
 
C E Z A R I N A   A D A M E S C U 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ÎNTÂLNIRI 
VINDECĂTOARE 

 
 

VOL.IX 
 

-critică eseistică- 
 
 
 
 
 

 
SEMĂNĂTORUL 

Editura online – iulie  2011 
 

 



 2

 
 
 

 
 
 
 

PORTRET LIRIC:   UN POET VINOVAT DE NEVINDECARE – 
ALEXANDRU DRĂGHICI 

 
 
 Un cântec franţuzesc este intitulat „La maladie d’amour” şi, într-
adevăr, iubirea poatre deveni o maladie, de care unii nu se vindecă niciodată 
şi o poartă   cu ei pretutindeni. 
       Şi Poezia,  mai bine zis,  starea de graţie poetică  poate fi o maladie 
genetică, pe care o ducem în sânge şi-n oxigenul care urcă şi  coboară prin 
toate fibrele.  Un poet „vinovat de nevindecare”  de astfel de maladie  - este 
şi Alexandru Drăghici. El poartă poezia pe dinlăuntru, ca pe o povară dulce,  
ca pe o cruce  asumată şi urcă muntele cu ea fără ostenire. Iar dacă se 
întâmplă să se trezească din nou la poalele muntelui, o ia de la început   cu 
urcuşul. 
 Un poet care exprimă sintetic în poeme de scurtă respiraţie, ceea ce 
alţi confraţi nu reuşesc  în kilometri de versuri cu încărcături inutile. 
 Poemele din acest consistent grupaj, aduc un suflu înnoitor creaţiei de 
până acum a lui Alexandru Drăghici. 
 Versul elevat, exprimarea fluidă, limpede, aidoma curgerii râului abia 
izvorât din munte, cu apă spartă-n fărâme cristaline susurând vesel prin 
verdele crud al ierbii, iată  elementele principale ale liricii lui Alexandru 
Drăghici. Elementele primordiale, vitale, care  subsumează ceea ce se 
numeşte existenţă în natură, sunt şi elemente de construcţie lirică: pământul, 
Mama Gee, apa, aerul, natura cu toate  fenomenele şi făpturile sale, se 
întâlnesc şi se armonizează întro alcătuire rotund planetară,  în formă de 
inimă.  Şi ca o încununare a vieţii, în spaţiul vizual, dar mai cu seamă în cel 
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lăuntric,  „Cuvântul/ acest virus adormit” care face din om „Axonul / altui 
gând, mai mare / fără graniţe” (Memă) – cu singura condiţie de a fi, sau 
măcar a tinde să fie: „Eu, tu, el şi ea, doar unul”(Memă). 
 Nu lipsesc: arătura reavănă,   „ceaţa fără început”, lupii flămânzi 
adulmecând,  întunericul întărâtat care se luminează,  dar şi elemente livreşti 
precum: flori împăiate, câmpia înfiorată,  lumina trezită,   licurici stingheri, 
tăceri care prind rădăcini, ploi cu absenţe reci, ploaia roz, un „cer fluid” care 
„se odihneşte în noaptea amforei” un „soare albastru” spre care tânjeşte 
poetul,  elemente poetice constructive ale edificiului interior. În acest 
univers, clădit cu migală, prin simbolism şi corespondenţele baudelaire-iene, 
starea poetului se accentuează până aproape de paroxism, până aproape de 
limita suportabilului: „Loveam cu fruntea / Oblonul tras peste soare / Nu-ţi 
mai simţeam inima / Nu-ţi mai puteam îmblânzi temerile. // Vopsiseşi cerul 
în negru / Şi din el ţâşnea un fir de lumină / Acolo unde o stea / Se îngâna cu 
mine / Cel vinovat de nevindecare. (Nevindecare). 
 În acest continuu miraj existenţial,  întrerupt doar de coşmare, poetul 
dă formă, numeşte,  alcătuieşte, edifică fiinţe şi stări. Toate acestea ca un dar 
suprem, pe care-l face semenului său, ca un adevărat co-participant la 
creaţie, în profundă nevoiţă de reciprocitate şi armonie, de empatie şi 
corespondenţă în altă fiinţă ”Îţi dăruiesc limitele mele /  Sporeşte-le! /  
Defineşte-mă,/ Ajută-mă să fiinţez!” (Dar.) Ce poate fi mai  stimulativ 
pentru un om decât să ştie că ia parte la actul de creaţie însuşi? 
 Valorile morale pe care poetul pune accent în toate poemele sale, sunt 
mai mult   decât codul etic existenţial, sunt norme autoimpuse peste  care 
onoarea şi demnitatea umană nu pot trece. 
 Un jind fără saţiu răzbate în vers, ca pentru o stare care nu se va mai 
întoarce niciodată,  îl încearcă atunci când poetul rememorează clipele 
fericite când mama îl adormea pe picioare, în cântec de leagăn, alungându-i 
gândul cel rău şi coşmarurile. „Închid ochii în miez de zi /  Soarele îmi usucă 
coşmarurile  / Şi dorm din nou fericit / Ca atunci mamă /  Când mă legănai 
pe picioare / Şi aşteptai cu jind / Bărbaţii / Care nu au ştiut să te iubească”. 
  Ca orice poet, Alexandru Drăghici vede ceea ce noi, oamenii 
obişnuiţi nu vedem, nici cu ochelari, nici cu ochiul liber, aude, ceea ce noi, 
îndeobşte nu auzim, simte, ceea ce noi nu simţim, cu o acuitate maximă şi cu 
acel soi de dioptrii pentru suflet specifice ochiului pineal care vede chiar şi 
atunci când e închis. Pământul poate fi pentru el o “pernă blândă”; “cerul –
plapumă străvezie, albastră/ însămânţat cu vulturi şi ciocârlii”. Spicele  
devin complice şi ascund ceea ce e de găsit, până când albastrul e dat la o 
parte şi în rodul verde al grâului încins cu macii iubirii, cei doi pot alcătui 



 4

din nou, acel rotund în acordurile ariei sublime ale “visului rătăcit în culori” 
(Cîmpia înfiorată). 
 Nu lipsesc nici viziunile suprarealiste ale lui Dali, ceasurile sale 
lichide şi femeile cu chip ciudat din care, Poetul, fascinat de miracolul 
facerii,  zugrăveşte portretul femeii iubite, împlinite prin naşterea de prunci: 
“Femeia din vis: Actul I/ Femeia care nu născuse  / Şi nu avea abdomen / 
Se plimba cu mine de mână / Şi îmi spunea / Că împreunarea fără copii / 
Este o nuntă fără îngeri. // Actul II / Din grajd apăru altă femeie, / În trupul 
său  o gaură / Precum broasca unei chei,/ Prin care se strecura lumina. // 
Durerea şi spaima din ochii mei / Le alintă cu un zâmbet tremurând: / „Eu 
am născut un copil / De aceea a rămas locul acesta gol”. // Actul III / Dali 
râdea în hohote, / Farsa îi reuşise / Aruncă după mine / Cu limbi de ceas, / 
Şi îmi priponi cerul albastru pe umeri. // Actul IV / M-am trezit singur./ 
Patul era gol, / Tu plecaseşi la miezul nopţii / Şi luaseşi găurile şi cheile cu 
tine”. 
 Realismul magic, starea de oniro-luciditate, proprii stării de inspiraţie 
daimonică, prezente în mod expres, dau consistenţă gândurilor abia  
înfiripate, prefăcându-le în ninsoare  poetică. De asemenea, spiritul ludic 
transformă  textele în adevărate jocuri inteligente de cuvinte în care metafora 
este la loc de cinste. 
 Expresia împlinirii prin dragoste este evidentă în poemul “Pârguire” 
în care poetul, argumentând,  îşi exprimă crezul de viaţă, acel modus vivendi  
care-i tutelează toate sentimentele şi trăirile: “Pârguire:  „Da Du nun, mein 
Sohn, von deinen Fesseln befreit bist” / Jacomotus, Abrahamus sacrificans / 
Ce caut în chipul unei femei, / În trupul mlădios al unei plante? / Contopirea 
cu partea mai mare din mine / La care încă n-am ajuns? / Cândva întregit, 
să evadez din timp / Luminei ce mă pârguie / Să-i sărut marginea mantiei / 
Cu care mă ocroteşte, / Mai ales în întuneric”. Aici este o probemă mai 
degrabă filozofică,  este vorba de  căutarea de sine în celălalt. 
 Conştient de rosturile ancestrale ale firii, de planul lui Dumnezeu care 
pe toate le-a făcut bune dintruînceput, poetul punctează, în adâncimea legilor 
morale şi a Decalogului, rolul firesc al fiecărui om pe pământ, acela de a 
aduce pe lume fii, de a-i creşte, pentru ca în cele din urmă, să recurgă la 
ajutorul lor, când rolurile se inversează şi copiii au grijă de părinţi, firesc, 
aşa cum curge sângele-n vene şi apa izvorăşte din pământul uscat.  Toate 
acestea rostite foarte frumos în poemul “Dumnezeu”: Sărmanii părinţi / Pe 
care îi cresc copiii. // Duioşii bunici / Pe care îi leagănă în braţe nepoţii. // 
Fericiţi părinţii / Care îşi leagănă copiii. // Duioşi nepoţii / Pe care îi cresc 
bunicii. // Iar tu înger / Ce creşti lumina / Cine te leagănă / Când ţi-e dor de 
copii, părinţi şi bunici?” 
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 Pastelul “Vara” – este o dovadă grăitoare a iubirii sale  de natură: 
”Nu ştiu să fi simţit parfumul / De flori ce se rugau la soare/ Nu cred să fi 
zărit albastrul / Ce căuta sub nori o alintare. // Râul şuşotea mieros cu 
răcoarea blândă / Malurile se ostoiau sub sălcii de osândă / De o pedeapsă 
aspră, de-o vară crescândă / Privirea se-odihnea avid pe verdele la pândă”. 
  Şi simţământul sacru transpare în multe versuri precum acestea: ”În 
biserică un om se roagă / Să crească sămânţa dintre vorbe / Să fie inundat 
de dragoste şi de verde: / În arca lui e loc destul”(Biserica). 
 De fapt, autorul doreşte să spună că biserica, dincolo de ziduri, e 
formată din oameni care alcătuiesc Trupul lui Cristos. Este fărâma de 
divinitate din sufletul fiecăruia. Şi de cum îi îngăduie să iasă la lumină, aşa 
va avea parte de harul divin. 
 În alt  poem suntem martori poftiţi în laboratorul de creaţie al 
autorului, care se confesează privitor la travaliul liric. E un fel de „căutare a 
tonului” – nichitastănescian şi nici nu s-ar putea altfel, pentru că, însăşi 
creaţia este o trudă şi o jertfă, dincolo de adierea inspiraţiei:  „Iluzia :  Şterg 
femeia / Pun fraza la singular / Rup fotografia / Păstrez jumătatea acceptată 
/ Cenzurez frazele către tine / Pentru ca tu să crezi / Că eşti unica / Şi 
singurul rug din viaţa mea./ Ma obligi să mint cu consecvenţă / Să-ţi îndop 
iluzia / Care devine tot mai obeza:  / Finalul saltului mortal este previzibil”. 
 Din toate acestea nu lipseşte aura de mister a creaţiei propriu-zise.  
 O notă aparte o fac  aceste „Miniaturi” (Alexandrine) – frumos spus! 
-  care sunt respirări, blitz-uri  poetice în spiritul micro-poemelor nipone cu 
formă fixă în care spiritul primează, dar şi jocurile muzicale de cuvinte în 
care eufonia joacă un rol însemnat. Iată câteva: „III Vârtejul de lumină / 
Este o stamină / Cu parfum de raze / Şi gust de oaze”;  “IV Liniştea din gol 
/ Vine din subsol / Şi mă îmbăiază / Şi mă-nlăcrimează”, iar acesta are tentă 
sacră: “V  Dedesupt de cale / Despuiat de zale / Gol şi luminat / Fiul 
lăcrimat / Ridicat pe cruce / Respirat în răscruce / Expirat în vers / Căci el 
ne-a ales.” 
 Printre aparentele versuri facile, ritmate şi rimate, se strecoară 
subliminal idei remarcabile. 
 Tot predispusă spre meditare este şi micro-poezia: „Punct”: Ai ales /  
Pentru a pune / Între noi / Trei puncte.../ Timpul va şterge/ Probabil două”. 
 Foarte interesante corespondenţele simboliste din poemul 
„Policromă”, unde aflăm o „ploaie roz”;  un „soare albastru”; şi unde, 
mărturiseşte autorul: „Îmi port paşii prin iarba roşie / Îmbibată de sângele 
clipelor inutile / Respir aerul violet al zilei abia înmugurite / Portocalie mi-e 
speranţa din cocon / Şi-aştept să zbată din aripi. // Pe fundalul scenei, 
umbra albă / A actorului chinuit de versurile negre /Pe care le-a uitat. // 
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Mut şi nemişcat îşi declamă rolul / Prin prisma secundei îmi ţipă tăcerea”.  
Foarte reuşită această poezie. 
  Remarcabilă şi  cu totul surprinzătoare este şi poezia “Nu te aştept” – 
care oglindeşte starea  singurătăţii-împreună, dincolo de paradoxurile vieţii 
în doi: “Ne vom lepăda de noi înşine / Vom da la schimb trecutul pe viitor / 
Te voi spăla cu lacrimile mele/ Te voi decoji de absenţele mele / Până mă 
vei vedea doar pe mine în tine. / Te voi îmbrânci în viaţă/ Să trăieşti tu în 
locul meu / Iar eu te voi privi mereu / De dincolo de timp / Rugându-mă  / Să 
îţi primeşti cartela de eternitate / Lasă-ţi timp… nu te aştept!” 
 Motivul păcatului originar este prezent în acest grupaj liric, tratat 
excelent în ipostaza unui cuplu care, aidoma lui Daphnis şi Chloe, 
experimentează cunoaşterea, la fel cum protopărinţii au gustat din pomul 
cunoştinţei binelui şi răului: “Adam şi Eva: Goi ne scăldam în mare / Nu 
aveam nici o scuză / Totul fusese spus / Consumat, băut şi fumat / Nu 
regretam Paradisul furat / Chiar şi şarpele Cunoaşterii/ Se dăduse bătut / 
Dezarmat de tăcerea noastră./  Ruşinea avea gustul amar / Al mărului 
originar / Rutina măcina cu pietrele-i de moară / Nisipul fin al clipelor 
netrăite. Începutul nu-l făcusem: / Să ne iertăm că ne-am cunoscut”. 
 Aici iubirea este exaltată la înălţimile divine ale sentimentului. 

Este un text de o puritate şi de o pudoare fără de margini, comparative 
cu  mâzga vulgarităţii şi a obscenităţilor care inundă tarabele literaturii 
actuale, transformând în kitsch sentimentul cel mai pur pe care Dumnezeu l-
a pus cap al tuturor virtuţilor: Iubirea. Într-un fel, textul aminteşte de poemul 
lui Cezar Ivănescu “Amintirea Paradisului”. 
 Şi iată că dragostea poate fi şi spinoasă şi se poate ofili lesne, dacă nu-
i hrănită şi udată cu apa proaspătă a dovezilor şi a  faptelor: „Dragostea 
spinoasă : Dragostea mea pentru tine-i spinoasă / Dar dacă-i priveşti 
floarea / Vei descoperi o simetrie pufoasă / Schimbă-i apa mereu/ Când 
privirea-mi nu te mai cuprinde”. 
  Altăoară, cuplul seamănă cu cel al pescăruşilor credincioşi, fraţi ai 
navigatorilor, care se avântă în siajul vaporului, însoţind marinarii pentru a 
dobândi hrana necesară: ”Fără cuvinte te priveam  / Ca o secţiune  / În 
trecerea mea prin viaţă  / Tu şi eu / Şi pescăruşii speriaţi / De tăria 
adevărului  / Pe care îndrăzneam  / Să îl inspir.” (Definiţia lacului). 
 Însă şi iubirea poate obosi şi căuta subterfugii: „Iubirea ta va căpăta 
curând alt chip/ Sânul tău va găsi adăpost”.(Dezlegare).  
 Uneori e derută în paradis, şi dezamăgirea, dezesperarea se lăţesc şi 
iau chipuri coşmareşti: “Cer fluid se odihneşte în noaptea amforei / Privirea 
se adapă din întuneric  / Nici o stea pe cerul de lut / Întinzi braţele către 
luna/ Atât de aproape / Răceala apei te sperie / Faci mâinile căuş / Să bei 
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luna din adâncul încercuit // Printre degete nu curge lumină / Doar apa 
lunatecă // Cerul tulburat îşi caută netezimea / Cioburi de lună se regăsesc  
/ În sfera perfectă noctambulă. (Cioburi de lună). 
 Poetul se mărturiseşte în cele din urmă dornic de a-şi prinde „eul 
primar” – şi de a-i cerceta adâncurile. E un fel de întoarcere, de Hiperboree, 
acel da-sein –în locul de unde survine fiinţa. „Vânătoare: Încordat stau la 
pândă/ Să-mi prind eul primar de grumaz / Să îi sorb secunda caldă. // Apoi 
să îmi agăţ şabloanele în cui / Şi să las în urmă pleiada/ De cruciaţi ai 
rătăcirilor mele. (Vânătoare). 
 Conştient de povara poetică pe care o poartă, aşa cum am amintit la 
început, ca pe o cruce, Alexandru Drăghici a ales să-şi manifeste trăirile în  
Cuvântul peren, cel care va rămâne după ce totul va fi dat uitării. Ceea ce nu 
e puţin, dimpotrivă. 
 
 
14 martie 2011 
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OMAGIU PRIMEI DOAMNE A LIRICII ROMÂNEŞTI. O MIE DE 
VOCI ÎNTR-O SINGURĂ VOCE: MARIANA NICOLESCO 

  
 
 Adevărată forţă a naturii, prima doamnă a liricii româneşti are o 
putere colosală de creaţie şi interpretare, dar nu se mulţumeşte doar atât. 
Succesul şi împlinirea profesională n-ar fi depline dacă nu ar sprijini tinerele 
talente pe care le îndrumă în profesiunea vocaţională atât de nobilă, arta 
cântecului în toate variantele sale. Nu e de mirare că tinerii sunt atraşi 
precum de un magnet în sfera ei luminoasă. 
 

Privesc şi ascult cu infinită uimire şi admiraţie Masterclass-ul desfăşurat 
zilele acestea de Mariana Nicolesco – la Brăila sub egida Festivalului Hariclea 
Hartulari Darclee. 
  

E ceva cu totul remarcabil la această femeie: felul cum ştie să adune, să 
cheme, să invite, să ispitească, să incite atâţia tineri interpreţi sub mantia ei 
maternă, ocrotitoare şi gingaşă, în pofida aparenţei de masivitate, să ţină în 
mână atîtea destine de solişti, să le ştie TOATE ROLURILE, pe de rost, în 
diferite limbi, să le dirijeze mişcările, atitudinile, expresia corporală, mimica, 
ambitusul, orice mişcare a lor, parcă dirijată în chip vizibil de o magiciană. 
  

Dăscăliţa de voci, toate remarcabile, venite la Masterclass cu încredere, 
dăruire, curaj, spontaneitate, talent, răbdare este fenomenală. Ea îi conduce, 
face gesturi în aer, le ţine mâinile într-ale sale, fandează cu ei o dată, se mişcă, 
se învârte, îi ţine de umeri, de spate, de gât, de cap, aproape îi ţine în braţe şi, 
cu blândeţe şi fermitate în acelaşi timp, inepuizabilă, le explică acestora, cum 
să interpreteze cât mai aproape de perfecţiune, ariile din opere şi operete, 
canţonete, lieduri, oratorii şi orice altă formă de manifestare a artei lirice. 
  

Este inepuizabilă, această femeie solidă, frumoasă, cu o faţă foarte 
expresivă, cu gesturi deschise, largi, însă de o fragilitate şi delicateţe 
copleşitoare. Cred că tinerii sunt cel mai mult impresionaţi, răpuşi, subjugaţi în 
chip pozitiv de acest fenomen al naturii, interpretă la Scala din Milano, al cărei 
palmares interpretativ ar lăsa cu gura căscată pe orice muzician. 
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Mariana Nicolesco – artistă româncă, desfăşurându-şi forţele creatoare şi 
interpretative în străinătate dar venind de fiecare dată la Brăila pentru a 
participa la Festivalul Darclee şi pentru a-i pregăti pe aceşti copii, pe care-i 
numeşte cu drag: mieii mei, pentru a-i oferi teatrelor lumii. Numai voci 
superbe, interpreţi străini din toată lumea, vin cu ardoare şi ascultă, realmente 
cu gura căscată cum, Matroana muzicii clasice, Suverana de drept a sopranelor, 
tenorilor, baritonilor şi başilor se desfăşoară în gesturi largi, generoase, cu o 
mişcare cât se poate de subtilă şi delicată în acelaşi timp, pe cât e de masivă, 
frazează excelent cu vocea ei cultivată de câteva decenii încoace, ba chiar de 
aproape jumătate de veac. Nu transpiră, nu gâfâie, cu oboseşte, nu se opreşte, 
nu stă locului, e permanent la dreapta, la stânga, în spatele unuia sau altuia 
dintre interpreţi, susţinându-i, suflându-le cuvintele, îndemnându-i, susţinându-i 
de parcă şi-ar învăţa puii să zboare şi le ţine aerul. 
  

Perfect. Adevărul e că această artistă mondială e un unicat. Că România 
n-a avut, de la H. Hartulari Darclee nici o altă interpretă de talia Marianei 
Nicolesco. 
  

Festivalul organizat şi susţinut de domnia sa, adună interpreţi din toată 
lumea. În zilele lui, vechiul port grecesc devine centrul muzical al lumii. 
  

Şi eu sunt sigură că nu e susţinută în demersul ei titanic de nici un for de 
cultură. Face totul de una singură din simplul îndemn al inimii sale generoase şi 
cât se poate de încăpătoare. Din dragoste pentru muzică. Din dragoste pentru 
bătrânul oraş Brăila, locul unde s-a născut Hariclea Darclee a cărei 
continuatoare demnă este. 
  

Câţi discipoli şi-au întrecut maestrul? 
  

Câţi maeştri şi-au susţinut discipolii, cu dăruire totală, pentru ca aceştia 
să ajungă mai presus decât ei?  
  

Deşi pare utopic să ajungi mai presus decât Mariana Nicolesco, gestul ei 
de generozitate o motivează şi o onorează peste măsură. Se vede în el dragostea 
pentru adevărata muzică, pentru valoare. 
  

Ca simplă admiratoare, mă înclin cu smerenie în faţa Celei mai mari 
Doamne a Muzicii Româneşti pe care am fericirea de a o admira la televizor, pe 
programul Cultural, cu o neţărmurită dragoste. 
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„Născută în judeţul Giurgiu, după sursa Enciclopediei libere Wikipedia, 
soprana română a terminat Şcoala de Muzică din Braşov cu Concertul pentru 
vioară de Bruch, s-a înscris la Secţia Canto a Conservatorului din Cluj şi a 
dobândit prin concurs o bursă de studii la Conservatorul Santa Cecilia din 
Roma, unde a studiat cu Jolanda Magnoni, lucrând apoi cu Rodolfo Celletti şi 
cu Elisabeth Schwarzkopf”. 
  

Cariera sopranei este absolut fabuloasă: astfel: „După ce a câştigat în 
1972 Concursul Internaţional Voci Rossiniane, organizat la Milano de 
Radioteleviziunea Italiană, RAI, a fost invitată de dirijorul american Thomas 
Schippers să debuteze la Cincinnati în rolul Mimi din La Bohème de Puccini, 
fapt care a marcat începutul carierei sale internaţionale. 
  

A cântat pe cele mai renumite scene ale lumii, începând cu Teatrul alla 
Scala din Milano, unde a debutat în premiera mondială a operei La Vera Storia 
de Luciano Berio (1982), şi unde apare apoi în numeroase noi puneri în scenă, 
recitaluri şi concerte, ca şi la Metropolitan Opera din New York cu „La 
Traviata” de Verdi (1978). A apărut în teatrele de la Munchen, Viena, Paris, 
Monte Carlo, Chicago, Hamburg, San Francisco, Barcelona, Madrid, Zurich, 
Roma, Florenţa, Parma, Veneţia, Palermo, Toronto, Pretoria, Caracas, 
Philadelphia, Miami, Washington, Boston, New Orleans, Rio de Janeiro, 
Dresda, Tokio, Berlin, la Festivalul de la Salzburg, la Maggio Musicale 
Fiorentino, la Rossini Opera Festival de la Pesaro, la Festivalul de la Martina 
Franca sau la Festivalul Casals în Puerto Rico”. 
  

Spectacolele în care şi-a dat măsura talentului zdrobitor au fost 
nenumărate, pe scenele cele mai mari ale lumii. Astfel, ea „este prezentă în 
spectacole semnate de Luchino Visconti, Giorgio Strehler, Patrice Chereau, 
Luca Ronconi, Jean-Pierre Ponnelle, Franco Zeffirelli, Pier Luigi Pizzi, 
Jonathan Miller, sub bagheta lui Carlo Maria Giulini, Wolfgang Sawallisch, 
Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Lorin Maazel, Peter Maag, Giuseppe Patane, 
Alberto Zedda, Colin Davis, Georges Prêtre, Gennadij Rozhdestvensky şi în 
prestigioasele săli de concert Carnegie Hall din New York, Royal Festival Hall 
la Londra, Accademia Santa Cecilia de la Roma, Concertgebouw din 
Amsterdam, Musikverein la Viena, la Salle Pleyel din Paris, Marea Sală a 
Conservatorului din Moscova. 
  

Laureată a Medaliei UNESCO pentru Merite Artistice Mariana 
Nicolesco a fost numită Artist UNESCO pentru Pace “în semn de recunoaştere 
a angajamentului său în favoarea moştenirii muzicale, a creaţiei artistice, a 
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dialogului între culturi şi a contribuţiei sale la promovarea idealurilor 
Organizaţiei”. 
  

Afinitatea ei pentru Mozart, Verdi şi Belcanto este cunoscută, 
remarcându-se printr-un vast repertoriu mergând de la Baroc la Verism şi la 
muzică contemporană. Debutul ei este emblematic pentru toate sopranele lumii: 
S-a distins „în rolul Violettei din La Traviata de Verdi dirijată de Thomas 
Schippers şi pusă în scenă de Gian Carlo Menotti la Florenţa în 1976; avea să 
interpreteze acest rol în peste 200 de reprezentaţii. Alte roluri din repertoriul 
verdian sunt Gilda în Rigoletto (New York Metropolitan Opera 1978, Caracas 
Teatro Municipal 1981, Strasbourg Opera du Rhin 1981), Luisa în Luisa Miller 
(Amsterdam Concertgebow 1984), Leonora în Il Trovatore (Hamburg 
Staatsoper 1981), Desdemona în Otello (Toronto 1980, Pretoria 1981, Hamburg 
Staatsoper 1983), Amelia în Simon Boccanegra (Tokyo 1990).” 
  

Nimeni nu poate ţine pasul cu această fiinţă extraordinară, hărăzită de 
Dumnezeu cu atâtea daruri. 
  

Mi-o amintesc de la emisiunea transmisă de RAI 1, în 1993, când, în 
urma invitaţiei Papei Ioan paul al II-lea, cu ocazia Primului Concert de Crăciun 
la Vatican, transmis în Mondovisione, Mariana a cântat vechi colinde 
româneşti. Ne-a înnobilat neamul şi limba şi a dus faima ţării noastre mai 
departe, ceea ce e cu adevărat remarcabil. Reîntoarsă în ţară, apare pentru 
prima oară în faţa publicului român, în 1991, la Ateneul Român şi apoi susţine 
concerte cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii George Enescu, celebrând în 
1993, cei 125 de ani şi în 1998 cei 130 de ani de la înfiinţarea acesteia. 
  

Încă din 1995, revenit acasă a creat la Brăila Concursul Internaţional de 
Canto Hariclea Darclee care onorează memoria primei interprete a operei 
„Tosca” de Puccini în oraşul dunărean.  
  

Iar în pauzele dintre ediţii, aceeaşi soprană oferă laureaţilor acesteia 
Cursuri de măiestrie artistică, de felul celui ascultat astă seară, de Sfântul 
Dumitru, Izvoditorul de Mir, din Anno Domini 2011, în urma căruia am simţit 
imboldul de a marca acest eveniment. 
  

O astfel de ambasadoare a artei lirice peste hotare îi aduce multă onoare 
şi cinste. Nu ştiu să existe un alt artist de talia ei care să facă acest serviciu ţării 
noastre. „Este Preşedinta Fundaţiei Darclee – se specifică în Enciclopedie - şi a 
Concursului Internaţional de Canto Hariclea Darclee, la care au luat parte până 
acum peste 1500 de tineri artişti din România şi din alte 45 de ţări din 5 
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continente. Mariana Nicolesco a creat la New York The Romanian Atheneum 
International Foundation şi la Bucureşti Fundaţia Internaţională Ateneul Român 
în 1991 care au contribuit la restaurarea orgii cu piese comandate la 
Ludwigsburg fabricantului acesteia şi în 1994 au donat un mare pian de concert 
Steinway. Mariana Nicolesco a creat în 2003 la Braşov Primul Festival şi 
Concurs Naţional al Liedului Românesc, precum şi Gran Gala UNESCO-
UNICEF România, la Veneţia (2003). În anul 2003, la împlinirea a 150 de ani 
de la premiera absolută a operei La Traviata de Verdi, a prezentat în Statele 
Unite un spectacol cu opera verdiană în interpretarea unor tineri artişti români 
laureaţi ai Concursului Internaţional de Canto Hariclea Darclee. 
  

Conform unui studiu efectuat în 2003, reiese că în istoria Teatrului alla 
Scala din Milano, Mariana Nicolesco este soprana care a apărut în cele mai 
multe premiere absolute. 
  

O astfel de carieră exemplară reclamă şi o viaţă exemplară. 
  

Dar nu numai în ţara noastră organizează cursuri de măiestrie artistică, ci 
şi la Academia Internaţională de Canto din cadrul Universităţii din Cardiff 
(2007).  
  

„În Anul Internaţional George Enescu proclamat de UNESCO în 2005, 
cu prilejul comemorării a 50 de ani de la trecerea în eternitate a marelui 
compozitor român, Mariana Nicolesco prezintă în premieră mondială integrala 
liedurilor compuse de acesta în interpretarea laureaţilor Concursului Naţional al 
Liedului Românesc. Aceste capodopere au fost cântate apoi în Concerte 
Extraordinare la Expoziţia Universală de la Aichi în Japonia, la Nagoya şi 
Tokio, la Praga, Paris, Roma şi New York. Integrala liedurilor lui George 
Enescu a fost publicată cu această ocazie în CD şi DVD. Aceste evenimente au 
fost menţionate în presa muzicală internaţională de la Orpheus din Berlin la 
Amadeus de la Milano. 
  

Membră a Juriului Concursului Internaţional Schubert şi Modernitatea 
organizat de Universitatea de Muzică şi Arte din Graz, Austria (2003, 2006).” 
  

Ar fi multe de spus despre acest fenomen liric care poartă numele 
Mariana Nicolesco. Cei care au avut şansa de a o vedea pe scenă pe viu se pot 
considera norocoşi. E ca şi când ai fi fost la un concert cu Maria Callas, ori cu 
celebrul Enrico Carusso, desigur, mutattis mutandi.  
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„În cadrul Anului Internaţional Mozart 2006 oferă la Opera şi la 
Conservatorul din Lausanne o serie de Cursuri de Măiestrie Artistică unor 
studenţi şi tineri artişti din Elveţia, Italia, Franţa, Argentina, Anglia şi 
România”. 
  

Şirul distincţiilor primite, ca şi al discografiei sale este interminabil ca şi 
aprecierile din presa internaţională. 
  

Ce s-ar mai putea adăuga la toate acestea?  
  

Faptul că românii îşi ignoră cu bună ştiinţă valorile cultural-artistice este 
cât se poate de regretabil. Ar trebui să învăţăm din nou să ne remodelăm 
spiritul. Spiritul românesc moştenit din străbuni, cel care a fost atât de multă 
vreme pus sub obroc. Dar n-a putut fi înfrânt. Căci, iată, el iese la iveală, sub 
privirile lui Dumnezeu, înflorind din nou, aşa cum a fost, dând lăstari aducători 
de flori înmiresmate şi roade. 
  
  
26 OCTOMBRIE 2011 
  
Ziua Sfântului Dumitru, Izvoditorul de Mir 
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INTEPRETĂRI 

SCRISUL CA JERTFĂ DE SINE ŞI ELIBERARE DE UMBRE 

Melania Cuc, Iisus din podul bisericii, Cartea din scrisori, Editura 
Limes, Cluj-Napoca 

 Pentru Melania Cuc, « punctul în infinitul devălmăşiei ideilor » - este 
echivalentul Cuvântului de început din Geneza 1,1 care nu putea veni decât 
de la Dumnezeu. Şi « Naşterea de Carte » -în  explicaţia autoarei care 
deschide volumul, este aidoma unei creaţii divine, adică prefacere din punct 
şi linie în semn grafic, într-un sistem de semnalizare, care depăşea vorbirea 
şi trecea din adâncurile minţii în abisul cunoaşterii omeneşti, cea mai mare 
revoluţie posibilă. Naşterea Cuvântului ca o ţâşnitură de izvor limpede care 
se revarsă printre stânci până-n valea de lacrimi unde locuiesc oamenii. 
Cuvântul de la Început care « era la Dumnezeu », Dumnezeu fiind 
Cuvântul, de la naştere şi până la Cuvântul din Urmă care tot spre 
Dumnezeu se îndreaptă. Între aceste repere primordiale, omul, sfâşiat pe 
crucea de carne, îşi dă proba propriei mărturisiri de credinţă în fiecare clipă a 
existenţei.  
 De unde putea porni Cuvântul decât de la Bunavestire ? Câţi au fost 
acei care l-au binevestit, împăraţi, regi şi proroci, apostoli şi ucenici, preoţi 
ai Legii, leviţi şi simpli credincioşi practicanţi care respectau Decalogul  şi 
principalele Prescripţii din Deuteronom şi Levitic ? 
 Cartea Melaniei Cuc este o spovedanie, aşa cum  mărturiseşte. Dar de 
la ideile preexistente în minte până la materializarea lor, în procesul creaţiei, 
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prelucrate şi trecute prin filtrul sensibilităţii autoarei, cuvintele au îmbrăcat 
hainele specifice unei opere literare. 
 A existat un timp de germinare, apoi un timp de încolţire, altul de 
creştere, unul de înflorire şi cel din urmă de rodire, de maturizare. Astfel, s-a 
ajuns la timpul culesului-înţelesului.  Fructul s-a dovedit mustos şi ispititor, 
dulce şi hrănitor, aşa că unii au dat fuga să-l culeagă. 
  Dar parabola cu crengile care se înălţau tot mai sus, astfel ca furii să 
nu ajungă, s-a dovedit adevărată. Dar, la vreme potrivită,  pomul creaţiei şi-a 
aplecat smerit crengile pentru ca trecătorii să poată gusta şi să simtă aroma 
fructelor coapte. Cu o condiţie însă : trebuie să fie de bună credinţă. 
 Melania Cuc s-a dovedit o agricultoare destul de  râvnică. Ea a trudit 
în propriul ogor pentru ca buruienile să nu năpădească şi să strice culturile. 
Când i s-a părut că totul e gata, şi-a poftit prietenii la ospăţ. Ospăţul 
cuvintelor, cel mai săţios dintre toate.  
 Iată şi confesiunea autoarei : « Am scris aproape „terapeutic”, ca să 
mă conving că ştiu să respir, să văd şi  să aud cum creşte iar colţul ierbii, 
asta numai după ce voi fi  pârjolit niscaiva amintiri. Nu am scris despre 
mine ca individ; am scris doar despre cei mulţi, descendenţi ce vin într-un 
plan perfect peste cei ce i-au precedat în nemurire. Ei au vorbit, mi-au 
şoptit… întorşi prin spaţiu şi timp, făcându-mi conjunctura astrală  în 
rădăcini. Aşa că,  nu sunt foarte sigură dacă eu am scris cartea asta sau ea 
m-a scris pe mine, alegându-mă dintre cei mulţi anume  ca să preiau şi  să 
duc mesajul din vechime ». 
 De la particular la general, acesta este sensul spiralei care se îndreaptă 
spre ceruri, la Melania Cuc. De la parte la întreg şi de la individ – ca şi caz 
particular, la societate, în general, în chip emblematic. 
 Autoarea mai spune că nu i-a fost deloc uşor, că a trebuit să efectueze 
operaţii pe viu, să atingă chiar, punctul nevralgic al propriului sistem 
biologic în comuniune directă cu sistemul cosmic, cu rotirea aştrilor, « aşa 
cum în geneză se alege din haos nucleul », spune ea.  
 Mărturisesc cu mâinile aşezate în genunchi, că mi-am propus, la 
reproşurile unora dintre cititori, să-mi concentrez reflecţiile asupra unei 
lucrări, în cât mai puţine rânduri. Dar, deîndată ce deschid uşa unei cărţi şi 
păşesc cu evlavie-n ea, textul mă fură, mă asupreşte, mă goneşte din 
urmă, obligându-mă să mă supun. Astfel că, mă las în voia lecturii şi nu 
fac decât să consemnez ceea ce simt. La fel s-a întâmplat şi de astă dată. În 
faţa unei istorii de o asemenea factură, trebuie să pleci fruntea şi să te laşi 
binecuvântat de cuvinte, din teama, parcă superstiţioasă de a nu pierde ceva 
extrem de preţios, pe care nu l-ai mai putea găsi niciodată. Aceasta este 
impresia asupra scrierilor Melaniei Cuc, fie că sunt în versuri, eseistică, 
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publicistică sau epice. De fiecare dată, găseşti în ele ascuns, ca o piatră rară, 
INEFABILUL. ACEL CEVA PLĂPÂND, ÎNARIPAT ŞI SACRU. Să 
lăsăm, aşadar, inefabilul să vorbească. 
 Intri-n povestea Melaniei Cuc, după ce, în prealabil, ţi-ai şters 
sandalele de praf şi ţi-ai spălat îndelung mâinile. De ce ? Pentru a nu speria 
spiritele ascunse, atunci când atingi cu buricele degetelor filele pe care se 
aştern mărunt, furnicile cuvintelor. Şi ca să nu calci cumva în picioare vreo 
sintagmă, vreo metaforă, vreo altă figură de stil aşezată cu grijă ca un desen 
filigranat în covor, care închipuie o poveste. 
 Punctul de plecare despre care Melania Cuc vorbeşte este Scrisoarea 
lui Marquez expediată Planetei (mărturisesc că nu mi-ar fi trecut nicicînd 
prin minte aşa ceva), pe care autoarea a trimis-o Maestrului. Un Maestru 
virtual, cineva cu care poţi să te sfătuieşti, chiar în crucea nopţii, fără ca să i 
se pară bizar. Nici nu are importanţă dacă Maestrul este un personaj fictiv, 
un pretext pentru confesiuni sau e un prieten de departe. 
 De fapt, toată întâmplarea are drept fundament o problemă a filozofiei 
pe care, mii de maeştri şi discipoli s-au trudit s-o rezolve şi nu au ajuns la 
nici un rezultat, deşi au avut păreri, fiecare : e vorba de existenţa morţii. 

« Am înţeles că durerea scăpase sau  se zbătea să iasă. Moartea era 
mult mai altminteri decât îmi impusesem să o văd eu, filtrând-o prin 
năframa de protecţie cu care-mi legasem ochii. Maestrul a dat tonul. Restul 
este poveste”. 

Iar la sfârşit, prozatoarea a putut spune despre propriul laborator de 
creaţie: “Mie nu-mi rămân decât amintirea bucuriei, frisonul aproape 
cosmic pe şira spinării urcând, ajungând în creierul mic şi îndemnându-mă: 
Scrie! » 

Melania Cuc are darul extraordinar de a se transpune în asemenea 
măsură încât, pe măsura scrierii, ea trăieşte vieţile personajelor, le vede, 
comunică adeseori cu aceştia şi împrumută din stările lor. Câţi scriitori se 
pot lăuda cu această performanţă ? Este ca atunci când un actor genial intră 
perfect în pielea personajului şi-i trăieşte viaţa, astfel încât, aproape  nu mai 
ştie cine este. Personajul devorează actorul şi chiar autorul,  iar în această 
ipostază, se poate spune că opera îşi confiscă autorul. 

Proza Melaniei Cuc este în întregimea ei, o epifanie. O revelaţie scrisă 
sub dicteu. Cu acurateţea detaliului, autoarea descrie situaţii şi întâmplări pe 
care ea « le vede » aievea. Şi aici, subliniem încă o dată capacitatea 
scriitoarei de a fuziona realul cu imaginarul, ca-n starea de semi-trezie. 

O carte din scrisori. Procedeul nu e necunoscut, s-au văzut romane 
epistolare care recompun intrigi şi acţiuni cât se poate de veridice, mai ales 
că tot ce se relatează în scrisori nu e de domeniul fanteziei. Susţinută de un 
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ritm interior, care din scrisori este rezultatul unui travaliu care a ţinut 11 zile 
şi tot atâtea nopţi până la naştere. 

« Am scris ca-n febră mare, spune autoarea,  lovind pagina  sau  abia 
atingând-o cu litere sărite, smintite şi cu semne de punctuaţie puse 
alandala... 
 Acum,  m-am oprit cât să văd pe viu cum ies urzicile în brazdă. Să 
simt ce se mai întamplă în lume ». 
 Pe « raftul dintre minte şi inimă » - cartea Melaniei Cuc şi-a găsit un 
loc favorabil, în lumina cea mai potrivită, aptă de a o pune în valoare în toată 
splendoarea şi însemnătatea ei. Pe Muntele sfânt al închipuirii, Kogaionul 
autoarei, cartea s-a înălţat, după « zile de chin sublim, ca de facere ». 
 Este o mărturisire tulburătoare despre actul creaţiei. Cu atât mai 
importantă cu cât reflectă cu fidelitate întreagă capacitatea narativă a 
scriitoarei. 
 Este un dialog fascinant, acela dintre Maestru şi discipolă, pornind de 
la Scrisoarea trimisă  către Nimeni, « o scrisoare şoptită ca o căinţă ». Un 
fel de epitaf, despre Moarte. 
           Omul, « hăituit de ireparabil » aşa cum scrie Maestrul, trebuie să 
poarte gândul morţii cu sine, toată viaţa. Cu ideea aceasta, nu va putea să se 
obişnuiască  niciodată, nici măcar în clipa teribilă din urmă. Nici dacă ar fi 
dus o viaţă ireproşabilă.  
 Zeci de întrebări fireşti, se iscă în minte, dar nu găsesc răspunsul, 
uneori nici în ultima clipă. Un joc perfid de-a ascunselea. 

« unde este adevărata mântuire? Unde voi fugi din noaptea ce 

vine…” – îl întreabă  ucenica pe Maestru, mărturisindu-i angoasa, stările de 

anxietate produse de teama aceasta atavică. Personajele plăsmuite de ea dau 

buzna pe masa de scris, la fel cum scriitorului Dumitru Toma îi dau buzna în 

casă, în povestea „Trei zile anapoda”,  toate personajele din basmele create 

de-a  lungul timpului, balauri, vrăjitoare, fiinţe fabuloase pe care imaginaţia 

autorului le-a zămislit pentru fetiţa lui. 

Trei zile stau personajele până se hotărăsc să se retragă din nou între 

copertele cărţilor, timp în care se petrec cele mai năstruşnice lucruri. 

Că opera prinde viaţă s-a mai văzut şi-n „Pygmalion” a lui George 

Bernard Show, unde statuia sculptată se animă. 
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Nu întâmplător, în ziua Buneivestiri, pentru personajul feminin, „s-a 

deschis o uşă mai altminteri, spre cosmosul pe care-l simt aproape lumesc, 

ba pe dinăuntrul  inimii sperioase, ba pe sub meningea ca un pergament de 

sfărâmicioasă, subţire încât mintea  mea, în ea, abia se mai ţine”. 

Cartea se desfăşoară gradual, pe mai multe trepte de cunoaştere, aş 

zice, iniţiatică.  Femeii i se deschide o uşă spre cunoaştere, spre 

spiritualitate, ea  primeşte “un semn” pe care-l aştepta în subconştient.  

Femeia învaţă “pe viu” ce este moartea, reînviind. Şi această 

experienţă-limită îi răstoarnă cu totul viaţa, deschizându-i ochii spre ceea ce 

are de făcut. O plutire în afara materiei, o dez-locuire. Glisarea perfectă a 

ficţiunii pe realitate. După care va scrie o carte “cu sufletul personal 

suprapus peste sufletul paginii, aşa ca o sugativă îmbibată în cerneală din 

boabe de bozie ». 

