţă cu 
păduri, fiind pe ultimele locuri în Europa, acolo 
unde media este de 42 la sută. Afacerile cu lemn 
sunt deţinute în mare parte de companii străine, 
companii care vând producţia pe pieţele externe 
într-o proporţie covârşitoare. Valoarea acestor 
exporturi se ridică la peste un miliard de euro, 
iar principalele destinaţii sunt: Japonia, China, 
Taiwan, Pakistan, S.U.A., Orientul Apropiat 
sau Mijlociu şi Europa. 

Nimic rău în toate acestea dacă statul român 
ar fi avut grijă să reglementeze şi să respecte 
fondul forestier ca pe un bun comun al 
prezentului şi al viitorului şi nu ca pe o afacere 
de familie. Din nefericire, o mare parte a 
tăierilor din pădurile patriei sunt ori ilegale, ori 
de pe arii protejate. Regimul silvic de 
exploatare este şi el o vorbă în vânt, el neputând 
fi aplicat şi proprietăţilor particulare, acolo 
unde orice este posibil. Cât despre protejarea 
speciilor de arbori cu valoare deosebită, nici nu 
poate fi vorba, aşa cum ne bufneşte râsul şi 
atunci când vorbim despre „ecosisteme”, 
„habitat” sau „biodiversitate”.  

Îmi aduc aminte cum nu cu foarte multă 
vreme în urmă mă plimbam şi admiram 
frumuseţea dumnezeiască a unor corpuri de 
pădure unice în felul lor. Unul dintre ele se afla 
în imediata apropiere a fostului conac al 
generalului Arion, din Fierbinţi de Sus, şi era 
format din 15 – 20 de stejari seculari. Astăzi ei 
mai există doar în amintirea unora dintre noi, 
fiind sacrificaţi pe altarul „lacului” de la Dridu-
Fierbinţi, în fapt o mlaştină fără căpătâi. Al 
doilea loc este cel din fostul Parc al lui Barbu 
Catargiu din Maia, acolo unde Mayer, 
peisagistul care realizase şi Parcul Cişmigiu, 
proiectează şi desăvârşeşte un parc după 
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coordonatele estetice ale preromantismului 
european (faimoasa „teorie a parcurilor” de la 
finele secolului XVIII), pe structura unor stejari 
din fostul Codru al Vlăsiei.  Când „moştenitorii” 
lui Catargiu au tăiat arborii cu diametre între 1,5 
şi 2,5 metri, în anul 1995, au lăsat în urma lor 
buturugi uriaşe care arătau, datorită grabei şi 
nesimţirii în folosirea toporului, ca o pădure de 
biserici trecută prin foc şi sabie. Numai că nu 
turcii, ci aborigenii neaoşi tăiaseră de acolo 
lemne pentru o amărâtă de iarnă. 

Specialiştii pe care i-am chemat să evalueze 
dezastrul au sistematizat informaţiile pe baza 
cioturilor ieşind din pământ. Concluzia lor a fost 
una singură; stejarii retezaţi aveau vârste 
cuprinse între 250 şi 600 de ani!! Asta înseamnă 
că în 1488 când Bartolomeu Diaz descoperea 
Capul Bunei Speranţe, un arbore din Maia avea 
deja venerabila vârstă de 90 de ani. Unul dintre 
golănaşii mânuitori de drujbă şi topor mi-ar 
răspunde râzând: „Şi la ce i-a folosit!?”

Nu vom putea redeveni prietenii celorlalte 
fiinţe lăsate de Dumnezeu împreună cu noi pe 
acest pământ decât prin educaţie. Acum suntem 
singuri, tot mai singuri şi mai nefericiţi. 
Spuneam la început că Japonia ne cumpără o 
mare parte din lemnul pădurilor noastre. Nimic 
curios dacă ne gândim că ei consideră natura ca 
o parte din fiinţa lor naţională. Tradiţia 
shintoistă interzice ruperea florilor din grădină 
şi decoratul cu ele a apartamentelor. Aşa şi-au 
dezvoltat o întreagă artă a florilor şi a 
ornamentelor din hârtie, pe care elevii o învaţă 
în şcoli ca un corolar al protejării naturii. 

În această jumătate de oră cât am scris aceste 
rânduri, au dispărut definitiv aproape două 
hectare de pădure. Să le fie focul uşor!

Cercetez orizontul. Îl despic fir cu fir. Recunosc 
doar neantul,
în faţa căruia adesea mă-nchin.
Restul îmi e cu totul străin. Ca şi sufletul meu –
păcătosul, hidosul ! –
târât prin mărăcini de haita de câini.
Aştept îngerii să îmi bată în poartă. Cu pana de aur.
Cu teribila soartă. 
Să mă strige prin lume şi să îmi dea 
cenuşa din lacrimi şi loc de veci într-o veştedă stea.

Deşi pământul acesta este al meu, aici unde sunt, îmi 
e rău.