Ceea ce face Melania Cuc aici este un fel de exorcizare, de eliberare 

şi despovărare de învelişul superficial şi de înălţare pe căile celeste cât mai 

aproape de existenţa adevărată. Dar tot acest catharsis necesită jerftă. Cine 

nu e capabil să jertfească, nu va ajunge în comuniune perfectă cu Acela care 

s-a jertfit pentru toţi. Acceptarea jertfei este condiţia obligatorie, apanajul 

mântuirii proprii. Femeia se spală ca la o sfântă abluţiune cu cenuşa rămasă 

după arderea ramurilor de finic din Duminica Floriilor.  Melania Cuc 

spune : « Nu am lucururi extraordinare de spus lumii. Eu sunt doar unul 

dintre cei flămânziţi de detoate şi mai măruntă decât neghina, decât graurii 

tineri năvălind – răi, contagioşi, smulgând din fructul raţiunii cu floare cu 

tot, ciugulind nectarul chiar din palma duşmanului. Hrana mea de bază 

sunt Cuvintele, pentru ele pornesc în cruciade jurând, rănind, julind, 

ronţăind, plângând, triumfând... Scuip sâmburii mărului cules din Pomului 

cunoaşterii, despre care nu vreau să ştiu că este pe cale de dispariţie, ca şi 
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grădina din Paradis ».  Şi când spune aceste cuvinte, tocmai atunci  scoate 

la lumină lucruri extraordinare. Din omul aparent obişnuit, capătă o forţă 

nebănuită: forţa de a creea din cuvinte o lume. Mărturisirile ei despre 

nevoinţa de a scrie – sunt frământările reale cu care se confruntă cei care 

scriu:temerile, umbrele, îndoiala, nesiguranţa că gândurile lor vor prinde 

viaţă şi se vor preface în cuvinte fermecate sau care să farmece lumea. Sunt 

leacuri de tămăduit, de fermecat, iarbă de fiare menite să deschidă uşile 

ferecate, porţile zăvorâte, să dărâme zidurile potrivnice.  

« Cândva declaram că sunt bolnavă de Nelinişte. Că nu am loc, 

parcă nu mi s-a dat rădăcină pivotantă, doar aţe, fire destrămate în solul 

sărac de la suprafaţă. Acum spun: sunt ca Iisus din podul bisericii! » 

Între smerenia conştientă de nevrednicia de a atinge astfel de subiecte 

şi datoria morală de a transmite lumii ce are de spus, Melania Cuc alege cea 

de a doua variantă. Isus al ei se află chiar în podul unei biserici 

transilvănene, cu giulgiul pe faţa strivită de acoperiş, aşteptând ca ea să-l 

scoată la lumină, aşa cum ierarhii scot moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva 

de ziua ei, în curte, la Iaşi, pentru pelerinii veniţi să se închine la ele şi să le 

venereze. 

Gândurile ei alunecă pe idee ca pe gheaţa artificială a lucidităţii şi 

amintirile se iscă una din alta precum florile din boboci : una se fanează, alta 

imediat îi ia locul. Întoarsă în timp are o revelaţie menită să o uimească : 

căutând în podul bisericii din satul ei, printre mormane de lumânări arse şi 

tipărituri cu palimpsest, mâncate de ciuperci şi mucegaiuri, îşi află 

certificatul de botez, printre alte acte de-ale familiei. Cărţi rare le stăteau 

vecine acestor acte familiale. Printre ele, o Evanghelie dăruită bisericii din 

sat de către străbunicii ei. Sentimentul pe care-l trăieşte aici este unul de 

regăsire a sinelui, a rădăcinilor sale străvechi greco-catolice. 
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« Mi se părea a fi o creştină condamnată la rug fără vină, o fiinţă care 

supravieţuise ghilotinei izolânduse-n turn, nu ţipând, rugându-se-ndelung... 

Nu ştiu, nici nu spun că Sfânta Evanghelie mă aşteptase tocmai pe mine ca s-

o şterg de pânza păianjenilor, s-o întregesc în file şi s-o aşez din nou sub 

icoană cum se cuvine. Nu ştiam atunci, nu ştiu nici acum dacă era de bine 

sau era de rău ceea ce făceam  eu, acolo, singură în toată biserica, 

cotrobăind ca un testamentar legal în lada de zestre a bunicii ucise de 

singurătate ». 

Cine îi furase trecutul până atunci? Cine dorise ca ea să nu-şi afle 

obârşiile ?  

Cu această comoară la piept, donată de străbuni, Evanghelia ce-i 

costase pe vremea Împăratului, « preţul unei perechi de boi plus trei măji de 

nutreţuri » coborând pe scară toate treptele deodată. 

Revenind în podul bisericii are din nou revelaţia prezenţei lui Iisus. 

Momentul e atât de bine zugrăvit încât îţi taie respiraţia : « Am urcat fără să 

mă mişc, am urcat mai întâi cu gândul apoi cu pasul foarte mic toate treptele 

înguste, înşurubate în chingi de stejar vechi, spre cer, spre clopotniţă... Am 

văzut sicriul întreg. Nu. Am văzut de-a dreptul chipul Lui, mai întâi. 

 Iisus mi se arătase mie, uneia nu prea credincioase din fire! Îmi cerea 

fără gesturi sau glas să-l scot dintre păianjeni şi să-l mărturisesc de acum 

încolo la orice pas ». 

Este chipul rămas din copilărie al Mântuitorului, turnat în ipsos şi 

vopsit în culori – acum şterse – dar e atât de real încât îi redeşteaptă credinţa. 

Un lucru era clar : Iisus o aşteptase pe femeie în podul bisericii, să-l scoată 

din nou în tainiţele acelea şi din colbul căzut peste tot, din nou în Lumină. 

Un tablou fascinant, o întâmplare cu urmări adânci în conştiinţă, un fel 

de cutremur al firii şi trezire ca dintr-un somn adânc din care te scoli 
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buimăcit, cu ochii împâcliţi, iar dintr-o dată ţi se ridică pânza, solzii de pe 

ochi, precum lui Saul în casa lui Anania. 

Senzaţia este cea de evadare din regn, de entropie, de curgere în altă 

dimensiune. Şi întâmplarea, cu rol de criză morală, nu avea să rămână fără 

urmări, aşa cum avea să mărturisească într-o nouă epistolă : « Isus bătut în 

cuie de cositor » : “continui  să merg ca ologul între două cârje: ficţiunea şi 

realitatea; prima mă trage în stânga, a doua în dreapta; între noi, limes 

rămâne doar şanţul”. 

Dintr-o firidă a sufletului, în podul bisericii interioare, Iisus aşteaptă 

mereu pe cineva să-l mărturisească. Unii înţeleg, alţii amână, cumpănesc 

încă. 

Şi iată că întrevederile cu Iisus din podul bisericii au devenit pentru 

femeia care scrie epistole, întâlniri de dragoste necondiţionată. 

Scrierea este de fină introspecţie psihologică, dar şi spirituală, în 

aceeaşi măsură. Figura bunicului Simion care făcuse  războiul în Galiţia şi 

Tirol,se desprinde ca dintr-o icoană învăluită în propria aură. Cel care-i 

povestea nepoatei despre complexul lui Oedip. Figură emblematică pentru 

ţăranul român, dăscălit la Şcoala vieţii, a războiului, a pământului şi a 

familiei. Iată un portret care ilustrează magistral arta narativă a Melaniei Cuc. 

« Pentru bunicul nu existau timp sau spaţii fără destinaţie precisă, 

nici filozofie pe care să nu o înţeleagă măcar ,,o ţâră”,. El venea de undeva 

din toate şi cred că de aceea se înţelegea cu noi, cu fiecare, fie că eram 

copii sau oameni în etate. 

Cunoştea secretele solomonarilor, pătrarele Lunii, ne vorbea despre 

tărâmuri nelucrate şi altele înglodate în păcate de moarte, ne vorbea fără 

spaimă şi fără înfumurare, cu convingerea că noi am fost aici din mereu şi 

vom stăpâni întodeauna pământul acesta. Ilustra, fluierând sau doinind, 
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momentele  peste care prefera să treacă cu tâlc; umbla lin sau tropotind 

prin casă, după cum i se păreau a fi mesenii şi evenimentele, cu importanţă. 

Vorbea de Dumnezeu însuşi ca şi cum  s-ar fi referit la o rudă de 

sânge, sau la cătanele în sumane, românii cu care făcuse  cei şapte ani de  

oaste crăiască la curtea  Austro-Ungară. 

Se simţea, era liber şi sigur pe toate cele ale Lumii văzute dar mai 

ales nevăzute. Găsea soluţii în situaţii limită, da sfaturi potrivite de credeam  

că fără el  nu ar fi putut convieţui în bună vecinătate atâtea naţii câte erau 

adunate cu casele, pălant în pălant, pe uliţa noastră. 

Când povestea despre Oedip, venele de la gât i se umflau de 

îndârjirea cu care  ţinea în echilibru imaginar cele două tasuri de aur ale  

balanţei dreptăţii. 

 Avea degete puternice, de ţăran, dar noduroase, deformate de munca 

grea şi de reumatisme. Ele, degetele sale, nu tremurau nici când spărgeau 

piatră în cariera din deal, nici când ţineau cu măreţie regească cântarul cu 

păcatul Iocastei! ». 

O oarecare undă nostalgică de umor plin de duioşie însoţeşte frazele 

autoarei, fără să-l caute cu tot dinadinsul. El vine firesc, aşa cum urcă apa 

freatică prin crăpăturile sinelui. Prezenţa crucifixului în casa părinţilor, 

martor al tuturor întâmplărilor, fie naşteri, fie botezuri, fie morţi, fie păcate, 

este plină de îngăduinţă omenească. El trece cu vederea totul şi…iartă. 

O reprezentare iconografică, pe o foaie de tablă zincată, bătută în cuie 

cositorite, închipuindu-l pe Iisus al casei părinteşti şi al copilăriei,  care-i 

vorbea copilei şi mai ales, era înţelegător, mai presus de firea umană, cu 

toate slăbiciunile şi infidelităţile ei. Iisus îi vorbea, „pe înţelesul inimii”, în 

adevărate locuţiuni interioare, scriitoarea având convingerea că numai El o 

poate asculta şi înţelege perfect. Şi cine altul decât El, îi înţelege pe oameni? 
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Evocarea este tulburătoare, nu numai pentru cea care a scris-o, dar şi pentru 

cei care citesc: 

„Seara, în lumina lămpii cu petrol, El, Isus al nostru, nu doar mi se 

părea mie, dar era cu adevărat un bărbat sfâşîietor de frumos. 

 Bunica făcea lampa mai mică, să-i umbrească întrucâtva spinii 

coroanei, şi aşa, în cămaşa ei lungă şi albă, sta minute în şir dinaintea Lui, 

rugându-se pe rozariu, un şirag de bobiţe de mirt adus de  episcopul nostru 

de la Roma. Bunica se ruga fără cuvinte, cu ochii închişi, aşa cum face 

privighetoarea când moare de vrajă şi boală în propriul ei cânte. Bunicul, în 

schimb,  se ruga zgomotos, în timp ce îşi lepăda cămaşa de lucru, îşi ascuţea 

briciul şi se rădea dinaintea oglinzii. Nu-L lăuda pentru te miri ce, dar îi 

spunea ce şi cum mai era dincolo de cei patru pereţi  mereu daţi în var 

proaspăt şi alb, dintre care Iisus cel nituit în cositor nu ieşea decât cu 

ocazia celor două mari primeniri din an, de Crăciun şi de Sfintele Paşti.   

În genunchi, ochi în ochi cu El, eu îi recitam rugăciunea rapid, ca 

purtată de un mecanism tâmp care ţăcăne fără să-şi bată capul pentru ce a 

fost inventat de fapt. Apoi, împăcată, fericită aproape, adormeam cu 

,,Krestianka”  în braţe, singura revistă cu fotografii colorate din tot satul, 

pe care poştaşul ne-o aducea gratuit, cred,  acasă ». 

Structurată gradual în capitole care-l au în centru pe Iisus, cunoscut de 

autoare în diversele sale ipostaze : Iisus din podul bisericii, Iisus bătut în 

cuie de cositor, Iisus ding rădina Sfintei Sofii, Iisus care nu a ajuns 

niciodată pe cruce, Mireasă pentru Iisus, Icoane pe sticlă, Fratele meu 

adolescentul, Sus, între Iisus şi o pasăre a furtunii, Isus al meu şi guşterul 

din vis, Iisus de pe pat de spital, Iisus de la Dunăre, lucrarea de faţă  

reprezintă tot atâtea trepte ale spiritualităţii şi ale credinţei autoarei dar şi 

forme exterioare ori lăuntrice ale credinţei. 
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Toate aceste ipostazieri ale credinţei, sunt  dulci pretexte peste 

lacrimile amintirilor  care se încăpăţânează să-i dea ghes prin  colţurile 

genelor. Autoarea trece în revistă, ca într-un film derulat cu încetinitorul, 

momentele cruciale ale existenţei sale, drapate în falduri de mătase peste 

binefacerile scrisului, paliativ şi panaceu pentru stările de angoasă, boală, 

tulburare şi confuzie : « Ştiaţi că scrisul ca stare este mult mai eficient şi 

mult mai ieftin decât aspirina? Pe încercate. Nu-i acid, deci nici coroziv, şi 

face minuni la muşcătura de şarpe, ţine somnul în frâu de mătasă,  alungă 

moliile urâtului din suflet şi casă, dă certificat de germinaţie de 100% 

ideilor năstruşnice. Mai are de experimentat doar reacţia adversă pe 

cobaiul din cuşca pe care scrie:  Singurătate ». 

Scrierea are consistenţă, miez, este suculentă, bine întocmită, 

relaxantă, reflexivă, armonioasă, bogată în imagini şi ilustraţii aproape 

sonore şi cu o portretistică remarcabilă, unde se simte penelul artistei. De la 

pană la penel, nu este mare distanţa. Uneori se şi pot confunda, dacă 

posedăm aceleaşi mijloace de expresie artistică. Adică evocări, amintiri, 

relatări ale unui trecut care nu vrea să dispară din memorie, ci trebuie fixat, 

fie şi pe pânză ori pe sticlă, cu vopsele tempera ori cu acuarele. Ca să nu mai 

vorbim de cerneală. Pe starea cea mai propice a poeţilor: neliniştea, 

amintirile se pot imprima ca pe Giulgiul cel sfânt din Torino care a păstrat 

Faţa Mântuitorului. 

« Acolo, între Bosfor şi Dardanele, sub cupola prea largă ca să poată 

fi cuprinsă toată odată cu braţele mele de mamă, mă aştepta, de la anul 537 

fix, Iisus al Ortodoxiei, El, cel blând şi chibzuit, bătut în cuie prin coţca 

inegală de faianţă mai netedă ca obrazul îngerului care nici până astăzi nu 

a aflat că oamenii ştiu de-i băiat ori fată. 
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De ce stilul meu se încăpăţânează să se  drapeze în metaforă?  Uite 

că nu mai scriu ca aseară, ca alaltăseară deşi mi-am jurat să fiu o simplă 

papiotă de aţă căzută din poala  dantelăresei ce chiar fecioria îşi 

croşetează ». 

Mărturisesc că n-am reuşit să-L văd pe Iisus în toate bisericile vizitate, 

de toate riturile, în atâtea ipostaze, aşa cum l-a vizualizat Melania Cuc. 

Pentru ea, Iisus a devenit o Persoană extrem de familiară, un prieten drag la 

care te întorci mereu pentru a-L părăsi imediat după aceea, chiar dacă nu de 

tot, păstrându-i pe retină ultima imagine. Modul de raportare personal la 

Iisus este magistral redat. Sigur că fiecare om are un Iisus al său, dar El 

poate fi imaginea stereotipă din iconografie sau reprezentările sculpturale, 

tridimensionale, fără nimic adăugat. Prin această scriere, mi-am îmbogăţit 

considerabil imaginea mea despre Iisus, Dumnezeu şi om în aceeaşi ipostază 

celest-pământească. 

Iată cum îl vede Melania Cuc într-una din aceste ipostaze, în Geamia 

Sfânta Sofia :   

 « Între două ţărmuri care parcă sunt şi nu sunt pe acest pământ, 

acolo l-am revăzut pe Iisus nerăstignit. Nu era copilul în ieslea cu fân, nu 

era adolescentul alungând cămătarii şi fariseii din Templul divin. Nu era 

nici în umbră de cunună de spini, nici în cămaşă zdrenţuiă suind pe 

Golgota… 

Era Om în floarea din pomul vieţii, aşa cum îi şade bine unei icoane  

să împodobească în biserici, pereţii. Avea straie bătute-n culoare 

împărătească, numai că… purpura-i curgea ca sângele în valuri, pe sub 

coaja tencuielii  în care îl ţinuseră prizonier pe viaţă toţi ienicerii. 

L-am recuoscut de cum L-am văzut după ochii amândoi şi sprânceana 

un pic încruntată, după cuvântul din gură şi, mai ales, după Dreapta cu 
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care-mi făcea semn să trag mai aproape de El, spre zid şi… să-I cânt ,,Leru-

i ler, flori de gutui”, aşa ca în Ţară la noi. Nu, nu să-L plâng cum aveam 

întruna în gând ». 

Eu cred că, pentru a-L vedea pe Iisus, îţi trebuie ochi de privit. Pentru 

a-L auzi, îţi trebuie urechi de auzit. Iar pentru a-L simţi, îţi trebuie inimă de 

iubit. Şi-ţi mai trebuie şi niscai puteri supranaturale: « Am intrat în altar, am 

alunecat direct prin perete, odată cu umbra din ea...” Fiecare din noi avem 

o percepţie proprie asupra Divinităţii şi reprezentărilor ei. 

Şi dacă, în Bisericuţa din San Damiano, Sărăcuţului din Assisi i-a 

vorbit Iisus crucificat, însufleţit deodată, rugându-l pe Francisc să-i repare 

casa care era numai ruină, acesta a luat imediat act de rugămintea 

Crucificatului şi a început a strânge pietre şi cărămizi de la concitadini 

pentru a repara toate bisericile din împrejurimi. Dar Iisus de la San Damiano 

vorbea despre o altfel de Biserică, şi aceasta căzută-n ruină: biserica 

sufletească. Francisc n-a şovăit şi a purces la restaurarea bisericilor 

sufleteşti, dând naştere celui mai răspândit Ordin călugăresc din lume: 

Ordinul Franciscan, cu cele trei ramuri: pentru frăţiori şi preoţi, pentru 

călugăriţe şi pentru persoane laice.  

Iată cum o imagine îţi poate vorbi şi schimba viaţa radical. 

Uneori Îl vezi, însă nu-L recunoşti, sau, mai trist, NU TE 

RECUNOAŞTE, aşa cum s-a întâmplat cu Iisus din Geamia Sf. Sofia. Şi 

atunci, cuvintele, întrebările devin de prisos: 

“M-am oprit cu dinţii în miezul cuvântului tocmai la timp  pentru a 

cumpăra de la puştiul cu fes vişiniu câteva acadele, fistic şi susan de mai an. 

În jurul nostru, brâu de feline parşive, ochii ferestrelor se opinteau, 

trudeau să translateze lumina zilei prin miezul de sticlă veche şi grea ca seul 
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de  batal ». Melania Cuc îşi poartă Iisusul personal pretutindeni în lume şi El 

o însoţeşte îndrăgostit şi  mai supus ca niciodată. 

Trebuie să precizez că Melania Cuc este un magistru în arta 

metaforică. Poate că nicăieri n-am întâlnit o mai mare afluenţă de imagini, 

comparaţii, tot felul de sintagme şi figuri de stil cunoscute şi inventate care 

dau parfumul exotic ori neaoş al scrierii mustoase, vânoase şi în acelaşi 

timp, serafice, acoperite de voaluri care mai mult arată decât ascund, un trup 

de o frumuseţe stranie, la fel ca veşmintele orientale. 

« În timp ce în ţara mea hiperboreală se zvonise bine de iarnă, în 

grădina Sfintei Sofia doi mandarini pădureţi îşi ofereau pe gratis fructele 

apetisente, aşa, ca pe nişte mahmudele de aur atârnate  peste sânii unei 

ţigănci ce-şi hrăneşte, în chiar buricul  pieţei, copilul, cu lapte. 

 Stoluri de pescăruşi se roteau după ac de ceasornic peste Cornul de 

Aur; erau urmaşii urmaşilor pescăruşilor care au ţipat sigur, văzând caii, 

harnaşementele cailor, armele ienicerilor spintecând, năvălind, cucerind 

Constantinopolul pe care Iisus trebuie că L-a iubit chiar mai dinainte de-a fi 

fost răstignit ». 

            Desigur că Maestrul poate fi şi un personaj închipuit care slujeşte drept 

pretext plauzibil acestor mărturisiri nocturne. Scormonind prin amintiri ca printr-o 

fântână adâncă, autoarea se vede clar : ea este « arătarea », epifania, aflată la 

diversele vârste după pofta închipuirii : ba copil de şcoală, de mână cu mama 

emoţionată, ba la vârsta minunilor în care tot ea se află ţonţoroi – în centrul poveştii, 

« aşteptând gata topită prinţul frumos, ascuns în pielea Broscoiului » . 

           Oamenii locului au o mândrie aparte şi vor ca Iisus al lor, tocmit la un meşter 

fierar din localitate sau de peste deal, să fie, nici mai mult, nici mai puţin decât : 

« bărbat  fain ca  mine şi… ca dumneata ». 
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         « Aşa se ruga tata de tinchigiu, un evreu sadea, care tăcea şi-l  croia pe Iisus 

după chipul si asemănarea sa. Măsura, îl decupa de  la creştet până la bărbie, de la 

umeri spre locul de bătut  cuie. Îi făcea mâinile şi picioarele, faţa cu mustaţa şi 

barba roşcovană, frumoasă şi creaţă, aşa cum văzuse el că le plăcea cel mai tare 

românaşilor  care se închinau la icoane. 

      Cum era mult de trudit la un Crist,  am plecat din atelierul de fier, am  pierdut 

ziua prin târgul de vite, prin cel de bucate, pe la  şetrele săsoaicelor cu turtă dulce de 

să-ţi tot lase gura apă şi limonadă făcută în casă. (…) Tata a plătit cinstit, a mulţumit 

şi a împachetat într-o foaie de ziar naţional pe Iisus al nostru cel din tablă zincată şi 

pictat în vopsea şi lac de la picioare la cap ». 

         Poate că proza Melaniei Cuc este atât de cuceritoare pentru că ea se implică în 

poveste cu atâta ardoare ca şi când ar fi din nou acolo. E şi aceasta o cale de 

reîntoarcere. Şi mai trebuie subliniat ceva: sinceritatea care pentru autoare este 

absolut obligatorie. Melania Cuc nu concepe să mintă în scriere, nu mistifică nimic, 

aşterne totul, aşa cum a fost. Pentru arta sa narativă, sinceritatea este esenţială. 

      “Am scris până aici  dintr-o respiraţie, fără cea mai mică minciună, poate un pic 

cam iraţională, ca o raţă care  învaţă să înoate corect abia în oala de ciorbă. Simt un 

nod în gât, dar simt, VREAU să depăşesc situaţia!!! Rezist. 

     Rugaţi-vă pentru curajul de-a spune ce nu am spus  până-ntr-o vreme decât 

îngerilor şi asta doar dacă am fost convinsă că nu mă aude nimeni pe lume ». 

     Felul cum ştiu ţăranii să primească moartea m-a uimit întotdeauna. Fără văicăreli, 

fără grimase. O respirare, atât. Un suflu care se stinge. Cu seninătatea celui care-L 

iubeşte pe Iisus şi ştie că-L va întâlni în clipa supremă. Ţăranul îi spune fiicei sale, cu 

oarecare grijă paternă şi cu umor vânos şi plin de sevă, din viţa lui Marin Preda: 

« Mor, dar nu te teme, eu n-am să fiu strigoi niciodată ».  De unde avea putere să-i 

încurajeze pe ceilalţi ? De la Duhul Sfânt, bineînţeles. De la Iisusul de tinichea vopsit 
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cu vopsele de prăvălie de fierarul satului, cel care zăcea cu trup împuţinat din tablă 

zincată,  pe şifonier printre rămurele de tei uscat.   

            O clipă de iluminare cât un veac. Momentul este redat magistral de autoare : 

«  Atunci a bubuit şi s-a deshis Cerul la propriu. L-am văzut cu ochii mei albaştri şi 

fără strop de lacrimi ca pe un fulger. Câinele trezit din somn  a prins să latre 

sălbatic, găinile să cotcodăcească şi porcii să guiţe  în coteţe… Nu e o metaforă.  

Iarba din jur creştea galopant şi dintr-odată tindea să ne acopere precum cade un 

giulgiu de otavă în brazdă. Nici nu mai era nevoie de bani pentru gropari, nici de 

cazma pentru groapă. Apa în fântână fierbea, se zbătea să iasă în găleata, de care… 

nu am aflat niciodată cine şi cum lipise o lumânare galbenă şi împletită ca şarpele 

fraged. Un fulger mic cât chibritul  se iţi imediat din nimic. Lumina tatei era gata. 

Ardeam cu ea şi mă topeam, intram odată cu tata-n pământ…  

Murise aproape zâmbind. Omul care se înfricoşase  o Viaţă de Moarte era 

gata împăcat  cu toţi şi cu toate. A plecat în Cer printr-o respiraţie, într-un abur 

aproape palpabil şi frunzele mărului se clătinară întruna în ziua aceea, apoi… toate 

cele  trei zile de priveghi s-au scurs ca şi cum ar fi trecut prin curtea noastră furtuna. 

Sufletul tatei a plecat în Cer cu Iisus al nostru cu tot. Din ziua aceea nu i-am 

mai văzut pe nici unul dintre ei, oricât i-am cautat în albumele de familie, în vis, prin 

vecini, peste Carpaţi, peste Ocean chiar ». 

Însăşi autoarea are o părere proprie, (şi e firesc), despre moarte : 

« Vorbesc despre moarte ca despre un sat condus de o umbră nătângă. Când 

scriu nu mi-e frică de deştărăciune, de crimă, de  biciuire… numai de iubire nu mi-e 

bine a zice şi… pământul se cutremură sub picioarele mesei, ies munţi noi în locul 

celor vechi de pe hartă. (…) 

Privesc moartea în ochi şi nu îmi este frică pentru că ea, Moartea,  s-

a născut, a crescut şi îmbătrâneşte odată cu mine, cu aceeaşi apă, cu 
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aceeaşi pâine. Soarta-i în mine pe fărâme şi asta o simt aşa cum simt ţăranii 

furtuna iţită din copitele centaurilor  lu’ Sântilie ». 

Ţărani care au bine întipărite în sufletul minţii, rosturile firii.Ştiau  

fiecăruia, locul şi rostul lui. Morţii stăruiau în amintirile şi-n pomenirile 

celor vii. Toate acestea erau pentru că : « Aşa trebuia să fie! Noi nu eram 

nişte nimeni  şi rosturile Anului nu veneau, de nu le ajutam, singure. 

Mi-e şi frică să mai scriu cum era cu adevărat în sat… cum Foamea 

m-a învăţat cum să tai o găină… » 

Se detaşează în povestire figura mătuşii Maria, pe numele de 

călugăriţă Marta, un chip luminos care a învăţat-o rugăciunile şi faptele bune 

şi alături de care a făcut o călătorie iniţiatică la Viflaim. Momentul săvârşirii 

din viaţă a mătuşii Maria este de o perfecţiune care atinge sublimul. E ca un 

act de credinţă. 

«Era ca şi cum un mire şi-ar fi sărutat  mireasa pe tot corpul; de sus 

în jos şi de la şira spinării la umeri… calm, curat, cald ca un semn de 

fertilitate ce începe prin sacrificiu. 

Am lăsat din mâinile mele cu unghii vopsite chimic să cadă peste 

bolnavă  capătul aşternutului aspru. 

 Nu mai era de mine acolo! Rândul meu de-a face un bine trecuse. 

 Acum Iisus al ei  se trezise din amorţire. Ieşise din icoană, adunându-

şi în cor sfânt îngerii, mii de umbre gălăgioase,  cu flori rupte din Pomul 

Cunoaşterii, întîmpinându-l. 

 De peste Munţi se auzeau, vibrau, veneau prin eter imne vechi de 

Bizanţ. Patriarhul însuşi se ruga, citea molifta în rit ortodox pentru o 

călugăriţă greco-catolică ». 

În fragmentul intitulat « Icoane pe sticlă » Melania Cuc dezvăluie 

amănunte din laboratorul ei intim de creaţie. Actul creaţiei, fie că e vorba de 
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scriere, fie de icoană pe sticlă ori altă reprezentare a artei plastice, este 

pentru Melania un sublim act de iubire pe care-l explică astfel : 

« A-ţi pârjoli sufletul scriind  ceea ce nu ţi-ai propus niciodată este tot 

un soi de dragoste-furtunoasă, numai că aici nu mă aştept să mi se  

răspundă cu aceeaşi monedă. Dacă se întmplă o minune totuşi, într-un 

cuvânt-scris, gata, levitez, simt că l-am prins pe Dumnezeu de picior ». 

Chiar pregătirea este aidoma unui ritual, la fel ca al vechilor pictori de 

biserici care ajunau înainte de a se apuca de lucru : 

« chiar mi-am pregătit tuburile de vopsele, pensulele  din coadă de 

veveriţă şi bucăţi din  sticlă subţire de geam, pe care să pictez  icoane. Am 

ales şi  ştima –  una rămasă de la iconarii de la Nicula şi în care Isus se 

arată cu un obraz proaspăt ras dar de trei ori multiplicat:Tatăl-Fiul-Spiritul 

Sfânt. 

 De acolo, din scama de pornire şi din starea de  scânteie ce-şi 

aşteaptă amnarul şi cremenea,  Dumnezeu mă priveşte zâmbindu-mi. Mai 

aruncă în mine, din când în când, cu coji de seminţe din dovlealcul pe vrejul 

căruia vreau să urc la nemurire visând ». 

Când pictează feţe sfinte, icoanele-i vorbesc, îi fac semne şi răspund 

la toate întrebările artistei. Un soi de sfială mistică, o pioşenie fără de 

margini  cuprind atunci când pictează imagini sfinte, de pildă Naşterea 

Pruncului Iisus. 

Şi chiar când artista pictează Naşterea Sfântă comunicând în spirit cu 

Pruncuşorul Iisus care-i surâde, îi prinde degetul cu mânuţa, tocmai atunci 

primeşte minuanta veste că va fi bunică pentru a doua oară. De câte ori apare 

Pruncul Iisus, în orice împrejurare, un nou prunc îşi anunţă sosirea pe lume. 
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Iisus participă afectiv şi efectiv la toate evenimentele casei. Prezenţa 

Lui ubicuă este copleşitoare şi binecuvântată pentru cei care o simt cu 

adevărat. 

Melania Cuc compară arta de a scrie cu munca semănătorului care 

cultivă pământul şi împarte seminţe bune încoace şi-ncolo, ca-n parabola 

christică. Comuniunea dintre vii şi morţi este unul din atributele Crezului 

creştin. Chiar un Articol din Simbolul Credinţei, în care creştinul spune : 

« Aştept învierea morţilor şi viaţa veşnică, Amin ». 

 Oamenii păstrează tradiţiile, ducându-se de sărbători la mormintele 

celor blajini. « Pe tata, la mormântul îngheţat, l-am vizitat în prima zi de 

după Crăciun. Ne aştepta cu sufletul la gură,  desculţ în brumă şi numa-n 

cămşa lui ai’ mai bună, una cu guler cusut cu mărgele si tele, şi cu clopul 

negru, cel bun, rotindu-l în mâini, ca şi coada un tânăr păun. Jur că era viu-

viu, în carne şi oase, am vrut să-l iau de mână, să-l duc acasă să se mire 

vecinii… dar nu s-a lăsat dus de acolo, din piatra priponită drept în uşa 

bisericii ». 

Evocarea fratelui mic, răpus de un accident este tulburătoare şi ea, cu 

risipa metaforică la care « se dedă florarul » aşa cum spunea marele Blaga. 

Figură legendară, emblematică, bunicul, cel care-i povestise despre 

Compelxul lui Oedip, se certa uneori cu Dumnezeu, ba-i arăta pumnul în 

Cer, strigându-i, la vreme de cumpănă, când feciorul său, avocat, este silit să 

părăsească Transilvania şi să se retragă în Regat : 

« Nu-ţ’ pasă de rumân!!! i-a strigat, arătând cu pumnul spre Cer, 

mai înainte de-a se opri cu cai şi căruţă  la primul făgădău. A băut deţ după 

deţ de jinars d’ăl rău dar era mult prea amărât ca băutura să se lege, ca  

muierea cea stricată, de el. A pornit caii la trap voios, dar glodul devenea 
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din ce în ce mai vârtos, animalele osteneau, hamul pârâia în cusături şi se 

lăsa şi  întunericul, smoală, peste ei.  

Nu-şi mai amintea, când ne povestea, cum a nimerit în cel şanţ. Cum roţile 

se învârteau singure în osiile care scrâşneau, se rupeau. A dat cu biciul în 

caii lui ‘ăi dragi ca-n duşmani.  Apoi, a coborât, a pus umărul, a împins, au 

tras în acelaşi ham om şi animal…(Rugăciuni din Vremea trasului 

poverii). 

Atunci are loc, după spusa autoarei, un fapt miraculos : în timp ce 

bunicul se opintea să scoată căruţa din glod, i-a apărut un tânăr aievea care l-

a scos din încurcătură : 

« Străinul acela era subţire-n umeri şi-n şale, cu sângele şiroindu-i 

dunăre din rănile care-i înfloreau acolo unde-i fuseseră bătute cuiele. Nu 

avea ,,parapleu” de mătasă, nu avea nici căruţă nouă, nici cai sănătoşi, El 

îşi ducea singur povara pe umeri, făcea drumul iertării pe jos. Nu se văieta, 

nu suduia, mergea cu paşi egali, cumpătat şi fără să facă popas ori să-şi 

piardă vremea şi banii la birtul din sat. 

  Bunicul L-a ajuns, cu căruţa lui cea trasă de telegari focoşi cum 

nimeni în sat nu avea. L-a ajutat, dar numai cât şi cât  Străinul a vrut să fie 

ajutat. Atunci I-a văzut şi coroana de spini şi ochii blajini. Era Iisus al lui,  

Cel care îi ridicase feciorii, din brazda de acasă, domni între domni. 

În drumul acela greu L-a recunoscut pe Dumnezeu, da n-a căzut, nu 

s-a prăbuşit ca lovit la pământ; ba, chiar, ţărăneşte, a profitat, I s-a plâns şi 

jelit zicându-I cum că, drumul Vieţii-i era prea alandala podit, că el, Simion 

Ersen, nu mai putea da din coate, lupta de unul singur pentru familie, pentru 

Ţară şi pentru Dreptate. 
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Dacă Eu pot şi tu poţi! aşa i-a vorbit Iisus, de la egal la egal, ca între 

cărăuşi. Apoi, l-a bătut pe umăr în loc de rămas bun. S-a ridicat ca un abur, 

s-a dus cu tot cu povara păcatului spus ». 

Aici îmi vine în minte poezia « Vedenia » a lui Marin Sorescu din 

volumul « La Lilieci », un magistral tablou de viaţă sătească în care 

ţărăncile, la istorisirea lui Lungu, căruia i se arătase Dumnezeu noaptea în 

pătul, pe când asculta rumegatul vitelor şi « sta aşa în capul oaselor », nu se 

prosternă, nu bat mătănii, ci-l trag de mânecă pe fericitul care a avut norocul 

să stea de vorbă cu Dumnezeu, ba chiar îl admonestează pe vinovat că nu i-a 

relatat despre necazurile comunei, cum le-a crăpat vaca, li s-a sfărâmat 

gardul. Cumetrele se îmboldesc între ele, spunând : « Iuuuuu, cum n-am 

fost eu în locul tău…Să-i fi spus… »  Acest mod colocvial de « discuţie » 

« la gard cu Dumnezeu » , la un « pahar de vorbă », la taifas, e frecvent în 

poeziile lui Sorescu, în toate volumele sale, nu numai în « La Lilieci », 

dovadă spiritul vioi, speculativ, îndrăzneţ al ţăranului român care nu se 

pierde cu firea, ci, imediat, capătă curaj şi-şi spune necazul. 

Iisus apare totdeauna la timp pentru a aplana situaţiile conflictuale, 

pentru a salva copiii de rău, de pildă, întâmplarea cu guşterul care i s-a 

căţărat pe trup şi pe faţă, fetiţei de şase ani şi apariţia miraculoasă (sau 

numai viziunea, închipuirea ?) unui bărbat asudat : « Atunci s-a oprit în gura 

colibei noastre de paie o lumină clară şi blândă. În miezul ei, ca sâmburele-

n piersica despicată, era trupul Lui. Era Iisus, dar şi un om transpirat, care 

respira ca ca şi cum ar fi cărat saci de nisip, urcând în goană coasta aceea 

cu arătură şi viţă de vie prinsă în araci. Avea pletele retezate şi date spre 

spate,  barbă subţire neagră-albastră şi ochi albaştri parcă avea, de 

credeam că un pic chiar îi semănam. Nu deschisese defel gura, damea se  
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vorbea, zic aşa pentru că-i înţelegeam, deşi  negrăite, toate cuvintele: Sunt 

aici, nu-ţi fie teamă! 

Guşterul o zbughise guiţând din cosiţa mea încâlcită, o rupsese la 

goană spre casa lui din borta de răchită fulgerată în vară. 

Iisus şi-a ridicat spre Cer mâinile amândouă şi  mânecile straiului de 

lumină căzură, se lăsară moi  ca aripile de înger în repaos. Se ruga sigur 

pentru mine. Am simţit cum muşchii mi se relaxează pe rând în gambe, cum 

inima mea micuţă bate iar normal, cum sângele mă înclălzeşte din creştet 

până în tălpi. 

El s-a lăsat, mai apoi, la pământ, ca omul obosit, cu picioarele 

strânse sub cămaşa de raze, cu capul frumos sprijinit pe braţul stâng. Nu 

dormea, mă veghea cum făcea şi mama când eu eram mică sau bolnavă”. 

În astfel de situaţii, lucrurile se calmează subit şi lumea se simţea 

împăcată. O linişte binecuvântată cobora peste pământ, semn că oamenii şi 

lucrurile intraseră în normal. Prefacerile, mai bine zis, înnoirile care au loc în 

sat, nu sunt de înţeles aproape pentru nimeni. Nu se poate închipui cum, o 

maşinărie, un colos de fiare, un monstru adică, poate lua locul boilor şi al 

cailor, la arat. 

De asemenea, experienţa limită avută pe când traversa oceanul către 

Canada, i-l revelează din nou pe Iisus, din crucea unui cardinal afro-

american. De data aceasta, Iisus se implică şi reabilitează pasărea de metal 

care-i cărăuşea pe deasupra norilor, la cca. 10.000 de metri, în timp ce 

pasărea furtunii zămislea goluri de aer în viscerele pasagerilor aerieni. 

Pentru Melania Cuc, scrisul este mai mult decât o necesitate, este o 

asuprire, un fel de « furia laptelui » la mămicile lehuze. Autoarea luptă 

efectiv, cu toate forţele, să se descătuşeze, e o încleştare aproape dramatică 
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pentru că, până nu spune ce are de spus, nu se poate elibera de presiunea 

care vine ca un vulcan şi se aruncă asupră-i. Din fericire pentru noi. 

Nenumăratele ipostaze în care-i simte prezenţa lui Iisus, în clipele de 

răscruce ale vieţii sunt edificatoare. « Cu Iisus al meu m-am întâlnit de 

miliarde de ori în răstimp, dar nu l-am văzut de prea multe ori aşa trist ca 

acolo, în podul Bisericii mele. Iisus al meu este, dacă nu vesel din cale 

afară, atunci creativ ca un reactiv din alambicul în care fierbe în lacrimă de 

râs şi plâns chiar piatra filozofală.  

 Pe când tânără şi mereu în grabă trăiam, am  traversat o dată 

autostrada cu copilul în braţe – ţuşti! chiar pe sub nasul autobuzului, de 

parcă nu aş fi cunoscut regulile de circulaţie. Nu am văzut moartea cu ochii, 

doar mâna Lui am zărit-o ca-n vis, apoi am simţit-o puternică şi bine înfiptă 

în sinarea mea încă neplecată de toată greutatea vieţii. M-a durut fizic 

atunci coloana fiinţei, mâna Sa mi-a julit chiar măduva din şira spinării 

împotriva dorinţei. M-a tras ca din iad; ne-a salvat, mamă şi copil, de roţile 

care veneau, veneau cu frânele-n vânt... » (Duminică fără Iisus). 

Ceea ce e cu totul remarcabil în proza Melaniei Cuc este amestecul de 

gravitate cu umorul ori cu autoironia, astfel încât, aproape că nu-ţi dai seama 

când tonul e glumeţ ori serios. Fragmentul din « Duminică fără Iisus » în 

care autoarea relatează despre un tânăr care s-a spânzurat de un brad falnic, 

chiar în fereastra liceului de fete, iar acestea i-au  confecţionat o jerbă din 

flori albe de hârtie creponată, este un fel de migdală dulce-amăruie. 

Ultimul capitol, « Iisus de la Dunăre » ilustrează un episod tulburător 

cu o apariţie stranie de femeie-ştimă a Dunării de Jos,din Dobrogea. Un 

spirit, o rusalcă, o ştimă, o lipoveancă ? Cine ştie ? Poate că nici nu-i prea 

bine să ştim : « Atunci, rusalca de la Capidava ieşi din valuri; era tare 

veselă, acoperită pe cap cu alge în loc de basma de mătasă. Era şi femeie, 
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era şi şerpoaică; jumătate ştimă, jumătate nevastă, înecata mea ieşea din 

apă vie şi nevătămată. Nici nu s-a uitat la mine, l-a prins doar de guler pe 

criminalul tânăr, l-a lovit cu palma ei strălucindu-i în soare ca sturionul, o 

singură dată şi l-a certat îndelung într-o limbă sâsâită, ciudată. El scuipa, 

râgâia, se opunea şi se asmuţea ba spre mine, ba către ea… Înfuriată poate, 

rusalca şi-a dezvelit de pletele-i înverzite fruntea pe jumătate. Era roşie ca 

floarea de muşcată. El  a dat îndărăt, a  scâncit, a închis ochii ca un mort. 

Era palid acum şi din ce în ce mai supus, de parcă ar fi fost dus şi apoi scos 

de la duş. S-a aplecat chiar de şale, i-a cerut iertare, sărutându-i braţul de-a 

lungul venelor reliefate ca şerpii tineri şi foarte albaştri. Ea l-a lovit peste 

ceafă, apoi, strânşi unul în altul ca gemenii satului, au urcat panta, malul cu 

păsări fantomatice, către  casă. » 

La sfârşitul lecturii acestui remarcabil roman, rămâi cu regretul că s-a 

isprăvit şi-ţi vine să scoţi din buzunarul inimii o batistă albă, s-o fluturi în 

vântul inexistent, în semn de întoarcere. Până când ? Până când va binevoi 

scriitoarea să mai ofere spre lectură risipa sa înmiresmată de cuvinte. Şi 

poate mai departe, în timp, adică în Eternitate. 

 

28 octombrie 2011 
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TAINA – LEOAICĂ FLĂMÂNDĂ CARE DĂ TĂRCOALE 
 
MELANIA CUC ,  VARA LEOAICEI, Editura Zip, Bucureşti, 2011 

 
 

Prozatoare prodigioasă, cu un palmares impresionat de scrieri la 
activ, poezii, proză, publicistică, romane, scrieri spirituale, eseistică, 
Melania Cuc s-a impus în literatura actuală prin originalitatea stilului 
şi prin abordarea tematicilor care vizează psihologia umană în toate 
ipostazele ei. Recentul roman, „Vara leoaicei”, se înscrie pe linia 
epicului contemporan, cu personaje şi acţiuni viabile, menite să ţină 
trează atenţia cititorului şi să-i creeze confortul spiritual pe care, nu 
din emisiunile de divertisment îl poate dobândi. Romanul debutează 
cu secvenţe aproape cinematografice, având în centru figura Martinei 
Sâmbure, apariţie aproape insolită în peisajul urban în care este 
debarcată intempestiv,  la marginea unui şanţ, de maşina care o 
transportase.  

Planul real se îmbină perfect cu cel fantastic şi imaginile prezente 
tind în mintea protagonistei să reînvie un trecut secular plin de 
parfumul dar şi de arena însângerată a epocii cruciaţilor. Pe aceste 
plaje epice, scriitoarea se mişcă lejer, cu dibăcie şi dexteritate.  

Raportarea permanentă la istoria şi tradiţia locului este un 
procedeu pe care Melania Cuc l-a mai folosit în romanele sale. 
Fantasticul real ar fi termenul în care se îmbină în chip armonios 
povestea autoarei. O fascinantă poveste în care filozofia de viaţă, 
îmbinată cu un anume tragism specific firilor creatoare, sensibile, 
înclinate spre esoterism,  devin lesne destin implacabil. 
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Eroina, “este proprietara de drept a unei arhive de codecsuri 
pentru care ar putea fi invidiată”.  Sufletul locului îşi cheamă 
strămoşii. “Dacă zidurile acelea ar avea gură, ar spune desigur şi 
poveşti cu domniţe ce au împletit cosiţă albă tot aşteptând veşti de la 
cavalerii plecaţi în cohortă spre Ierusalim”. Dar cine să mai ia 
aminte la istorii înscrise de cavaleri cruciaţi pentru  eliberarea 
Ierusalimului, de acum opt secole? Fabulosul are un rol important în 
scriere. “În nopţile cu lună plină, paznicii obiectivului de azi, susţin, 
că aud, amestecate, urlete de facere şi geamătele unor entităţi care, 
deşi bântuie locul cu asiduitate, nu se lasă niciodată văzute de om”.  

Fascinată de istoria şi arheologia locului, “Martina Sâmbure a 
ales să locuiască în fostul han de la răscrucea drumurilor din 
apropiere”, în felul acesta, să fie mai aproape de reperele 
spiritualităţii sale încă de la prima vizită a acestor meleaguri, când a 
ajuns cu un autocar înţesat de turişti anonimi. E adevărat că locul 
cheamă oamenii şi mai apoi, oamenii ajung să cheme locurile. Trecut 
şi prezent convieţuind laolaltă, într-un melanj deloc potrivit cu acest 
spirit local, fascinant şi tulbure, ascuns printre ceţuri sinilii, şi care se 
insinuează treptat sub priviri, în minte şi inimă,  până la revelaţie. 

Stilul Melaniei Cuc este înţesat cu imagini, e o proză imagistică, 
aproape vizuală, încântătoare, autoarea, care e şi artist plastic, descrie 
întâmplări, locuri şi oameni, legîndu-le firesc, într-o fericită osmoză, 
în aceeaşi frază, cu acurateţe şi farmec, nu se poate să nu te ataşezi 
imediat de o astfel de scriere, de o paletă coloristică foarte originală, 
care-ţi transmite stări emoţionale puternice.  

Melania Cuc posedă un acut simţ al observaţiei care se manifestă 
din plin în crearea cadrului. Nu lipseşte o oarecare doză de sarcasm, 
fină ironie sau umor ca să confere puţină variaţie, chiar şi atunci (sau 
mai ales atunci) când e vorba de situaţii destul de grave, pentru a 
decongestiona atmosfera, procedeu stilistic folosit des de autori. Iată 
atmosfera de la o întrunire mondenă:  “-Cui îi pasă!? mârâie pentru 
sine Martina, apoi salută din inerţie, în dreapta şi în stânga, inşii 
care privesc lumea reală prin lentilele ochelarilor cu rame de aur.  

Ştie că apariţia ei la ,,spartul târgului”, dă bine. Se simte deja cu 
o clasă deasupra adunăturii care socializează cu zâmbet fals întins 
pe toată gura şi cu dinţii sterpeziţi de invide. Care pe care! 

O dată ce au salutat-o, ei, oamenii politici şi oamenii de afaceri, 
ba, chiar şi autsiderii au un subiect neutru pe care să-l foarfece. 
,,Nebuna,, de La Diligenţă! 



 40

Martina nu se sinchiseşte de bârfe. Surâde. Trece printre ei, 
stâlpii societăţii, cu spinarea dreaptă, cu umerii liniari şi burta 
suptă. Rece, rigidă ca o stareţă de mănăstire. 

Femeia merge în sens invers decât o fac ceilalţi”. 
Faptul că eroina merge întrucâtva împotriva curentului în faţa 

oamenilor, este destul de edificator. Oamenii comuni înţeleg destul 
de greu faptul că un artist nu poate face, tot ceea ce ei fac într-o zi, 
ritmul lor de viaţă, înfăţişarea, obiceiurile fiind în concordanţă cu 
valenţele lor creative care se manifestă într-un fel sau altul. 
Niciodată, sau aproape niciodată, un artist nu o să se încadreze într-
un sistem politic ori social, ei sunt, pe drept cuvânt, consideraţi 
“altceva”, un alt soi de oameni, inadaptabili şi, de obicei învinşi, aşa 
cum a creionat Camil Petrescu tipul intelectualului român interbelic. 
Frustrarea oamenilor provine chiar din faptul că nu-i înţeleg şi de 
aceea, nici nu-i acceptă, având mereu pornirea de a-i ţine deoparte, de 
a-i marginaliza. Nu e de mirare, aşadar, că oamenii de cultură şi artă, 
se retrag în carapacea lor, în “turnul de fildeş” sau mai pe înţeles, în 
colivia de sticlă şi de acolo contemplă lumea, dând la iveală 
capodopere. O astfel de persoană este Martina. Scriitoarea, artista 
Melania Cuc, îi împrumută din trăsăturile proprii şi-i îngăduie să 
evolueze, aşa cum îi trăsneşte acesteia prin cap, de fapt, scrierea e un 
fel de introspecţie în faţa oglinzii. Sunt scriitori care procedează aşa, 
creând unul sau mai multe personaje care sunt un fel de alter-ego al 
lor. Iată şi cum o descrie Melania Cuc pe Martina: 

“Ea este  ca o figurină de fildeş pe o tablă imensă de şah. Un 
pion. De ce nu, nebunul sau poate,  regina. Totul ţine de punctul din 
care o priveşti”.  

Periplul Martinei printr-o veche mănăstire cisterciană, acum 
ajunsă muzeu şi casă de licitaţie pentru obiecte vechi, constituie un 
bun prilej pentru eroină de a face o călătorie iniţiatică prin sine, 
atentă la fulguraţiile amintirilor şi imaginilor care se suprapun ca într-
o peliculă de 16 mm, pe retină, cu oameni şi locuri, cu întâmplări şi 
vorbe memorabile care i-au marcat existenţa. Imaginile se succedă, 
fără ca ea să le cheme ori să le alunge. Incidental, ne lovim şi de alte 
nume şi personagii legate de viaţa ei. 

Imaginaţia bogată a Martinei lucrează în mănăstirea-muzeu şi ea 
trăieşte o experienţă stranie, călătorind în timp, împreună cu Johanes 
de Herseny,  “legendarul şef al soldaţilor cruciaţi, pe capul căruia, 
Regele însuşi pusese, la schimb, o găleată de aur, atunci, în vremea 
prigoanei din toamna ploioasă a anului 1307. Johanes intrase de 
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tânăr în Ordin, unde s-a  dovedit a fi fost fără milă pe câmpul de 
bătaie, călugăr smerit în mănăstire; vrăjmaş de moarte duşmanilor 
lui Hristos  şi  de o bunătate fără margini faţă de soldaţii din 
subordine”.   

Martina, transpusă în trecut, trăieşte senzaţii ciudate alături de 
acest cavalet cruciat, întors din istorie, pe care ea îl primeşte cu 
dragoste în mintea, sufletul şi fiinţa ei, sensibilizate de boală şi de 
imaginaţia bogată cu care a fost înzestrată. Senzaţiile sunt atât de vii 
şi de clare încât devin aproape palpabile. “Dar, este sigură! Johanes 
de Herseny a fost acolo, o clipă!!!  A cuprins-o de după umeri. A 
ridicat-o pe braţe şi, ea a simţit în carne, cum îi intrau toate zalele 
din tunica lui croşetată în fir metalic. Până şi punctele de sudură din 
platoşa de luptă cu Leul Deşertului,  femeia modernă le-a simţit clar, 
ba, chiar i-au lăsat urme vizibile  pe umeri, pe braţe, în locul care a 
mai scăpat de rănile fără leac, între  mânecile bluzei  tighelul 
mănuşilor lungi până la coate. 

Martina şi-a recunoscut bărbatul, de cum, acela i-a atins fruntea 
cu buzele. Reci ca de gheaţă.  

Ea nu s-a ferit şi respiraţia lui i-a geruit sânii, a trecut peste gât, 
în sus, până la ureche. 

Stafia cavalerului cruciat închis în sarcofagul aşezat în sanscrită, 
i-a sărutat  gura, buzele date cu ruj franţuzesc în exces. 

Ea ştie că a fost doar o umbră a Vieţii trecute. O hologramă 
poate.” 

Elementul fabulos introdus de autoare este risipit de realitatea 
imediată care o trezeşte din visare. 

Intrăm, prin intermediul autoarei, într-o lume în care arta veche, 
colecţia, simţul estetic, dar şi trendul actual îşi dispută întâietatea, 
licitaţia de obiecte vechi tinde să devină un eveniment monden, 
născător de dispute, etalarea cu nonşalanţă şi trufie a puterii şi 
bogăţiei, pasiunea aproape vicioasă pentru lucruri, jocuri de orgolii 
deşarte şi mult, mult teatru, în înţelesul peiorativ al cuvântului. Este o 
lume artificială, de film regizat de mai mulţi regizori, fiecare cu 
părerea lui, în care intrăm curioşi să vedem ce se întâmplă. O 
atmosferă propice discuţiilor artificioase, sterile, despre artă,  între 
oameni care, prea puţin se pricep. Însă Martina este specialistă în artă 
veche. 

“Vitraliul este doar un simulacru de artă veche, comandă sută la 
sută contemporană şi în care  artistul a adus în colajul modernist, şi 
câteva fragmente  de sticlă veche de Boemia. 
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Martina este specialist în Istoria Artei, recunoaşte îmbinarea 
artificială dintre detalii. Ştie pe de rost fiecare centimetru pătrat şi 
din zidăria care sprijină fereastra, legă între ei, pereţii groşi de mai 
bine de cinci palme de om. 

Ar trebui să se simtă confortabil aici, unde este tihnă. Este linişte. 
Ea caută, adulmecă. Nu știe ce, nici pe cine”. 
Taina locului în care se află îi dă târcoale precum o leoaică 

flămândă, adulmecând-o. Şi femeia intră în acest joc fascinant al 
cunoaşterii. Un fenomen ciudat o stăpâneşte şi ea nu i se poate 
împotrivi, ci se lasă în voie: “Ochi nevăzuți, mâini care nu există, 
amprenta unei fiinţe demult  dispărute ea le simte ca pe o densitate 
aparte, ca pe o formă umană alcătuită din aer. În rest este linişte. 

Nu, nu este vorba de jocul sinistru de-a viața și de-a moartea, de-
a ,,hoţii şi vardiştii”. Este Soarta, Destinul, Carma...” 

Trăirile personajului feminin din “Vara leoaicei”  sunt 
paroxistice, aflate la limita dintre fabulos şi real, un fel de oniro-
luciditate căreia îi cade pradă. 

Dincolo de orice experimentalism, de narativism fără substanţă 
care se practică în epicul modern, printr-o logoree sterilă, impregnată 
de trivialităţi şi de vulg,  proza Melaniei Cuc este o construcţie 
solidă, care se înalţă semeţ, pe o temelie trainică şi  cu mijloace de 
expresie variate, atractivă, cu capacităţi de vizualizare, bogată în 
conţinut şi cu parfum de clasicism, deşi a survolat şi spaţiile prozei 
contemporane. O notă de specificitate este adusă de un oarecare 
lirism în accepţia tradiţională a cuvântului, care trădează 
sensibilitatea artistului plastic, a iconarului pe sticlă şi mărgele, dar şi 
inefabilul poeziei de care autoarea nu este străină. 

Martina este un personaj cu un aer exotic, nonconformist, care 
“aude Viaţa cum clocoteşte, cum curge bezmetică pe lângă dânsa. Nu 
îi pasă. Nu îi mai pasă! Ea îşi trăieşte experienţa solitară, ca în 
naştere, ca în moarte. Numai degetele-i tremură sub ţesătura de 
danteală în culoarea tutunului”. 

Un personaj verific, foarte interesant de urmărit în evoluţia lui 
epică. Ea şi-a propus să meargă până la capăt în boală ca şi în 
sănătate, aşa cum precizează autoarea. 

Încă din momentul în care păşeşte pe sub portalul fostei abaţii de 
călugăriţe, Martina, intră în alt timp, în care totul pare ireal de 
adevărat, fantoşele prind viaţă şi chiar îi vorbesc, îi transmit ceva, 
poate şi atmosfera încărcată de spiritualitate şi veşminte vechi, de 
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platoşe  cu zale şi coifuri grele îi sugerează scene întâmplate într-un 
alt timp, poate într-o altă viaţă. 

“Ca îndrăgostită pentru prima oară, ea pipăie aerul care a stat 
martor, între ei doi, îşi închipuie iubirea care i-a unit peste cele opt 
veacuri distanţă. Atemporal şi mistuitor. Fenomenul a ţinut mai puțin 
de o secundă. Reverberaţie a unei magii venite dintr-o altă lume. O 
lume  mai rea, sau mai bună”. 

Şi pe acest fond, dedublarea personajului este inevitabilă. Se simte 
altcineva, o străină în propriul trup. În chip cu totul bizar, acum 
înfloreşte în ea şi sentimental iubirii, indus tot de fabulaţiile sale: 
     “Sigur nu mai este sloiul de gheaţă, frigida  de care au fugit cei 
câţiva amanţi,  bărbaţii pe care i-a pripăşit în casa şi patul ei pentru 
o noapte.  

Până azi nu a dat doi bani pe dragostea adevărată. 
Acum, brusc, iubirea i-a pus gheara în gât. O sufocă. 
Este fericită şi terbil de tristă, ca o monedă cu două faţete. Ar 

vrea şi nu ar vrea să se scuture de frisonul nebănuit, aşa cum baţi 
colbul din pânza unei perdele”. 

În mod cu totul absurd, obiectul acestui subit sentiment trezit din 
somn precum dinozaurul din peştera milenară, este paznicul fostei 
abaţii devenită muzeu. 

Autoarea nu întârzie, pe acest fond incandescent, să brodeze 
istoria familiei Sâmbure, familie de viţă, dar scăpătată. 

Însăşi viaţa Martinei, proprietara unui loc straniu, numit “La 
Diligenţa”, este fabuloasă, mai bine zis, aventurieră, boemă, o femeie 
care n-a pus preţ deloc pe avere, şi-a vândut totul şi a lăsat bunicii 
invalide conacul de la Glodoasa, cu toate acareturile aferente. Ea şi-a 
urmat Visul, spune autoarea. Acela de a-şi deschide o galerie de Artă 
Medievală. Şi a reuşit să-şi deschidă un magazin de antichităţi, aşa 
cum văzuse odinioară în Provance. 

Pasiunea ei pentru arta veche o face să se simtă contemporană cu 
toate obiectele care au aparţinut cândva mănăstirii într-un timp 
nedefinit, şi chiar cu oamenii care au populat aşezământul monastic. 
În timp, Martina dezvoltă o atracţie inexplicabilă pentru sarcofagul 
unde se odihneşte cavalerul cruciat, căruia îi aduce în fiecare zi flori.  

“Trece pe sub portaluri, prin sanscrită, unde aşează crinul regal 
direct pe lespedea mormântului în care-şi  doarme somnul veşnic, 
cavalerul cruciat. 
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Nu o înspăimântă  atracţia aceea inexplicită.  Din contră, 
neverosimilul o excită, o întinereşte şi ea revine zi de zi, ca la o 
întâlnire secretă”. 

Tema nu este nouă în literatură. Nouă este abordarea Melaniei 
Cuc. Vădite transformări se petrec cu Martina în plan spiritual şi 
mental, ba chiar şi fizic: “De când a fost atinsă de înger, lumea sa 
materială  nu mai există. Nu o mai interesează decât holograma care 
i s-a suprapus peste viaţa reală. Cavalerul Johanes de Herseny”. 

În spaţiul acesta intim, cele două secole, al XIII-lea şi al XXI-lea, 
stau faţă în faţă. Martinei nu-i este greu să brodeze, în liniştea 
catifelată de sunetele mute ale orgii, poveşti despre domniţe şi 
cavaleri, despre organistul tânăr care a cântat odinioară aici. 

Uneori, scriitoarea îşi îngăduie să o numească pe Martina 
“Herseny”, ca într-o posibilă descendenţă medievală, înrudită cu 
familia cavalerului teuton de care se simte atrasă irezistibil. Vocea 
sângelui să aibă ecouri atât de depărtate? Posibil. 

Pe un cu totul alt palier se desfăşoară viaţa lui Andrei Prut, alias 
Craiul de Ghindă, un om care era “de toate câte ceva”, destin cu care 
se poate identifica orice ins din zilele noastre, un om dintr-o bucată, 
“care vorbeşte pe şleau. Nu regretă că nu s-a impus, că nu şi-a luat 
funcţii, nu a făcut avere din credite bancare. El este ce este, spirit 
liber, fără vise, proiecte sau griji pentru ziua de mâine. Când pune 
capul pe pernă, doarme foarte bine”. 
       Prin ochii lui vedem secvenţe din viaţa bunicii Olga Sâmbure, a 
fiicei sale  Eliza şi copilăria Martinei la conacul din Glodoasa, din 
care acum îi revenea şi lui o parte de moştenire. O adevărată saga cu 
elementele de fabulos absolute necesare, pe care Craiul de Ghindă, 
“prins în râşniţa amintirilor” – o deşiră molcom, cu exclamaţii 
înciudate şi nostalgice. 
        Iscusinţa Melaniei Cuc atinge cote maxime de măiestrie în 
descrierea exponatelor muzeului, dar şi în creionarea personajelor 
unde este cu adevărat magistrală. Autoarea s-a documentat serios 
pentru a oferi – prin intermediul acestui personaj – o frescă de epocă 
în care virtutea cavalerismului era sinonimă cu viaţa. În muzeu se 
află documente rare, codexuri cu scrieri străvechi,  manuscrise şi 
obiecte preţioase care au aparţinut cândva Ordinului Cavalerilor 
Teutoni, ori măicuţelor cisterciene. Şi în jocul de umbre şi lumini 
filtrate prin vitraliile mai înguste ca trupul unui copil, totul  este 
învăluit în mister şi taine care se cer descifrate. Acţiunea este 
antrenantă, plină de vioiciune, dinamică şi cu iz de policier, iar 
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cititorul este prins în mrejele poveştii. Încărcătura de energii existente 
aici  face parcă aerul să vibreze. 
        Şi dintre toate obiectele, Martina este interesată de un anume 
codex misterios care “este un înscris pe foiţa care-şi modifică 
structura la întuneric şi la lumină. Este o taină ce nu va fi descifrată 
decât prin punere în oglindă cu  textul ,,martor” şi pe care, Johanes 
de Herseny l-a ascuns de frica inchizitorului.” 
        Faptul că Martina se simte legată prin spirit de omul care a 
migălit la acest Codecs Anonimus, nu mai e de natură să ne 
uimească. Fiecare se simte la un moment dat atras şi legat cu fire 
invizibile de un obiect sau persoană care au existat odinioară.  
        Şedinţele la terapeut sunt doar pretextul pentru a completa ceea 
ce lipseşte din poveste dar şi pentru a sublinia măiestria narativă a 
autoarei. 
        În rest, pe tot parcursul scrierii, întâmplările au iz de magie. 
Melania Cuc reînvie în pagini o lume în ruină, o lume putredă, 
mucegăită, cu sentimente de faţadă, o lume a convenienţelor, a 
falsului şi a reclamelor ţipătoare şi agresive. O lume în care omul, 
nemaigăsindu-şi locul şi rostul, se alienează. 
        O figură cât se poate de pitorească este bătrâna Olga Sâmbure, 
aproape centenară, rămasă la conacul din Glodoasa, cu tabieturi şi 
veşminte din secolul anterior, dar cu aceeaşi autoritate de stăpână 
asupra casei ruinate. 

    “În stânga şi de-a dreapta Olgăi Sâmbure sunt numai umbrele 
mucegăite, ce se înghesuie, ies din trecut cum ies culorile dintr-un 
covor spălat prea mult. 

    Nici unul dintre personajele care i-au marcat, într-un fel sau 
altul viaţa, nu mai există. În casa mare şi părăginită a rămas ea şi 
samovarul.”(…) “Olga îşi trăieşte clipa prezentă cu intensitatea 
celui aflat pe patul de moarte”. 

Trebuie remarcată iscusinţa extraordinară a autoarei de a 
portretiza şi de a descrie “o lume răvăşită de istorie şi de umbre 
neştiute”. Imaginile toate reînvie şi tablourile se succed cu 
repeziciune. Figuri de stil surprinzătoare şi bine plasate, sporesc 
frumuseţea scriiturii.  

Purtăm cu noi trecutul ca pe-o cocoaşă invizibilă.  
În singurătatea casei sale, Martina nu-şi poate opri gândurile să 

gliseze spre trecut, pe un palier în care Onkle, se obligă să aibă grijă 
de fetiţa rămasă fără părinţi. Efectul real-imaginar este atât de 
puternic încât totul devine confuz şi imaginile reale se estompează 
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făcând loc celor de pe  fondul amintirii. Amintirile trag după sine, 
senzaţii fizice şi stări de sete, de căldură ori de frig, trăirile devin 
foarte puternice, de parcă evenimentele  s-ar fi întâmplat în 
momentul acela. 

Sugestia întregului stelaj epic la Melania Cuc trimite la destinul 
creatorului, al artistului de cursă lungă, al consumatorului de artă care 
poate părea în ochii contemporanilor un om ciudat, cu totul diferit de 
ceilalţi.  

Conacul în care îşi trăieşte ultimele zile boieroaica centenară Olga 
Sâmbure, şi el în paragină, reflectă perfect starea bătrânei şi a 
umbrelor trecutului pe care ea, cu disperare le cheamă în faţa Craiului 
de Ghindă sosit acolo ca să-şi primească partea de avere ce i se 
cuvine. Faptul că el stă la capul muribundei nu e deloc întâmplător. 
Se zice că, de cine nu ţi-e drag, de acela ai să ai parte. Boieroaica, 
amanta tatălui său, din pricina căreia mama lui a suferit cumplit, este 
acum la mâna lui şi el ajunge s-o îngrijească şi să-i dea ultimul ajutor. 
E o situaţie destul de stranie, tragic-comică, dar ei se supun parcă 
destinului implacabil, după un ritual neştiut încă, în virtutea evoluării 
lucrurilor: „Situaţia nu este comică. Este tristă şi perfect posibilă 
pentru o poveste cu familii de boieri care nu au mai fost recuperate 
din filele unei istorii ca şi fără de memorie” – spune autoarea. 

Pe un alt plan care ţine tot de fabulos, de fictiv, se desfăşoară 
expediţia întreprinsă de Martina, doctorul Damian, Onkle Marck, 
Augustina prin grotele subsolului de „La Diligenţă” – în căutarea 
înscrisurilor şi obiectelor preţioase ascunse din vremuri imemoriale. 
Nu fără peripeţii însă. Lipsa de aer, de apă, sugerează inutilitatea 
demersului Martinei, angajată într-o activitate care o depăşeşte. Ce e 
îngropat, e bine să rămână acolo, între ziduri. Scenele sunt atât de 
neverosimile încât dau impresia realului, şi în aceasta constă 
măiestria autoarei: în a da viaţă ficţiunii, absurdului, aşa cum reiese 
din propriile sale cuvinte: „Un peisaj halucinant, ca o operă 
postmodernă în acvaforte”.  

Călătoria subterană în căutarea manuscriselor, prin subsolurile 
muzeului, devine o întoarcere iniţiatică în timp, până în vremea lui 
Saladin, în epoca medievală. De aici şi viziunile unor animale fără 
trup şi membre, care sunt gata să-i devoreze. Realitatea se 
estompează lăsând locul fanteziei, fabulaţiei, în care mumiile reînvie, 
animalele sălbatice îşi arată colţii, obiectele de tortură ale Inchiziţiei 
sunt gata să-şi folosească forţa pentru a-şi primi victimele. 
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După această expediţie – destul de periculoasă, în care-i 
îndemnase şi pe doctor şi alte persoane urmându-şi halucinaţiile, 
Martina avea să se interneze la spitalul de profil din oraş. O regăsim 
după numai o zi, proaspăt evadată, în cămaşă de noapte şi aproape 
desculţă, sărind gardul şi ducându-se glonţ la sala unde avea loc 
licitaţia. “Pentru tot drumul calvarului, al călătoriei mai mult sau 
mai puţin iniţiatice, după târâşul făcut  prin galeriile prăbuşite de 
sub fosta cetate,  fără să găsească nimic din comoara intuită, 
doctorul  nu era dispus să o ierte cu una cu două”.  

În cele din urmă, Martina găseşte singură metoda de terapie şi 
leacul pentru aşa-zisa ei schizofrenie: “Frica şi mila se vindecă prin 
Artă, iată, acesta este catharsisul meu”. 

De altfel, ea s-a împăcat cu sine în nopţile în care singurătatea o 
sugrumă şi-şi invocă cu glas tare cavalerul medieval ca să aibă cu 
cine conversa: “-O da, ştiu că m-am agăţat singură-n laţ. Dorinţele, 
gândurile mele s-au materializat şi acum, trăiesc cu halucinaţiile 
mele ca şi cu secvenţele unui  film din realismul magic. 

Important este să mă simt confortabil cu mine, cu tine! Sunt zile în 
care simt că-mi lipseşti fizic, dar şi altele, în care sunt prinsă în 
vârtej,  în vortex-ul care mă centrifughează. Mă aruncă la marginea 
lumii. Nu spune nimic! Îţi înţeleg situaţia ingrată”. 

Un destin neîmplinit, cu datorii care se doresc acoperite, din altă 
viaţă. Între ficţiune şi realitate, pânza de păianjen se întinde uşor, 
acoperind toate asperităţile. 

Onkle Marck – un personaj la fel de fascinant precum Olga şi 
Martina, vraci-vrăjitor, alchimist, matusalemic, sosit de curând în 
casa nepoatei, deţine şi el secrete ale familiei pe care vrea să le scoată 
la iveală la momentul oportun. 

Pătrundem în culisele colecţionarilor de artă, anticariatelor, o 
lume pe care s-a aşternut patina timpului dar care nu şi-a pierdut 
gustul pentru frumos, pentru valori autentice, piese rare şi colecţii, fie 
de mobilier, vestigii istorice, produsele arhitecturii religioase ori laice 
care trezesc ispita de a le poseda, obiecte vechi, cărţi, manuscrise, 
sigilii, incunabule, hărţi jerpelite, terfeloage diverse, înscrisuri 
sigilate şi parafate, de importanţă bibliofilă, tot ce poate însemna 
lucru de preţ căutat de specialişti sau amatori la licitaţiile publice. 
Evenimentele de artă din provincie se succedă, iar Martina este la 
curent cu toate licitaţiile şi expoziţiile. 

O galerie de personaje pestriţe, coborâte în lumea reală, părăsind 
himerele pentru bâlciul deşertăciunilor numit: lume, de la politicieni, 



 48

la femeia simplă, credincioasă, numită Augustina, care crede că tărie 
că este aleasa lui Iisus şi primeşte rănile sângerânde, la clanul 
ţiganilor cu puradeii lor, toţi se pregătesc de un Festival, un  
spectacol cu circărie, pelerinaj, turniruri cavaleristice, cu hram în aer 
liber, bal mascat cu veşminte medievale, toţi s-au pregătit pentru 
serbarea medievală care  implică toate categoriile de cetăţeni,  bătrâni 
şi copii, credincioşi şi necredincioşi, bogaţi şi săraci, fiecare venit cu 
un scop anume: fie a reînvia Patimile lui Iisus, fie a purta prapurii cu 
imagini religioase, fie a se distra sau a benchetui, ori chiar a face vreo 
cucerire nouă, iar autoarea ne descrie atmosfera în amănunt. Pare că 
se pregăteşte ceva nemaivăzut, nemaiîntâlnit, oamenii sunt cuprinşi 
parcă de o stare febrilă, în aer pluteşte misterul. Din păcate, nimeni 
nu ia în seamă rănile reale dobândite de Augustina, preocupaţi cum 
sunt, fiecare de propriile trăiri şi interese. Se împarte agheasmă dintr-
un butoi pântecos. Festival în regulă. Cu popor, cu adunătură – gloată 
amorfă – în concepţia Martinei -  care, din  spirit gregar, s-ar duce şi-
n prăpăstii, dacă vreunul le-ar arăta drumul. Aşteaptă dezlegarea la 
prescuri şi sarmale, căci, nu-i aşa, azi se dă de  pomană pentru toată 
lumea. Fumul din cădelniţă se ridică şi se împrăştie în patru vânturi. 
Doamne miluieşte! – de 12 ori, încă şi încă. 

“Poporul plânge. Poporul râde. Cel mai adesea este nepăsător şi 
joacă după cum i se cântă din strună. 

Prezenţa acolo a mai marilor Provinciei ar trebui să stârnească 
rumoare, dar de data asta, nu îi ia nimeni în seamă. Ritualul de 
fertilitate a gliei este în toi şi, comunitatea aceea  de agricultori la 
obârşie, îl perpetuează din generaţie în generaţie, ca pe un lucru ce 
trebuie făcut,  fără să te întrebi, la ce-ţi foloseşte. Ziua Nebunilor”. 

Un fapt care ţine de miracol dar şi de credinţă – sparge cu totul 
aparenta acalmie şi forfota mulţimii, atunci când Augustina, suită pe 
crucea cioplită în tei de Craiul de Ghindă, sângerează la mâini, pe 
locul unde odinioară s-au aflat cuiele răstignirii lui Hristos. Sângele 
crud al fetei fuzionează perfect  cu seva copacului ca şi când omul îşi 
trage seva din rădăcinile naturii create. Mulţimea intră-n delir, strigă, 
murmură, se închină, cade-n genunchi. Astfel de manifestări 
exterioare ale devoţiunii populare induc o stare de efervescenţă, de 
fervoare religioasă şi-n cei care cred şi-n cei nepăsători faţă de cele 
sfinte: “Augustina stă încremenită, cu pleoapele vinete, obrazul palid 
şi palmele amândouă rănite. Fata nu simte durerea răstignirii. Îşi 
imaginează că ea este tâlharul din dreapta lui Iisus, cel pe care 
Dumnezeu îl va primi sigur în Împărăţie. Ea vede nevăzutul,   simte 
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cum  soldaţii romani îi bat cuiele în palmele şi cum din tălpile ei, 
sângele curge ca o eşarfă din muselină purpurie. 

Durerea  este una  spirituală şi nu va trece cu analgezice”. 
 Pe măsură ce Augustina intră în transă şi are vedenii închipuind 

cohorte de legiuni romane, are loc şi transformarea Craiului de 
Ghindă, cel care, până la vârsta de 40 de ani nu făcuse mai nimic, 
acum parcă este alt om. Trezirea lui la o nouă viaţă începe cu rolul pe 
care şi-l asumă benevol, acela de purtător de grijă al boieroaicei Olga 
Sâmbure, pe care o poartă la Festival, să vadă turnirul, într-un landou 
unde aceasta agonizează. 

Onkle Marck alchimistul are o explicaţie faţă de fenomenul 
stigmatelor Augustinei: 

“-Fata aceea, Agustina,  este doar conductorul. Celulele animale 
şi celulele vegetale comunică între ele. Conştiinţa de sine…” 

Întâlnirea Martinei cu Craiul de ghindă care-o poartă în cărucior 
pe boieroaica Olga, nu e chiar un eveniemnt de neaşteptat.  

O casă situată în răscruce, o femeie aflată la răscrucea vârstelor, 
tânără încă, pusă pe descoperirea unui secret ascuns în firidele minţii 
sale. Martina – din adolescenta rebelă,  ajunsă o femeie de afaceri cu 
cont în bancă şi cu renume. Obsesia aproape maladivă pentru 
însemnul regal, pentru leul deşertului şi pentru leoaica sălbatică, 
constituie pentru Martina mobilul căutărilor sale în aşteptarea 
destinului care întârzie să-şi facă apariţia. Refugierea în trecut este 
unul din apanajele vârstei şi ale iluziei de independenţă pe care şi-a 
creat-o de-a lungul anilor.   

De fapt, prin apariţia Cavalerului Cruciat şi convorbirile dintre el 
şi Martina,  autoarea reiterează mitul Luceafărului şi povestea lui 
tristă, cu pământeana Cătălina care preferă lumea de lângă ea, decât 
lumea celestă.  

Cumpărarea leoaicei de la circul ambulant şi a puiului ei pe care 
tocmai îl fătase, apoi cumpărarea întregului circ pe care l-a amenajat 
în casa de la răscruce, sunt, desigur, cele mai excentrice întreprinderi 
ale Martinei, în amintirea primei sale nopţi de dragoste cu dresorul de 
lei, în urmă cu mai bine de douăzeci de ani. Un fapt fără precedent, 
dar care, la nepoata boieroaicei, devine cât se poate de firesc. Vine un 
timp când toate lucrurile care par absurde, îşi găsesc matca şi trec, 
firesc, în starea lor dintruînceputuri. 

Punctul culminant al romanului, intrarea Martinei în cuşca 
leoaicei este bine realizat de autoare. Om şi fiară într-o confruntare 
teribilă. Doar ca femeia să-şi demonostreze sieşi şi celor din jur că 
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poate stăpâni fiara. E o scenă cutremurătoare şi, pe de altă parte, 
puţin comică. Dresorul, bătrâna Olga,  Augustina proaspăt devenită 
mistică, Onkle Marck, oamenii circului toţi, stau cu gura căscată să 
privească încleştarea dintre om şi animal. Martina pare drogată. 

Noua aventură prin catacombele imobilului are un sfârşit tragic: 
Oncke Marck nu mai rezistă şi-şi găseşte moartea,  iar Martina este 
scoasă  rănită, de sub dărâmături.  

Finalul are loc în conversaţiile gloatei, care se vor filozofice şi  
comentează moartea circarului păzit de leoaica credincioasă. 
Accidentul din subteran are ca urmare rănirea gravă a Martinei şi 
spitalizarea ei. Peste toate, supravieţuind în chip miraculos, centenara 
Olga Sâmbure, în spital, este vegheată de Augustina cu devoţiune.  

Melania Cuc ştie să creeze în chip uimitor această lume, la graniţa 
realului cu meta-realul. Dar, în chip deosebit, autoarea ştie să 
creioneze personaje autentice. Cartea este pur şi simplu molipsitoare. 
Te virusează plăcut şi te abandonezi ei cu voluptate, fără să mai cauţi 
motive în plus. Te laşi în voia lecturii, pur şi simplu. 
      Nu doar prin cele peste 25 de volume tipărite, atât de largă cât şi de  
scurtă respiraţie, nu prin publicistica sa, ori munca redacţională depusă  
la reviste de prestigiu, nu doar prin tablourile şi icoanele pe sticlă, pe care,  
cu un har uimitor le realizează, dar prin întreaga sa atitudine, Melania Cuc  
s-a impus şi şi-a creat un nume şi un loc sigur în galeria oamenilor de  
cultură şi artă români contemporani, cu deschidere amplă în lume.  
Dar prin recentul roman, “Vara leoaicei”, Editura Zip Bucureşti,  
şi-a dat înalta probă a măiestriei scriitoriceşti şi o bună dovadă  
a calităţilor ei narative.  

 
 

23 octombrie 2011 
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DRAMATURGI CONTEMPORANI - PIESE  DE ACTUALITATE 
 

ROSTIREA DE SINE ÎN DIVERSE IPOSTAZE  
 

Lansarea cărţii: “Miniona” – piesă de teatru în trei acte, de Ioana 
Stuparu,  la Biblioteca Metropolitană “Mihail Sadoveanu”,  Sala 
Mircea Eliade, Bucureşti, 19 octombrie 2011 
 
 
 Printre evenimentele culturale de însemnătate istorico-educativă dar 
;io memorialistică, desfăşurate în luna octombrie şi  găzduite de Biblioteca 
Metropolitană Mihail Sadoveanu Bucureşti, a avut loc în ziua de 19, în Sala 
Mircea Eliade,  lansarea volumului de teatru “Miniona” al Ioanei Stuparu, 
dramă în trei acte, Editura Arefeana, 2011.  
 Este îndeobşte cunoscut, faptul că nu toţi oamenii conştientizează că, 
prin propria lor persoană, prin simpla lor prezenţă, chiar dacă pasivă, prin 
viaţa şi activitatea lor, indiferent de resortul care îi susţine ori scoate la 
suprafaţă,  participă la făurirea unor acte istorice. Abia când evenimentele îşi 
pierd din incandescenţa lor, ei îşi dau seama că au avut şansa/ori neşansa de 
a participa la un eveniment care le-a schimbat, fără doar şi poate viaţa. Şi că 
acest eveniment devine pentru ei, un reper important, un prag trecut, fie cu 
uşurinţă, fie mai anevoie, în funcţie de datele fiecăruia. A fi contemporan 
unor evenimente istorice, înseamnă a ţi le însuşi precum şi a lua atitudine 
faţă de ele. Şi scriitorul a avut întotdeauna misiunea de a participa, fizic ori 
spiritual la viaţa cetăţii, luând act de fiecare eveniment şi transfigurându-l în 
pagini autentice. El este de fapt, porta-vocea Cetăţii. Poate că nu 
întâmplător, lansarea volumului a avut loc în preajma zilei de naştere a 
autoarei, pentru ca bucuria să fie deplină. 
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 Evenimentul lansării cărţii de teatru a Ioanei Stuparu, “Miniona”, 
vorbeşte tocmai despre acest reper, Revoluţia din decembrie 1989,  prin care 
am trecut cu toţii, ca un examen major pe care unii l-au promovat, alţii nu. 
Întrunirea de la Biblioteca Metropolitană a fost pentru toţi participanţii o 
întâlnire de suflet, o adevărată sărbătoare a spiritului. Printre invitaţii de 
onoare, s-au numărat: distinsul poet Radu Cârneci, dramaturgul şi 
romancierul Emil Lungeanu, poetul şi romancierul Mihai Antonescu, 
scriitorul şi editorul Ion C. Ştefan, scriitorul şi criticul literar Geo Călugăru, 
poeta Florica Gh. Ceapoiu, poeta şi traducătoarea Paula Romanescu, 
scriitoarea Teodora Moţet, poeta Victoria Milescu, directorul fondator al 
revistei Climate Literare - scriitorul Ion Iancu Vale, critic de artă şi 
profesoară de română Steliana Neagu, poetul Petru Solonaru, scriitorul 
Theodor Răpan, Preşedinta Ligii Scriitorilor Filiala Bucureşti - Elisabeta 
Iosif, epigramistul Gheorghe Grosu, scriitorul şi editorul Ion Gabriel Puşcă, 
doamna Maria Anghel, reprezentantă a Publicaţiilor ARP înfiinţate de 
regretatul scriitor Artur Silvestri, poeta Elena Ionescu, scriitorul Gheorghe 
Marin, poetul Sorin Arbănaş, scriitorul Dorian Ionescu Pascal, poetul Mircea 
Popescu, dramaturgul George Enache, scriitoarea Marilena Caraghiaur şi 
alţii. 
 Piesa de teatru a fost primită cu multă căldură de către cei prezenţi şi a 
fost o invitaţie la lectură şi aprofundare a textului, dar şi de meditaţie 
profundă asupra unor evenimente care s-au petrecut cu mulţi ani în urmă, 
despre care nu se ştie încă totul, dar se mai pot afla sau broda istorioare 
despre ele. Nimeni nu a trecut indiferent pe lângă mişcarea de masă care a 
fost în decembrie 1989, decât dacă era de vârstă prea fragedă, ori nu erau în 
deplina capacitate fizică. Oricum, cei tineri şi foarte tineri, din amintirile  
părinţilor sau rudelor, şi-au putut face deja o impresie veridică asupra a ceea 
ce a fost. Ei au cules impresii peste impresii din trăirile celor mari şi şi-au 
făurit povestea de mai târziu. 

În acest sens, cartea Ioanei Stuparu poate fi considerată o mărturie-
document, scrisă cu acurateţe, cu sinceritate, cu har şi multă responsabilitate. 

În alocuţiunile lor, vorbitorii au scos în evidenţă multiplele însuşiri ale 
scriitoarei Ioana Stuparu, în aproape toate domeniile literaturii: poezie, 
schiţe, nuvele, roman de largă respiraţie, în trei volume (“Oameni de nisip”), 
meditaţii spirituale, poveşti pentru copii, poezii pentru copii, cronici literare, 
portrete, omagii, întrunite într-o carte admirabilă: “Cuvinte de mătase”, şi  
iată, acum, talentul de dramaturg ţâşnit din adâncurile fiinţei sale sub forma 
unor piese de teatru. Ioana Stuparu ştie să preţuiască valorile culturii 
româneşti şi universale. Ea dă dovadă de o gentileţe şi o generozitate rare, 
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atunci când scrie despre alţii sau îi promovează pe confraţii scriitori şi poeţi 
mai tineri. 

În microprefaţa la volum, scriitorul şi editorul Ion C. Ştefan, de la 
Editura Arefeana, o prezintă astfel, creionând în câteva tuşe subiectul piesei: 
“O NOUĂ ABORDARE: Afirmată ca prozatoare, ziaristă şi critic literar, 
doamna Ioana Stuparu incearcă acum, cu succes, să scrie teatru. Titlul 
piesei Miniona se potriveşte de minune cu mărirea ei şi cu tematica aleasă. 
Poate fi un teatru radiofonic şi de spus pe scenă, intr-un spaţiu restrâns, cu 
un număr mic de personaje. Este ceea ce, în proză, s-ar numi schiţă, 
prezentându-ne, cu talent şi umor, o singură secvenţă din viaţa unei fabrici 
de textile. 

Pe vechiul director, un om capabil, drept şi corect, muncitorii îl 
alungaseră, fiindcă aşa se obişnuia după 1989, adică o schimbare cu orice 
preţ, fără ca oamenii să se gândească la consecinţe. Şi, în locul lui, 
ministrul de resort a adus o Minionă: o doamnă micuţă de statură, elegantă, 
potrivită poate pentru alte îndeletniciri, dar nepricepută la industria textilă 
şi la conducerea unei fabrici. Abia 
atunci lucrătoarele şi funcţionarele îşi dau seama că Miniona nu este femeie 
potrivită la locul potrivit şi hotărăsc s-o schimbe. Cum procedează? Mai 
întâi 
printr-o grevă japoneză, apoi prin grevă generală, prin ocuparea biroului 
directoarei şi deplasarea întregului colectiv revoltat la Bucureşti, unde 
ministrul, forţat de imprejurări, aprobă schimbarea Minionei şi înlocuirea 
cu un om din fabrică. 

Dar, lovitură de teatru in final: pe poarta unităţii apare tot fosta 
directoare… Surprize şi ipoteze… Un teatru care rămane deschis chiar şi 
după lăsarea cortinei, cum insăşi viaţa ne oferă uneori surprize… O piesă 
bine gândită şi scrisă cu talent.  
 Scriitorul Geo Călugăru a subliniat faptul că Ioana Stuparu “a luat în 
stîpânire un nou tărâm literar: teatrul”. 
 Petru Solonaru într-o scurtă “Deschidere de cuvânt” – a rostit printre 
altele,  o butadă proprie: “Începând prin a rosti murmurări, cartea de faţă 
încheie în a murmura o rostire”. 

Florica Gh. Ceapoiu, a făcut o analiză temeinică piesei de teatru, 
subliniind printre altele calităţile epice şi dramaturgice ale Ioanei Stuparu:  

“Înzestrată cu o capacitate dumnezeiască de armonizare a cuvintelor, 
Ioana Stuparu şi-a ocupat locul printre cei aleşi, cucerindu-ne inimile prin 
harul său de povestitor, astfel că, după ce realizezi lectura măcar parţială a 
unora dintre creaţiile sale: Clipa de lumină, Editura Miracol, 2001 
(romanul de debut), trilogia Oameni de nisip, Editura Amurg Sentimental, 
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2006 sau Grădina care s-a suit la cer, Editura Florile Dalbe, 2007 (proză 
scurtă), constaţi cu plăcere că ai pătruns într-un univers inedit, aparţinând 
celei mai sincere şi sensibile scriitoare – fire nobilă şi suflet deschis, de 
adevărată creatoare. 

Posesoarea unui filon puternic de sevă epică; atentă şi receptivă la 
viaţa înconjurătoare, la istoria neamului, la legendele populare şi la 
obiceiurile strămoşeşti; înzestrată cu o putere aproape paranormală de 
percepere şi vizualizare a vibraţiilor pământului şi oamenilor, Ioana 
Stuparu ne surprinde cu viziunile sale artistice şi limbajul colorat cu 
regionalisme, utilizat deseori, desprinse dintr-o lume a satului românesc, pe 
care majoritatea dintre noi, orăşenii, nu am întâlnit-o decât în literatura 
marilor clasici. Conştientă de acest lucru, Ioana Stuparu încearcă şi 
reuşeşte cu succes să conserve, între coperţile cărţilor sale, adevărate 
comori de spiritualitate românească”. 

Florica Gh. Ceapoiu o vede pe Ioana Stuparu împărţită între 
“Bunătate faţă de semeni şi dragoste pentru Dumnezeu”, ceea ce este 
perfect adevărat. 

Actriţa Doina Ghiţescu, o prietenă fidelă a Bibliotecii 
Metropolitane şi a Ligii Scriitorilor din România, Filiala Bucureşti, a citit în 
felu-i cunoscut, câteva fragmente din piesa “Miniona” spre deliciul 
auditoriului. 
      Şi ceilalţi vorbitori au subliniat talentul de dramaturg, de subtil 
umorist şi de creator de suspans al Ioanei Stuparu, care reuşeşte să 
construiască scene viabile cu personaje emblematice ale sfârşitului de veac 
XX din ţara noastră, într-un moment cheie al evoluţiei istorice, şi anume, 
căderea regimului comunist şi consecinţele imediate ale acestui act 
revoluţionar. Prin felul cum surprinde personajele, reacţiile lor în momentul 
crucial al mişcării istorice care a avut loc în iarna anului 1989, autoarea 
scoate în evidenţă tarele sistemului comunist şi ale oamenilor politici din 
acea perioadă, trăsături care ies la iveală spontan, caracterizând principalele 
tipologii existente: secretarul de partid, cadrele de conducere, muncitorul de 
rând, funcţionarul, noua structură creată ad-hoc, cu oameni nepotriviţi, 
bazată pe simpatii şi nepotisme. 
     Vechiul sistem de conducere cu secretarii, preşedinţii, 
vicepreşedinţii şi executanţii lui, deşi şubrezit de multă vreme, pare că nu 
doreşte să cedeze locul unuia nou. Aşa cum se întâmplă peste tot, îndeobşte. 
Înlăturarea brutală a lui este iminentă. Cu toate acestea, uneori, schimbarea 
este nefastă şi ea pune frâne dezolvării economice a producţiei de textile dar 
şi relaţiilor armonioase dintre lucrători şi conducere ori dintre lucrărtorii 
înşişi. 
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     Condeiul autoarei este necruţător şi obiectiv, radiografiind starea de 
fapt a lucrurilor într-o unitate de producţie românească unde oamenii s-au 
săturat de ordine, de teroarea psihică exercitată de partidul în funcţie şi 
doresc libertatea spirituală, libertatea de cuvânt, de presă, de a se exprima 
creativ,  mai mult decât orice. 
 Ioana Stuparu construieşte situaţii şi personaje veridice, pornind de la 
realitatea în sine, în care putem recunoaşte evenimente, întâmplări şi 
persoane ştiute. Textul poate fi interpretat paradigmatic sub aaspectiul unei 
oglinzi care reflectă starea de fapt. Universul trăirilor personajelor este unul 
obişnuit şi doar în momente de criză ies la iveală unele trăsături de caracter 
pe care nu le-ai fi bănuit. 
Principiile de viaţă pe care le defineşte şi demască autoarea, sunt şi ele, 
foarte cunoscute. Intriga este bine întreţesută, iar punctul culminant, 
alungarea directorului întreprinderii – pe criterii anarhice, este bine zugrăvit,  
într-o scenă dinamică, având dialoguri alerte, spumoase, pline de suspans. 
Piesa este construită pe stelajul microromanului „Tovarăşi de ultimă zi”, 
apărut la Editura Dacoromână, Bucureşti, 2010, a aceleiaşi autoare,  în care 
atmosfera care precede revoluţia este aceea a iminenţei unei schimbări. Dar 
nu toate schimbările aduc bine în viaţa oamenilor. Orizontul de aşteptare 
este imens, fervoarea e uriaşă, dar după o vreme în care se comit fel de fel de 
erori, se constată că nu s-a schimbat mai nimic în mentalitatea comună şi că 
aşteptările au fost înşelate. Acesta ar fi mesajul piesei. 
 Tematica, de largă circulaţie în ultimele două decenii, situaţiile 
similare pe care autoarea le înfăţişează le recunoaştem cu uşurinţă, pentru că 
au fost generalizate în perioada care a premers evenimentelor din decembrie 
1989 şi apoi, imediat în anii de după. Personajele sunt  fixate într-un sistem 
închistat, cu mentalităţi încartiruite, şi e foarte greu să schimbi aceste 
mentalităţi imediat. E nevoie de ani de zile de adaptare şi transformare a 
omului. Răsturnarea de situaţie a adus doar unora profit. Celor mai mulţi, le-
a înrăutăţit situaţia materială şi mai ales, socială. În schimb, apar personaje 
care, peste noapte se trezesc “în frunte”, dreptul primului care loveşte cu 
piatra-n geam,  intră samavolnic şi  se instalează confortabil în fotoliu, ca 
apoi să   ţină cu dinţii de el şi să nu mai dorească să cedeze puterea. Clişeu 
frecvent în viaţa reală, redat în lietartură în diferite modalităţi de exprimare. 
 Nu trebuie să privim prea departe de “grădina noastră”. E destul să 
aruncăm o privire pe lângă casă şi vom recunoaşte situaţii identice ori 
asemănătoare.  
 Ioana Stuparu a părăsit, prin ultimele sale scrieri, “Tovarăşi de ultimă 
zi” şi “Miniona”, fermecata lume a satului cu tradiţiile şi obiceiurile lui, de 
care este intim legată cu fire freatice, chiar după zeci de ani de când a plecat 



 56

de acolo, pentru a păşi în viaţa citadină în care s-a încadrat perfect în scurtă 
vreme, fără să părăsească filonul din care se trage şi care-i furnizează, hrana 
spirituală, s-a transmutat cu întreg bagajul lingvistic şi stilistic în lumea, nu 
cu totul străină, a urbei. Aici a întâlnittoate situaţiile şi caracterele, 
amplificate de tentaţiile şi privilegiile pe care ţi le oferă mediul citadin. O 
lume în care uşor te poţi pierde, la propriu şi la figurat. Dar, lucrul cel mai 
grav, o lume care-şi pierde busola, principalele repere, şi vai, e în primejdie 
de a-şi pierde şi sufletul. Scriitoarea trage în acest sens, un semnal de 
alarmă.  
 Dialogurile sunt cât se poate de autentice şi ele au darul de a 
caracteriza personajele: fie lucrători din fabrică, fie parveniţi, fie noile cadre 
de conducere, fie noii şefi de partide care nu şi-au clarificat şi definit încă 
poziţiile politice şi sunt cameleonici. Se zice că un om poate fi judecat după 
primele 12 cuvinte pe care le rosteşte. În piesa Ioanei Stuparu, oamenii se 
autodefinesc după primele replici. 
 Ioana Stuparu nu pregetă să-şi afirme prin această piesă Crezul 
artistic, să se rostească pe sine în diferitele ipostaze în care ar putea fi pusă 
de viaţă. 
 Impactul pe care l-a avut mişcarea generală din decembrie asupra 
marii majorităţi a populaţiei României, răsunetul de care s-a bucurat în 
întreaga lume, ecourile pe care le-a trezit în inimile românilor din Diaspora 
care în primii ani s-au grăbit să se reîntoarcă ori au venit cu ajutoare 
materiale în ţară, pe meleagurile de unde plecaseră, la vetrele lor, dovedeşte 
faptul că acest eveniment nu a trecut neobservat. 
 Scriitorii şi eseiştii, reporterii, jurnaliştii, pe diverse voci, au comentat, 
în felul lor evenimentele de atunci, dar şi cele care au urmat. Amplele 
mişcări de stradă, victimele care nu au încetat să-şi dea obolul pentru aşa-
zisa libertate, stau mărturie în arhive, dar şi în sufletele familiilor lor. 
 Iluminată de propriile raze care se răsfrâng precum aura pe fruntea 
celor cu inima curată, Ioana Stuparu a închipuit o poveste bazată pe fapte 
reale, care, în accepţia multora dintre cei care au fost prezenţi la întâlnirea 
prilejuită de lansarea cărţii, va sta drept mărturie în Timp. Aici e vorba şi de 
memoria lucrurilor decisive. Este semnificativ tot ceea ce e menit să nu se 
uite. Ori, evenimentele acestea, în pofida dramatismului lor, nu trebuie 
uitate, nu avem dreptul să uităm nimic,  ci trebuie aduse în atenţia, mai cu 
seamă a tineretului, ca să ştie şi să tragă concluzii despre felul cum au 
descurs lucrurile şi cui îi datorează libertatea de exprimare, dreptul de a fi 
socotiţi cetăţeni liberi, capabili să-şi făurească destinul, acolo unde vor. 
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 Reiterând la scară mică evenimentele decembriste, autoarea trecându-
le prin propriul filtru mental şi sufletesc, le conferă o însemnătate deosebită, 
istorică şi sentimentală.  
 Ecoul evenimentelor din decembrie 2011, după 22 de ani pe care, noul 
regim îi va împlini doar peste două luni, nu s-a stins şi nu se va stinge atât de 
uşor. Dovadă aceste scrieri de prestigiu ale unor oameni cu conştiinţa netedă 
şi cu responsabilitatea morală de a consemna Adevărul. 
 De fapt, cea mai mare însuşire a Ioanei Stuparu este aceea de a aduce 
lumină şi bucurie în suflete, de a-şi împărţi monadele sufleteşti cu semenii 
ei, fără nici un dram de invidie ori răutate. Dacă ar fi să i se dea un nume, 
nici un altul nu i s-ar potrivi mai bine decât Împărţitoarea Luminii. De 
câteva crâmpeie din această Lumină de sine, ne-am bucurat şi noi, de câte 
ori i-am citit cărţile ori am avut prilejul de a o îmbrăţişa pe viu, cu cea mai 
mare afecţiune. 
 Unul din oamenii cu o conştiinţă responsabilă şi cu o morală fără 
cusur:  Ioana Stuparu. Care a oferit încă o dovadă, o mărturie, un Crez, o 
Clipă de lumină, o Clipă de graţie, ce se pot transforma în clipe eterne. 
 
 SFÂNTUL MARE MUCENIC DIMITRIE 
 Izvoditorul de Mir, 2011 
 
  
DATE DESPRE AUTOARE:  
 
IOANA STUPARU 
 
• CLIPA DE LUMINĂ, Editura Miracol, 2001, roman de debut. 
• OAMENI DE NISIP, Editura Amurg Sentimental, 2006, roman-trilogie. 
Subtitlurile volumelor: Vol. 1 „Jurămantul văduvei”, Vol. 2 „Targu iala”, 
Vol. 3 „Lacrimi pe vatră”. 
• CARE S-A SUIT LA CER, Editura Florile Dalbe, 2007, proză scurtă. 
• CUVINTE DE MĂTASE, Semănătorul – editura online, 2009, cronică 
literară, exegeze, portrete, omagii. 
• TOVARĂŞI DE ULTIMĂ ZI, Editura Dacoromană, 2010, roman. 
 
Publicaţii în antologiile:  
 
În pas cu orologiul – 2003, Printre sfinte tăceri – 2004, Vioara din inima 
pădurii – 2004, Trepte de lumină – 2006, Proprietarii de visuri – 2006, 
Gânduri înstelate – 2004, Zenit aniversar – 2005, Auroră în amurg – 2005, 
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Viaţa ca un sonet – 2004, Parfum de liliac – 2007, Întotdeauna cu noi – 
2006, Noul Orfeu – 2008, Înţeleptul din America –2008, Mărturisirea De 
Credinţă Literară – 2008, Scriitori Români Contemporani – 2008, Cărticica 
Pentru Copii – 2008, Romanul Minima list – 2008, Mărturii tulburătoare (In 
memoriam Artur Silvestri) – 2009, Solidaritate şi Toleranţă – 2009, 
Antologia Sonetului Românesc (realizat de Radu Carneci) – 2009, Antologia 
de Poezie – 55 de poeţi 
contemporani – 2010, Personalităţi Române şi Faptele Lor – 2010, Fântâna 
cuvintelor (antologie de poezie bilingvă, romano-albaneză) – 2011, Boema 
’33 – 2011, Studii şi cercetări de dacoromânistică – 2011 etc. 
 
 
      _______ 
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OCTAVIAN CURPAŞ (PHOENIX, ARIZONA, SUA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ODISEEA EXILULUI ROMÂNESC ŞI ARGONAUŢII EI 
 

 
OCTAVIAN CURPAŞ,  „Exilul românesc la mijloc de secol XX”, Editura 

„Anthem”, Arizona, SUA , octombrie 2011 
 

Când începi să răsfoieşti o carte, o lume fascinantă ţi se dezvăluie 
treptat şi tu eşti poftit să pătrunzi în ea, pe măsură ce filele se întorc parcă 
singure. Ochiul atent al scriitorului surprinde instantaneu faţetele realităţii. 
Peisaje zugrăvite cu penelul artistului plastic, personaje de forţă dramatică, 
întâmplări reflectate-n oglinda lăuntrică, trecute prin filtrul scriitorului, toate, 
coagulate-n texte în care jurnalismul dă mâna cu proza realistă dar şi cu un 
lirism care te cuceresc imediat, şi-n care excelenţa autorului îşi spune 
cuvântul cu o voce cât se poate de fermă şi originală, dau un farmec aparte 
scrierilor, dar mai cu seamă, dialogurilor purtate de Octavian Curpaş cu 
unele dintre cele mai remarcabile personalităţi ale culturii universale. 
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Nu e de mirare, aşadar, că volumul de faţă, alcătuit din instantanee, 
poveşti cu tâlc, bine închegate, cu un stil cât se poate de original, exersat 
îndelung în jurnalism constituie un tărâm în care noi înşine devenim 
personaje principale, ori măcar martori discreţi. El se constituie, într-un soi 
de jurnal de pribegie al unor oameni care au trăit cea mai mare parte din 
viaţă, din varii motive,  departe de ţară. Personajul Nea Mitică, este un 
pretext pentru prezentarea unor aspecte ale vieţii economice, sociale şi 
culturale ale vieţii occidentale. 

Prozele sunt fragmentate în mici capitole, cărora autorul le-a dat câte 
un subtitlu pentru a sublinia esenţialul, mesajul transmis cititorului.  E un 
procedeu jurnalistic destul de răspândit. Simplele pretexte de conversaţie, 
devin, sub pana  autorului, poveşti de viaţă inedite, foarte interesante, 
aproape emblematice, despre viaţa şi experienţa celor care se hotărăsc să 
plece în exil şi să-şi făurească alt destin. Desprinderea de „grădina dulce” în 
care a văzut lumina, este pentru fiecare, destul de dureroasă. Ca element 
comun pentru cei din diaspora (nici nu se putea altfel!) – este dorul 
măcinător de suflet, care provoacă arşiţe mai usturătoare decât suliţele de pe 
cer. Umbre de tristeţe la amintirea locurilor dragi părăsite demult, surâsuri 
amare şi rictusuri timpurii, sunt dovezi ale rănilor – niciodată închise – pe 
obrazul încercat al omului care a îndrăznit să viseze la o viaţă decentă.  Câţi 
dintre noi n-au visat să ajungă în alte ţări pentru a-şi recăpăta demnitatea de 
om? 

Dar rănile lăuntrice nu se văd. Ele transpar însă, uneori, în chip 
neaşteptat, de regulă în faţa unor necunoscuţi, unor trecători grăbiţi, care 
slujesc drept duhovnici, confesori sau prieteni ocazionali în faţa cărora, e 
mai lesne să-ţi radiografiezi sufletul. Cei care le primesc, le iau cu ei ca pe 
un bagaj străin, ajuns niciodată la destinaţie. Poveşti în poveste. Poveşti de 
viaţă. Frânturi, crâmpeie de soartă. Averi neimpozitabile, comori de suflet. 
Împărtăşite, înjumătăţite, frânte precum pâinea la  Cina din urmă,  
neorânduite, nestivuite, întâmplări de-a valma care-ţi populează sufletul. 
Relatându-le, îţi uşurezi inima şi trupul. Statura ţi se îndreaptă, umerii nu 
mai par încovoiaţi. Răsfoind aceste file de trecut, observi că ele, pe undeva 
se aseamănă, au aproximativ,  aceleaşi elemente: naşterea într-un sat, loc 
neapărat mioritic, zbaterea pentru a-şi făuri un destin, hotărârea (grea) de a 
părăsi locul, casa, oamenii (lucrul cel mai dureros!) – înstrăinarea, dorul, 
închegarea unui alt destin şi – de cele mai multe ori – reîntoarcerea – atunci 
când nu mai e chip de trăit din pricina mrejelor dorului. 

De multe ori, întoarcerea e temporară, e doar pentru alinarea  setei şi a 
foamei de locurile ştiute şi părăsite, dar niciodată nu satură pe deplin, ci 
doar amăgeşte, aşa, ca o masă frugală atunci când îţi e o foame năprasnică.  
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De pus la o măsea e parcă şederea într-un sejour, într-o vacanţă în România, 
pentru cei plecaţi demult. Cu toate inconvenientele unui regim auster de 
viaţă, cum s-ar mai reîntoarce, să-şi afle sfârşitul -  lângă oasele străbunilor!  

Nu sunt vorbe în vânt. Sunt mărturii. Mărturii zguduitoare, 
pilduitoare. Puse în gura personajelor reale, poveştile, întâmplările, 
subiective, desigur, capătă o aură tragică pentru că protagoniştii nu se pot 
detaşa. Aici e nevoie de iscusinţa autorului canalizată pe subiect, la care se 
mai adaugă şi travaliul fanteziei acestuia, ori al altor personaje care intervin 
în poveste, fie direct, fie prin însemnări scrise demult şi oferite cu 
generozitate, pentru a rămâne în istorie ca pagini ale exilului românesc. 

Pe această plajă uneori însorită, alteori mohorâtă, dar niciodată pustie 
de oameni, Octavian Curpaş nu face altceva decât radiografiază destine 
pornind de la fapte reale în stil reporterier, adăugând caratele talentului său 
de neîntrecut povestitor şi interlocutor iscusit care ştie să „smulgă” 
extraordinarul din faptul banal, fantasticul din real şi chintesenţa din orice 
întâmplare, nu fără tâlc,  pentru cei care citesc ori ascultă. Istorisirile sunt 
antrenante, bine întocmite, iar cadrul de desfăşurare este narat cu tot dichisul 
marilor romancieri. Personajele sunt, de asemenea, bine creionate, din ele 
desprinzându-se prototipuri, caractere – cum ar zice americanul. 

Autorul este un documentarist de elită, furnizând cu minuţie, 
amănunte spaţio-temporale, despre locurile descrise şi contextul istoric în 
care s-au dezvoltat. Intertextualitatea este o modalitate intrinsecă acestui fel 
de scriere. 

Ineditul povestirilor este, de asemenea, specific acestui autor, necăutat 
cu tot dinadinsul, dar care decurge firesc din arta şi din crezul său artistic. 
Cadrul este, desigur, lumea nouă, unde viaţa este atât de trepidantă şi unde 
primează aspectul material al existenţei. 

Nu numai oameni şi locuri descrie Octavian Curpaş – având ca pretext 
amintirile lui Nea Mitică, - de fapt, Dumitru Sinu, octogenar stabilit în 
America,  dar şi evenimente de excepţie de la mijlocul veacului trecut, 
petrecute în Oraşul Luminilor şi care au avut ca participanţi figuri ilustre ale 
diasporei româneşti, integrate perfect în atmosfera pariziană. Astfel a fost 
Festival românesc de ziua mamei - sala Odeon din Paris. Iată cum evocă, 
Octavian Curpaş prin vocea personajului său, nea Mitică, acest eveniment 
deosebit: „Comunitatea românească din Parisul anului 1950 a avut parte de 
un eveniment deosebit de emoţionant: într-un cadru festiv, sala Odeon a 
reunit de Ziua Mamei un mare număr de emigranţi români aflaţi la Paris: 
personalităţi de marcă ale diasporei române, ca Mircea Eliade, Neagu 
Djuvara şi alţi învăţaţi şi foşti oameni politici, români din toate sferele 
sociale, de toate categoriile şi toate confesiunile religioase: „Dar cine n-a 
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fost? - şi-a reluat şirul amintirilor Dumitru Sinu -. Toţi! Catolici, ortodocşi, 
ţărănişti, liberali, foşti legionari - o adunare impresionantă de români aflaţi 
în afara graniţelor şi care, în acea zi memorabilă, au petrecut împreună 
momente de neuitat”. 

Nea Mitică  „român hotărât şi descurcăreţ” este un personaj foarte 
interesant şi convorbirile cu el iau aspectul unor călătorii de agrement .prin 
lume, cu lume pestriţă şi locuri pitoreşti.  Iată cum îl zugrăveşte în pagină 
Octavian Curpaş pe prietenul său: „Neîntrecut artizan al detaliilor, fascinant 
şi jovial, ştia într-un mod aparte să îţi stârnească curiozitatea, să te 
transpună în momentele despre care vorbea şi să-ţi descreţească fruntea, 
presărând cu abilitate câte-o glumiţă aleasă cu grijă, astfel încât timpul 
petrecut în prezenţa lui să ţi se pară mereu prea scurt”. 

El relatează despre ţările de tranzit până la stabilirea în ţara de 
adopţie, cu un umor amar, dar şi cu înţelegerea, îngăduinţa şi înţelepciunea 
pe care le-a dobândit o dată cu trecerea timpului. Anii scurşi şi-au pus patină 
argintie pe viaţa lui şi a familiei sale: „Ascultându-l pe Mitică, timpul parcă 
încremenise şi rămăsese, cuminte, într-un colţişor, atârnat de tălpile 
bătătorite ale amintirilor...”. Destăinuirile acestui personaj sunt  ”incitante, 
pline de farmec şi inedit”, spune autorul care le caută cu nerăbdare, fiindcă 
ştie că undeva, îl aşteaptă surpriza.  (Parisul – piatră de temelie la edificiul 
succesului! 

Evenimentele sunt, cu alte cuvinte – vorba autorului – recuperate – în 
spirit şi în duh, cărora le dă contur şi le transformă în literatură de o înaltă 
ţinută artistică. Din negura vremurilor se desprind portrete-icoană reliefate 
de scriitor cu multă măiestrie, cum e chipul lui Ion Stănilă: „Era un bărbat 
frumos, înalt, însă foarte dur. „Mila te ucide!” – zicea el. Copiii îi spuneau 
comunistu’, iar alţii – nebunu’, ori  Ţiglaru’, dar nu pentru că era prost, 
căci mai degrabă, el era un fel de filosof al satului (…).  În schimb, bunica 
din partea mamei, Ana, era o femeie cu suflet ales. Nea Mitică şi fraţii săi îi 
treceau zilnic pragul, iar ea îi ţinea în poală şi le dădea de mâncare. 
„Bunica era ca o sfântă”, adaugă el. 

Întâmplările sunt toate, pilduitoare, unele foarte nostime, amuzante, 
impregnate cu un umor sănătos, neaoş,presărate cu ziceri populare, cu 
proverbe şi zicători care punctează şi sporesc efectul relatărilor. Ex. „răul nu 
întreabă pe nimeni, atunci când vine...” (Trei instantanee cu copii, părinţi 
şi bunici din România, la început de secol XX). 

Autorul, prin citarea unor cântece populare, recuperează tradiţia şi 
datina satului, cu osebire la evenimentele principale ale omului: naşterea, 
nunta şi moartea – momente cheie de care folclorul – adevărat tezaur de 
spiritualitate – nu duce lipsă. Aşadar, nu doar istorisiri şi evocări ale unui 
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trecut mai mult sau mai puţin îndepărtat, ci fresce de viaţă rurală româneşti 
de la începutul veacului trecut, cu tot ce implică: etos şi epos, tradiţie şi 
izvoare de cultură, datini şi obiceiuri. Dar mai ales, fapte de viaţă transpuse-
n pagini de o reală valoare. Octavian Curpaş este, prin toate aceste relatări, 
un purtător de mesaj, un semănător de mărgăritare de spiritualitate 
românească, pretutindeni în lume. De aici valoarea intrinsecă a scrierilor 
sale, capabile să deştepte în noi, sentimentul naţional, dragostea de neam şi 
de limbă a românului de pretutindeni, comorile de limbă şi de spirit 
româneşti. Se ştie că dorul e  cu atât mai adânc şi mai persistent, cu cât 
distanţa e mai mare de cei dragi şi de leagănul dintâi. Nici personajele lui 
Octavian Curpaş nu fac excepţie şi ele sunt mânate de acel dor care, cu ochii 
închişi devine şi mai intens, mai generator de patimă sfântă. Se zice că 
nicăieri altunde nu-ţi iubeşti mai mult patria decât în afara graniţelor ei şi cei 
plecaţi simt asta din primul moment, după ce aburul mirajului s-a risipit şi 
sâmburele acelui dor fără de saţiu – începe să înmugurească. 

Vocea auctorială se face auzită pe tot parcursul scrierilor, scriitorul 
intervenind, de câte ori este cazul în povestire. Într-un fel, lucrarea are şi un 
caracter memorialistic, pentru că zugrăveşte în culori vii, fresce din viaţa 
postbelică, ale unor tranfugi români peste hotare. Personajele sunt toate reale 
şi întâmplările, asemenea, cu toate că sunt trecute prin filtrul şi sensibilitatea 
autorului, care nu ezită să intervină şi să-şi spună părerea în mod deschis, 
fără părtinire. 

Povestirile personajelor îl incită pe autor la evocarea propriilor 
amintiri, pentru că, se ştie, cuvântul, cuvânt aclamă, aşa cum abisul cheamă 
abis: „O lume cu farmecul ei, o lume patriarhală, cu totul nouă pentru mine, 
mi se dezvăluia acum, prin spusele lui. O lume care îmi răscolea, într-un fel, 
trecutul, amintindu-mi de basmele copilăriei, care mereu începeau cu acel 
nemuritor „A fost odată ca niciodată”...(Trei instantanee cu copii, părinţi 
şi bunici din România, la început de secol XX). 

Deşi cadrul se schimbă, personajul principal, nea Mitică, este văzut în 
diferite ipostaze şi locuri iar conversaţia celor doi ia aspect de istorie a unor 
vieţi pe care autorul le scoate la iveală din tulburele vremii, limpezindu-le 
prin filtrul propriilor frânturi de imagini din trecut: 

„Amintirile lui curg asemenea unei ape învolburate, iar trecutul 
prinde din nou viaţă sub ochii noştri. Prezentul dispare, alungat parcă de 
povestirile prietenului meu, despre oameni şi întâmplări din vremuri de 
altădată...” (Amintiri din pribegie -  Refugiat în Iugoslavia).  

Autorul îl descrie astfel pe nea Mitică: „S-a învârtit în cercuri de 
intelectuali de marcă şi a ştiut cu dibăcie să le rămână aproape; a fost un 
autodidact, bine spus! Nu i-a fost teamă să muncească, dar cărţile l-au 
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fascinat mereu; era avid de cunoaştere şi studia cu sârguinţă, iubea 
compania celor învăţaţi şi făcea faţă cu brio discuţiilor lor”. 

Destinul personajului este urmărit prin valurile vremii, prin restrişti şi 
furtuni care l-au silit să ia drumul exilului. O experienţă cutremurătoare este 
cea legată de Iugoslavia. 

În anumite momente, autorul introduce în texte, informaţii necesare 
despre oameni istorici şi de cultură români, aşa cum este informaţia despre 
statuia C.A. Rosetti, amplasată în piaţa cu acelaşi nume din Bucureşti. Este 
subliniat, nu o dată, caracterul inventiv al românului şi ingeniozitatea sa, 
atunci când doreşte să întreprindă ceva şi mai ales, să-şi ajungă scopul. 
Amuzantă este şi ideea unor români de a confecţiona o ştampilă 
„nemţească” făcută dintr-un cartof şi cerneală.  Ori despre acei refugiaţi 
care se spălau cu zăpadă în fiecare dimineaţă, numărând în nemţeşte, ceea ce 
i-a făcut pe sârbi să-i socotească nemţi şi să-i trimită-n Germania. Aceste 
întâmplări, nostime în felul lor, scot în evidenţă firea românului: mucalit, 
inventiv, isteţ „ca un proverb” – vorba poetului. Chiar personajul central, 
nea Mitică, spune la un moment dat: „Am fost un norocos, dar şi tupeul a 
contat!” 

Sacul cu amintiri al lui Mitică Sinu este doldora de asemenea 
întâmplări, redate cu fidelitate, cu haz şi cu dulce nostalgie. Propriile 
amintiri nu mai sunt atât de dramatice după atâţia ani şi cei doi îşi permit să 
glumească pe seama lor. Poveştile capătă astfel o tentă umoristică, chiar 
dacă uneori, umorul este cât se poate de negru. 

O puternică încărcătură sentimentală reliefează faptul că protagoniştii 
nu au uitat nimic din întâmplările trecutului, de aceea, evocarea nu se 
încurcă în ceea ce priveşte fixarea în timp şi spaţiu a evenimentelor. Ele sunt 
adânc înfipte în memoria eroilor.  

Între aceşti veritabili „cetăţeni ai lumii” cum le plăcea să se 
socotească, se creează aşa-numitul esprit de corps, o mentalitate de clan, de 
simţăminte de fraţi, care presupunea întrajutorarea reciprocă, participarea cu 
trup şi suflet la bucuriile, realizările, dar şi la necazurilor celorlalţi. De 
aceea, când un om ca Virgil Gheorghiu, ajuns celebru îi respinge şi se poartă 
rece cu cei patru viitori ingineri silvicultori care formaseră un grup al 
studenţilor de la Paris, aceştia din urmă se simt frustraţi şi dezamăgiţi că un 
confrate de-al lor nu-i mai recunoaşte.  

Proza  alcătuită din „frânturi de viaţă, opinii, amintiri” -  te 
captivează şi-ţi stârneşte interesul imediat prin frumuseţea stilului, a 
scriiturii pline de căldură şi de semnificaţii adânci, semn al condeiului 
încercat al jurnalistului, poetului şi scriitorului Octavian Curpaş. Dar, 
dincolo de literatură, fie ea şi jurnal, reportaj ori memorialistică, rămâne 
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realitatea frustă, istoria trăită şi zugrăvită fidel de pana autorului, o realitate 
care nu mai poate fi ascunsă sub obroc: „Anul de graţie 1948 se evidenţiază, 
printre altele, prin cel mai puternic exod de refugiaţi spre Occident, care se 
manifesta ca  adevărat curent, pe care nea Mitică îl numise paşoptismul 
secolului XX. Prigoana comunistă nu avea limite şi părăsirea României 
părea singura cale de supravieţuire pentru mulţi dintre ei. Preţul pe care 
unii au fost nevoiţi să-l plătească nu poate fi echivalat în bani, niciodată. Şi-
au riscat propria viaţă pentru a se bucura de gustul libertăţii, dar uzând de 
inteligenţă şi mult curaj. Cazul lui Dan Isăcescu, românul care a ajuns în 
Franţa sub un tren, a fost mediatizat multă vreme şi s-a aflat pe prima 
pagină a gazetelor din Paris.” 

Întocmai ca Sadoveanu la „Hanu Ancuţei” – Octavian Curpaş 
istoriseşte cu un şarm deosebit întâmplările altora, introducând – poveşti în 
poveste – păreri proprii, instantanee, însemnări, drapate pe propriile amintiri 
şi întâmplări de viaţă. Lucrarea e impregnată de ziceri, proverbe, maxime,  
butade şi calambururi de sorginte filozofică, meditativă, culte şi populare 
care dau un farmec deosebit scriiturii şi chiar o fac savuroasă. De asemenea, 
lucrarea abundă de expresii pur româneşti care o fac accesibilă şi foarte 
plăcută: Ex. „a spart gheaţa” ş.a. Toate amintirile personajului principal dar 
şi, în plan paralel, ale autorului, sunt pilduitoare, povăţuitoare pentru acei 
care se încumetă să păşească pe meleaguri străine. În acest fel, lucrarea se 
constituie într-un anume fel, într-un ghid al emigrantului, o carte de 
învăţătură, o lucrare de referinţă, cu soluţii practice pentru împrejurări 
deosebite, chiar cu reţete de succes probate de cei care au reuşit să răzbată şi 
să-şi făurească un nou destin. 

 Modelul omului de afaceri care a reuşit, Dumitru Sinu este cu 
adevărat remarcabil, în concepţia autorului lucrării: „63 de ani de exil 
înseamnă mult pentru un emigrant: învăţăminte trase din propriile 
întâmplări de viaţă, evaluarea fiecărui individ cu mare atenţie şi selectarea 
adevăraţilor prieteni, înseamnă să ştii, să vrei şi să poţi să întinzi o mână de 
ajutor atunci când cel de lângă tine are nevoie şi asta pentru a putea primi 
la rândul tău, pentru că niciodată nu ştii ce-ţi aduce ziua de mâine. Dumitru 
Sinu a reuşit să se-ncadreze în rigorile unei lumi dure, a unei lumi care l-a 
călit şi l-a întărit şi în care a reuşit să se înconjoare de foarte mulţi oameni 
care şi-au dobândit în faţa sa, statutul de PRIETEN”. Şansa de a-l fi întâlnit 
pe acest om de excepţie, constituie şi ea un dar al destinului. 

Subiectele gravitează în jurul aceleiaşi teme majore: emigraţia, 
adaptarea la cerinţele, cultura şi obiceiurile patriei de adopţie, dorinţa de 
reîntoarcere, neputinţa, de cele mai multe ori, de a-şi revedea ţara de baştină. 
Condiţia de emigrant a fost din totdeauna una dintre cele mai ingrate. Cel în 
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cauză este nevoit să treacă prin nenumărate furci caudine, să dea dovadă de 
loialitate, fidelitate şi credinţă faţă de statul de adopţie, dar în acelaşi timp să 
nu-şi uite nimic din comorile de spiritualitate, datini şi obiceiuri ale 
neamului său. E un proces integrator, fără  a-şi pierde cu nimic 
specificitatea. Dar mai ales, răbdarea lui este de nenumărate ori pusă la 
încercări, unele de netrecut. De aceea, nu toţi reuşesc să învingă toate 
obstacolele care li se aştern în faţă. Unii sunt prea încrezători în propriile 
forţe şi visează să ajungă dintr-o dată în funcţii înalte, mari proprietari, 
posesorii  unei nemăsurate averi. Ex. Cazul lui Dan Dinescu, omul care visa 
să ajungă în şase luni, primarul Montrealului şi, după 12 ani, a rămas tot un 
banal vânzător de automobile la firma Peugeot. Octavian Curpaş prin această 
mărturie, doreşte să devoaleze un mit – mitul occidentului – pentru acei 
idealişti care încă se mai hrănesc cu himere şi cred că pot cuceri lumea, dacă 
se poate, fără să facă aproape nimic. În primul rând, acolo unde ajungi, 
înveţi ce înseamnă disciplina, ordinea, respectul pentru tine şi pentru ceilalţi, 
seriozitatea, munca asiduă şi apoi culegi rezultatele ei. Cam acesta este 
mesajul autorului de faţă, rostit prin gura personajului său Dumitru Sinu, de 
a cărui prietenie şi încredere beneficiază şi se bucură necondiţionat.  

Autorul subliniază cu măiestrie acest sentiment incipient de 
înstrăinare, atunci când ajungi într-o ţară în care o iei de la început, pentru că 
schimbarea, o spun şi specialiştii, întotdeauna implică traume:  „Fiecare 
emigrant încerca să-şi găsească drumul, căutând puncte de sprijin într-o 
ţară în care nu cunoştea pe nimeni. Însuşi faptul de a şti că ai o cunoştinţă, 
cât ar fi de îndepărtată, cu care să poţi lua legătura atunci când ai nevoie, 
sau pur şi simplu pentru a nu te simţi atât de singur, conta foarte mult! Viaţa 
refugiaţilor nu a fost niciodată nici simplă şi nici uşoară. În momentele în 
care disperarea pune stăpânire pe tine, o vorbă bună, un sfat, oricât de 
neînsemnate, valorează mai mult decât orice pe lume.” 

Citind această frumoasă carte, nu o dată, ochii mi s-au umezit şi un 
nod mi s-a aşezat în gât, pentru că m-am transpus în inima personajelor şi m-
am întrebat ce-aş fi făcut eu în locul acestora. Nu e puţin lucru să călătoreşti 
clandestin, să te îndrepţi spre necunoscut, să începi totul de la capăt, fără 
nimic al tău. E ca şi când te-ai naşte din nou şi ai învăţa să mergi pe picioare, 
fără să fii susţinut de mâinile protectoare şi calde ale mamei. Mama e patria 
aşa cum au spus-o atâţia mari poeţi. Braţele ei te-au legănat, te-au sprijinit, 
te-au susţinut până ai crescut copăcel. Nemulţumirea emigranţilor nu se 
referă la atitudinea mamei faţă de pruncii ei, ci de constrângerile la care  sunt 
supuşi aceştia, independent de voinţa mamei, deîndată ce cresc şi încearcă 
să-şi făurească un destin propriu. Atunci, voinţa lor este înfrântă şi supusă 
unor chinuri sufleteşti de care scapă doar cu plecarea. 
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Ca o trăsătură specifică a diasporei acelei vremi a fost puterea de 
coeziune, prietenia, liantul perfect care-i făcea pe cei adunaţi întâmplător de 
soartă în acelaşi loc şi în acelaşi timp, să se caute, să se ajute reciproc, să-şi 
petreacă timpul împreună şi, de ce nu, să e distreze, aducându-şi aminte de 
cântecele, baladele, doinele româneşti – neasemuite în lume. În străinătate 
nu pot învinge acei care suferă de sindromul sferei de cristal. Nevoia te 
împinge la conexiuni reale, căi de comunicare cu semenii de acelaşi neam şi 
sânge, de aceeaşi limbă. De aceea, românii se caută, se adună, fie în jurul 
unei biserici, în jurul unor asociaţii/societăţi, cluburi ori cafenele, 
restaurante, unde-şi pot întâlni conaţionalii. Numai împreună cu „ai tăi” poţi 
lua lumea de la început. 

Unii se sting purtând sub pleoape imaginea şi sub nări, mirosul reavăn 
al pământului de acasă, care nu le-a înţepat niciodată tălpile. O notă 
remarcabilă o constituie şi portretele unor oameni spirituali şi de cultură, 
cum sunt: Părintele Zăpârţan şi distinsul Neagu Djuvara, precum şi alte 
personalităţi care ajutau diaspora românească în primii paşi din exilul, atât 
de provocator din toate punctele de vedere. Desprinderea de ţara de baştină 
este întotdeauna foarte grea, dacă nu chiar traumatizantă. Dacă nu există 
măcar o persoană de susţinere materială şi morală, emigrantul se pierde în 
marea mulţime anonimă care-l înghite cu lăcomie. Integrarea, adaptarea se 
fac şi în funcţie de bunăvoinţa acestor persoane care-i ajută cu generozitate, 
fără a pretinde nimic în schimb, în numele omeniei şi al statutului de 
conaţional. Se zice, însă, că, „la pomul lăudat să nu te duci cu sacul”. Acest 
adevăr se probează uneori când cei în cauză aşteaptă de la rude ajutorul 
scontat iar aceştia se leapădă de ei.  

O uriaşă încrengătură de gânduri şi simţăminte animă personajul 
principal Dumitru Sinu care-şi deapănă amintirile şi vine cu precizări 
însemnate despre  evoluţia vremurilor de acum o jumătate de veac. El  
devine erou sub pana autorului. Un univers aparte se deschide în faţa ochilor 
noştri, seduşi deja de imagini şi amintiri, ca într-o peliculă. Simţim parcă şi 
noi sabia dorului în care înstrăinarea ocupă locul principal iar adaptabilitatea 
ţine de firea inventivă şi de abilităţile fiecăruia. „Sunt sămânţă-n pământul 
străinilor” – spunea un alt autor din diaspora românească, după un sfert de 
veac de exil benevol pe tărâmuri occidentale. Mirajul e sclipitor, atrage, 
leagă, încătuşează chiar. Dar omul trebuie să-şi păstreze libertatea 
exterioară, dar mai cu seamă libertatea interioară, pentru că exilul nu se 
simte doar într-o carceră, într-un univers concentraţionar, într-o „cameră 
galbenă”, ci îl purtăm cu noi pretutindeni şi ne macină treptat. Înstrăinarea e 
cel mai mare duşman al emigrantului.  



 68

De fapt, Dumitru Sinu este un prototip al emigrantului care a reuşit. 
Prin vocea lui, ascultăm glasurile milioanelor de transfugi a căror viaţă a fost 
despicată în două, iar plecarea din ţară constituie un fel de reper dureros: 
înainte şi după. De aceea, credem, însemnătatea acestei cărţi este uriaşă, 
pentru că prin ea, mulţi îşi vor găsi oarecare similitudini: plecarea (fuga) 
plină de peripeţii, teamă de necunoscut, primejdia de a fi împuşcaţi ori de a 
se îneca în fluviu când trec graniţa la iugoslavi, condiţii precare de drum, 
azilul (uneori puşcăria), regimul strict şi foarte sever, tratamentul inuman la 
care sunt supuşi de către miliţienii iugoslavi, accederea către alte destinaţii, 
şi aici începe construcţia unei noi vieţi, uneori din temelie. Câţi reuşesc? 
Câţi se întorc? Câţi se pierd înainte de a-şi vedea visul cu ochii? Câţi sunt 
pedepsiţi şi trimişi înapoi în ţările de baştină, unde-i aşteaptă ani grei de 
închisoare pentru „trădare de ţară, de neam” – etc. vini închipuite pe care le 
execută descurajaţi, distruşi fizic şi moral. 

Pariul autorului este  uriaş şi miza e foarte mare. Subiectul – dincolo 
de aventurile inerente, invită la meditaţie îndelungă înainte de a face un pas 
atât de important. E drept că s-au mai schimbat condiţiile şi acum nu mai 
există primejdia prinderii şi pedepsirii, uneori chiar a pierderii vieţii. Dar 
anumite riscuri există, poate mai mari decât înainte, chiar dacă ei nu mai fug 
din calea „tăvălugului comunist”, a cortinei de fier, acum alte primejdii îi 
pândesc. 

Ce mai rămâne din zbaterea omului pentru un trai mai decent? 
Deşertăciunea deşertăciunilor şi totul este deşertăciune – aşa cum spune 
Eccleziastul. Usturimea, durerea care iau chip de trecut sculptat în amintire 
ca-n stânca de suflet. Şi mai ales, sculptat în ridurile de pe obraz şi din 
inimă. 

Prozele lui Octavian Curpaş – tocmai acest fel de amintiri evocă, în 
pagini memorabile care vor rămâne drept mărturie ale unui timp potrivnic, în 
care omul s-ar fi putut împlini, afirma la el acasă şi nu printre străini, dacă ar 
fi avut vreun dram de şansă şi dacă n-ar fi fost vitregit de condiţiile istorice 
şi de nepriceperea unor conducători care-şi văd doar propriile interese şi nu 
pe cele ale neamului. 

Autorul afirmă că „Amintirile lui Dumitru Sinu sunt o părticică din 
istoria emigranţilor români, o istorie încă nescrisă. Oameni ca nea Mitică 
sunt legende vii, iar viaţa lor ţese istoria şi traiectoria societăţilor umane în 
care au poposit, s-au integrat şi asupra cărora şi-au pus amprenta. Viaţa 
românilor din Occident este un amestec armonios de cultură şi tradiţii 
natale, cu cele ale ţării adoptive”. 

Nimeni nu pleacă de acasă de drag. Nici măcar câinele bătut de 
stăpân. El rămâne credincios lângă poartă, lângă uşă, în ogradă, pe uliţă. 
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Fiecare om este mânat de un ideal – arareori atins. Iar atunci când eşti 
cu adevărat aproape de a-l atinge – constaţi că efortul a fost copleşitor, te-a 
epuizat, te-a secătuit sufleteşte. Exerciţiul libertăţii şi al democraţiei se 
învaţă anevoie, mai ales când ai fost ţintuit în cuşcă. 

Urmărind firul existenţei lui  Dumitru Sinu în extraordinarul periplu al 
pribegiei sale  – Octavian Curpaş vine în atingere cu toate persoanele pe care 
acesta le-a cunoscut şi care, la rândul lor, au avut un impact asupra vieţii 
sale. Este vorba de aşa numitele „destine paralele” – pe care autorul le 
menţionează în lucrare pentru ineditul şi pentru pitorescul lor. Traiectoria 
vieţii acestora s-a intersectat cu aceea a personajului principal şi autorul a 
considerat necesar să-i prezinte pe fiecare. Astfel, ardeleanul Vasile Ţâra 
care, deşi fiu de lemnar, iubea cărţile, Stoian Brăiloiu, „legionarul fără lege”, 
un om cu sufletul de aur, care i-a ajutat pe mulţi să se refugieze în Occident, 
Sandu Ionescu, spălătorul de geamuri, a cărui deviză era: „Prosperitate = 
muncă + seriozitate + rigurozitate!” Galeria personajelor este completată 
cu Ion Ritivoi– „Un liberal de miloane!” cu Costică Vâlceanu – „un erudit 
rasat, modest şi rezervat”; Nichita Tomescu, Radu Bumbaru, Salvatore 
Greco, Titi Filip, fostul campion de înot, Cornel Popa, silvicultor în pădurile 
canadiene, Eugen Ştefănescu, personaj emblematic la rândul lui, primul 
român care a escaladat Kilimanjaro, aromânul Tiberiu Cunia, deţinător al 
Premiului von Humboldt pentru activitatea ştiinţifică desfăşurată în 
domeniul silviculturii şi membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice din Bucureşti, chirurgul Traian Stoicoiu ş.a.,profile umane cu care 
viaţa eroului principal s-a intersectat,  oameni remarcabili, cu biografii de 
excepţie,  pe toţi i-a legat aceeaşi soartă: şi-au împlinit destinul departe de 
ţară. Nu rare sunt întâlnirile de suflet care-i leagă într-o prietenie care va 
dura o viaţă, deşi deseori sunt despărţiţi şi nevoiţi să trăiască şi să lucreze în 
alte ţări. Dar firul freatic al prieteniei este mai puternic şi în virtutea acesteia, 
ei păstrează legătura, se vizitează, îşi scriu, comunică telefonic, cu 
mijloacele de atunci.  

O trăsătură comună a acestor oameni care au luat viaţa de coarne de la 
început pe meleaguri străine este că ei nu au uitat nimic din copilăria, 
adolescenţa, tinereţea lor pe meleagurile natale şi că doresc să reînvie 
tradiţia românească şi acolo unde locuiesc, în cea de-a doua patrie. Dovadă 
stau vorbele lui  Ion  Ţăranu în acest sens: „După 57 de ani de străinătate, 
îmi place să spun că nu m-am înstrăinat, că am România în inimă şi că, 
oriunde mă duc, o iau cu mine în traistă – declara Ion Ţăranu într-un 
interviu acordat lui Ion Longin Popescu!” 

Adevărul este că, uneori, aceştia sunt mai patrioţi decât unii dintre  
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cei rămaşi acasă, care nu mai dau doi bani pentru valorile româneşti: istorie, 
neam, limbă, tradiţie, datini, dar se bat cu pumnul în piept că sunt români. 
Diaspora românească, imediat cum ajunge într-un loc, caută conexiuni de 
spirit, se adună, întreprind lucruri folositoare, astfel ca spiritul românesc să 
fie prezent în mijlocul lor. Acest lucru îi şi ţine în viaţă şi le dă puterea să 
lupte. Coeziunea spirituală bazată pe valorile morale şi religioase, pe tradiţie 
şi istorie este liantul care-i ţine buchet şi le conferă sentimente puternice de 
dragoste şi prietenie. 

Această carte este una eminamente pozitivă. Ea îndeamnă la iertare, 
iubire, înţelegere, îngăduinţă, virtuţi creştine practicate, chiar dacă nu 
întotdeauna  afişate. Nici un mesaj de ură, de încrâncenare, de protest, de 
mânie, de răzbunare, nu transpare  în  grupul de prieteni legaţi strâns prin 
legături nevăzute, prin destinele lor paralele, dar totodată comune. Condiţia 
de emigrant îi uneşte şi le conferă afinităţi de spirit, mai puternice uneori 
decât rudenia de sânge. 

Încercând să îmbine în chip fericit, piesele unui puzzle despre viaţa în 
exil, lucrarea, dincolo de însemnătatea informaţională, respiră frumuseţe, 
poezie şi inefabil, acel aer elevat ce te invită la meditaţie şi contemplaţie 
asupra adevărurilor şi misterelor vieţii şi ale morţii, ale trecerii inexorabile a 
timpului, asupra rostului omului pe pământ şi a sfârşitului său, care nu e 
decât un nou început în viaţa de dincolo.  

Iată ce frumos punctează autorul acest lucru: „Amintirile sunt dovezile 
vii ale neuitării din noi, sunt imaginile trecutului aşternute în gânduri, 
îngrijite în taină cu puterea sufletului şi ocrotite cu dragoste de-atingerea 
aripilor nemiloase ale timpului. Când ne desprindem de vâltoarea unui 
prezent ce sapă adânc în noi şi dragostea de tot ce-i frumos şi bun ne 
stăpâneşte vieţile scurgându-se agale spre fântânile nepieritoarei iubiri, 
dăm frâu liber amintirilor, căutându-ne pe noi înşine ancoraţi în adâncul şi 
farmecul lor”. Octavian Curpaş – legatarul acestor mărturii, spune el însuşi 
că aceste amintiri strânse în notiţe şi completate cu însemnările altor 
persoane, sunt un fel de: „înşir-te mărgărite din tainiţele unei minţi 
nevăduvite vreodată de inteligenţă şi sclipire, cu o dăruire şi-un magnetism 
care te atrage spre o comoară nepreţuită pentru minte şi suflet”. Autorul le-
a rotunjit, le-a dat formă, le-a trecut prin filtrul său propriu. 

Octavian Curpaş este un autor care relatează cu iscusinţă întâmplările 
altora de parcă ar frunzări filele unei cărţi uriaşe în care personajele se întrec 
în peripeţii şi aventuri dintre cele mai bizare. Nu puţine sunt cazurile unor 
destine de excepţie care au făcut şi poate mai fac şi astăzi parte din diaspora 
românească. Experienţele trăite de aceştia, sinceritatea mărturiilor, farmecul 
neîntrecut al relatării, reînvie personaje şi întâmplări cât se poate de reale, la 



 71

care se adaugă, meşteşugul şi inspiraţia povestitorului. Paginile sunt 
atractive şi incită la lectură asiduă. 

S-ar putea spune despre acest volum  şi autorul ei, Octavian Curpaş, 
că e cartea vieţii sale, o carte remarcabilă, minuţios întocmită, scrisă într-un 
stil alert, susţinut, cu o dinamică ascendentă, cu personaje tuşate pregnant, în 
lumini şi umbre, cu tot decorul mijlocului de veac XX, un mozaic tulbure şi 
ameninţător, în care teama era cuvântul de ordine. Cei care au trăit în acea 
vreme îşi mai aduc aminte ce tulburări grozave au existat în viaţa politică a 
României şi cum, pentru a scăpa cu bine, oameni de marcă au fost nevoiţi să 
ia calea exilului. Istoria nu trebuie acoperită cu hârtii colorate, cu poleială ori 
beteli precum miresele. Adevărul trebuie scos la lumină, mai cu seamă 
pentru cei care se cred îndreptăţiţi să judece, fără să ştie adevăratele motive 
care i-au determinat pe oameni să facă acest pas dureros şi destul de 
primejdios, să se aventureze în necunoscut, fără a şti dacă vor putea ieşi 
vreodată la lumină.  Şi iată că au ieşit din marasmul în care trăiau precum 
şoarecii care sunt nevoiţi să se ascundă. Şi au rămas drepţi, cu o statură 
impecabilă iar peste ani, aruncând  o privire înapoi sine ira et studio  sunt 
capabili încă să zâmbească aducerilor aminte... 

Şi totuşi, când îi apuca dorul de ţară, unii dintre ei lăsau totul şi se 
întorceau, aşa cum reiese din spusele lui Toma Suciu: «Când te apucă dorul 
de vătrar, de troaca în care frământă mama pâinea şi de scârţâitul fântânii 
nu mai rezişti şi-atunci te întorci acasă». 

Parcurgând filele cărţii cu interes şi plăcere, date de o scriitură 
veritabilă, de interes major faţă de diaspora românească,  se naşte o întrebare 
legitimă: de ce spuma, crema României a fost nevoită să părăsească ţara şi 
să-şi afle împlinirea pe alte meleaguri? Întrebare retorică, desigur, dar care 
are un sâmbure de adevăr în spusele lui Octavian Curpaş:  doar acolo îşi 
puteau desăvârşi opera,  unde au găsit respect, preţuire, înţelegere faţă de 
munca lor,   „acea generaţie de aur – aş numi-o eu, fără să exagerez –, 
care, ajungând în lumea liberă, a dovedit inteligenţă, ambiţie, seriozitate, 
respect faţă de muncă, faţă de sine şi de semeni, lăsând în urma lor realizări 
profesionale de excepţie şi mândria că au aparţinut poporului român”.  

Orice comparaţie cu generaţia de azi, care pleacă din ţară în masă, fie 
la cules de căpşuni, fie la cerşit, furat sau prostituţie, făcând numele ţării de 
ruşine este de prisos. 

 În goana după un câştig uriaş fără a depune nici cel mai mic efort, 
românii, dornici de aventură, cred că-şi pot permite orice, chiar şi denigrarea 
ţării lor de baştină şi a limbii materne. Puţini sunt aceia care merg în 
străinătate pentru a-şi desăvârşi statura spirituală. Dar asta este o altă poveste 
care-şi va găsi, poate, răspunsul în alte file, ale unei noi cărţi. 
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Un adevăr despre mentalitatea emigranţilor este rostit de autor, fără a 
neglija realitatea imediată a României, în felul următor: „Trecutul reprezintă 
pentru fiecare emigrant tinereţea, o Românie pe care şi-a construit-o în 
suflet – puţin utopică, puţin idilică… specifică oamenilor cu două patrii”. 

Cartea constituie şi o provocare spre cunoaştere, spre asimilarea unor 
noi culturi, spre aventură, deschidere spre univers unde poţi întâlni şansa pe 
urmele paşilor tăi, ori pe dinaintea privirilor. Depinde doar de felul cum ştii 
să întinzi mâna să o atingi, să o prinzi din zbor sau să rămâi cu ochii ţintiţi 
spre ea, ca spre o Fata Morgana. 

  
31 august 2011 ZIUA LIMBII ROMÂNE 
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LEGENDELE EGIPTULUI REÎNVIATE ÎN VUIET DE TSUNAMI 
 

Roza Lentini, Tsunami şi alte poeme, Antologie, Traducere de Eugen 
Dorcescu. Prefaţă de Esther Ramon, Editura SEMĂNĂTORUL, 

august, 2011 
 
 Traducătoare de prestigiu, poetă, critic şi editor, Rosa Lentini, 
promotor al literaturii universale prin Antologiile pe care le alcătuieşte şi 
editează ne invită cu generozitate şi graţie feminină la lectura propriilor 
creaţii literare, prin bunăvoinţa unui alt mare traducător notoriu din şi în 
limba spaniolă, Eugen Dorcescu. Editura Semănătorul online, gazda acestui 
volum, ne-a făcut la rândul său, acest dar de suflet, de a cunoaşte una din 
vocile cele mai autentice ale poeziei universale contemporane, ale cărei 
versuri au fost traduse în limbile engleză, italiană, franceză, catalană, 
română şi portugheză. 
 Cartea de poeme a Rozei Lentini este însoţită de un C/V scurt dar  cu 
totul impresionant care ne aşează dinaintea privirii o personalitate cu totul 
excepţională, prin tot ce a scris şi tradus, prin promovarea poeziei în lume. 
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 Ciclul  de poeme oferit, cu titlul “Tsunami şi alte poeme” este 
susţinut de o prefaţă a Esterei Ramon în care memoria se retrage în limbaj în 
singurătatea nopţii care inundă, precum apa, universul văzut şi pe cel 
nevăzut, luând cu sine sau atrăgând după sine visuri şi stări de veghe, nu mai 
puţin tulburi decât valurile. De fapt, o metaforă a vieţii însăşi în toată 
splendoarea sau hidoşenia ei, dar care exercită o vrajă irezistibilă asupra 
omului. Apa – element vital – ne este, în cele din urmă – mormânt.  
 Trimiterea la termenul tsunami – existent în titlu poate fi şi metafora 
înfricoşătoare a unui cataclism natural care ar înghiţi tot ce îi iese în cale. A 
asemui versurile Rozei Lentini cu talazurile  unui tsunami, tumultuoase, 
neliniştitoare,  lacome, ameninţătoare chiar, constituie  un gest de reverenţă 
faţă de forţa creatoare dar şi distrugătoare a Cuvântului care spală, curăţă, 
rade, scufundă, distruge, însă, în aceeaşi măsură, înalţă pe culmi mai mult 
sau mai puţin iluzorii după care provoacă prăbuşiri în abisuri mişcătoare, o 
încleştare, o luptă continuă din care omul trebuie să se elibereze,  dar nu 
întotdeauna se dovedeşte învingător. În gura valului uriaş pot intra oameni şi 
lucruri, nimeni nu-i poate sta în cale şi aici, motivul Ofeliei care, în „elanul 
suicidar” – cum se exprimă Estera Ramon, ca să învingă apa se azvârle în 
ea, este edificator. Dacă tot ne aruncăm în valuri, cel puţin s-o facem  
conştient că în braţele ei ne vom găsi liniştea căutată. Care element natural 
ori produs de mâini omeneşti poate fi mai puternic decât apa? Poţi împiedica 
o apă să se reverse? Apa, invulnerabilă, care poate stinge până şi pălălaia 
inimii, într-o sacră abluţiune, apa de care trupul nu duce lipsă, apa din care, 
de fapt, este alcătuit şi sângele.  
 Până şi limbajul – cel de-al doilea  sistem de semnalizare, poate fi 
supus tăvălugului lichid, într-o supremă încleştare de  a-şi câştiga întâietatea. 
 Dar pentru că apa nu are schelet şi nici osicioare împrăştiate, cuvântul 
o poate primi şi disipa în structura lui dură ori în firidele aerului care-l 
compun, până ce aceasta se calmează şi rămâne la acelaşi nivel ca în 
principiul vaselor comunicante. 
 Este interesantă această abordare a materialului (inefabil?!) de 
construcţie a poemului cu elementul vital, care ne naşte şi ne ucide cu 
aceeaşi forţă, ori cu măcar aceeaşi indiferenţă. Ce rămîne după ce apa s-a 
retras dintr-un ţinut inundat? Mâl, obiecte arzvârlite ori mânjite, resturi 
vinovate din carnea cuvintelor, dar şi obiecte spălate, aproape curate care nu 
păstrează urmele sinistrului. 
 Ca orice scriitor care se respectă, citind prefaţa, aproape că nu mai 
simţi nevoia să intri în odăile vaste ale Poesiei, pentru că ai prins ideea, dar, 
seducţia este atât de mare, să vezi ce se întâmplă, aşa, ca într-un roman de 
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aventuri, încât nu te poţi sustrage. Poate că e vorba despre mrejele apei care 
te fură şi nu ştii când  ajungi în larg. 
 Dar de la acest punct începe adevărata aventură spirituală a omului.  
Ne predăm, prizonieri de bunăvoie, în adăpostul călduros şi mirific care ne 
poate servi drept acoperiş şi pereţi pentru tihna sufletească. Şi nu e chiar rău, 
dimpotrivă. 
 Mărturisesc că despre Roza Lentini nu am citit mare lucru, aşa că, 
surpriza şi curiozitatea au fost duble, din capul locului. 
 Tema morţii, atât de familiară poeţilor este  pusă pe tapet şi descusută 
pe toate feţele, până aproape de incantaţie, de fapt, a face cunoştinţă cu 
termenul, nu înseamnă şi a ţi-l însuşi, a te împrieteni cu el?  
 Se zice: ai grijă de ce cuvinte rosteşti şi de ceea ce-ţi doreşti. Pentru că 
se va împlini, mai curând sau mai târziu, nu ştim când, doar Cel care ne-a 
creat ştie. Dar a ocoli în chip superstiţios termenul, nu înseamnă o fugă 
inutilă în faţa evidenţei?  Estera Ramon o numeşte pe Roza Lentini “o poetă-
paratrăsnet”. O poetă care s-a aşezat între noi şi tsunami pentru a ne proteja 
de forţa uriaşă a valului strivitor care ne poate nimici. Pe care ne-o putem 
aşeza şi noi drept pavăză. Simbolistica apei, a stâncii, a peşterii, a 
cuvântului, a valului uriaş numit tsunami, merg mână-n mână spre a creea o 
lume a conştientului şi a subconştientului în care adeseori ne scufundăm 
pentru a ne recunoaşte. Să nu uităm că apa, atunci când e limpede şi calmă 
poate să ne servească drept oglindă, refractând lumina. În ea putem vedea 
limpede lucrurile şi fenomenele de deasupra, dar putem privi şi în adâncul ei 
la creaturile care o populează. E o lume a tăcerii miraculoase, zămislitoare 
de viaţă. 
 Să nu uităm că această carte este mesajul, butonul de alarmă al poetei 
în faţa iminenţei dezastrului din faţa căruia nu ne putem abate. E ca un 
univers kafkian unde rămânem prizonieri în propriul trup metamorfozat în 
gândac ori în altă făptură. Însă intensitatea emoţională transmisă este 
copleşitoare. Fatum? Destin? Chiar dacă nu ne e dat să cunoaştem viitorul, 
un fel de angoasă tulbure se insinuează în simţiri şi în suflet, aşa cum apa se 
insinuează din subsol spre suprafaţă, acaparând, precum o caracatiţă, totul. 
Aţi privit vreodată cum vine apa, în valuri mici, pătrunzând într-un spaţiu 
închis ori deschis pe care pune stăpânire? De cele mai multe ori fără zgomot, 
ea alunecă în cercuri, formând vălurele care înaintează ameninţător până la 
picioarele noastre goale. Unde să te ascunzi? Pentru că, oricât ai fugi, oricât 
te-ai înălţa, ea vine şi vine şi vine şi creşte, ajungându-ţi la genunchi, la brâu, 
la piept, la gât…până te înghite cu totul. 
 Senzaţia de neputinţă este copleşitoare, poate mai cruntă decât 
înaintarea implacabilă a apei. Condensarea unor imagini-blitz din viaţa 
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scursă, irosită sau nu, are oare darul de a servi drept  trunchi de copac, de 
plută sau de colac de salvare de care te poţi agăţa ca să ieşi la liman? 
 Cartea se constituie într-un virtual jurnal liric al Alejandrei Pizarnic – 
pretext pentru autoare de a-şi expune (citând din ea) -  propriile trăiri 
poetice. Este o carte în carte, aşa cum există teatru în teatru sau film în film, 
deconspirarea actului creativ într-o formulă intimă, agreată doar de cei care 
sunt familiarizaţi până la identificare cu lecturile pe care le gustă fără de 
saţiu. 
  Alejandra este  un alter-ego prezent permanent, chiar şi în somn, când 
îi împrumută poetei rămăşiţe de vise, amintiri, trăiri inconştiente sau la 
limita subconştientului, în starea de oniro-luciditate. 
 Rosa Lentini şi-a ales un personaj fictiv pentru a-i ilustra gândurile şi 
sentimentele şi de aici, întreaga aventură iniţiatică a cunoaşterii de sine. 
“Citind-o pe Alejandra Pizarnik”  titlu prevenitor de pe prima pagină – de 
fapt, descifrându-şi propriile cuvinte, autoarea ne introduce în lumea ei plină 
de mistere. Aşa cum în copilărie, îţi alegi un personaj imaginar cu care te 
întreţii şi te joci nestingherit, Alejandra devine imediat aliata noastră, ba 
chiar prietenă, pentru că ne dezvăluie secretele autoarei şi ne răspunde la 
întrebări pe care, din decenţă şi pudoare, nu i le-am putea pune. Ea este 
martorul din umbră, cel care le ştie pe toate şi ne informează despre starea 
lucrurilor în orice moment. Încă de la primele versuri, ori chiar din motto-ul 
scris chiar de Alejandra, ai  senzaţia că această eroină fictivă este chiar poeta 
însăşi: “Un nume doar murmura pentru sine Alejandra / în 1956, anul când 
eu am fost concepută. Patruzeci / de ani mai târziu citesc numele în / 
minuscule « alejandra », / în gura celui care a stăpânit moartea precum 
fetiţa ce / sub vânturi cenuşii aşteaptă celălalt ţărm, şi scrie: / “dedesubt 
sunt eu / alejandra”. (I) Legătura tainică dintre cele două personaje, unul 
real şi altul fictiv este atât de puternică încât adeseori ele se confundă: 
“Alături de ea alta, înamorată de negură, zice că nu crede / în trupul ce n-a 
existat niciodată. / Mă gândesc acum la eternitatea pe care cuvintele sale, / 
în acest a fi dedesubt, o desfăşoară în lectura mea” (I).  
 Situarea persoanei umane între un pericol imminent şi prăpastia care e 
un şi mai mare pericol, constituie provocarea supremă a vieţii şi aici este 
vorba de alegerea fiecăruia. “Să cazi până atingi adâncul dezolat”. / De / 
cealaltă parte laţul ucigaş / fără pentru ce nici pentru cine”. 
 Atingerea acestui punct-limită ca într-o peliculă pe care se succedă cu 
repeziciune imagini-blitz din propria viaţă, constituie însă şi 
prilejul/motivul/pretextul pentru a-ţi declina crezul artistic pentru care ai trăit 
şi luptat înbtreaga viaţă: “Trebuie să scrii ca într-un legământ / săpând în 
umbră, cu lumina înăuntru” (III). 
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 Citându-şi misteriosul personaj, Rosa Lentini creează cadrul 
desfăşurării experienţei cruciale prin care trece, nu fără a-şi lua măsuri de 
precauţie: ”Tăcerea ţi-a luat în stăpânire poarta / şanţul şi golul. Cineva 
trece / ca un lup cenuşiu în noapte / cu puii săi jupuiţi / în timp ce moartea îi 
ciopleşte oasele / ca pe nişte sculpturi, ca pe nişte flaute. / Tăcerea-i de 
argint, muzica / de diamant şi moartea nu e / un pumnal de aur” (III). 
Excelentă metaforă a morţii! 
 În cadrul destul de straniu creat, glisarea spre fantastic este chiar 
necesară, pentru că ochiul, mintea, inima, nu ar suporta realitatea. Imagini-
tampon stau între sine şi sine “terminându-se, reîncepând / ceea ce nu e 
altul/ şi nici nimic nu este” – vârtejul poate fi ameţitor în goana 
după“cuvinte adolescente care, / bălării între dărâmături, / nu vor să se-
ntoarcă,  / se roteşte absenţa / în culorile pădurii / o voce de foarte departe/  
ori o traversare de aripi” (IV). 
 Aici este vorba despre substanţa însăşi a poeziei care poate fi aflată 
foarte rar, dar Rosa Lentini, în căutarea cuvintelor-sălbăticiuni colindă 
ţinuturi necunoscute, alături de Alejandra până în  “locul în care se formează 
întrupările poetice” (IV). 
 Căutările iniţiatice continuă, din inima pădurii, în spaţiul subacvatic îi 
descoperă acea “creatură a adâncului”: “O voce şi altă voce în urmă / 
lentele pliuri ale dublei memorii. Cu scoarţe de arbore adormite pe piept 
/ este uşor acum să o ştii îmbrăţişând pământul / privind grădina unde zicea 
că nu vin / cuvintele sale de peşteră cu spatele la nori. / A o vedea 
transformându-se în Fecioara Rocilor” (VI). Identificarea cu Fecioara 
Rocilor sau a peşterii, face trimitere la fabulos, la imaterial. Este ipostaza 
sub care se doreşte a convieţui autoarea în dorinţa sa de comuniune cu 
propria ei persoană: “Dacă eu aş fi Alejandra cea trecătoare / cu frumoşi 
ochi febrile / ochi ce-şi desenează forma / obosiţi de a citi cuvinte / ce 
numesc şi fac / umbre fără carne, / ştiind că despre aceasta este vorba / de a 
zămisli absenţă; / dacă eu aş fi febra sa / fructul său muşcat, unica sa/  
pasăre în vânt / sau braţele sale, frunziş veştejit / transparenţe în lumina 
cerului / iubitoare resturi ale unei biografii. / Traversând această lume 
dinspre celălalt ţărm / de-a curmezişul retinei sale / de la balustrada bărcii/ 
în laguna Estigia / toată noaptea aş zice: / cu ochii mei îi ascult pe cei 
morţi” (VII). 
 În acelaşi registru, poemul “Nevăzătoarea” ne-o descoperă sub chipul 
poetesei care “ar forja sensul cuvintelor” – cu instinctul “descoperirii 
culorilor” –pe fata cea orbă care se substituie Alejandrei. 
 În “Visul pe care-l visează universul” – autoarea dezvăluie “Cântecul 
rîului şi al nisipului” – un straniu text poetic cu parfumuri orientale: 
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“Cântecul ce se naşte din nisip, pe care-l cântă râul, din vântul ce ridică 
nisipul şi te / îngroapă, se sfârşeşte /  aici./ Cu câteva nume ghicite se / 
deschide poarta Egiptului. Visul pe care-l visează universul aşază lent 
silueta noastră peste aceste ţinuturi/ milenare, / spirale ale umbrei” 
(Cântecul rîului şi al nisipului). 
 Elementul fabulos îşi face simţită în continuare prezenţa în “Insula 
elefantină” – un alt ţinut mirific de pe ţărmurile căruia, “arbuşti cu flori 
albe se adapă deasupra Nilului. În arbori se / arată / puncte albe în cupele 
pline. / Un zgomot neaşteptat traversează aerul./  Din sălcii şi / salcâmi 
florile ies în stoluri, şi pentru câteva clipe ramurile se golesc de culoare./  
Ochiul tău va căuta ani întregi această absenţă suspendată. / După un scurt 
zbor de recunoaştere, păsările se întorc la locul lor exact pe ramura / 
aceluiaşi arbore, tumult de viaţă, acum dezordonat”. Toate aceste imagini 
superbe invită la contemplare asupra rostului omului în mijlocul frumuseţii 
de negrăit a naturii. 
 Fie că sunt de întindere, fie scurte, poemele respiră un aer misterios şi 
bogat în sensuri şi imagini care parcă-ţi taie respiraţia. Nilul este reperul 
principal la care se raportează oameni, animale şi fenomene naturale. 
 Ţinutul atât de cântat de poeţii lumii ascunde multe secrete, dar 
localnicii ştiu să le descifreze şi să le exploateze pentru supravieţuirea într-
un areal neprielnic, supus primejdiilor de tot felul. Adaptarea la mediu este o 
problemă esenţială  pentru om. “Numai când mâlul începea a se fixa / 
ascunzând pui de peşti şi de reptile în noroi, / vietăţi pe care / copiii se 
distrau desgropându-le,/  pătratele de pământ lucrat cu luni înainte lăsau să 
le apară / marginile, mai întâi timid, apoi cu hotărâre, / şi egiptenii se 
întorceau la câmpurile şi / riturile lor, / spre-a cultiva unica monedă / 
cunoscută în Egipt, schimbul în grăunţe, mirodenii sau / smirnă, şi spre 
a-l venera pe faraon/  care împreună cu zeii săi aştepta răbdător, / aşezat în 
adâncul / templului, ca o unică rază din soarele amiezii să-i aducă aminte, / 
dincolo de / mormânt, căldura pierdută” (Creşterea apei).  
 E, cu alte cuvinte, e vorba despre o adaptare a omului la cotidian, cu 
tot ce implică el, inclusiv cu vicisitudinile naturii, cu viaţa şi moartea care se 
împletesc în asemenea măsură încât uneori, par a însemna acelaşi lucru. 
 Rosa Lentini ne descoperă o lume pe care noi, europenii nu avem cum 
s-o descifrăm, ori o înţelegem greşit, după aparenţe. 
 Ea ne introduce în etosul şi eposul oriental, la fel de firesc cum ne-ar 
povesti despre aşa-zisele binefaceri ale civilizaţiei moderne, sufocante şi 
stresante. De aceea, un cântec egiptean, intonat de un copil localnic creează 
emoţie estetică mai puternică decât un tablou al unui pictor contemporan:  
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“În bărci micuţe, folosind braţele drept vâsle, se apropie copii de 
feluci ca să cânte / cântări la modă pe care cred ei că turiştii doresc să le-
audă. / Cerem unor ochi îngropaţi în piele măslinie un cântec egiptean. 
Ochii se luminează / în timp ce din pieptul plăpând al micuţului ţâşneşte cea 
mai dulce intonaţie, şi orice / altă melodie / încetează a se auzi în tot lungul 
râului. / Şi chiar dacă surprins copilul nu înţelege de ce primeşte o / 
recompensă în schimbul / plăcerii acesteia atât de / personale, pentru câteva 
/ clipe ochii săi sunt mai albi pe pielea-i verde-gălbuie şi / surâsul său 
traversează măreţul Nil de la un mal la altul” (Bărcile Nilului). 
 Conştienţi sau nu de importanţa istoriei multimilenare a ţinutului lor, 
localnicii se comportă în felul lor, văzându-şi de existenţa proprie, 
inconştienţi de imensele bogăţii ascunse în templele scufundate sub o 
construcţie nouă pe fluviul care le-a îngropat trecutul sub valuri. Şi doar 
arareori, apa aduce la ţărm vestigii ale trecutului, câte un ciob sau un 
fragment de frescă într-o arhitectură veche şi cu un scris necunoscut 
timpurilor actuale. 
 “Apa nu se aseamănă protectorului nisip, acest leagăn arămiu, acest 
soare între dune,/ apa / vagabondează printre pietre, le fisurează, ia cu sine/ 
fragmente minuscule, provoacă / spărturi mai mari, / descompune reliefurile 
colorate. /  Ea este stăpâna răsuflării Egiptului, debordantă şi / posesivă, un 
adânc albastru-verzui cu locuitori puţini, sub suprafaţă abia se / păstrează 
trăsăturile / unui chip, visul palid al unui trecut sau lente melodii în graiuri 
stranii. Din ea / ţâşnesc / ecourile unei vieţi anterioare, cu Amon şi Amon 
Ra urmaţi de bărci vii, cu sacerdoţi / sărbătorindu-şi zeii, şi în amintire o 
barcă pentru zi şi o barcă pentru noapte / coexistă, / şi în amintire doar vagi 
cântece neliniştite... / O lumină strălucitoare ce s-a scufundat, şi apoi, ani şi 
ani în umbră, o Atlantidă sub / picioarele noastre. (Barajul de la Assuan). 
 Este extraordinar ce încărcătură spirituală au versurile de mai sus! 
 Trecutul multimilenar  reînvie sub loviturile de lopeţi ale felucei, pe 
măsură ce ghidul istoriseşte faptele faraonului Ramses, ale zeilor Ra şi 
Osiris, împreună cu fiii lor Set şi Horus. Este ora când fantomele antice 
reapar sub ochii uimiţi ai turiştilor însetaţi de legende şi poveşti cu piramide 
şi faraoni: “Secole de întâmplări apar din nou sub coviltirul torid al bărcii 
acesteia, unde toţi / suntem legănaţi de cuvinte inspirate, melodioase şi / 
încete, în timp ce descendentul / copt al vechiului Egipt ne observă. / « Dacă 
ceea ce s-a trăit este pus pe hârtie, atunci devine istorie – zice acela -, /  
atunci / se izbuteşte / a-l face să se întâmple de / două ori » (Feluca). 
 Nici “Valea Reginelor” nu este ocolită de autoare, amintind de 
templul primei femei faraon a cărei efigie pe templul funerar este sarea albă. 
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 Miturile renasc şi se nasc sub ochii privitorilor, pe măsură ce la ţărm, 
curenţii “se întâlnesc cu meduzele anotimpului”. Solul se mişcă, muşcat din 
răzoare de sare, sub aceeaşi lumină de far scufundat – martor al tuturor 
preschimbărilor geo-climatice. Doar pietrele şi nisipul stau chezăşie acestor 
istorii care odinioară constituiau centrul lumii. 
 Poemele scrise în formă epică, orchestrate amplu, cu versuri lungi, 
întrerupte adeseori brutal de câte un vers scurt, par toate poveşti uitate, al 
căror tâlc încă mai aşteaptă descifrarea. Un astfel de stil narativ  este în  
“Cheia lumii” care descrie geografic aşezarea de nisip şi apă devenită 
legendară prin zeii ei şi prin masivele piramide care s-au păstrat intacte după 
noianul de ani. Reprezentări ale triunghiului cu vârful în jos reunind cele 
două părţi ale ţării şi linia care le despărţea, semnifică desenul lumii, cheia 
întregii existenţe, aşa cum scrie Rosa Lentini. Contrastele sunt  de neevitat: 
“Egiptul tindea spre stele ori se afunda în nisip./ Cu o imensă cheie a vieţii 
făcută din plumb aurit se deschid astăzi cele două / temple din Abu-Simbel 
sau cel din Luxor, în antica Tebas, cu coloanele sale, / obeliscuri, statui de 
zei şi marele bulevard incomplet cu trei kilometri de / sfincşi ce unea în 
vechime această ultimă construcţie cu cea de la Karnak. / La întorcerea spre 
vapor după vizita la Luxor, un grup de copii ce-i / salutau pe turişti, 
urmându-i pe aleea ce coboară până s-ajungă la / portul înflorit, au făcut 
un cor în jurul nostru. Fetiţa cea mai mică, cu un / chip frumos ca faţa lumii 
când se trezeşte, s-a apropiat de fusta mea. Din Egipt / mi-am adus 
amintirea acestor obraji iluminaţi, am mers să caut zborul incredibil al 
ciucurilor roşii ce înfloresc în salcâmi, şi am găsit / fructul seminţei pe care 
am plantat-o ca un sărut, şi am făcut-o să crească, precum o / cheie a vieţii, 
în / albul dinţilor unui surâs”. 
 Sunt impresii care se fixează pe suflet şi pe care nu le mai poţi şterge 
lesne. În acelaşi tonalitate este descrisă “Cetatea morţilor”, aşezată “peste  
oasele vechilor locuitori ai Egiptului, la picioarele templelor dedicate lui 
Horus sau lui Ka, în Kom Ombo sau în Philae, o infinitate de rămăşiţe de 
ustensile: / fragmente de marmite, oale, / vase, toarte, capace sau căuşe de 
străchini se întâlnesc răvăşind nisipul. Sunt / reziduurile vechilor / aşezări 
de familii cu corturi, abandonate la mijlocul secolului / nouăsprezece, 
familii care, gătind şi dormind sub umbrare legate de coloane, erau / 
vegheate / de zei”.  
 Cu o astfel de istorie în spate, nu e de mirare că-n cetate, comunităţile 
existente şi astăzi, descoperă în grote, urmele (uneori palpabile) ale zeilor: 
“Uneori un ochi mult prea alb se iveşte din interiorul uneia dintre ele, ne 
priveşte cu / neîncredere, şi / se pierde apoi în camera sepulcrală”. 
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 E ceva foarte straniu, dar în acelaşi timp, fascinant. Tulburătoare este 
şi prezenţa “Poetului din Alexandria”, care a lăsat un autograf pe plajă, ars 
de soarele amiezii şi de vântul din nord. 
 “Un poem ocru ca o înserare pe plajă la ţărmul deltei mărgineşte /  
Mediterana. Poem ars de soarele amiezii şi de vântul de nord. / Poem ce 
miroase a iod şi a salină. Un spaţiu alb între versuri apropie / degetul peste 
/ buzele poetului din Alexandria. El şi-a înghiţit silabele finale ale tuturor/ 
strofelor. Le-a aruncat în ora când refluxul mareei le scufundă în/ 
profunzimea nisipului, în adâncimea melodiei valurilor. Într-o zi, chiar/  
aceste dune marine vor forma unica prezenţă pe solul Egiptului. Şi/  
atunci, erodate de trecerea timpului a cărui acţiune combinată de sare şi/  
apă le-a şlefuit cântecele, finalurile de strofă vor renaşte firesc./ Tocite, vor 
merge spre moartea lor naturală, precum aceste grăunţe de / somn de care 
ne/ sprijinim capul pe aceste plaje, aceste furtuni roşietice în/ vis. Noapte 
bună nisip, fără un poet care să-ţi termine cântecul”. 
 O secvenţă destul de consistentă este intitulată “Sudul din mine” şi 
cuprinde poemul “Omilie”.  
 Corespondenţa dintre viaţă şi muzică este filonul fierbinte care 
conduce la izvor, precum ansa din lemn de alun care descoperă sursa apei. 
 De la aşteptarea încordată, plină de prevestiri, cu o muncă istovitoare 
pentru înălţarea digurilor uriaşe, până la declanşarea sinistrului, în poemul 
“Tsunami” – emoţia creşte până la paroxism pentru că ştii că trebuie să se 
întâmple ceva. “Tsunami apropie peşti de tristeţe / şi fixează două cuvinte:/ 
moarte şi mare. / Case, oameni, animale şi trotuare / sunt vid. / Se renunţa 
la a sprijini mâna aceea/ şi visele ce încă o incarnează / doresc s-o 
liniştească o dată cu liniştitele-i vene. / Tsunami, suspin al apei/ al urgenţei 
şi dezolării / primul vis înaintea dezordinii / călătorie tulburată. / Mai târziu 
pe străduţe şi pasaje / în casele dărâmate, sub pietre / şi graiuri o călătorie 
amorţită: / fuziunea intimă cu noaptea, odihnă, / transparenţa intactă / a 
unei ape cu peşti mai reci / mâna pe care nu izbutim s-o trezim”. 
 Numind şi descriind un lucru sau o stare, te familiarizezi cu ea în aşa 
fel încât, când într-adevăr se manifestă, deja catastrofa nu mai pare atât de 
mare. Urmările tragediei sunt însă, dezastruoase. “Casa inundată” – fixează 
astfel de moment în imagini copleşitoare: “În casă o femeie blestemă / 
fiindcă aplecându-se mâinile/ i se umplu cu spumă./ Privesc podeaua 
dispărută / peşti mici pleacă şi vin / printre tălpi. / Va trebui cumpărată o 
barcă / pentru a merge de la o locuinţă la alta / şi ecluze, pentru a opri apa / 
ce se revarsă. / Amestecate, obiectele se leagănă / la mişcarea oceanului / 
fără ca vreunul să pară a fi fost / atins de mâini omeneşti / în timp ce 
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valurile smulg cuvintele /« făină, sare, cafea, zahăr...” / doborâte sub 
mantia lor. / Mestecăm nisip în mâncare / şi ultima amintire, / piele străină 
/acoperită de alge. / În cântec, o cădere fără sfârşit / şi soarele negru al 
melancoliei”. 
 Cu toate acestea, omul are capacitatea de a se reface, el uită trecutul şi 
o ia din nou de la început ca-n prima dimineaţă de luni a lumii.  
 În peisajul sinistru de după inundaţie, ca o făgăduinţă, ca un nou 
legământ, semn că viaţa nu e distrusă şi că va continua, apare o pasăre, un 
bâtlan şi el reprezintă speranţa, nădejdea reînvierii. (Nu Pasărea Phoenix este 
simbolul renaşterii din propria-i cenuşă?) “Un bâtlan apare din când în când 
deasupra punţii, / dă repezi ocoluri şi urcă în cursul râului./  Penajul său 
alb lasă o fisură / în cerul înserării / pe care pânza nopţii o va preschimba 
în lumină. / Ţipătul lui deconspiră o mare lăsată în urmă./ Foarte aproape 
de coastă ochiul tău se întunecă / pe nisip sub umbra pinilor. / Trupurile 
celor ce se scaldă veghează şi aşteaptă. / Se agită spuma, albă de sare. / 
Mai înainte ca ora celor morţi să grebleze / timpul plajei, oamenii adorm. / 
Peste capetele lor, uşoară, marea pasăre / a crepusculului iluminează 
drumul de întoarcere”. 
 Un alt ciclu se intitulează:  “Cele patru roze”, şi este datat 2002. Se 
disting câteva poeme de respiraţie amplă, alcătuite din mici poeme, precum 
perlele în stridie. Par jocuri de cuvinte abil construite, în cheie filozofică. Ex. 
“Foc de grilaj / fiecare pas nu este / decât înapoi / o însemnare pe pagină/ 
un revers de oglindă / fără mercur”(Veninul). Sau, în acelaşi poem: “O să 
ningă / poate / fulgii se fragmentează / odihnindu-se cuvintele / iau forma 
obiectelor / palpită fugace / felul în care se risipesc / şi se adună / paşii 
pierduţi / ai vocii sale”. 
 În acelaşi format de poem-fluviu, este şi “Piatra”, având conotaţii 
filozofice:  “A pluti înseamnă /a îngheţa / dacă mă trezesc / între pânze / de 
nori iernatici / acum suntem/ înseşi inimile noastre / orfane / fraţi de cuvânt/ 
două metale / ce se înmoaie / într-un destin / atât: ultragiat”  
 Poemul “A domina teama Simbioză” – are în centru figura luminoasă 
a mamei: “Ne jefuieşte cel care ne măsoară / ne întoarce rumoarea / 
poemului temerar care-am fost / şi tu te opreşti / la marginea mlaştinei / 
etern fără apărare aluneci / infinit gătită”; “cobori ca un arpegiu / ce se 
adânceşte, / cercuri ce se dizolvă / şi fără statură / eu înspre tine pe punctul 
/de a muri / o piele doar dedesubt / abia scăpând din copilărie / abia 
susţinând asaltul / acolo unde alţii se aruncă-n prăpastie”. 
 Emoţia creşte pe măsură ce înaintezi în poem şi descoperi o fiinţă 
vulnerabilă, sensibilă, care caută încă ocrotire: “acum desenez în aur/ 
ca pe nişte mari monede / pleoapele tale, / vreau să pictez paradisul : /  
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curcubeu, curcubeu / şi să fac din cingătoarea ta / un camuflaj / cu spuma 
scoicilor.//  (5)// Voi micşora apa / pentru a-ţi da să bei / soarele nisipurilor 
/ rădăcinile răsucite / ale plantelor de apă / un adânc ornamental / ce-ţi 
seamănă / şi povara nopţii / mult prea reală, / până şi cheile / sunt răsucite 
în lăuntrul tău; / urcă umbră măruntă / moarta mea preferată / o voce cu o 
coardă / spre pulbere / întoarce-te, dispari / unde nimeni / nu te mai poate 
răni”(A domina teama Simbioză). 
 Ultimul poem, intitulat “Hărţi” – are ca punct de sprijin trăirea 
amintirii  şi neputinţa de a cuprinde în cuvânt în toată acuratelea lor, 
sentimentele. Iată: “Dragostea este ceea ce încă urmează a se scrie” –spune 
poeta şi e perfect adevărat pentru că, oricât s-ar încerca, subiectul este 
inepuizabil. Volumul de faţă ar putea fi intitulat: “O întâlnire în spatele unei 
amintiri” – întâlnirea cu Poezia care generează un întreg şuvoi de amintiri 
transpuse în vers, pe care Rosa Lentini a ţinut neapărat să ni-l dăruiască. Şi 
bine a făcut mulţumită traducătorului de excepţie care este Eugen Dorcescu. 
  
 
17 octombrie 2011 
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A ŞTI SĂ DESCIFREZI CU INIMA - GÂNDURI ŞI SENTIMENTE  
 
        Eugen Dorcescu, Tălmăciri, editia on-line www.cartesiarte.ro 
 
 Iniţiativa de a alcătui o culegere din cele mai frumoase poezii adunate  
şi traduse cu multă acurateţe stilistică de către prestigiosul poet, eseist şi 
traducător Eugen Dorcescu, este una cât se poate de fericită. Nu pentru că nu 
ar exista antologii de poezie sau volume de autor, din lumea întreagă, sub 
diferite tălmăciri şi interpretări, ne-am obişnuit să citim o carte în două-trei 
variante şi chiar, cititorii mai rafinaţi, îşi permit să facă şi unele comparaţii 
estetice, stilistice ori de substanţă analitică.  Se ştie doar că, de traducător 
depinde în mare măsură, bogăţia de sensuri şi frumuseţea unei cărţi, cu cât 
acesta se apropie mai mult de original, de spiritul autorului care a conceput-
o. Fiecare traducător, însă, îşi pune amprenta personală pe pagină, trecând 
prin propriul filtru un text şi găsindu-i valenţele cele mai fericite de expresie. 
Este, fără doar şi poate, o artă să găseşti fiecărui autor străin, tonalitatea, 
specificul limbii (foarte important!) spiritul, dinamica interioară a ideilor, să 
te apropii de el cu întreg bagajul tău afectiv, fără a-i schimba sensul ori 
înţelesul, dar îmbogăţindu-l cu nuanţe autentice izvorâte din structura ta 
intimă, din particularităţile limbii în care se efectuează traducerea, dar şi a 
limbii de origine, aşa încât să fie pe înţelesul tuturor şi nu doar pentru 
anumiţi elitişti. Aşa se face că un text capătă strălucire ori devine tern, 
neinteresant, stângaci, cu nedelicateţi stilistice ori, mai grav, cu greşeli 
gramaticale, datorită traducătorului. De iscusinţa lui, depinde mişcarea 
interioară, un spirit nou, o linie de forţă, dinamica, sensul, sugestia, 
alunecarea în banal ori găsirea celor mai subtile nuanţe de interpretare şi a 
tonalităţii celei mai potrivite. Pentru că fiecare carte are tonalitatea sa, 
identitatea, ritmul său, ca şi poezia în sine. Deşi structura originală nu poate 
fi modificată, performanţa constă în şlefuirea cuvintelor precum lentilele lui 
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Baruch Spinoza, pentru a le da strălucire şi a le pune în evidenţă, cât mai 
aproape de intenţia autorului.  
 În acest sens, traducătorul este un fel de căutător şi culegător de perle 
din grămezi imense de stridii, pe care le conservă cu grijă şi le pune în 
valoare, făcându-le să strălucească în adevărata lumină. Ineditul este rodul,  
cu toate aromele, dulceaţa şi bogăţia cărnoasă şi mustoasă, care te îmbie la 
gustat. Poţi să treci pe alături şi să nu devii interesat în faţa unei astfel de 
oferte? 
 Termenul “Tălmăciri” mi se pare mai potrivit decât cel tehnic, 
“traduceri” pentru că reflectă întreagă truda a celui care se apleacă plin de 
bunăvoinţă şi râvnă, izvorâte din dragoste faţă de cuvânt, asupra unui 
manuscris sau a unei cărţi deja tipărite pentru a găsi formulele cele mai 
fericite de interpretare. Ediţia de faţă, după mărturisirea tălmăcitorului, 
cuprinde texte, însoţite de scurte prezentări, adunate în timp, ca pe bijuterii 
literare, ale unor mari scriitori francezi, clasici moderni, şi a unor poeţi 
contemporani de limbă spaniolă, trăitori, atât în Peninsulă, cât şi în America 
de Sud. A existat o persoană, graţie căreia, aceste texte au prins viaţă în 
limba română sub această formulă (aş zice magică!) – scriitorul Corneliu 
Leu, căruia traducătorul îi aduce mulţumiri reverenţioase. Aşa se întâmplă. 
Există cineva, undeva, care te împinge din urmă, îşi asumă iniţiativa şi apoi 
devine responsabil de ispititoarea aventură care se numeşte literatură, fie 
originală, fie tradusă. Este vorba, desigur, doar de un pretext, un bobârnac 
dat cu dragoste, precum acela care-ţi răstoarnă pe spate cozorocul şepcii 
pentru ca să ţi se vadă strălucirea frunţii. 
 Din fericire, există, aşa a fost, aşa este şi aşa va fi, o dată şi altădată, 
aproape ca niciodată. 
 Astfel au prins viaţă şi aceste texte, publicate sporadic la unele edituri, 
la revistele clasice ori la cele în format electronic. Dacă fiecare din noi am 
conştientiza cât de importantă este o traducere şi cât ne lărgeşte orizontul 
interpretativ al minţii şi inimii, ne-am da seama că travaliul celor care se 
ocupă cu aşa ceva este cât se poate de meritoriu. Personal, îi consider pe 
traducători, un fel de purtători de făclii care arată drumul şi conduce paşii pe 
cărările, destul de întortocheate şi uneori întunecate, cu hăţişuri potrivnice, 
ale balastului literar în care ne putem afunda, din pricina necunoaşterii în 
profunzime a unei limbi străine. Ei sunt cei care selectează pentru noi şi ne 
oferă spuma, crema, ceea ce este mai bun şi mai folositor. Şi mai ales, ne 
oferă, fără nici un efort din partea noastră, un fel de “mură-n gură”. Nici 
măcar nu trebuie să întindem mâna, că ne pică direct în gură para zemoasă şi 
dulce. Şi pentru aceasta ar trebui să le mulţumim cu recunoştinţă. Ceea ce şi 
fac, de câte ori am prilejul, pentru luxul intelectual pe care mi-l oferă. De ce 
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fac această pledoarie pro domo? Pentru că fără traducătorii iluştri, George 
Coşbuc, Eta Boeriu, George Pruteanu, n-aş fi citit niciodată “Divina 
Comedie”! Iată de ce! Fără Mircea Ivănescu,  Ion Frunzetti, Virgil 
Teodorescu, Nina Cassian, George Lesnea, Gellu Naum, Ştefan Augustin 
Doinaş, Dumitru Ţepeneag,  şi atâţia alţi truditori în câmpia literelor, n-aş fi 
cunoscut şi n-aş fi iubit atât de mult, lirica universală. 
 Culegerea se deschide în chip miraculos aproape cu “Trei mari poeţi 
francezi” şi aceştia nu sunt alţii decât: Alphonse de Lamartine, Leconte de 
Lisle şi Charles Baudelaire. 
 Primul, Alphonse de Lamartine, autorul celebrelor Meditaţii poetice, 
poet de referinţă, învăţat pe băncile şcolii la lecturi particulare, un poet 
romantic, dar  cât se poate de modern şi astăzi, motiv pentru care a fost şi 
ales de tălmăcitor pentru a-i ilustra în limba română câteva din meditaţiile 
lirice, atât de expresive în dramatismul lor. 
 Lacul  - ilustrează aşteptarea iubitei care întârzie, la fel în poezia 
omonimă a Eminului nostru. Până şi natura se nelinişteşte de absenţa iubitei 
şi se manifestă precum sufletul zbuciumat al poetului. Neputinţa de a opri 
clipa în încremenire, pe amintirea când cei doi se plimbau liniştiţi pe lac, 
condiţia de trecători şi străini pe un tărâm impropriu, sunt elemente care 
aduc zbucium şi nefericire: “Neant, eternitate, genuni de-ntunecime, / Cu 
zilele ce faceţi, pe care le-nghiţiţi ? / Ne veţi reda vreodatã extazele sublime 
/ Şi tot ce ne rãpiţi? / O, lac ! Stânci mute ! Grote ! Pãduri întunecate, / De 
vreme neatinse, ba-ntinerite chiar ! / Pãstraţi-ne-amintirea acelor nopţi 
curate – / (Vai, amintirea doar...)” (Lacul). 
 Traducătorul a ales acest superb poem reprezentativ pentru lirica lui 
Lamartine şi pentru frumuseţea imaginilor lacului de o limpiditate celestă, 
văzut în amintire, în contrast cu starea de tulburare a poetului în timp 
aşteaptă în zadar lângă fluviul zbuciumat şi tulbure. Este genul de 
corespondenţe care se întâlneşte şi în simbolismul lui Baudelaire. 
 Izolarea – continuă antiteza dintre fluviul “sălbatic şi inform/ Balaur 
ce se-afundă-n obscura depărtare” şi lacul “neted, cu ape care dorm / Şi 
unde steaua serii se-nalţă lin, pe zare”. În faţa acestor superbe tablouri în 
mişcare, omul, cu privirile pierdute în zare, aşteptând în zadar, fericirea care 
nu se întrezăreşte:  “Dar eu? Vai, dinaintea atâtor dulci tablouri / 
Zadarnica-mi privire zadarnic mi-o mai port – / Asemeni unei umbre 
contemplu lut şi nouri: / Luminile solare n-animã pe cel mort. / Plimbându-
mi fãrã ţintã privirile pustii / Peste coline, pânã înspre imensa treaptã / A 
zãrii, între noapte şi între miazãzi, / « Niciunde fericirea, îmi zic, nu mã 
aşteaptã ». 
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 Singurătatea e omniprezentă în poezia lui Lamartine, ceea ce-l face pe 
poet să ignore frumuseţile din jur înnobilate de soare, de stele, de lună, 
pentru că, fără iubire: “Dorinţa mea nu aflã nimic în univers...” 
 Îmi permit aceste scurte consideraţii şi citarea unor mici fragmente 
pentru ca şi cititorul acestor rânduri să guste din dulceaţa poemelor tălmăcite 
cu atâta măiestrie de Eugen Dorcescu. Dar mai ales, pentru satisfacţia pe 
care mi-o oferă textele lirice, de referinţă (aproape uitate!) pe care 
traducătorul mi le-a adus sub ochi într-o haină nouă! 
 Leconte de Lisle –este mentorul Parnasianismului, rămas în 
conştiinţa lumii literare  cu Poemele antice, Poemele barbare, Poeme 
tragice, de o viziune aparte a destinului omului în univers, poet cu vocaţia 
sublimului, aşa cum subliniază traducătorul. Din creaţia acestuia, Eugen 
Dorcescu a ales să traducă patru poeme reprezentative: Claruri de lună (un 
fragment); Moartea soarelui; Peisaj polar; Ultima amintire. Viziuni stranii 
ale unei lumi fără formă, ale unui terifiant univers, o poezie vizuală, 
picturală, care seduce prin frumuseţea imaginii, “Claruri de lună”  aduce cu 
sine personificarea reginei nopţii de o concreteţe aproape dureroasă: ”Iar 
Terra, legãnatã în vid, ca pe un plaur, / Sub clare solitudini visând şi stând 
de veghe, / Priveşte, fermecatã, la mii şi mii de leghe, / Cum luna-ntinde-n 
spaţiu frumosu-i arc de aur”. 
 Vizunea cosmică a astrului zilei continuă, la cote sublime şi în 
“Moartea soarelui”, prin invocaţia patetică aproape, a omului către ceruri: 
“Cazi, Astru greu de glorii, izvor de strãlucire! / Mãrirea ţi se scurge, ca 
aurul, din ranã, / Cum dintr-un piept puternic o ultimã iubire”. 
 Ultima amintire – este şi ea un strigăt disperat în faţa iminenţei morţii 
şi a neputinţei de a împiedica deznodământul, dar şi întrebările mute pe care 
şi le adresează omul, fără a primi răspuns:  “Cobor, inert şi palid, în neagra-
mpãrãţie, / Cobor, orã cu orã şi an cu an. Strãbat / Tãcerea, Nemişcarea… 
şi-o rece reverie. / Nimic nu simt. Ciudata-ncercare s-a-ncheiat. / Ce-i 
viaţa? Am fost tânãr? Bãtrân? Un oarecine? / Iubire? Soare? – Unde-s? 
Treci, trup abandonat. / Roteşte-te spre-adâncuri. Porţi vidul în retine / Şi-n 
jur uitarea creşte mai densã, ceas de ceas – / Visez cumva? Nici vorbã. Mort 
sunt. Cu-atât mai bine... / Dar acest spectru? Rana cumplitã? Şi-acest glas / 
Ce par a fi-ntâmplate cu secole-nainte ? / O, tu neant ! E chipul ce-n inimã-
a rãmas /Şi care-a devorat-o cândva. Mi-aduc aminte…” 
 Charles Baudelaire este reprezentat de un singur poem “Examenul 
de la miezul nopţii” în care poetul damnat este tras la răspundere pentru ziua 
pierdută, prilej pentru a-şi face un examen de conştiinţă autoironic, în stilu-i 
cunoscut. 
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 Secţiunea dedicată poeţilor de limbă spaniolă se deschide cu autorul 
tenerifean Coriolano Gonzales Montañez cu fragmente din lirica acestuia 
de inspiraţie orientală, în poeme  scurte de trei versuri, una din formele sale 
predilecte, adevărate mărgăritare strânse sub titlul  sugestiv: “Lumina”. Şi 
aceste poeme sunt adevăraţi licurici strălucitori în iarbă, ghemuleţe de 
lumină care călăuzesc călătorul în noapte. Sunt pline de inefabil şi duh blând 
ce recheamă la pace şi linişte sufletească: “luna plinã / deasupra falezei: / 
palmierul în umbrã”; “linişte: / în casa pustie / doar o lumânare”;  “sub 
castan / umbra mea şi furnicile: / tãcere solitarã”; “ploaie de varã: / nori 
cãlãtori / în derivã”; “deasupra plajei / pescãruşii aşteaptã / micul dejun”; 
“acest ţânţar / în paharul meu cu vin: / nu beau singur”; “dupã furtunã / o 
cãrare sinuoasã: / melcul”; “într-un colţ, / singur, plânge în hohote un 
copil: / afarã-i luminã”; “pe acoperiş / cad şopârle: ploaie / de 
primăvară”; “în fereastrã / chipul reflectat: / nu cãlãtoresc singur” 
(Lumina). Am citat aceste mici poeme în primul rând pentru mine şi cer 
iertare cititorului dacă nu-i vor fi pe plac. 
 Un alt poet născut tot în Tenerife este Ernesto Suárez şi poemele 
traduse de Eugen Dorcescu aparţin volumului La casa transparente, La 
Caja Literaria, Tenerife, 2007. Casa transparentă tratează tema morţii – 
temă aproape obsedantă care, cu toate acestea, exercită fascinaţia 
necunoscutului. Poetul se închipuie mort în vădit contrast cu voluptatea de a 
trăi şi de a se exprima pe sine, în timp ce toate din jur înfloresc, respiră, de 
manifestă într-un fel sau altul:  “moartea mea este recognoscibilã numai /  
prin gestul mâinilor mele / - mâni îndreptate spre eternitate – / şi prin 
uşoara / înfiorare din buzele mele / când peste ele cade / ploaia / fãcând sã / 
înfloreascã / arborii-flacãrã / meri / palmierii / da / pe acest pãmânt de sare 
/ peste acest rescumpãrat trup de sare” (Prolog). 
 Contemplarea propriei morţi este o temă recurentă. 
 “Urme” – este alcătuit din poeme de respiraţie scurtă, flash-uri în joc 
spectral de lumini care capătă un înţeles straniu prin formă şi conţinut. 
Poemul are o dinamică înaintând parcă în trepte de lumină, până la punctul 
culminant: “plaja se face pãdure / pãdurea se face bãrãgan / bãrãganul 
munte ultim / muntele strãpunge mantaua norilor / şi ridicându-şi rãdãcinile 
/ cautã pãmântul / la fel lumina / la fel viaţa toatã”. 
 Şi celălalt poem, “Seva soarelui” urmează aceeaşi dinamică. 

Rosa Lentini, poetă contemporană, (Barcelona, 1957, Spania), 
traducãtoare, critic şi editor este reprezentată mai bine, cu fragmente din 
volumul recent apărut la Editura Semănătorul online, “Tsunami şi alte 
poeme”, un soi de jurnal liric, de factură modernă, în care dramatismul cel 
mai sfâşietor se îmbină cu suavitatea şi inefabilul imaginii poetice. Câteva 
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poeme: “Citind-o pe Alejandra Pizarnik”; “Cheia lumii”; “Poetul din 
Alexandria”; “Pasărea”; “Roza de gheaţă”; “Hărţi” relevă un univers 
straniu, de o sublimitate care seamănă cu perfecţiunea morţii. 
 Andrés Sánchez Robayna, nãscut în Las Palmas în 1952. Profesor 
universitar de literaturã. Este reprezentat în culegerea de “Tălmăciri” cu 
unele poeme, traduse în limba românã, din recenta sa carte La sombra y la 
apariencia, Tusquets Editores, Barcelona, 2010. 
 “Mormântul lui Ioan al Crucii”; “Unei frunze uscate”; “O umbră”;  
“Madrid, pentru o elegie” – acesta fiind scris în urma teribilului accident 
feroviar: “Trec trenuri în martie înţesate de lacrimi, / cuvinte ori şoapte sub 
un cer adormit, / obraji grãbiţi ce se întorc dintr-o data / amestec de fier în 
zori. / Claritatea sângelui. În crepuscul / s-au alipit chipuri tãcute. / În toate 
umbrelele durerii rãsunau / îndurãrile ploii. // ***// ERA un cimitir / lângã 
mare. Devastate, / pietrele dãinuiau / în aerul cald. / Dãinuiau, tãcute, / 
şterse. Au naufragiat / în luminã. Le-ai vãzut / rezistând, încã, asemenea 
astrelor. / Soarele /Ştersese numele / risipite, sub cer, / în lumina flãcãrii”. 
 Un poet foarte interesant. 
 Un altul, Elkin Restrepo, - precizează traducătorul -  “poet, prozator 
şi desenator, s-a nãscut la Medellín, Columbia, în 1942. În 1968 a câştigat 
Premiul Naţional de Poezie Vanguardia cu volumul sãu Bla, bla, bla. 
A fost invitat la congrese ale scriitorilor şi la târguri de carte în Statele 
Unite, Israel şi Venezuela şi poemele sale, care au fost traduse în englezã, 
francezã, rusã şi ebraicã, figureazã în principalele antologii de poezie 
columbianã”. 
 Selecţia propusă de traducătorul Eugen Dorcescu este alcătuită din 
poemele: “Deschidere”; “Senelita”; “Promisiune”; “Iluminare”; 
“Slujire”. 
 Despre tragismul vieţii, despre misterul morţii, etapele parcurse de om 
până la sfârşit şi despre faptul că amintirile sunt tot ce mai rămâne din om, 
dar şi despre retragerea în sine a poetului pentru desăvârşirea operei, pentru 
că poezia nu este altceva decât o slujire, ne vorbeşte  poetul columbian în 
cuvinte simple, fără patetisme de prisos: 

“În timp ce împinge cãruciorul de cumpãrãturi / şi cautã pe rafturi 
produsele / (încã un ins în acea mulþime ce umple magazinul), / pe 
neaşteptate îl ajunge din urmã amintirea / unei zile de acolo din copilãria sa 
/ - un moment nemuritor, dacã vrei, / într-atât de diferit de celelalte, încât şi 
azi îl mai ia prin / surprindere / şi-l înfioarã iarãşi ca atunci -. / Trebuie sã 
se opreascã şi sã închidã ochii; / pentru o clipã viaţa pare a se ataşa unei 
alte ordini / şi a strãluci sub îmbrãţişarea divinã. / (Aproape de etalajul 
acoperit cu gheaţã / unde se expun merluciu şi raci, sub lumina albã, / 
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amestecat în clientela ce strãbate / magazinul, el a trebuit sã se opreascã un 
moment: / de acolo, din fructul ermetic al copilãriei, / îi sosea un semn, 
amintirea liniştitoare / a unor indicibile prezenþe, / şi fu nevoit sã-şi 
întoarcã privirea ca un posedat, / când simţi cã viaţa întreagã era prea 
puþin încãpãtoare / pentru a face loc unei asemenea clipe)” (Iluminare). 
 Toate aceste buchete de flori pastelate, cu miresmele lor specifice, ni 
le oferă şi ni le pune la dispoziţie traducătorul Eugen Dorcescu într-un regal 
neasemuit care invită la confort spiritual şi la pace lăuntrică. 
 
 
18 octombrie 2011 
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CONSIDERAŢII. REVISTE DE PRESTIGIU 

 
RĂSFOIND FILELE VETREI VECHI 

  
Acest mensual de cultură nr. 10, (34) An III, din octombrie 2011, ilustrat 

în chip foarte inspirat cu lucrări de Petre Căpriţă reflectă înaltul nivel la care a 
ajuns prestigioasa Foaie ilustrată pentru familie, cu tradiţie seculară, ai cărei 
fondatori au fost Ioan Slavici, I.L.Caragiale şi George Coşbuc, din 1894, urmaţi 
într-o serie nouă de Romulus Guga (1971) în calitate de redactor şef, iar din 
2009, de publicistul – nu mai puţin înzestrat – Nicolae Băciuţ. Cele mai recente 
numere sunt realizate chiar de Asociaţia “Nicolae Băciuţ” pentru descoperirea, 
susţinerea şi propovarea valorilor cultural-artistice şi profesionale, al cărei 
preşedinte este Sergiu Paul Băciuţ, o dovadă în plus de spirit autentic românesc 
şi de cultivare a limbii şi tradiţiilor noastre, la cote de exigenţă majore. 
  

Am făcut aceste precizări pentru a sublinia continuitatea şi spiritul 
profund românesc al revistei Vatra Veche. 
  

Nu întâmplător, de la număr la număr, publicaţia creşte în valoare şi 
conţinut, în aspect estetic precum şi în numărul de colaboratori şi cititori 
interesaţi de starea culturii, nu numai în zona Mureşului, dar în întreaga ţară şi 
chiar în lume, prin numeroşii colaboratori externi; Raia Rogac (Chişinău), 
Mirela Corina Chindea (Italia), Andrei Fischof (Israel), Ovidiu Ivancu (India), 
Alexandru Jurcan, Ionela van Rees-Zota (Germania), Gabriela Mocănasu 
(Paris), Dwight Luchian-Patton (SUA), Adriana Yamane (Japonia), Flavia 
Cosma (Canada) şi mulţi alţii. 
  

Pagina de titlu este frumos ilustrată cu o creaţie de-a pictorului Petre 
Căpriţă şi cu un poem reprezentativ din creaţia regretatului Mircea Ivănescu, la 
rubrica “Antologie Vatra Veche”, în fericită sintonie cu anotimpul culorilor în 
care ne aflăm. 
  

Un prim moment este legat în semn de OMAGIU, de recenta dispariţie a 
prestigiosului poet Mircea Ivănescu, prilej cu care Nicolae Băciuţ rememorează 
clipele petrecute împreună în 1989, când au realizat împreună un interviu. 
Materialul este ilustrat cu fotografii din arhivă în care-l vedem pe Mircea 
Ivănescu alături de Mihai Şora şi de alţi scriitori, la diferite manifestări 
culturale. Convorbirea s-a centrat pe ideea “Principiului poetic” al lui E.A.Poe 
şi, în chip deosebit pe laboratorul de creaţie al poetului, în speţă, pe naşterea 
poemului. Mircea Ivănescu era de părere că  
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“ ... el (poemul – n.n.) nu poate porni decât de la solicitarea exterioară. 

Ştiu că în Istoria esteticii, s-a dezbătut problema poemelor ocazionale şi că 
foarte mari poeţi, nu mă gândesc la Goethe, declarau că ei scriu poezii 
ocazionale, adică plecând de la niste solicitări imediate, de la nişte evenimente 
care survin în faţa sau în preajma unui, să spunem, scriitor. În ce mă priveşte, 
nu pot pleca la alcătuirea unui text decât dacă am o solicitare din afară. Aceasta 
explică de ce, practic, toate textele mele pleacă de la titluri sugerate de prieteni 
sau de cunoscuţi sau de la lecturile mele şi de ce manevrează, în general, citate 
ţi referiri livreşti”. 
  

Cu mult tact sunt abordate subiecte de interes pentru toţi poeţii, privind 
receptarea liricii eminesciene şi reflectarea ei în generaţiile post eminesciene, 
cu osebire în lirica lui Nichita Stănescu. Prilej de evocare a acestuia dar şi de 
precizare a poziţiei lui predilecte faţă de lirica eminesciană. Un alt punct forte 
al conversaţiei a atins atitudinea autorilor din generaţii mai vechi faţă de autorii 
tineri. “Se spune că poeţii aparţin unui gen iritabil şi succesul unuia e de natură 
să irite pe celălalt. Eu însumi am cunoscut de multe ori senzaţia aceasta” – a 
precizat Mircea Ivănescu la momentul respectiv. Despre prieteniile literare, 
despre problema spinoasă a traducerilor, sunt teme de discuţie abordate de cei 
doi scriitori în acest interviu cât se poate de interesant şi de larg interes 
memorialistic. Interviul a fost luat la Mediaş în 17 iunie 1989. 
  

George Popa vine cu un eseu interesant în care-şi susţine convingerile 
despre “Poezia orfică” începând de la clarificarea termenilor de orfism şi de 
poet orfic, reamintind esenţialul din mitul lui Orfeu, “zeul muzicii în vechea 
Eladă şi implicaţiile sale simbolice şi metafizice răsfrânte asupra poeziei. După 
cele mai multe surse tradiţionale, Orfeu era de origine tracă, fiul al regelui 
Oeagru şi al zânei Caliope. Adoptat de greci, Orfeu aduce aici ideea de 
nemurire, inexistentă anterior în patria lui Homer (pentru că muzica desfăşoară 
veşnicia). Apollo, zeul artelor (muzica este însumarea metafizică a tuturor 
artelor) îi dăruieşte lira, iar cântecele sale erau atât de vrăjitoare, încât 
îmblânzeau sălbăticiunile, furtunile mării, clinteau până şi stâncile. Soţia sa, 
nimfa Euridice, moare muşcată de o viperă. Orfeu roagă pe Zeus să o readucă 
pe pământ, acesta se înduplecă, dar cu condiţia să nu se uite la Euridice în 
timpul întoarcerii din infern. Dar Orfeu nu respectă consemnul, astfel că, 
întorcându-şi privirile înapoi spre nimfă, aceasta moare a doua oară şi pentru 
totdeauna. Pentru că Euridice era muzică pură, cântul cel mai sublim al zeului. 
Iar muzica este incaptabilă”. 
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Foarte interesante consideraţii despre naşterea termenului poezie din 
echivalentul grecesc şi evoluţia acestui termen cu exemplificări din marea 
poezie a lumii. 
  

Dumitru Păsat scrie un eseu splendid despre “Miracolul eternei iubiri: 
Eminescu – Veronica Micle” având în faţă “romanul erotico-epistolar susţinut 
de către Mihai Eminescu şi Veronica Micle (a se vedea volumul Dulcea mea 
Doamnă/Eminul meu iubit, Iaşi, 2000) îi poartă pe acesti doi mari îndrăgostiţi 
pe aripile vântului, parcă luându-i din infernul existenţei lor pământeşti şi 
ducându-i în purgatorial iubirii lor eterne. Misterul şi seducţia exercitată de cele 
93 de epistole ale lui Eminescu şi 15 ale Veronicăi Micle, senzaţionale şi 
captivante, (publicate în premieră – D. P.) asupra cititorului din zilele noastre 
sunt incomparabile”. 
  

Epistolele dintre cei doi sunt luate pe rând în diverse interpretări şi se 
brodează pe marginea lor, iar în final, Dumitru Păsat conchide: “Dialogul 
epistolar dintre Mihai si Veronica e un corpus masiv de scrisori inedite, un 
extraordinar „document uman” şi artistic de o inestimabilă valoare, care 
completează imaginea „iubirii absolute a literaturii române”, iară noi, cei de azi 
si de mâine, odată cu Eminescu si V. Micle, trăim miracolul unei eterne iubiri. 
  

Misivele dintre acesti doi mari îndrăgostiţi, veritabile ecouri de iubire şi 
confesiuni, au devenit, într-un fel sau altul, o mană spirituală pentru scriitori şi 
savanţi, o poveste mirifică şi îmbătătoare atât pentru cititorul cult, cât şi pentru 
omul obisnuit. Aşadar, „sincronizaţi în dragoste şi în destin” (M. Cimpoi), 
Mihai şi Veronica au trăit şi retrăit stările iubirii la o înaltă tensiune sufletească, 
de aceea astăzi, poate, „În locul lui menit din cer”, romanul lor abia începe ... ” 
  

Partea a doua a eseului “Întregul şi partea” al Ecaterinei Ţarălungă, are 
ca titlu: “Poveştile, şcoala şi cine suntem de fapt” – este o incursiune în istoria, 
cultura şi civilizaţia românească din veacul al XVII-lea. 
  

Tot o incursiune, de data aceasta, în lirica lui Grigore Vieru face şi Maria 
Cheţan în eseul “Poezia lui Grigore Vieru – Întoarcerea spre copilărie sau 
decantarea esenţelor” – trecând prin temele lirice majore ale confratelui 
basarabean şi amintind de “Maratonul de Poezie Grigore Vieru”, Galeria 
“Deisis”, 11 februarie 2011, organizat de Studioul Regional de Radio Târgu 
Mureş, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul naţional Mureş, 
Centrul de Studii Literare “Grigore Vieru” al Fundaţiei Cezara-Codruţa 
Marica” în parteneriat cu cotidianul “Cuvântul Liber”, “ASTRA” Mureş, 
Protopopiatul Ortodox Târgu Mureş. 
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“Darul perfect al unei amintiri sau despre iubire, efemer şi curajul de a 

trăi” – se numeşte eseul Cristinei Blându pe marginea romanului Ilenei 
Vulpescu “Rămas bun casei părinteşti”, apărut în 1998. Este o cronică a acestei 
cărţi, ilustrată cu citate şi consideraţii proprii, dar şi o invitaţie la lectură pentru 
cei care doresc să petreacă momente de delectare în compania unei cărţi. În 
final, autoarea eseului spune: “Tonul uşor melancolic, uneori uşor ironic, al 
romanului, te prinde. Câteva ceasuri lumea ta devine acea lume pitorească de 
altădată. Câteva ceasuri regretul despărţirii de casa părintească e şi al tău ... 
Apoi ... rămâi cu satisfacţia de a fi citit o carte ca o lecţie de viaţă. O lecţie 
despre iubire, despre tristeţe, despre amintiri, despre efemerul trecerii prin lume 
... ” 
  

La rubrica “Anchetă Vatra veche” cunoscutul scriitor Leo Butnaru oferă 
spre lectură cititorilor revistei, ancheta literară despre “Scrisul de mână. Au 
scris, scriem, vom scrie” – de fapt un studiu despre diferite moduri de scris de 
mână, la autorii clasici ruşi – Leo Butnaru introducându-ne în laboratorul de 
creaţie plin de praf şi hârtii îngălbenite al titanilor literaturii ruseşti: Tolstoi, 
Gogol, Dostoievski. Ancheta are şi un feed-back pe care şi-l asumă Anamaria 
Ionescu prozatoare, care evocă şi ea un timp în care tatăl său scria de mână, 
apoi la maşina de scris şi în cele din urmă, îi dădea ei să copieze la calculator 
textele. Autoarea subliniază că, deşi metodele de redactare au evoluat în pas cu 
performanţele informaticii, scrisul de mână rămâne tutelar, păstrat cu sfinţenie, 
fie şi pe un raft de bibliotecă, pentru parfumul şi delicateţea lui, care au zămislit 
capodopere. 
  

Rubrica “Ocheanul întors” îl are în obiectiv pe Liviu Rusu, de la a cărui 
naştere s-au împlinit 110 ani. Nicolae Băciuţ îl numeşte pe acesta “Un 
estetician uitat” şi întreprinde un scurt istoric în viaţa şi activitatea acestui 
veritabil fiu al Sărmaşului. El evidenţiază eforturile oficialităţilor pentru ca 
biblioteca din Sărmaşu să-i poarte numele: “În 2006, demersurile făcute pentru 
atribuirea numelui “Liviu Rusu” Bibliotecii Orăşeneşti din Sărmaşu au avut 
ecoul scontat, înţelegându-se locul pe care Liviu Rusu îl ocupă în istoria 
localităţii, ca fiu al său, fiind una dintre personalităţile marcante ale vieţii 
culturale legate de numele Sărmaşului. Personalitate distinctă a vieţii 
universitare clujene, recunoscută atât pe plan naţional cât şi internaţional, nu 
doar pentru activitatea sa didactică, ci şi pentru contribuţia sa în domeniul 
esteticii, Liviu Rusu, prin naştere, va aparţine în primul rând Sărmaşului, ca 
vrednic fiu al localităţii...” precizează Nicolae Băciuţ. 
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Propunerea ca Liviu Rusu să primească titlul de cetăţean de onoare al 
Sărmaşului, este în acest sens, ca un act de restituire a memoriei acestui 
cărturar înaintaş “Având în vedere cele de mai sus, considerăm că este o onoare 
pentru orasul Sărmaşu să-şi omagieze înaintaşii care şi-au legat numele de 
aceste locuri, iar prin acordarea titlului de Cătăţean de onoare postmortem lui 
Liviu Rusu, în 2011, se face un act de restituire a memoriei unei personalităţi 
remarcabile a vieţii culturale şi didactice româneşti, se pune mai bine în 
evidenţă galeria celor care au contribuit la creşterea prestigiului Sărmasului. 
Viaţa şi opera lui Liviu Rusu sunt pilduitoare pentru noi, cei care suntem mai 
mult sau mai puţin implicaţi în menţinerea unui climat de emulaţie culturală. 
Liviu Rusu rămâne un model de mare altitudine culturală si morală, de extins 
orizont educaţional”.  
  

Articolul este ilustrat cu un grupaj de poezii care au drept centru 
spiritual, localitatea Sărmaşu, loc unde tradiţia se îmbină cu idealurile noilor 
generaţii. 
  

La rubrica: “Cronica literară”, urmează o suită de cronici şi recenzii 
literare, semnate de autori cunoscuţi sau mai puţin cunoscuţi, dar scrise cu mult 
discernământ şi responsabilitate. Voichiţa-Pălăcea-Veres scrie despre “Deania 
neagră”, a lui Alexandru Petria, editura „Herg Benet”, 2011, subliniind 
naturalismul care trimite la Emil Zola, al acestui original scriitor, dar şi la 
G.M.Zamfirescu, Rebreanu, Eugen Barbu în ceea ce priveşte argoul şi mai 
puţin substanţa epică. 
  

La rîndul lui, Alexandru Petria face o cronică la cartea „Sânge satanic”, 
“romanul cu care a debutat autoarea Cristina Nemerovschi, o absolventă de 
Filosofie din Bucureşti. Romanul, care a fost nominalizat la titlul Cartea anului 
2010 în „Observator Cultural”, ca şi microromanul subsemnatului - „Zilele 
mele cu Renata” - na, ca să mă laud!, a apărut la editura Herg Benet la sfârşitul 
anului trecut, fiind reeditat deja, în august 2011. Un roman cu cojones, am spus 
la prima lectură, care pare cu adevărat scris de un bărbat. “Sânge satanic” este o 
carte care îţi scurtcircuitează şirul gândurilor.” 
  

Pe un cu totul alt palier epic se situează cartea lui Nicolae Feier “Ţara 
Bistriţei” – Pagini de istorie, religie şi mitologie străveche ale neamului 
românesc - pe care o recentează cu mult discernământ Elena M. Cîmpan. Iată 
cum îl prezintă Elena M. Cîmpan pe autor: “Nicolae Feier apare ca un scriitor 
neobisnuit între confraţii săi care scriu, e ca o floare rară în câmpul cu flori, 
asupra căruia stau, admirativ, ochii cititorilor. Dar Nicolae Feier e, înainte de 
toate, preot si lucrul acesta străbate ca o rază de lumină peste tot ce scrie. Dacă 
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ne-am astepta ca literatura lui să fie religioasă, în sensul ei recunoscut, ne-am 
însela. Cu rigurozitatea acesteia, preotul scriitor se-ntoarce la primele cuvinte 
din limba română, cuvinte-realităţi, si, ca si cum ceva ar fi fost uitat sau lăsat 
deoparte, el recuperează până la detaliu si ultimul semn la care, poate, nu ne-am 
fi gândit. Stratul pe care merge Nicolae Feier nu este cel al formării limbii 
române– acesta fiind deja conturat - dar el mai găseşte în pământul lexical alte 
şi alte vestigii şi, ca un arheolog, le scoate în lumină, le aduce în discuţie. Ce 
sunt cărţile lui Nicolae Feier altceva decât frumoase „Predoslovii” adresate 
cititorilor? Unde se înscrie genul literar pe care-l abordează, dacă nu în rândul 
„Didahiilor” lui Antim Ivireanul sau a „Cărţii româneşti de învăţătură”, a lui 
Varlaam? După „Zestrea strămoşească”, un calendar neobişnuit al sărbătorilor 
românilor, după „Besii, pileaţii daci sau tarabostenii”, o descriere a bessilor 
,,preoţii (leviţii) tuturor tracilor”, „Domneşti” este numele unei cărţi şi a primei 
localităţi – privilegiată, care se bucură de atenţia binemeritată, ca aşezare, ca 
topos. Scriitorul oferă un îndrumar al demersului livresc, cu talentul care 
atrage, ademeneşte, prin cuvânt”. 
  

Şi cu o astfel de prezentare, personal, am devenit foarte curioasă de 
această splendidă lucrare, deşi (sau cu atât mai mult) cu cât nu cunosc aproape 
nimic despre acest ţinut mirific descris de părintele Nicolae Feier. 
  

Dumitru Velea analizează două dintre cărţile lui Dumitru Toma: 
“Marginile lumii” (Ed. Aius Printed, Craiova, 2011) şi “Umbra şi fumul” (Ed. 
Sim Art, Craiova, 2010). Cred că orice comentariu ar fi superfluu pentru că 
analiza este aceea a unui critic redutabil. 
  

Maria Barbu susţine că Nicolae Bălaşa este “un prozator cu ştaif” şi 
spune aceasta având în vedere cele şapte romane ale sale care, “deşi abordează 
subiecte total diferite, din spaţiile complexe ale existenţei româneşti, de la sate 
şi oraşe, instituţii culturale proeminente, au o singură axă metodologică – 
povestirea”. 
  

Autoarea face referire la romanul al şaptelea, semnat Nicolae Bălaşa, 
intitulat ca un poem în proză: Viaţa ca iluzie şi clipa ca destin, Editura 
„Măiastra”, Târgu Jiu, 2011, 184 pagini. 
  

O scurtă prezentare a albumului de pictură semnat Dr. Liviu Ovidiu Ştef 
-“Câmpia transilvană” – face Nicolae Băciuţ, subliniind faptul că artistul “a 
imortalizat pe pânză imagini ale bisericilor de lemn din judeţul Mureş, ale 
satului săsesc, ale Cetăţii Medievale a Sighişoarei, aducându-le şi în pagina de 
album”, iar acum, Liviu Ovidiu Stef şi-a mai asumat o provocare, nu mai puţin 
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dificilă, de a găsi imagini ale Câmpiei Transilvane ilustrative, reprezentative, 
pentru a fi fixate în culoare pe pânză. Ciclul de lucrări astfel realizat, şaizeci la 
număr, sunt şi document, istorie, dar şi artă, depunând mărturie despre ceea ce 
înseamnă Câmpia Transilvană, în viziune picturală”. 
  

Tot Maria Barbu vorbeşte despre poeta Beatrice-Silvia Sorescu şi 
recenta sa carte: “Rădăcini cu mirări şi miresme” Ed. Măiastra, Tg. Jiu, 2011, 
98 p.) –ca fiind “O poetă pe balansoarul ... criticii”. 
  

La rubrica “Filtre”, pr. prof. univ. dr. Emil Jurca vorbeşte deaspre cartea 
lui Alin Vasile Goga “Veşmintele liturgice în Răsărit”, Editura Nico, 2011) – 
carte care “se vrea a fi o conştientizare asupra simbolismului şi a valorii sacrale 
a veşmintelor sacre”. 
  

Cunoscutul scriitor, critic, poet, promotor cultural Menuţ Maximinian a 
ales cartea Cristinei Rusu, “Acasă la Dracula”, pentru a o recomanda spre 
lectură: “Profesoară de geografie, Cristina Rusu propune, prin volumul „Acasă 
la Dracula”, apărut la Editura Nova Didactica, o reîntoarcere la adevăr prin 
redescoperirea mitului Dracula, acolo unde-si are rădăcinile, în Pasul Tihuţa. 
Cartea, prefaţată generos de prof. Ioan Seni, se bazează doar pe faptele 
concrete, începând cu publicarea romanului „Dracula” al scriitorului Bram 
Stoker, a cărui acţiune se petrece în Pasul Bârgăului, unde vampirul îsi avea 
castelul si care era „un ţinut din ce în ce mai sălbatic si mai pustiu. Multe 
prăpăstii mari şi ameţitoare, multe cascade, de parcă natura ar fi serbat cândva 
un carnaval”.  
  

Tot Menuţ Maximinian reuneşte într-o pagină, trei mini-cronici literare 
pentru cărţile: “Casa sufletului meu” de Octavia Gheorghe, o carte cuprinzând 
92 de poezii cu mesaj sufletesc de o mare sensibilitate – aşa cum o recomandă 
criticul, volumul “Adunate” – al prof. Ofilat Varvari, din Măgura Ilvei, care 
cuprinde materialele stiinţifice şi publicistice într-un volum apărut la Editura 
Napoca Star. “Cartea surprinde prin multitudinea de informaţii din studii, 
comunicări stiinţifice şi referate pe o tematică variată, istorie, metodică, psiho-
pedagogie, istorie literară. Se remarcă, în mod deosebit, studiul despre epopeea 
lui Ghilgames, una dintre cele mai vechi scrieri ale omenirii de aproape 5000 
ani” – este de părere Menuţ Maximiniam. O a treia carte analizată critic, este 
semnată de Nazarica Munteanu, “Timpul ... spectacolul răbdării”, Ed. George 
Coşbuc. 
  

Criticul Constantin Stancu face o cronică Antologiei “Tsunami şi alte 
poeme” a Rosei Lentini, în traducerea de excepţie a lui Eugen Dorcescu. 
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Rubrica “Paşi pe Terra” este susţinută de Tatiana Scurtu-Munteanu şi 

este o plăcută invitaţie la călătorie în Staţiunea Saint-Gervais din Mont Blanc – 
acoperişul Europei, material ilustrat cu imagini. 
  

Ştefan Goanţă revine cu eseul său: “Documentele continuităţii” III, 
argumentând “(De ce) mereu Mioriţa?” 
  

Luminiţa Cornea ne invită la “Convorbiri duhovniceşti” cu Î.P.S.Ioan 
Selejan, al Episcopiei Covasnei şi Harghitei, material bogat ilustrat cu imagini 
de la diferite mănăstiri din cadrul Episcopiei. 
  

Ca o prelungire a spiritualităţii, pr. drd. Mihai Andrei ALDEA ne invită 
să citim studiul eseistic “Mistica în cultura profundă a românilor” – 
Consemnări folcloristice, III. 
  

Preot dr. PETRU PICA, în eseul “Veniţi de luaţi lumină” – prezintă 
cartea Luminiţei Cornea „Pe cărarea Raiului – Convorbiri duhovniceşti cu 
Înaltpreasfinţitul Ioan” (Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010), 
  

Din vol. de foto-vignete spirituale, “Oglinzi cu memorie”, apărut la 
Editura SEMĂNĂTORUL ONLINE, septembrie 2011, subsemnata a ales un 
Florilegiu dedicat Prea Sfintei Născătoare Maria, sub forma micro-poemelor în 
trei versuri. 
  

Lt.col.(rz.) Alexandru Teodoreanu, coordonator programe la Asociaţia 
STINDARD, Bucureşti, din ciclul “Monumente ale românilor din afara 
frontierelor” a ales să vorbească despre “Un monument medieval românesc 
salvat de Dumnezeu”. Este vorba de Biserica Domnească şi Catedrală din 
orasul Herţa - azi în Ucraina - monument medieval romanesc, la frumoasa 
vârstă de 255 ani, aşa cum specifică autorul evocării. 
  

La rubrica “Starea prozei” – în proza “Printr-o fugă, dar care” – partea a 
III-a, Cleopatra Lorinţiu ne-o prezintă pe Marina d'Agosta. 
  

Ion Nete prezintă un fragment din lucrarea: “Rugaţi-vă să nu existe 
Dumnezeu ... ” 
  

Florin Caragiu semnează o pagină lirică interesantă cuprinzând poeme 
de factură post modernistă. 
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Raluca Pavel, tot la rubrica “Starea prozei” oferă “Un pumn de făină”, 
iar Mihai Batog-Bujeniţă ne propune “Un exerciţiu de comunicare. Qui 
prodest?”- de fapt, note de călătorie în Barcelona. 
  

La rubrica “Evocări” – Ion C. Hiru – aduce în memorie figurile: 
“Piţuleasa şi Gheorghe Vrabie” precum şi evocarea lui Nicolae Spinei. 
  

O superbă pagină lirică este semnată Valentina Becart, ilustrată cu 
tabloul “Natură moartă” de Petru Căpriţă. 
  

Tot versuri oferă şi Carmen Tania Grigore din Davon, cu o “Natură 
statică” a aceluiaşi ilustrator. 
  

Corina Lucia Costea, ne invită la lectura prozei: “Etajul IX, Oradea”. 
  

Poeta, prozatoarea şi publicista Mariana Emanuela Cristescu semnează o 
pagină lirică încântătoare care începe cu “Balada timpului pierdut” – o 
parafrază la Francois Villon. 
  

La rubrica intitulată “Podul de cărţi” Vitalie Răileanu ni-l prezintă pe 
Nicolae Esinencu – Omul scriitor, cu volumul “Gaura”. 
  

Dumitru Băluţă – sub titlul “Ochii şarpelui” – grupează un mănunchi de 
micro-poeme subintitulat “Sensuri de haiku”. 
  

“Biblioteca Babel” îl are ca protagonist pe Denis Emorine cu o 
prezentare şi un grupaj de versuri în traducerea Flaviei Cosma. 
  

La aceeaşi rubrică, semnează poeta de origine sârbă Zorica Senti 
(Franţa) – un grupaj şi câteva poeme în prezentarea şi traducerea lui Ion 
Cristofor. Un alt poet este Nicolae Rampin (Italia) în traducerea Elenei Daniela 
Sgondea şi a lui Eugen Evu.  
  

În traducerea lui Ion Roşioru – facem cunoştinţă cu mai mulţi haijini 
niponi contemporani: Shȏ Hayashi, Atsuo Nasu, Yuki Honda, Tsukasa Oda, 
Goro Nishikawa, Keiko Niwa, Chizuko Tokuda, Fumiko Arai, Hisahiko 
Nagamine, Teiho Okada, Shiyoshi Kurosaka, Chieko Watanabe (cade zăpada -/ 
să o privesc captivat / sau să-nchid ochii?); Sei'ichi Teshima, Yamaguchi 
Seishi, Nakamura Kusatao, (un fluture / zboară în mijlocul / războiului rece); 
Saito Sanki: (seară de toamnă - / fluxul aduce resturi / de peşte mare); Suzuki 
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Murio, Sawaki Kinichi, Kaneko Tota: (cimitiru-a ars: / pe crengile pomilor / 
greieri calcinaţi); Takayanaghi Shikenobu. 
  

Gabriela Căluţiu-Sonnenberg – semnează două pagini de proză “Pentru 
eternitate”. 
  

Geo Constantinescu – la rândul său, semnează proza “Străinul”. 
  

“Încercări de străpungere a tăcerii gândului” – (XVII) – este proza 
semnată de Elena Neagoe. La rubrica: “Asterisc” Jianu Liviu-Florian semnează 
proza: “Baza de date a generalilor” (poveste pur imaginară) 
  

Tamara Constantinescu scrie un studiu foarte pertinent de istorie literară 
despre: “Încornoraţii din comediile lui Nenea Iancu şi alţi încornoraţi celebri”, 
III iar Monica Mureşan semnează poemul “Felicitarea”. 
  

La rubrica “Teatru” – Mariana Cristescu semnează o cronică teatrală la 
piesa “O noapte furtunoasă” – jucată de o Companie de teatru 
“Amphitheatrrom” – piesă tradusă în limba romani, spectacol organizat de 
reprezentanţii Asociaţiei Culturale „Amphitheatrrom”. 
  

“Este pentru prima dată în lume când o piesă a lui Caragiale este tradusă 
în limba romani, este primul spectacol de teatru realizat de profesionişti care îşi 
asumă fără rezerve apartenenţa la etnia romă şi este primul spectacol de teatru 
din România în care se vorbeşte integral în limba romani”, - spune Mariana 
Cristescu. În aceeaşi idee, este anunţat Concursul Naţional Creaţie Literară în 
Limba Romani “Ştefan Fuli”, ne prezintă proiectul Nicolae Băciuţ. 
  

Raia Rogac deschide rubrica “Bibliocultural basarabean” cu prezentarea 
în premieră a Almanahului “Arhipelag” – “O carte de vizită a scriitorilor 
basarabeni în străinătate”, lansarea căruia a avut loc la Biblioteca “Onisifor 
Ghibu” din Chişinău. 
  

Ligya Diaconescu îi face portretul unui artist îndrăgit: “Fuego “Alinul” 
tuturor vârstelor”. Scriitoarea Ligya Diaconescu, în 23 septembrie, a fost 
înscrisă în Canada la ”Association des mass-medias et journalistes d'expression 
roumaine sans frontiere” al cărei membru fondator este, (împreună cu alţi 
câţiva ziarişti români răspândiţi în întreaga lume).  
  

Un impresionant grupaj liric este semnat de scriitoarea Melania Cuc. 
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Cităm doar una: “În metropola cu orfani: Şi vânzători de halviţă, / În 
zorii zilei fără nicio / speranţă / A ajuns la noi / Ultimul transport / Cu rom de 
Jamaica. / Şi ce / Dacă vehicolul este numai / Epavă, / Vapor / Fără jurnal de 
bord / Fără căpitan şi fără servantul / Ocupat / Cu turnatu-n pahare? / Regina 
balului ce va urma / Poartă corset cu diamante / Şi stropi de / Melasă sub 
limba ce cântă / Despre linşaj şi iubiri / imposibile”. 
  

Hydra N. T. semnează pamfletul: “A zecea scrisoare franco-afonă: Pe 
scut sau sub scut(ul) balistic”. 
  

Ca de obicei, rubrica destinată Poştei, intitulată “Curier” cuprinde o 
bogată colecţie de epistole de la corespondenţi şi cititori ai revistei. 
  

Rubrica “Literatură şi film” – este susţinută de Alexandru Jurcan cu un 
scurt eseu intitulat: “Peştera meditaţiilor”. 
  

Un regal de catrene semnează într-o pagină cunoscutul umorist Vasile 
Larco. 
  

Rubrica “Scrisori deschise” – are ca temă o problemă destul de 
importantă: “Cui i-e frică de statui?” – în care se solicită Primăriei Târgu Mureş 
“aprobarea amplasamentului Bustului scriitorului Grigore Vieru în spaţiul civic 
târgumureşean, pe B-dul Cetăţii, în apropierea Centrului de Studii Literare 
„Grigore Vieru” al Fundaţiei Culturale „Cezara”, cu sediul în B-dul Cetăţii nr. 
13.” 
  

Rubrica “Şevalet” – îl are în centru pe Dr. Liviu-Ovidiu Ştef – şi picturi 
din “Câmpia Transilvană”. 
  

Artistul Marcel Naste din Reghin este prezentat de Nicolae Băciuţ iar 
Vasile Mureşan îi face o cronică la grupajul de pânze intitulat “Nuduri” prezent 
într-o expoziţie. 
  

De asemenea, la această rubrică este prezentat şi artistul plastic Petre 
Căpriţă, care a ilustrat revista, cu un bogat palmares artistic. 
  

În ansamblu, revista este o izbândă a culturii şi artei româneşti, a 
spiritualităţii în general, un spaţiu de odihnă şi confort spiritual pentru oricine o 
deschide şi are curiozitatea de a o frunzări. (19 octombrie 2011) 
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NUNTIT CU DOMNIŢA POESIS 

 
EMILIAN MARCU,”Zăpada timpurie”, Ultimele sonete de dragoste din 

mileniul II, Iaşi, 2010 
 
 Dacă ar fi să ne luăm după titlu şi subtitlu, ce poate fi mai liniştitor, în 
eventualitatea unei  catastrofe, decât acoperişul de rugă al ultimelor sonete 
de dragoste (închipuite sau nu) - ale mileniului abia părăsit, acoperiş pe care, 
„zăpada timpurie” sau cea bătucită de cizmele veacurilor, rămâne – cuşmă 
albă – de veghe, ca pe Olimpul zeiesc, acolo unde se adună nemuritorii care 
şi-au înscris numele în Cartea Vieţii. Acoperiş „în lăcrimat de pleoape”, 
acolo unde nu ajung valurile  cereşti şi cele pământeşti din Ţara luminii, 
unde „nu-i dogoare şi nici vânt”. 

Poetul  vieţuieşte în rugă ca-n lacrimă, precum  în „cel mai blând 
sicriu” ori hălăduind „pe nor în zbor pustiu”, spre o ţară, altunde, o ţară 
unde  ”Nu-i zare, ci-nserare” (Eu pe ape). 

Nu e cazul ca vreo persoană să mai emită judecăţi de valoare absolute 
faţă de lirica lui Emilian Marcu deoarece aceasta a fost, zeci de ani, validată 
de critica de specialitate la cel mai înalt nivel de receptare analitică şi nimeni 
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nu se mai îndoieşte de valoarea şi autenticitatea acestui poet de excepţie. Ne 
permitem doar, câteva păreri personale, la contactul cu opera lui din ultimii 
ani, precum şi de rezonanţa transmisă, precum ecoul, în feedback-ul întors 
imediat, care face ca trinitatea: autor-carte-cititor, să devină un rotund 
indestructibil. 

Ce vrea să spună sonetistul, reflectat în ochii altcuiva „în lăcrimat de 
pleoape” – când „lumina-n strecurare” – devine  „toată dor şi aşteptare”?  

Vremea tatonărilor a trecut. E timpul tot mai strâmt în curgere – ne 
îndreptăm, fatalmente, spre acelaşi înţeles asumat, şi, vorba Seraficului 
Francisc, pe patul de moarte: „Să începem, fraţilor, să facem ceva, căci până 
acum n-am făcut mai nimic”.  Timpul începerii după o viaţă de adunat, 
tezaurizat, stivuit, rânduit.  E timpul bucuriei perfecte, al bucuriei depline şi 
desăvârşite,a culegerii fructului însămânţat cu o viaţă în urmă. El te îmbie 
doar  să întinzi mâna şi să ţi-o umpli de miresmele binecuvântate ale  
coacerii. Agurida a devenit aurie, chihlimbarie, miezoasă, parfumată, mierie,  
zemoasă, brumată de rouă. Nu poţi să nu te înfrupţi. E timpul bucuriei de 
uzufruct. 

Vârsta poetică a lui Emilian Marcu ne dovedeşte acest lucru. 
Ea e desăvârşită, s-a rotunjit sub ochii noştri precum pântecul unei 

fete mari care  s-a umplut cu seminţele dragostei, sub mărul edenic. 
Pomul cunoaşterii binelui şi al răului este plin. Ochii pofticioşi. 

Mâinile întinse. Poruncile vor fi încălcate? Dar cât de bine se prezintă 
dinaintea privirii, aceste rodii! Şi ce parfumuri, ce de arome edenice! 

Privindu-le, până şi „lumina s-a subţiat sub pleoape” – de câtă 
aşteptare! „Şi pare aşteptarea rugină pusă-n săbii / Şi-n zborul de cocoară 
abia, abia zărit. / Ecourile-n fluturi precum un stol de vrăbii / Aprind în cer 
oglinda tăcutului zenit. // De cât te-aştept, îmi pare, lumina-i mai subţire, /  
Albirea de pe oase cuprinde-a ta nuntire!” (De cât te-aştept lumina...) 
 Se pare că poetul, aidoma nouă, se confruntă cu zăgazurile puse iubirii 
tocmai de cei are ar trebui să zdrobească aceste zăgazuri, lăsând iubirea 
slobodă să se reverse: „Prea plinul semnelor e-n clipa de răcoare / În care 
roua groasă-a lacrimii te cere. / Vezi, tu lacăt pui iubirii şi-asta doare / Cum 
doare-n aer frunza în cădere. // Zăgaz vei pune sau doar o părere / Sau 
poate doar un zvon drept căpătâi? / Lumina-n candelă a devenit de miere / 
Precum tăcerea-n clipa cea dintâi. // În crugul iernii fulgii mari dau scapăt / 
De  pun iubirii ori zăgaz ori lacăt…” (Nu pun iubirii...) 
 Iscusinţa manifestată în transpunerea iubirii ca  mijloc artistic menit să 
rezoneze în sufletele altora, nu mai poate fi pusă la îndoială. Toate 
sentimentele incumbă în ea, aşa cum în mare se revarsă fluvii, râuri şi orice 
apă curgătoare.  De aceea devine atât de bogată, intens populată şi diversă în 
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frumuseţea nuanţelor sale. Curăţitoare şi răcoroasă, desfătătoare dar, mai 
ales, generoasă şi  atoateîncăpătoare.   În ea sunt cuprinse bagajele lirice ale 
lumii:  imperii reci de frunze, tăcerea rănii, misterioase sonuri, culorile-n 
cădere, atâtea începuturi, plânsul altei ploi, imperii vegetale, păsări ciudate, 
lacrimi de ceară, mirări duium şi până şi memoria de ceară. 
 O întreagă bogăţie din care se pot construi castele întregi de scoici şi 
nisip, învelite-n voaluri de meduze. 
 Un loc aparte în lirica sonetistului Emilian Marcu îl ocupă ierbarele 
care şi ele păstrează miresmele atâtor amintiri pastelate, acum rămase doar 
adieri scăldate în rouă. În lacra inefabilului, acestea lăstăresc, dau muguri, 
plesnesc şi înfloresc într-o clipă, fără de lege. 
  Cu toate aceste bogăţii tezaurizate, aşa cum am spus, în lacra sidefie a 
scoicii, poetul  veşnic flămând şi însetat de sublim, se trezeşte „Mai răzvrătit 
ca vinul” – şi îngenunche în faţa tainei de care se lasă adeseori răpus: 
 „Mai răzvrătit ca vinul în fierbere uşoară, / Mai răzvrătit ca gândul 
în zi de început / Mă las răpus de taină în zodia cea clară / Când vraja se 
întrupă în zbor necunoscut. // Lumina-ntre chenare mă va-mplini-n tăcere / 
Tot proaspătă-n înalturi în clipa cea dintâi / Când vinu-ntre vertebre de 
patimă şi fiere / În rană îi va închide zăpada ce-o amâi. // Ninsorile-n 
sfioasa cuprindere de sine / Mai triste ca nisipul pe mare risipit / Ca vinu-n 
clocotire în patimi şi-n suspine / Mă prind, răpus de taină, în gândul 
împlinit. // Jertfita înserare ca vinu-n răscolire / În chingile de iarbă îmi 
tremură-n privire.” (Mai răzvrătit ca vinul). 
 Zăpada,  element natural, atmosferic, (în chip deosebit, „cea de 
altădată” -)   motiv liric omniprezent care ştim că simbolizează curăţenia, 
limpezimea de gând, uitarea, îndepărtarea urâtului şi a răului, este invocată 
aproape psalmodic, ritualic, în cheie  villonescă, cu jindul de a nu o mai afla, 
aidoma imaginilor pure din copilărie, când în ea te scăldai fără să ţii seama 
de ger, de răceală,  închipuind cu mâinile întinse, îngeri de zăpadă. Este un 
simbol foarte puternic şi la el aspiră aproape toţi poeţii, cu regretul că ea a 
dispărut, chiar şi de pe suflet. Ochiul e sedus şi îmbătat de alb şi această 
beţie a zăpezii este simţită în toate fibrele, punând sângele în mişcare şi 
furnicând pielea şi simţurile. Ea acoperă, nu numai golurile, nu numai 
murdăria, urâtul, dizarmonia priveliştii, dar şi – aidoma uitării – toate 
imperfecţiunile din viaţa noastră. 
 Frumuseţea de negrăit a zăpezii închipuie pe copaci, pe case, pe 
pământ, fantasme, aidoma norilor, doar că toate aceste năluci, capătă 
consistenţă şi rezistă privirii. Zăpada se regăseşte chiar dindărătul privirilor 
noastre. „Zăpezile-n derivă se cuibăresc sub pleoape / Cu teama că odată s-
or prăvăli-n pustiu. / Nisipurile moarte din ornic vor să scape, / Ecoul 



 105

frunzei pare culorilor sicriu. // Nu teama clipei care-i desăvârşita rană / M-
apropie de gândul zăpezii ce voi fi / Ci vântul care-ncurcă tăcerile-ntr-o 
ramă / Mă tulbură când roua şopteşte-o nouă zi. // Tot mai aproape-i clipa 
când voi visa din stele; / Zăpada amintirii, cu mine, va viscoli-n inele.” 
 Melancolia poetului, omniprezentă, atinge punctul maxim în sonetul 
elegiac „Las umbra mea”: „Las umbra mea doar crinului tăcere / În clipa 
de-mplinire într-o stea. / Au înfrunzit şi drumuri şi mistere / De trup, acum, 
se rupe umbra mea. // La ceas de taină zborul de cocoară / Pe umerii de 
pâclă, încet, mă înfăşoară!” (Las umbra mea). 
 Considerat de critică drept unul dintre cei mai remarcabili sonetişti 
universali ai liricii actuale, Emilian Marcu nu-şi dezminte reputaţia şi, cu 
acest nou volum, probează imensul talent şi iubirea pentru această specie a 
genului liric, care atinge perfecţiunea prin cadenţă, ritm, rimă şi eufonie, 
fiind printre rarele specii de poezie cu formă fixă care se mai practică azi, cu 
destulă prudenţă şi uneori, chiar reticenţă pentru că ea cere mult exerciţiu, o 
stăpânire deplină a mijloacelor de expresie artistică şi a noţiunilor de teorie a 
versificaţiei. 
 Faptul că Emilian Marcu a ales-o drept excelentă formă de 
manifestare a talentului său nativ, demonostrează, o dată în plus, că 
stăpâneşte în chip deosebit, toate aceste mijloace artistice. 
 Dincolo de perfecţiunea tehnică demonstrată într-o impecabilă 
prozodie, răzbate un strigăt pe care nu toată lumea e dispusă a-l auzi, el fiind 
acoperit de zgomotul mult prea sofisticatelor mijloace de comunicare deşi 
acestea nu fac altceva decât să-i înstrăineze tot mai mult pe oameni, în loc 
să-i apropie.  Este strigătul alergătorului de cursă lungă care nu mai are cu 
cine să se întreacă, pentru că toţi ceilalţi sunt la kilometri depărtare de el. 
Virtualul a luat demult locul realului şi golul se cască în om mai dihai decât 
o prăpastie. Om lângă om simte colţii absenţei. Nici reazemul casei nu-ţi mai 
oferă siguranţă pentru că se subţiază şi el până la prăbuşire. Omului nu-i mai 
rămâne decât visul, singurul mijloc prin  care să comunice. Bacovia ilustrase 
genial această stare de însingurare într-un vers: „Surpat de gânduri, negru, cu 
fruntea în pământ, omul începuse să vorbească singur”. Dar iată cum 
ilustrează liric Emilian Marcu starea de înstrăinare umană de început de 
lume: 
 „E-un început de lume în taina din perdele / Surpările de gânduri s-
au cuibărit în vis / Tăcerile deodată dau buzna-ntre inele / Cum spaima cuib 
îşi face în trupul de proscris. //Incendiată clipa se-arată-n destrămare / Cum 
se arată-n vrajă parfumu-n trandafiri. / E-un început de lume, nisipul mort 
pe mare / Secunda-n sine-ngroapă. Tu poţi să te mai miri? / Nu coduri 
demodate în orizont se-arată, / Nu semne ne-nţelese, nu patimă, nu dor. / 
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Mitropolii de iarbă vor răsări deodată / Din trupurile noastre secundelor ce 
mor. // E-un început de lume în taina din perdele / De gândurile care dau 
buzna în inele!” (E-un început de lume...) 
 Alteori, „Lumina dintre gânduri ia chip în colivie / Cum sâmburu-n 
ţărâna cu care s-a-nfrăţit”. 
 Există  multă tristeţe aici şi apăsarea timpului, a zidului de gînduri, şi 
a tăcerii care schimbă sensul lucrurilor  prefăcând truda în agonie: 
„Secundele-n derivă năvală dau în arce / Când mugurul tăcerii e-n ne-
mplinitul zbor” şi aceasta doar pentru că:  „Cenuşa iubirii arse-i doar umbră 
pe pustie”. (De ce-i atâta trudă?...) 
 S-ar zice că elanurile care l-au înălţat pe poet pe culmile speranţei şi 
ale curajului, s-au stins şi  el caută în lumina devoratoare urmele în propria 
cenuşă, la fel cum un căutător de comori sapă după diamante şi aur. 
 „Sfioasele atingeri de mâini, în risipire / Abia de simt fiorul clipirilor 
de pleoapă. / Se-aprind în cercevele, tăceri, uitări, uimire, / Secundele-s 
nisipul zăcând pe moarta apă. // Nu-mi pare că-i aievea trecutul ce ne-
adună,/ Prezentul ce ne scapă pe ape-n infinit, /Cum frunza în cădere, 
tăcerea-n clopot sună; / Tăcerea unei clipe cu teamă ne-a zidit. // Trecutul 
timp îmi pare că moare-n calendar, / Cenuşile iubirii dau buzna-ntr-un 
chenar. (Trecutul timp nu-mi pare….) 
 Predomină în universul poetic al lui Emilian Marcu: risipirile, nourii, 
destrămarea, cenuşa,  tăcerile de smirnă, ecoul, surparea sub paşi, 
„disperarea plecărilor târzii”, nisipul, cohortele de fluturi, „refluxul 
tăcutului sfârşit”, pe care el se străduieşte să construiască un nou început 
care nu va mai fi niciodată la fel, ceea ce el recunoaşte cu regret: „Vezi, nu 
se mai întoarce cuvântul în rostire / Cum nu se-ntoarce-n taină nici apa la 
izvor. /Lumina din petale va fi tot mai subţire, / Cenuşa unei stele va fi 
plutindul nor. // (...) // Dar, nu se mai întoarce cuvântul în rostire; / Zăpezile 
pe aripi sunt patul meu de mire.” (Vezi, nu se mai întoarce...) 
 Tonalitatea este elegiacă aproape în fiecare sonet. Şi dacă „De smirnă 
sunt tăcerile” iar „zăpezile buimace-n plânsul adevăr”-  aceasta e pentru că: 
„Nici un  cuvânt nu ne mai ţine. Sloi / E liniştea ce, iată, crucii îl îndoaie.” 
 Blagian şi bacovian totodată,  Emilian Marcu vede şi aude natura 
plângând, desluşeşte în trupul copacului, viitorul sicriu iar în lemnul de 
mesteacăn, împlinindu-se subţire, sunetul de cruce. Pentru aceasta, îţi 
trebuie, negreşit, ochi de vedere, urechi de auzire, glas de strigare, simţuri de 
pipăire, pe care, doar poetul le posedă în plenitudine. Şi mai e necesar, să se 
prefacă din nou în copil care poartă totodată „un clopot de zăpadă sub 
tâmplă”. 
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 Toate acestea par mai uşoare însă, atunci când poetul recunoaşte: „Cu 
tine-n gând zăpada-i mai uşoară /Absenţa ta mă-mprejmuie cu-o stea” (Cât 
de aproape sunt...) 
 Dar iată că şi cerul sufletesc se înseninează uneori, în scurtele 
momente  când: „Dorm funigeii toţi pe necuprinsul rediu: / Lumina-n trupul 
florii e un izvor curat.”(Ce faci iubire-n clipa...) 
 Metafora cântă-n lumina surpată a versului. Şi sunt atâtea ninsori de 
lumină ce-ţi cad peste pleoapele inimii! Doar să le ţii aerul cu tâmplele. 
Zăpezile se tupilează-ntre gânduri, iar: „Cristalele-n opaluri par de lut / 
Roua se-aprinde-ncet pe botul unei ciute”. (De tâmpla ta lumina...) 
 Prin frumuseţea ei, această imagine  te face să amuţeşti, să-ţi ţii 
respiraţia. Emilian Marcu este un peisagist al cuvântului, un poet care 
transformă-n imagine, sumedenii de sunete. Şi culorile silabelor îi vin în 
ajutor şi se îmbină într-o cromatică stranie, aproape magică, în orice caz, 
fermecătoare, aşa cum fermecătoare sunt poveştile de iubire care le 
dezvăluie. 
 Nu numai din cioburi de cuvinte alcătuieşte o amforă Emilian Marcu 
ci şi din cioburi de gând, plămădindu-le, aidoma lutului reavăn în mâinile 
flămânde, parcă din ugerul prim. Rezultatul sunt fantasmele care închipuie 
din zborul frânt, o lume reală. O lume în care uitările de sine se adâncesc în 
uitări de toate. 
 În versurile lui Emilian Marcu, lumina e o fiinţă vie care capătă 
trăsături antropomorfice: se surpă, se deschide, urcă, se subţie, gângureşte, 
se caţără, se sparge, cântă, aleargă, se ascunde, mângâie, tace, îngheaţă, ea e 
dulcele chin  de care se anină sufletul, lumina înfloreşte, cere, se tulbură. Te 
poţi împrieteni cu lumina din jur, din alţii, din tine. Cu toate că, la un 
moment dat, poetul spune: „E-atâta întuneric tot ce a fost lumină”. 
 Lumina  are patrafir. Şi mai ales,  te poţi cufunda şi afunda în  Lumina 
cerească, cea curăţitoare,  lumina care nu cunoaşte înserare. 
 Dimensiunea sacră a liricii acestui poet este evidentă încă din alte 
cărţi de sonete şi versuri libere. Şi aici este omniprezentă, dar sacrul are 
destule elemente profane care nu se cer delimitate, ci convieţuiesc în 
simbioză aproape organică. Dacă privim în jur, totul în natură are ceva sacru 
până nu ajunge mâna omului, cu sau fără voie, să strice echilibrul. Cu toate 
acestea, divinitatea este destul de transparentă şi ea slujeşte iubirii omeneşti, 
în accepţiunea lui Emilian Marcu: „Doar pâinea frântă masa o-mplinea / Cu 
aburul subţire ca de ceară. / Priveam lumina tulbure-ntr-o stea / Cum ne-
mbrăca în lanul de secară. // Iar greierii muşcând din trup uşor / Cu cântul 
lor nebun a priveghere / Ne-ademenea în ne-mplinitul zbor, / Albinele în 
pleoape-n taină lăsau miere. // Priveam lumina tulbure-n pământ / Intrând 
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încet să ne-ncălzească gura / O rană caldă, de la ierbi sărut / Primea şi-
apoi ne măsura făptura // Cu aburul subţire-al pâinii de secară  / Ne 
contopeam ca-n lumânări de ceară. (Doar pâinea frântă...) 
 Unul din numeroasele  sonete de iubire remarcabile, poartă titlul: „La 
lumânarea gândului…”: La lumânarea gândului noi doi / Sub praful unei 
stele fulgerate / Ca două păsări rătăcind sub ploi / Ne-acoperim de vină şi 
păcate. // Nimic nu-atinge starea de plutire, / Nimic nu-atinge gândul cel 
mai clar. / Două grămezi de oase-ntru nuntire / S-or tulbura-n amurgul de 
cleştar. // Stăpâni vom fi pe gândul ce ne ţine / Cu reci cătuşe aduse de la 
poli / Că gândul tău va fi să înlumine / Cu rodii coapte tulburaţii soli. // La 
lumânarea gândului noi iată / Vom colinda-n mirări din lumea toată”. 
 Tema doimii, a cuplului mire-mireasă, formând perechea ideală, 
rotundul mărului, care rămâne arareori întreg, e destul de frecventă în 
volum, reluată din alte volume, dar ajunsă aproape obsesiv reiterată, în 
multele ipostaze ale iubirii destrămate şi rămase doar în urmaşi sau nici 
măcar acolo. Un soi de lamento pe diferite tonuri stă mărturie a regretelor 
care răzbat la suprafaţă, precum firul freatic de apă căutat cu ansa 
fântânarului. Cui ar folosi înscenarea? Până şi gemetele surde au amuţit, 
înnăbuşite de cenuşa, încă mocnind, a  indiferenţei ambilor parteneri şi orice 
încercare de lipire a cioburilor amforei de ceaţă, e sortită eşecului. 
 E aici un fel de frumuseţe crudă, patetică, nudă, dumnezeiască în 
desăvârşire, dar pângărită de ochi omeneşti, o frumuseţe care doare, 
semănând cu jindul perfecţiunii care nu va fi niciodată atinsă.  
 Cu toate acestea, în cuvinte există taine, tăceri, lacrimi, blesteme, 
jertfe, vise, lumini de candele, vrajă, zbor, mirare, teamă, împlinire, 
responsabilitate, asumare, destin, respirare, rană, aşteptare, jind.  Cuvântul e 
totul, un întreg univers de cercetat şi colindat cu gândul, pasul şi închipuirea. 
 Al treilea element fundamental în lirica lui Emilian Marcu este ornicul 
în care se ascund furtunile de gând, luminile din potir, aşteptarea şi şoaptele, 
umbra proiectată  ca o platoşă pe cer. Timpul – stăpân şi slujitor, în faţa 
căruia te simţi neînsemnat precum bobul de nisip în clepsidră, beat de 
neputinţa de a împiedica alunecarea... Cu toate acestea, poetul spune: „La 
mine-n tâmplă parcă este ieri, / Zăpada-n flăcări dig îmi este-n cale”. 
Timpul este simbolizat şi de bătutul toacei de către carii: „Bat carii toaca-n 
lemnul războaielor de miere, / Se-aud cocori tomnateci plutind în orizont.” 
 Aşadar, singur poetul poate învinge inerţia timpului, prin aspiraţia lui 
la nemurire. Ipostaza în care poetul se află „Îngândurat, sunt muntele de 
sare /Din care-ncerc, o, cum încerc să fug!” (În cea dintâi şi ultimă 
poruncă). 
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În altă parte, poetul spune: „Purtăm pe buze-o caldă, grea zăpadă / De 
parcă-am trage-n ceasuri nisipul înapoi”. (Că te-am iubit…). 
 Există mereu o teamă de surpare, de năruire, de separare, de haloul 
necunoscut al serii, de umbra din imperii, de greua singurătate, de un 
oarecare păcat real sau imaginar, de care poetul se apără, cum? Prin iubire, 
desigur, cea care singură va da rod şi conferă siguranţă:  „Sărutul meu pe 
gleznă…”: Sărutul meu pe gleznă-ţi întulbură imperii / Cu teama de 
surpare în tainicul ecou / Tăceri imperiale la începutul serii / Vor răscoli al 
umbrei necunoscut halou. // Zăpada buzei, iată, închisă-n aşteptare / Sub 
candela-mplinirii va încolţi sfios. /Lumina cea de pâclă ieşindă din sertare / 
Rod bun va da spre seară din candela de os. // Sărutul meu pe gleznă să-ţi 
fie alinare /  
Când umbra din imperii, păcat imaginar, / Va înfrunzi şi poate prin 
începuturi clare / Cu teama de surpare va fi-n tăcere jar. // Mocnind în 
spuza gurii ca un sărut aparte / Se-ntulbură imperii de grea singurătate”. 
 Gândul, în viziunea lirică a lui Emilian Marcu, poate lua formă 
materială, el poate cădea precum o pâclă, poate prinde în chingi, poate 
acoperi cenuşa sărutului pe-o cană, poate aprinde înţelesuri, înflori, se poate 
vesteji. Poetul se vede adeseori „înzăpezit de gânduri”. El este aidoma unei 
entităţi căruia i te supui sau nu. 
 De ce a ales Emilian Marcu această formă de manifestare a expresiei 
lirice pentru opera sa şi marea majoritate a volumelor sunt scrise sub 
aceastăp formă perfectă de poezie? 
 Pentru că, credem noi, i se mulează perfect pe structura sufletească: 
introvertit, enigmatic, lucid şi romantic, pierdut în reverii dar şi pragmatic, 
nostalgic şi sincer în trăirile sale, cu un autentic fior  mistic convertit în 
sintagme profane. În retortele sale intime, Emilian Marcu a amestecat, la foc 
ager ori potolit, dar continuu,  precum alchimiştii de odinioară, cele mai 
preţioase elemente pentru a scoate la iveală pepite şi nestemate care, aşezate-
n lumina de sine, închipuie fantasticul real în toată plenitudinea nuanţelor 
sale. 
   Poezia lui este clocotitoare, zvâcnindă precum lava vulcanului 
revărsat, ea ascunde, dincolo de spectacolul stelar al scânteilor care  se 
împrăştie-n jur şi cenuşă fierbinte şi resturi vinovate din carnea cuvintelor, 
stele ale târziului,  care nu sunt altceva decât penele Păsării Lyră, Pasărea 
Poemului Sacru. Atenţie la această lasă însă: ea te poate fugări, ajunge, 
atinge, acoperi, îngropa în fierbinţeala - de nesuportat – a sentimentelor 
înnăbuşite, răsărind fără-de-lege într-o superbă floare de jăratec care 
luminează bolta şi oamenii. 
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 Dar un asemenea spectacol ne e dat să vedem, poate, o singură dată în 
viaţă... 
 Esenţialmente, iubirea este pentru poet, „Foşnet şoptit de-armură şi 
înalt / Iubire-i floarea-n chingi şi-n zăcătoare” (Aura florii-nchise…) 
 Alături de aşteptare, de gânduri, poetul mai exultă tăcerile care sunt:  
de foc, imperiale, de pâclă, de zăpadă,  tot mai reci, nescrise, scufundate-n 
amurguri, tăceri de lut, tăceri gata de surpare, alteori există cuibare de tăcere,   
galactice tăceri, ele capătă atâtea nuanţe, tăceri subţiri,  brumă apăsătoare,  
„spăimoase stări”, câte sentimente cunoaşte poetul. Umbra, de asemenea, 
poate fi: uscată pe îngheţate lacuri, disperată, umbră aprinsă, umbră de 
lumină,  umbra „răpusă de amurg”, umbra ca un sicriu de ceară ce „ne-
nchide-n colivii”, umbra poate fi neîncăpătoare, poate fi umbră de zăpadă, 
şi-n alte chipuri.  
 Elemente ritualice cum sunt: uleiul de candelă, lumânarea, căţuiul, 
vinul cast, aromele de sfinţire, chingile de ceară, lumina jertfelnică, pâinea, 
crucea, patrafirul servesc ideii de cult laic, de pietate, evlavie, oficiu divin. 
Instituţia Bisericii, asistată de Duhul Sfânt, este slujită de oameni pioşi care 
respectă datinile strămoşeşti, tainicul rost, temeiul casei, prelungirea-n 
urmaşi, ritualurile, devoţiunile, practicile de pietate. Toate acestea 
înveşmântate metaforic, dau o aură sacră poeziei laice. 
 La aceasta se mai adaugă şi pietatea faţă de sfinţii eroi şi martiri ai 
neamului românesc, a căror amintire e păstrată şi venerată cu pietate şi la un 
loc, întregesc portretul unui creştin autentic, iubitor de neam, de ţară, de 
tradiţie, de cultul strămoşesc, slujind cu ardoare limba în care îşi manifestă 
trăirile lirice. 
 Se pare că păsările predilecte ale poetului sunt cocoarele care apar şi 
ele, destul de des, în felurite ipostaze 
 Un alt simbol sacru folosit adeseori de poet este inelul şi aici, o 
multitudine de variante metaforice: inelul cu safire, golul dintre inele, 
„nunta în inele  va viscoli supus” ş.a. 
 Oarecare forme poetice, arhaice, cu parfum livresc din alte veacuri,  
(paing, ceriul, sipete, „paingii de răşină”, „ecourile moarte”,  sfioasele 
parfume, vântoase, frunză galbină de ceară, izvoară,  „emoţiile toamnei s-
adune reci fuioară”, „nourii-n surpare”; culorile „cad a-nlăcrimare”; 
„Marmoreene umbre se-nchid în blânda strană”, ş.a.) - termeni oarecum 
eminescieni, păstrate cu sfinţenie, dar folosite bine în context,  au luat locul 
langajului stradal, trivial, frust al liricilor contemporani care scriu precum 
vorbesc, uzitând, cel puţin o vulgaritate pe strofă. Rugină, paingi, clepsidra, 
îngerul damnării, tristeţile din alte veacuri, bruma lucindă de mistere, brume 
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de ivoriu, iată elementele de care se foloseşte poetul pentru alcătuirea 
universului său sufletesc. 
    Poetul exultă în versurile sale anotimpurile în care natura se pregăteşte 
de odihnă, în care toamna-şi trage sufletul în tihnă, ascunzând bogăţii 
nemăsurate cu ochiul sau cu orice altă terezie. E o lentoare, o oboseală 
dulce, un răgaz consimţit în care s-au stins marile elanuri, dar care aşează, 
strat cu strat, comori de înţelepciune de viaţă pentru care trebuie doar să 
întinzi mâna. E timpul culesului înţelesului, al plinătăţii de har, însămânţat în 
Florar. 
 Acest timp ne este dăruit acum, prin versuri de o rară frumuseţe, 
aproape de neatins, ale cărei miresme inundă încăperile inimii ca bucuria 
Învierii în Ziua Sfintelor Paşte. 
 
 
31 martie 2011 – De ziua lui Nichita 
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O CARTE FERMECATĂ A UNUI COPIL DE 90 DE ANI 
 

 
OVIDIU CREANGĂ, POVEŞTI CU BARBĂLUNGĂ, pentru copii de la 5 

la 95 de ani, Editura Vicovia, Bacău, 2011. Grafică şi tehnoredactare: 
Viorel Cucu. 

 
 Fără îndoială, este cunoscut faptul că literatura pentru copii este un 
domeniu în care, nu toţi autorii, oricât de iscusiţi ar fi, dau buzna să se 
afirme. Şi aceasta, pentru că în ea incumbă o serie de specificităţi legate de 
lumea copilăriei, pe care trebuie să le stăpâneşti foarte bine. Limbajul trebuie 
să fie la nivelul de înţelegere al vârstelor fragede, să aibă un caracter 
didactico-moral manifest, ori cel puţin sugerat, să nu conţină frivolităţi şi 
acte de violenţă împotriva oamenilor şi a animalelor, să nu conţină acte 
împotriva naturii, a plantelor, a solului şi apei, să promoveze acţiuni şi 
lucruri pozitive şi nu din cele care smintesc mintea copiilor şi în sfârşit, 
autorul trebuie să posede un anume spirit ludic, să intre el însuşi în pielea 
personajelor şi în lumea poveştilor, astfel încât să fie credibil. 
 Toate aceste calităţi le posedă cu prisosinţă autorul de faţă, un om 
foarte serios care a dat în mintea copiilor, după propria afirmaţie şi a ajuns să 
scrie, la venerabila vârstă de 9o de ani, poveşti pentru copii.  Nu ne îndoim 
deloc că acest demers îi menţine mintea proaspătă, tânără şi nu permite 
trupului ori inimii să se anchilozeze, să devină legumă.  
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 S-ar zice că spiritul genialului humuleştean sălăşluieşte în acest 
scriitor de toată lauda, care a dobândit, de-a lungul unui secol aproape, darul 
de a povesti, dar nativ care l-a călăuzit toată viaţa şi i-a adus nenumărate 
avuţii sufleteşti, îmbogăţindu-l peste măsură.  Nu întâmplător, autorul de faţă 
îi poartă şi numele şi faima, nu numai în ţară, dar şi hăăăt! peste ocean, unde 
i s-a dus buhul. Un lucru notabil este şi acela că, Ovidiu Creangă posedă o 
memorie „de elefant” şi că-şi aminteşte, chiar în cele mai mici detalii, 
întâmplări de acum un veac, ceea ce nu-i e dat orişicui. Înrudirea spirituală 
cu  povestitorul din Humuleşti este vădită, limbajul spumos, caracterele sunt 
pregnante şi bine delimitate moral, binele şi răul, deşi coexistă şi duc război 
fără odihnă, lasă loc libertăţii alegerii şi sugestiei şi, nu de puţine ori, este 
ales – binele. 
 Cum e şi firesc, lumea satului este explorată în detaliu şi facem 
cunoştinţă cu fel de fel de personaje „de pomină”. 
 Unul dintre acestea este Moş Barbălungă, „vinovatul principal” un 
alter-ego, care-l îndeamnă la şotii şi năstruşnicii, şi-i şopteşte la ureche 
poveşti de spus în fapt de seară, pe care autorul, Ovidiu Creangă se grăbeşte, 
ba aş zice, se precipită, să ni le împărtăşească. 
 O dată intrat în lumea fermecată a poveştilor lui Moş Barbălungă, ori 
mai bine spus, Moş Bodrângă, cum singur s-a poreclit, eşti prins în vrajă şi 
nu te poţi dezlipi până nu citeşti până la sfârşit. Şi nu în zadar, pentru că ai 
ocazia, mai bine spus, privilegiul, să afli multe şi interesante lucruri despre 
lumea de altădată, dar şi noutăţi din lumea nouă, acolo unde-şi duce traiul de 
câteva decenii bune, autorul împreună cu familia. 
 Cât este adevăr şi cât fantezie în aceste poveşti fermecate, e rândul 
nostru, al copiilor „de la 5 la 95 de ani” să aflăm. Poate că nici autorul nu 
mai ştie. Dar nu mai are nici o însemnătate, căci, sub pana lui, toate 
fanteziile, toate minciunelele scoase din Barba lungă a moşului, devin reale. 
Şi într-aceasta constă carisma şi valoarea lucrării, ca să nu mai vorbim de 
structurare, de aspectul grafic, deosebit de îngrijit, de condiţiile grafice 
excelente,  de punerea în pagină cu un font adecvat vârstei poveştilor, cu 
întregul care se adună între copertele cărţii semnate de acest prodigios autor. 
 Cunoscut ca un autor memorialistic, Ovidiu Creangă se dovedeşte, cu 
acest volum şi un autor de primă mână pentru ţânci, dar şi pentru cei care 
vor să-şi păstreze spiritul tânăr şi care mai citesc pentru aceasta, literatură 
pentru copii, activitate cât se poate de stenică, dădătoare de speranţe. Cartea 
nu e doar o întoarcere la vârsta ingenuă, dar şi o înaintare cât se poate de 
înţeleaptă într-o vârstă în care poţi rămâne pururea tânăr. 
 După cum mărturisea autorul, încă de la prima poveste, intitulată 
„Povestea ursuleţului de catifea maro” – el porneşte de la fapte reale, 
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petrecute în urmă cu decenii, când nepoţelele sale dragi erau la vârsta 
poveştilor. Ele i-au stimulat apetitul pentru poveşti şi autorul, aflat departe, 
în dorul lor, a compus primele poveşti care „l-au prins” în vrajă şi de atunci 
a continuat cu succes până astăzi. Cele mai multe poveşti din această carte 
sunt deja publicate în diferite reviste de profil şi se regăsesc şi în site-urile 
Asociaţiei Române pentru Patrimoniu, la cea mai cuprinzătoare culegere de 
literatură pentru copii şi tineret,  „Cărticica pentru copii”, cu rubrică 
permanentă: „Poveştile lui Moş Barbălungă”. 
 Fie că sunt jucării din cârpe, catifea, lemn ori plastic, fie că sunt 
animale – prietene de-ale casei, personajele lui Ovidiu Creangă au, fiecare 
povestea lui şi nu poţi să nu te împrieteneşti cu ele, pentru că, din capul 
locului îţi devin simpatice, ba chiar foarte dragi şi ai vrea şi tu să intri în 
dialog cu ele şi chiar în jocul lor.   Astfel poveştile devin interactive pentru 
că incită la dialog, la prietenie, la înţelepciune.  Copiii-personaje din aceste 
poveşti au trăsături comune cu ale autorului şi, nu o dată, se aude vocea 
auctorială care pune lucrurile la punct, ba chiar îi întreabă pe copii, ce e de 
făcut cu aceste personaje. 
 Şi, până la urmă, cât adevăr şi câtă minciună există în aceste  poveşti? 
Doar fantezia autorului şi închipuirea copiilor pot să ne spună. Se ştie vorba 
românească: „i-a tras o barbă” – cu semnul specific la bărbia alungită peste 
măsură,  adică l-a minciunit.  Moş Barbălungă ne vrăjeşte cu bărbile lui până 
ne ameţeşte. Şi n-avem încotro şi intrăm în joc. Fie ce-o fi. Poate să ne 
creadă lumea nebuni, nu ne pasă. Vorbim cu câinii, cu pisicile, cu şoriceii, 
cu veveriţele şi căprioarele, cu iepuraşii şi cu tot neamul necuvântătoarelor, 
dacă nu cumva şi cu lucrurile din casă. O fi şi acesta un semn. Un semn de 
copilărie. Unde începe şi unde se termină copilăria în om? Ea coexistă cu 
faptele cele mai serioase cu putinţă şi piticul năzdrăvan, ori Moş Barbălungă 
ies din când în când la iveală, ne trag de mânecă să ne amintească de 
vremurile de altădată, de paradisul dintâi, Hiperboreea noastră plină de 
feerii, de zâne, zmei, Feţi-Frumoşi, fete codane frumoase coz, vrăjitoare şi 
piraţi. Este inocenţa care-şi cere dreptul la viaţă, chiar dacă pletele ni-s 
colilii, chiar dacă barba s-a rărit şi a devenit precum omătul. 
 Să nu prididim să dăm ascultare acelui pitic care ne vorbeşte, care ne 
întreţine spiritul şi ne face să zâmbim, ba chiar să râdem în hohote. El este 
prietenul nostru şi apare exact la timp potrivit ca să ne amintească faptul că 
viaţa nu a trecut degeaba, că am lăsat urme pe pământ şi ne-am înscris 
numele şi în Cer. 
 Dând glas poveştilor vom constata că devenim mai frumoşi şi mai 
buni, şi dacă e să dăm ascultare celor din jur, chiar am întinerit. Fie şi cu o 
poveste.  
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 Umorul, şarja, ironia, satira sunt omniprezente în toate poveştile lui 
Ovidiu Creangă, chiar şi atunci când povestea are un subiect trist. El ştie, 
precum românul cel bun, să facă haz de necaz, chiar în vremuri potrivnice. 
 Un proverb, o cugetare, o reflecţie şarjată, o poezie, un catren, pot 
smulge omul din necazul cotidian. Şi atunci, scriitorul şi-a atins scopul. 
Pentru că literatura, are acest nobil ţel: de a te face să zâmbeşti, să te 
înseninezi, chiar să râzi. Chiar şi de o oală spartă. Umorul spumos, 
revigorant,  îi e necesar românului acum, mai mult ca oricând. El îl ajută să 
traverseze timpuri amarnice, războaie, criză, foamete, secetă, sărăcie lucie. 
Să ne amintim de bădiţa Creangă şi de ale sale reflecţii umoristice: „sărac ca 
anul acesta, ca anul trecut şi ca de când mă ştiu, n-am fost niciodată”. Dar nu 
spune aceasta cu amar, ci mai degrabă cu umor neaoş, moldovenesc.  
 E drept că literatura n-a putut schimba faţa lumii, nici măcar n-a putut 
să-i îndrepte relele, dar, a ajutat lumea să străbată mai uşor întunericul. Şi i-a 
condus la lumină.  Pe urmele de cenuşă. Drumul de-ntors e întotdeauna mai 
greu, dar este străbătut cu speranţa în suflet. Vom ajunge acasă, unde toate 
erau bune. Erau. În amintirea noastră. Poate mai sunt, poate s-au schimbat. 
Totul e să nu ne pierdem nădejdea. 

Şi, aidoma fiului risipitor din parabola evanghelică, să  ne întoarcem, 
chiar dacă vom suferi afrontul fratelui, al rudelor, al vecinilor. Tatăl ne va 
lua sub ocrotirea sa, ne va pune inelul în deget, ne va înveşmânta din nou în 
strai curat şi va tăia pentru noi viţelul cel îngrăşat. Şi pentru toate acestea, 
merită. 
 Umorul, satira, proverbul spus la timp şi loc potrivit sunt averea 
noastră spirituală, medalia purtată pe dinăuntru. Să nu le aruncăm în noroi, ci 
să descoperim în ele, adevărata bogăţie. Cea care nu rugineşte şi nu e 
mâncată de molii. 
 Ovidiu Creangă demonstrează aceste lucruri în chipul cel mai firesc, 
prin poveştile sale fermecate despre copilărie, despre adolescenţă, despre 
armată, despre maturitate şi, iată, despre senectute. Privindu-se în ochii 
copiilor şi nepoţilor săi, el poate spune, o dată cu ei: Nu, nu sunt bătrân, nu 
mi-am pierdut vigoarea spirituală, chiar dacă puterile m-au cam lăsat, nu mi-
am pierdut spiritul, verva, starea ludică. 
 E o minune să poţi spune, la această venerabilă vârstă: Sunt tânăr, nu 
m-am ramolit încă. 
 Moş Bodrângă, aşa cum îi place lui să fie alintat, e copilul nostru 
teribil, copilul cel mai bătrân din toate poveştile noastre cu înţelepţi şi cu 
oameni în vârstă. Ce-ar fi vârsta fără înţelepciune, fără discernămînt, fără 
spirit? Carne, materie, sarx. Atât. Spiritul zburdă pe coclaurii copilăriei, pe 
meleaguri natale, el se întoarce mereu de unde a plecat, ori n-a părăsit 
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niciodată aceste locuri. N-ai ce-i face. Nu-l poţi ţine din frâu. E liber să 
hălăduie pe unde-i place, de mână cu amintirea. 
  De mână cu amintirea sare-ntr-un picior ca la şotron şi spiritul lui 
Ovidiu Creangă, alături de Lică Ursulică de catifea maro, de Puşa-Păpuşa, 
de Simina, de Şoricelul Ronţişor şi de regina albinelor, Cristina. El ne face 
cunoştinţă cu prietenii lui de-o viaţă: Şaca, o căţea din rasa pittbulul care a 
fost cel mai bun prieten al său şi de Fifiţa, o căţeluşă adorabilă, de cei doi 
câini numiţi la fel, Jup; cu maidanezul Cezar de care ne îndrăgostim imediat 
pentru că e foarte inteligent şi prietenos, de Tarzan, un alt maidanez care are 
fel de fel de peripeţii hazoase, de Brebenel şi Sprinteioara, căprioara şi puiul 
ei, personaje închipuite, dar şi de o căprioară adevărată care vine zilnic să-l 
viziteze în parcul de lângă pădure unde autorul are casa în Toronto. Ne 
împrietenim şi cu puiul de cuc, şi cu leuţul Rex, a cărui poveste ne 
emoţionează, fiind crescut de o femeie africană pe nume Anita. Pe 
meleagurile fanteziei călătorim cu măgăruşul Albastru, aflăm şi povestea 
peştişorului auriu şi a broscuţei cea isteaţă, aflăm informaţii interesante 
despre viaţa în muşuroi şi despre regina furnicilor. Nici Riţa-Riţa veveriţa nu 
ne lasă indiferenţi, nici  Rică-Iepurică şi  căţelul Azorică. Dar şi istorisiri 
adevărate cum e cea despre Ion, argat la nenea Culică, pretext pentru autor 
de a-i sfătui pe copii să nu cumva să prindă darul fumatului. Un deosebit haz 
are şi povestea „Piei, drace!” – dar şi o foarte interesantă şi plină de 
semnificaţii  întâmplare, cu Mama Regină şi micuţul Mihai, în vârstă de şase 
ani,  viitorul rege,  în istorisirea „Ghici, cine mi-a pus mâna în cap!” 
Aflăm apoi că autorul a vrut să se facă circar iar mai târziu, şi alte întâmplări 
din viaţă în povestirea:  „Slugă la nea’ Gheorghe”. Dar observăm că sacul lui 
Moş Bodrângă este inepuizabil şi poveştile curg pe negândite, ivindu-se, 
precum amintirile, din una în alta. Farmecul lor întrece cărţile cunoscute şi 
ne rămân în memorie. 
 Sufletul delicat al autorului iese la iveală din unele povestiri legate de 
viaţa animalelor de care şi-a legat existenţa. 
 Descrierea lumii animalelor îndrăgite şi îngrijite cu dăruire de către 
autor, este un bun pretext pentru acesta de a evoca viaţa de altădată a 
Bucureştilor, a târgurilor de provincie ori a meleagurilor pe care le-a 
străbătut în lunga şi aventuroasa lui viaţă. Unele povestiri ar putea sluji drept 
fresce ale unei categorii sociale din România inter şi postbelică. 
 Cu această carte, scrisă atât de frumos, Ovidiu Creangă şi-a completat 
opera de-o viaţă, dăruindu-ne din prinosul sufletului său atât de delicat şi 
generos, frânturi de amintiri ca nişte fărâme de cuminecătură. 
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„Scriu din dragoste de oameni” 

 
 

O ambasadoare a sufletului românesc. Bijuterii din zestrea 
amintirilor. 

 
ELENA BUICĂ, LUMINIŞURI, EDITURA ANAMAROL, 

BUCUREŞTI, 2011 
 
 Tumult de lumină ieşită din adâncurile fiinţei. Bijuterii din zestrea 
amintirilor, toate acestea alcătuiesc noua carte a bravei românce Elena 
Buică, trăitoare în Canada care dovedeşte, cu fiecare nouă carte că România 
a rămas pentru ea, nu numai ţara natală, ţara de baştină, dar şi matricea 
spirituală din care, aşa cum se poate constata, nu s-a rupt niciodată. 
 Mărturisirile scriitoarei românce aflată în Canada, scrise acum, când 
se află aproape de înserarea fiinţei, au toate, o trăsătură comună: sunt cât se 
poate de reale şi sincere, bazate pe experienţa copleşitoare a unei vieţi pline 
de neprevăzut care a purtat-o pe meleaguri îndepărtate, dar care nu a 
constituit o piedică pentru şuvoiul năvalnic al amintirilor care au curs 
nestăvilit, în chip tulburător, parcă mai vii ca oricând, cu cât anii au trecut şi 
ea s-a statornicit la atâtea mii de kilometri depărtare. Dovadă că departele 
poate deveni aproape şi chiar rămâne în adânc de fiinţă. 
 A cincea carte de amintiri, însemnări, dialoguri cu oameni dragi, 
eseuri, exegeze, portrete şi întâmplări de aici sau de acolo, pe scurt  – scrieri, 
“un tumult de trăiri” -  sunt dovada peremptorie că omul îşi poartă patria în 
buzunarul de la piept, oriunde s-ar duce, ca pe o insignă. 
 Încă din cuvântul preliminar Elena Buică îşi declară crezul artistic, 
considerând scrisul  - ca mod de a exista, ceea ce nu mai are nevoie de nici 
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un comentariu. Scrisul ca bunăstare sufletească, ca avere spirituală, singurul 
belşug şi casa în care locuieşte sufletul – ce frumoase definiţii ale scrisului! 
Iată:  “Scrisul este casa în care locuieşte sufletul meu, este timpul şi spaţiul 
în care călătoresc gândurile mele, este terenul pe care vieţuiesc şi pe care 
lupt să ridic cât mai sus măreţia sufletului şi împăcarea cu mine însămi. 
Este lupta  de a da contur unor înţelesuri spirituale tainice pentru a le 
împărtăşi semenilor mei, pe scurt, este chiar raţiunea de a fi.” 
 Elena Buică şi-a deschis porţile sufleteşti şi a poftit în el pe toată 
lumea. N-a pus nici un fel de zăvoare pentru că ea nu crede în hoţi şi mişei 
care să-i fure averile sufleteşti. Acestea rămân tot acolo, ba sporesc, cu cât le 
împarţi mai multor oameni.  
 Temele spre care şi-a îndreptat atenţia autoarea sunt, desigur: 
“dragostea de frumos şi adevăr, înfrăţirea omului cu natura, dorul şi jalea, 
setea de viaţă brăzdată uneori de trăznetele durerii, neliniştea trăirilor 
scurgerii ireversibile a timpului, contorsionatele trăiri ale adaptării la noul 
mod de viaţă pe pământul strămutării… Scriu despre frumuseţea operelor 
scriitorilor  noştri şi din vacanţele mele, despre frumuseţile pământului, 
adevărate colţuri de Rai în care Bunul Dumnezeu a revărsat minunăţiile 
Sale, iar  mintea omenească s-a întrecut pe sine.” 

Iată un univers cât se poate de generos în care accede folosind un fel 
de scară din cuvinte. “Cuvintele sunt pentru mine un fel de scară pe care pot 
urca oricât de sus, sau în viitor, pot coborî până în adâncuri, chiar şi la 
acelea ale sufletului nostru”. 

Aşa cum am amintit, condiţia esenţială este sinceritatea, 
obiectivitatea, generozitatea cu care autoarea ştie să se apropie de oameni şi 
să le dăruiască ceea ce are mai bun în ea. Un scris genuin smuls parcă din 
pământurile virgine ale sufletului. 

Un duh arhaic,  un puternic suflu de autenticitate, o undă de 
romantism şi un car plan vârf de umanitate – nostalgie cât cuprinde, se 
degajă din toate scrierile ei, atât de minuţios alcătuite, care merg direct la 
inimă. Un fel de pâine spirituală, o mană inefabilă  şi apă vie constituie 
scrisul pentru Elena Buică. Autenticitatea trăirilor sale sufleteşti un poate fi 
pusă la îndoială.  Graţie scrisului, viaţa a dobândit alt sens, alte dimensiuni 
şi, fără să-şi piardă din materialitate, a devenit esenţială, inefabilă, şi-a 
schimbat şi traiectul,  e chiar suportabilă. Textele sale, sunt, după propria 
mărturisire “un labirint cu infinităţi ascunse”. 

Câte ceva din sensurile lui adânci se descifrează şi în cartea de faţă, 
lăsând însă misterul, inefabilul, să învăluie realitatea. O simbioză necesară 
care surprinde prin originalitate şi prin  nota particulară care e – fără doar şi 
poate francheţea, sinceritatea, fără ascunzişuri, fără sincope. O anume uimire 
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copilărească a cuiva care vrea să cerceteze cu de-amănuntul lumea pentru a 
putea participa la misterul ei, se desprinde din fiecare text, aproape la fiecare 
frază, domolită însă, de înţelepciunea şi iluminarea dobânită în timp şi 
stăpânirea de sine care o fac să nu se mai mire de nimic. Lumea există 
independent de voinţa noastră şi mai mult, merge înainte, indiferent de 
evenimente, de oameni, de fenomene. Doar Dumnezeu Măritul este singurul 
care poate dispune de mersul ei.  

Un scris la lumina zilei, la lumina gândurilor, la flacăra inimii, la 
flacăra care nu se mistuie, a Cuvântului bun şi ziditor de suflete. 

Prozatoarea mărturiseşte însă că scrisul a însemnat, pe lângă dăruire şi 
o jertfă pe măsura reuşitei. Elena Buică este conştientă de locul ei în 
panoplia scrierilor lumii, dar vrea, cu toate acestea, să-l păstreze.  Bucuria 
pricinuită de zămislirea acestor pagini nu i-o poate lua însă  nimeni. Fiindcă 
e bucuria dăruirii perfecte, a dăruirii depline, fără rezerve şi fără ascunzişuri. 
Un “spectacol al luminii,  “o bucurie rotundă” – spune ea. În care ne 
primeşte şi pe noi, cititorii, cu generozitate, la care ne face părtaşi. 

“Ştiu că scrierile mele nu vor ajunge în  piscul literaturii, dar chiar 
numai un muşuroi de le-am socoti şi tot înseamnă mai mult decât 
platitudinea drumului de viaţă care vine de nicăieri şi merge niciunde”. 

Capitolul I – se referă, de bună seamă, la “Viaţa pe pământ 
Canadian” – pentru că e ţara care i-a oferit ospitalitate, cetăţenie, cămin, 
armonie, toate atributele unui cetăţean. “Luminişuri canadiene” – primul 
text are ca punct de referinţă viaţa de emigrant şi autoarea relatează din 
experienţa sa, unele întâmplări surprinzătoare, care au un tâlc, despre 
civilizaţia canadiană, comportamentul fără cusur al cetăţenilor care sar în 
ajutorul celor care nu cunosc oraşul şi limba. O amabilitate care atinge 
sufletele şi care este nota caracteristică a canadienilor. 

Din fiecare întâmplare, Elena Buică face un eveniment, din care poţi 
trage o învăţătură, o pildă de viaţă, o morală. 

“Zi de primăvară a sufletului” de Sărbătoarea Paştelui Blajinilor – 
este o proză pricinuită de întâlnirea organizată pentru basarabenii trăitori pe 
meleagurile canadiene, întâlnire la care a participat şi autoarea.  

Ea aduce informaţii despre tradiţia creştină legată de această 
sărbătoare: “Sărbătoarea acesta, numită Paştele Blajinilor, Prohoadele sau 
Paştele Morţilor, este răspândită mai cu seamă la slavii de răsărit şi în 
Moldova, unde se intersectează tradiţiile româneşti cu cele slave, o 
sărbătoare care caracterizează bogăţia tradiţiilor creştine, un amestec de 
mituri străvechi şi datini creştine. Se prăznuieşte în prima zi de luni după 
Duminica Tomii, dar pentru trăitorii pe aceste meleaguri canadiene care  
lucrează în zi de luni, a fost amânată pentru următoarea  duminică”.  
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Aceste momente îi prilejuiesc amintirea unei alte sărbători petrecute la 
Chişinău în urmă cu aproape două decenii şi autoarea profită de ocazie ca să 
descrie ceremoniile creştinilor  din Basarabia. 

Totodată Elena Buică îi face un portret scriitorului roman din Canada, 
nonagenarul Ovidiu Creangă, “sfătosul şi hâtru “Moş Bodrângă” cum se 
autointitulează, seniorul Ovidiu Creangă, veghează ca totul să se desfăşoare 
bine şi frumos, mai ales că, tot astăzi, s-a pus la cale înfiinţarea unui 
cenaclu literar care va purta numele mult iubitului poet Grigore Vieru şi 
înfiinţarea unei societăţi de intr-ajutorare a moldovenilor sosiţi în Canada 
şi aflaţi în diferite nevoi”. Comuniuni de neam şi de limbă, comuniuni de 
spirite îi adună pe români în astfel de manifestări care devin sărbători 
sufleteşti. 

   Un alt text se referă la un “Accident feroviar”  petrecut la ieşirea din 
staţia gării Pickering. Este relevant cum autoarea pune mereu faţă în faţă 
cele două civilizaţii şi face comentarii pe marginea unor evenimente şi 
modul cum se reflectă ele în conştiinţa civică. Oricare om ar fi tentat să facă 
asemenea comparaţii. 

 “Drumul spre universitate” – pune din nou în antiteză cele două 
sisteme de învăţământ: cel canadian şi cel românesc. 

“Zile însemnate” – un text-pretext pentru o amintire scumpă: prima zi 
de şcoală a autoarei, în urmă cu foarte mulţi ani, prilej de nostalgii şi de 
duioşie acum, după şase decenii, când nepoţica a pornit pe drumul facultăţii 
la Ottawa. Emoţia inundă atmosfera şi ne este transmisă şi nouă. 

Scrierea e impregnată cu o notă de tristeţe pentru timpul trecut 
ireversibil. În “Cea mai frumoasă zi a liceanului Canadian” – autoarea 
descrie momentul festiv al sfârşitului de liceu la care a participat în calitate 
de…bunică, absolventa fiind nepoata ei, Mara-Elena care-şi îndrepta de 
acum paşii spre facultate. 

Un text cu adevărat emoţionant este şi “Colindul românilor canadieni” şi 
autoarea ne asigură că tradiţia românească şi obiceiul colindatului s-au păstrat şi 
sunt practicate de toţi românii, aşa cum au învăţat acasă, din moşi-strămoşi. 
 Un text inedit este şi “Am întâmpinat flacăra olimpică” – eveniment care 
a avut loc în 17 decembrie 2010, când flacăra olimpică, unul din cele mai vechi 
simboluri ale jocurilor olimpice, a trecut prin apropierea casei scriitoarei. 
Surpriza şi emoţia sunt în aceeaşi măsură, copleşitoare pentru că reînvie: “focul – 
simbolul sacru din timpurile antice ale Greciei, furat de Prometeu de la Zeus ca 
să îl ducă oamenilor. Atunci focul însemna simbolul renaşterii lumii şi lumina, 
iar astăzi simbolizează continuitatea între lumea antică şi lumea nouă”.  
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 Autoarea apreciază faptul că populaţia Canadei ştie să pună preţ pe valorile 
sportive, pe simbolurile omenirii, pe efortul organizatorilor, dar mai ales sunt 
mândri că ţara lor, Canada, este gazda Jocurilor Olimpice (JO).  

“Când Flacăra s-a apropiat de locul unde ne aflam, un fel de curent a 
trecut prin noi ca o înfiorare. Era o bucurie generală, totul era pozitiv, un 
entuziasm pentru care puteai să zici că viaţa merită să fie trăită”. 

Sub genericul “Frumuseţi canadiene” – “Măreţia portretelor” – 
Elena Buică îi face un portret renumitului artist fotograf Yousuf Karsh şi 
descrie expoziţia alcătuită din colecţia de portrete a artistului. 

Capitolul II– este unul mai special. El este intitulat: “Cu gând şi dor 
de ţară” – şi are ca subtitlu: “Din dragoste de oameni”. 

Şi într-adevăr, din aceste scrieri răzbate  chiar şi prin 99 de ziduri şi 
mii de kilometri depărtare, gingăşia şi frumuseţea sufletului românesc. 
Autoarea evocă  întâlnirile pe care le-a avut cu românii din satele olteneşti 
de unde a purces şi unde şi-a petrecut copilăria, adolescenţa şi mai apoi 
viaţa, până la plecarea în Canada. 

O particularitate a Elenei Buică este deschiderea spre oameni şi cu 
deosebire, spre conaţionalii săi din Ţigăneşti-Teleorman, locuri pe care le 
vizitează o dată pe an intrând în contact nemijlocit cu figuri pitoreşti de 
ţărani pe care-i zugrăveşte cu multă dragoste. Poveştile lor de viaţă devin 
subiecte pentru că, nu-i aşa, viaţa bate literatura. Un farmec deosebit o au 
conversaţiile cu sătenii în graiul în care şi ea a crescut. Ea vede acum lumea 
cu ochii ţăranilor acelora care se minunează încă de orice lucru nou şi pun 
mâna la gură în semn de exclamaţie. De un farmec deosebit sunt şi evocările 
din anii copilăriei. Idilicul şi nostalgia vremurilor copilăriei sunt reînviate 
astfel cu multă măiestrie, dar şi cu un dram de obiectivitate, făcând mereu 
observaţii pertinente despre cum a evoluat lumea în tot acest timp, de parcă 
autoarea face un salt de 6-7 decenii şi ar vrea ca totul să rămână cum a fost. 

Uneori, bucuria revederii meleagurilor părăsite, dar nicicum uitate, 
este puţin umbrită de un simţământ de dezamăgire că nu totul corespunde 
aşteptărilor şi regăseşte o cu totul altă realitate decît şi-a închipuit după 
asemenea absenţă. Dar dezamăgirea se spulberă repede, învinsă de bucuria 
unică a păşirii pe aceleaşi uliţe ale copilăriei. 

Elena Buică face parte din acei oameni curaţi la suflet şi la minte, care 
văd partea frumoasă a lucrurilor. Bunătatea şi delicateţea ei nu îngăduie prea 
mult în imagine lucruri reprobabile. De aceea, cred că ar fi incapabilă să 
scrie despre lucruri negative, căci n-o lasă inima. Ea vrea ca oamenii să se 
bucure la citirea scrierilor ei şi nu să se întristeze, că destul sunt ei trişti. 
Scrisul înseamnă pentru Elena Buică, o bucurie făcută în dar oamenilor. De 
aceea, spiritul critic nu îi este propriu. 
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          “…pe măsură ce te apropii cu dragoste şi înţelegere de toţi oamenii, 
dincolo de spectacolul de bâlci al politicienilor şi îmbogăţiţilor vremii noastre, 
descoperi oameni care dau frumuseţe ţării, chiar dacă ei nu ies în faţă pe scena 
ţării. Există o lume care îşi vede de rosturile ei, cu temeinicie, în linişte şi pace, 
ducând carul vieţii înainte, după puterile fiecăruia. Sunt mulţi oameni buni şi 
harnici, cu profundă credinţă în Dumnezeu, păstrători de tradiţii şi de morală 
din străbuni care ajută la anularea efectelor unor mari prefaceri devastatoare de 
acum, care purifică aerul în preajma noastră, îl fac mai respirabil. Aceşti oameni  
mi-au hrănit sufletul cu faptele lor. Atingerea cu viaţa lor te face mai bogat 
sufleteşte. Sunt oameni buni care niciodată n-au ieşit din adâncul convingerilor 
lor, oameni cu puternic crez lăuntric, cu caractere puternice, care işi poartă 
valorile morale cu simplitate şi aleasă modestie”. 
  Spre aceşti oameni şi aceste locuri se îndreaptă amintirile şi evocările 
autoarei şi în scrierea: “Vară învolburată” (Impresii din vacanţa românească) – 
scriere prilejuită de lansarea celui de-al patrulea volum de proză, “Oglindiri” ce 
s-a petrecut sub egida Ligii Scriitorilor din România, Filiala Bucureşti, dar şi 
vacanţa petrecută la băile Olăneşti cu două doamne ale scrisului românesc: 
Elisabeta Iosif şi Elena Armenescu, vizitarea mănăstirilor Cozia şi Horezu, alături 
de o altă distinsă doamnă, Ligya Diaconescu, momente unice care au lăsat în 
suflet urme de neşters. 
 Altă scriere are ca subiect “Evocările unei profesoare” şi cu mult şarm 
autoarea istoriseşte păţanii din cariera ei didactică şi evocă figure de elevi 
deosebiţi care i-au amprentat sufletul cu nevinovăţia şi gingăşia lor. 
 Cea mai recentă vizită, în vara anului 2010 constituie un mănunchi de 
reflecţii obiective despre starea actuală a României, cu bunătate, înţelegere şi 
mâhnire pentru tot ce nu s-a ridicat la înălţimea aşteptărilor. 

Sărbătorile primăverii, cu Ziua Mărţişorului şi  Sfintele Paşte sunt privite 
paralel, din unchiul celor două civilizaţii, trecând în revistă tradiţiile de aici şi de 
peste ocean, în scrierea “Zvon de primăvară”. 

Autoarea descrie în culori şi miresme deosebite Mănăstirea “Sfântul 
Gheorghe” din comuna Ţigăneşti, vizitarea ei constituind pentru Elena Buică, un 
fapt deosebit care a avut darul să-i strecoare fiorii credinţei în fiecare fibră, aşa 
cum mărturiseşte cu evlavie în glas. 

Prin toate aceste proze evocatoare, autoarea doreşte nu numai să prindă între 
coperţi de carte, fapte, locuri şi oameni, vii ori trecuţi în lumea celor blajini, ci să 
le înscrie în veşnicie. Ea duce în ţara de adopţie crâmpeie, frânturi din fibra 
românească în tot ce are ea mai bun, mai cald, mai ospitalier, mai frumos. Aşa, ca 
să ne cunoască şi cei de acolo, ceea ce e admirabil pentru că prin acest gest, ea se 
face ambasadoarea sufletului românesc. 
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Tot în aceeaşi linie se înscrie şi micro monografia  “Parohia Schimbarea la 
Faţă, Parcul Ghencea II – Bucureşti” – de asemenea descrisă cu lux de 
amănunte. 

Capitolul III al cărţii, intitulat: “Din goanna vieţii” cuprinde însemnări 
despre scrisul său, gânduri despre senectute, dar şi “Peripeţii de Anul Nou” şi o 
scriere nostimă intitulată: “Nebuniile tinereţii” – în toate descriind cu şarm 
întâmplări şi oameni întâlniţi în călătoriile sale. 

Capitolul IV este rezervat “Vecinilor noştri, americanii” şi descrie 
călătoriile autoarei în Arizona, apoi la Marele Canion, Chicago - Oraşul de sub 
nori, Iarna în Florida, note de călătorie şi amintiri bogat ilustrate cu fotografii 
color surprinse în aceste drumeţii. 

Capitolul V  este rezervat scriitorilor români din ţară şi diaspora şi începe cu 
scriitorul George Roca, “ziarist cu har şi talent, personalitate marcantă a mass-
mediei româneşti, a presei şi nu numai, de formaţie filolog şi om de teatru, cu 
pasiune pentru arta fotografică, poet şi prozator”  şi autoarea relatează aspecte 
de la lansarea volumului de publicistică a acestuia „De vorbă cu stelele”. 

Un portret al doamnei Ligya Diaconescu, un adevărat „star al presei”  
- aşa cum o prezintă Elena Buică, “Intelectualul de marcă, adevărat 
ambasador al culturii române, poetă, prozatoare, ziaristă, cunoscută 
realizatoare de emisiuni de televiziune, dar şi promotoare a culturii şi 
turismului din Romania, Ligya Diaconescu este proprietarul şi directorul 
general al Revistei STARPRESS”. 
 Marin Voican Ghioroiu şi una din cărţile lui,  „În grădina raiului 
folcloric“  ne sunt prezentate cu multă artă de Elena Buică. 
 Din tezaurul său sufletesc nu lipseşte o altă personalitate, Octavian 
Curpaş care îi ia un interviu Elenei Buică despre “starea de frumuseţe a  
sufletului”. 
 La capitolul “Evocări” – Elena Buică îl aminteşte pe “Animatorul 
cultural de largă respiraţie internaţională –Artur Silvestri-“  care i-a fost 
mentor,  a descoperit-o şi promovat-o prin revistele Asociaţiei Române 
pentru Patrimoniu, la fel cum a făcut cu numeroşi români din diaspora. Lui îi 
dedică Elena Buică trei medalioane pioase în care relatează ce a însemnat 
pentru ea acest  Model al Omului  Mare. 
 Despre Adrian Păunescu – cel de curând plecat dintre noi, Elena 
Buică are cuvinte muiate în rugăciune şi lacrimi. 
 În galeria personalităţilor amintite în această carte, cu modestia 
cuvenită, menţionez că admirabila scriitoare Elena Buică, m-a înscris şi pe 
mine, cu una din cărţile pentru copii, recent apărută, faptă pentru care îi sunt 
recunoscătoare. 
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 Gabriela Căluţiu Sonnenberg româncă trăitoare în Spania este 
prezentă şi ea cu prefaţa la volumul “Andaluzia”. 
 Sub genericul “Puncte de vedere” – autoarea redă o convorbire cu 
distinsul scriitor Al. Florin Ţene, Preşedintele Ligii Scriitorilor din România. 
 În încheiere, sub titlul “În spiritul frăţiei”, Elena Buică evocă o 
întâlnire admirabilă în Canada cu basarabeanul Vasile Şoimaru,  întâlnire 
rezumată astfel: 

“Fraţii noştri de peste Prut ne trimit mereu semne în spiritul fraţiei. 
În ziua de 17 septembrie, 2009, domnul Ovidiu Creangă, colaboratorii 
revistei “Observatorul” şi cenaclul “Nicăpetre” au organizat întâlnirea cu 
remarcabilul om de cultură din Chişinău, doctorul în economie, omul 
politică, sociologul, maestrul al fotografiei artistice, autor a 10 volume în 
ultimul deceniu, Vasile Şoimaru, descendent al legendarilor Şoimăreşti din 
romanul lui Mihail Sadoveanu. Domnia sa ne-a adus cadou un splendid 
album-monografie care ne vorbeste despre “nemurirea neamului 
românesc”, cum spunea regretatul om ce cultură Andrei Vartic, album 
intitulat “Românii din jurul României în imagini”. La întâlnirea aceasta în 
spiritul frăţiei au participat şi mulţi basarabeni stabiliţi în Canada.” 

Prin scrierile din acest volum, Elena Buică a demonstrat  necesitatea 
demersului său epic în lumea românească de aici şi din Canada, faptul că nu 
şi-a uitat neamul şi limba şi că poartă precum un stindard făclia culturii 
româneşti pretutindeni pe unde o călăuzesc paşii. Îi dorim multă putere de 
muncă, agerime de spirit, inspiraţie şi perseverenţă în împlinirea acestei 
meniri pe care Dumnezeu i-a dat-o în locul şi în timpul în care a aşezat-o cu 
bunătate şi milostivire. 

 
 

 
13 ianuarie 2011 
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LUMINIŞUL DE UNDE  SURVINE  FIINŢA  ELENEI BUICĂ 
 

Eveniment de excepţie: Lansarea cărţii “Luminişuri”, a 
scriitoarei din Toronto, Elena Buică, sâmbătă, 11 iunie 2011 la 

Biblioteca Metropolitană Bucureşti 
 
 Am motive temeinice să afirm că prietenia literară poate învinge 
timpul şi spaţiile, ea nu cunoaşte graniţe geografice, nici limite de limbaj ori 
de altă natură. Transgresează chiar  graniţa dintre viaţă şi moarte. 
 Prietenia este un dar de la Dumnezeu şi, ca toate darurile, nu se 
primeşte şi nu se dă cu anasâna, nici nu se poate retrage brusc, undele ei 
propagându-se freatic şi răspândindu-se, chiar după ce persoanele sunt 
despărţite vremelnic. Prietenia răsare în sufletul omului ca o virtute înaltă, 
aşezată alături de iubire, dacă nu chiar mai sus, pe scara valorilor morale. Ea 
se dezvoltă treptat, deschizându-şi lujerii parfumaţi spre celălalt, cu bucurie, 
speranţă, sinceritate, încredere. Fără încredere, edificiul ei se năruie lesne. 
 Bazată pe aceste adevăruri, mărturisesc că prietenia ce m-a legat de 
scriitoarea româncă Elena Buică – Buni, o fiinţă – pentru mine – aproape 
necunoscută, a fost unul din extreme de puţinele  daruri pe care mi le-a făcut 
Providenţa, la timp cuvenit, care nu m-a dezamăgit niciodată şi pentru care 
nu prididesc a-i mulţumi îndeajuns. 
 Abia dacă ne-am văzut la comemorarea cărturarului îndrăgit de noi 
deopotrivă,  Artur Silvestri. 
 Pe atunci nu ştiam că spiritul cărturarului român, prin România 
Tainică pe care a ctitorit-o, va pune bazele unei confrerii de oameni de 
cultură care-şi vor găsi afinităţi elective şi se vor întâlni în paginile aceloraşi 
publicaţii patronate de Asociaţia Română pentru Patrimoniu. Este limpede 
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că prof. Artur Silvestri avea vocaţia binecuvântată a prieteniei adevărate, pe 
care ne-a insuflat-o şi nouă şi care avea să ne unească indestructibil. Abia 
mai târziu am aflat. Suferind împreună – ca să-l parafrazez pe Ion Băieşu, 
plecat şi el  să se întâlnească în şezători îngereşti, cu scriitori şi poeţi în 
Paradisul celor ce cred în miracolul şi binefacerile prieteniei. 
 N-am să mă refer la volumul “Luminişuri” – despre care am scris, la 
apariţie eseul: “O ambasadoare a sufletului românesc. Bijuterii din zestrea 
amintirilor”, apărut în diverse reviste.  Mă voi referi la aspectul moral al 
scrierilor şi al întregii personalităţi a acestei fiinţe de excepţie. 
 Elena Buică – nume notoriu în literatura diasporei, o româncă 
straşnică, deschisă atâtor spirite flămânde de lumina cuvântului care zideşte 
catedrale în suflete. 
 A cărei  principală trăsătură morală, ridicată la rang de virtute 
primordială este Iubirea de oameni. 
 Elena Buică dovedind o  înţelegere şi toleranţă faţă de oameni, 
proverbiale. O femeie, o scriitoare, o jurnalistă, o memorialistă, redactor şi 
consilier editorial al diferitelor reviste de cultură din ţară şi străinătate. 
Îndrăgostită iremediabil de satul ei pe care virtual, nu l-a părăsit niciodată, în 
pofida faptului că a colindat lumea, bătând ţăruşi de cuvinte şi înfigând 
steaguri româneşti precum alpiniştii pe cele mai înalte culmi, în cele patru 
vânturi cardinale, semn că a trecut un român pe acolo şi a înscris numele 
patriei în ţărână străină. Ca să se vadă. Ca să se afle. Să se ştie şi să se ducă 
buhul. Să se întipărească în inimi şi pe suflete cu litere de aur. Aceştia 
suntem noi din totdeauna. Că nu suntem fietecine. Mărturie stau scrierile ei 
despre Marele Canion, despre Arizona, Gibraltar, Niagara şi alte locuri unde 
nici cu gândul noi nu putem ajunge. 
 O femeie care a adunat atâta iubire în suflet încât stă să se reverse. 
Fărâmele acestei iubiri conţin pepite de aur şi sunt împletite în chip de 
coroană împărătească, strălucindu-i azi pe frunte. Semn de cinstire. Semn de 
jertfire. Semn de prietenie necondiţionată. Semn  de iubire. 
 Dăruirea este charisma ei vizibilă. Surâsul cald şi blând, surâsul 
matern şi filial în aceeaşi măsură. Surâsul angelic al bunătăţii divine. 
 Dăruit nouă aici şi oriunde, acum şi de-a pururi. 
  
 Elena Buică este scriitoarea despre care nu se poate spune că face 
parte doar din diaspora românească. Plecând în corp fizic din ţara ei, cu 
câteva decenii în urmă, de fapt, ea n-a părăsit-o niciodată. 
 Sufletul i-a rămas totodeauna aici, să hălăduiască pe coclaurii 
teleormăneni unde s-a zbenguit cu picioarele goale, alături de ţăranii din 
Ţigăneşti. 
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 Mărturie stau toate cuvintele sale despre meleagul natal, descris cu 
atâta minuţioasă tandreţe, în cadre adie un vânticel de nostalgie, cu un spirit 
patriotic din cel mai autentic filon şi din cea mai preţioasă fibră.  Mărturie 
sunt vorbele consătenilor pe care i-a ascultat cu luare aminte, congeneri, 
conaţionali, consângeni pe care-i cunoaşte în structura lor sufletească pentru 
că a trăit alături de ei şi au mâncat din acelaşi ceaun, din aceeaşi strachină, 
aceeaşi mămăligă, tăiată cu aţă vigilentă. A rămas de-o măsură cu ei, deşi 
aceştia, sfielnic, o numesc “doamnă”. O doamnă ţărancă: Elena  Buică. 
 Ea nu şi-a renegat neamul, originea, patria, limba, educaţia, nevoile, 
strâmtorările pe care le-a încercat în ceasuri de cumpănă, întreaga viaţă dusă 
aici. Dimpotrivă, cu trecerea anilor, le-a conferit o aură sacră. Distanţa a 
nivelat toate asperităţile şi, în mod paradoxal, a apropiat-o de tot ce-i 
românesc, cu o nevoinţă aproape dureroasă, acerbă care poartă numele DOR 
şi care, cu ochii închişi devine şi mai intens. 
 Nu întâmplător, cea mai recentă carte, cea la care facem acum referire, 
se numeşte “Luminişuri”. 
 E vorba, de bună seamă, de acel DA-SEIN – luminişul de unde 
survine fiinţa. 
 De acolo de unde survine fiinţa Elenei Buică, din Ţigăneştii 
Teleormanului, tot acolo se întoarce în chip fericit, după atâtea peregrinări, 
în fiece an, negreşit, în toi de vară, ca să ne ilumineze cu harul său de 
povestitoare neîntrecută şi cu iscusinţa şi răbdarea de a asculta poveştile 
oamenilor, indiferent de unde vin ei şi încotro se îndreaptă. 
 La ceas sărbătoresc, îi dăruiesc şi eu, în luminişul acestei prietenii, 
floarea recunoştinţei pentru darul atât de minunat dat mie: fiinţa ei 
nepreţuită.  
 Îţi mulţumesc, iubită Elena Buică, pentru toate darurile tale care nu se 
sfârşesc, ci dimpotrivă, cu cât ni le dă, cu atât sporesc şi spori-vor, după 
principiul steinhardt-ian: “dăruind vei dobândi” averi sufleteşti care sunt 
neroase de rugină ori de molii. 
 Să ne bucurăm împreună pentru toate acestea şi să-i mulţumim lui 
Dumnezeu că a făcut posibilă şi această reîntoarcere Acasă. 
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CEZARINA ADAMESCU- UN GEST DE REVERENŢĂ ÎN FAŢA 
POEZIEI  
 
 
Antologie Poetic@, Selecţie de Cristina Ştefan, Art Book, Bacău, 2011    
 
 

UN GEST DE REVERENŢĂ ÎN FAŢA 
POEZIEI 

 
 
 
Străduinţa administratoarei 
Cenaclului virtual Lira21, Cristina 
Ştefan, redactor de specialitate la 

revista Cetatea lui Bucur, ediţie online şi tipărită, de a aduna 
între coperţi, o sumă de autori, mai mult sau mai puţin notorii, 
mai mult sau mai puţin valoroşi în accepţia criticii, dar toţi 
animaţi de o vie pasiune pentru Cuvântul scris - este 
remarcabilă, onorantă şi cuceritoare, atât ca idee, cât şi ca 
modalitate convenabilă pentru fiecare, de a-şi manifesta forţa de 
expresie în câmpul nesfârşit şi generos al Poeziei. 
Structurată pe două paliere de reprezentare care-i diferenţiază 
întrucâtva pe autorii antologaţi, echilibraţi ca număr pe cele 
două secţiuni, nu neapărat pe criterii valorice, după Cartea 
tinerilor scriitori, "Lira în patru puncte cardinale", apărută la 
Rovimed Publichers în 2010, noua Antologie, cu nume sugestiv, 
Poetic@, fiind a doua în ordinea evoluţiei cenacliere, este cu 
adevărat o reuşită, atât ca însemnătate, pentru istoria acestui 
penetrant cenaclu, în cele mai diverse cercuri culturale, dar şi ca 
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reprezentare estetică, împodobită cu o grafică de excepţie 
realizată de Carmen Poenaru, care a surprins fiecare autor în 
clipa lui de graţie, redându-l în lumini şi umbre specifice, desene 
care aduc un plus de frumuseţe şi bucurie estetică ochiului 
interior şi celui exterior al beneficiarului acestui act artistic cu 
valenţe spirituale şi mentale. 

De multe ori, în hăţişurile destul de întunecate care au luat o 
amploare fără precedent, ale literaturii contemporane, degajând 
miasme telurice insuportabile, imprengate cu izuri fetide de vulg, 
cititorul, afundat ca într-un codru unde mişună doar fiarele, are 
nevoie de o busolă, de o stea care să-i marcheze ieşirea spre 
luminişul cunoaşterii, fără să-l împovăreze cu încărcăturide 
prisos, din care nu ai ce alege. Adio inefabil (plămada Poesiei), 
adio frumuseţe celestă (haina Poesiei), adio linişte (carisma 
Poesiei), "Mais ou sont les neiges d'antant?" - cum ar spune 
Francois Villon... Nimic nu-ţi mai induce starea de har şi pace 
lăuntrică - în acest langaj stradal, trivial peste poate, invadându-
te ca o apă neagră care ne mână silit sufletul în spre capcanele 
mişcătoare ale mocirlei izvodite din versurile unor autoclamaţi 
poeţi la modă care mişună prin saloanele literare. Rămâi vexat la 
auzul unor cuvinte pe care aceştia au pretenţia şi chiar 
obrăznicia să le numească poezie, profanând astfel însăşi ideea 
de Poesie. 

O astfel de busolă/radar/metronom care ia pulsul cetăţii literare - 
asediată de veleitari şi nulităţi de ocazie al căror principal merit 
este tupeul fără de margini, este Antologia Poetic@, apărută 
recent la Editura Art Book, Bacău, 2011. Precizăm că aproape 
întreg travaliul de selecţie, redactare, supervizare, concept 
artistic, a fost suportat de poeta Cristina Ştefan care şi-a asumat 
responsabilitatea autorilor, cât şi a textelor alese spre editare. 
Tehnoredactarea şi coperta au fost realizate de Liviu Andone 
care a rezonat cu ideea şi conţinutul acestei lucrări colective. 
Cu un gust estetic de înaltă ţinută, antologatoarea i-a grupat - 
chiar dacă aleatoriu - pe autorii celui dintâi compartiment, mai 
degrabă după un rost anume, aşa cum zidarul potriveşte 
cărămizile unui templu, unindu-le cu un liant de nezdruncinat în 
faţa eventualelor cutremure: liantul prieteniei, al afinităţilor 
elective bazate pe aceeaşi iubire neţărmurită pentru Cuvântul 
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scris, rostit, închinat şi împărtăşit altora cu generozitate. 
Vai zidurilor, dacă liantul acesta ar fi de slabă calitate! La o 
furtună puternică totul s-ar spulbera. Ca o contragreutate la 
cumpăna Cuvântului. partea a doua reuneşte poeme ale numelor 
deja răspândite în literatură, cu pondere valorică deja de 
necontestat. 
Volumul respiră acel aer de prospeţime, precum pământul 
primăvara, la răscruce de muguri, când prin crucea ninsorii 
răzbat adieri de violete, de toporaşi şi de brânduşe, într-un rai al 
uitării de sine în care fiecare fiinţă ar putea deveni pentru tine, 
un înger. 

Între pagini de versuri înmiresmate, te odihneşti în imagine şi te 
simţi ca într-o oază de pace, verdeaţă şi susur de ape coborând 
muntele în firişoare întortocheate de cleştar. 

Haina, podoaba, accesoriile, iau forma artistică pe osatura pe 
care o prezintă versurile. Dar nu acestea sunt atât de importante, 
cât mesajul lor, indiferent de vârstă, sex, etape de creaţie la care 
a ajuns fiecare în dezvoltarea sa artistică. Importantă e noima, 
urma, parfumul esenţei pe care s-au străduit cu toţii să-l facă în 
aşa fel încât să nu-l uiţi prea lesne. Şi acesta îl reprezintă 
respectul şi iubirea faţă de Cuvânt. După cât eşti luminat 
lăuntric, vei împrăştia lumini împrejur. Şi lumina de sine, cu cât e 
mai mult dăruită, cu atât sporeşte, la fel cum sufli într-un făraş 
cu tăciuni şi jăratecul se încinge până la scântei şi până la 
văpaie. O astfel de văpaie o constituie familia Lirei 21, a cărei 
flacără este purtată precum făclia olimpică de către maratonistul 
elen. Ţinută vie şi condusă cu mână sigură şi cu toată 
responsabilitatea, puterea de jertfă şi ochiul de Argus, de către 
animatoarea ei, gruparea literară şi află platforma de 
reprezentare în paginile virtuale ale ningului Lira 21. 
Şi adepţii n-au întârziat să apară şi să se grupeze în jurul ei, 
formând un zid incandescent de cuvinte de mărimea, robusteţea 
şi frumuseţea unui edificiu spiritual unde calcă doar suflete 
alese. Neaveniţii se exclud singuri, simt că n-au ce căuta în 
acest templu al cuvântului. 

O carte colectivă sau o lucrare-împreună reprezintă semnul 
magic, binecuvântat şi rodul acestei munci titanice de formare şi 
afirmare a talentelor literare. 
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Şi pentru o mănăstire sunt necesari mai mulţi meşteri şi calfe. 
Şi, mai presus, figura legendară a zidarului - cel care-şi jertfeşte 
jumătatea şi sufletul pereche, jertfindu-se pe sine pentru 
ridicarea edificiului. 

Mitul cetăţii eterne e viu şi mai actual decât niciodată. Nimic, 
absolut nimic fără jertfă. Şi zidirea îşi va ridica semeţ fruntea 
spre cer, sub privirile din ce în ce mai uimite (şi uneori năuce de-
a binelea) ale celor ce nu înţeleg că "Frumuseţea va salva 
lumea". 
Întrebarea legitimă care s-ar putea ridica este: E nevoie în ziua 
de azi de atâtea antologii? Ce relevanţă au ele în istoria literaturii 
române contemporane? 

O justificare şi o certificare a faptului că da, e nevoie de 
antologii, de culegeri, de dicţionare şi istorii literare este faptul 
că ele oglindesc, radiografiază, chiar dacă trunchiat, starea 
poeziei la un moment dat. Ele sunt fresce, mozaicuri ale 
fenomenului cultural al veacului, al deceniilor, al grupărilor, 
şcolilor din jurul unor reviste, edituri sau al unui maestru. 
Dar mai sunt însemnate pentru că reliefează orientarea anumitor 
grupări literare. E limpede că producţiile primei secţiuni, aceea a 
scriitorilor debutanţi ori nedebutaţi încă editorial, ci doar 
revuistic, au fost lucrate şi prelucrate în atelierele şi laboratorul 
de creaţie ale Cenaclului Lira 21, sub ochiul atent şi exigent, dar 
şi blând şi tolerant în acelaşi timp, al Cristinei Ştefan - ea însăşi 
poetă de talent, -liderul acestei grupări virtuale, iar acum edite 
sub forma celor două antologii. 

Şi sunt importante aceste grupări pentru că, dincolo de aspectul 
didactic, (aici se învaţă noţiuni de teorie a versificaţiei) - ele 
sudează, construiesc modele, se află sub incidenţa aceleiaşi 
stele, până ce reprezentanţii lor se hotărăsc să se desprindă, să-
şi alcătuiască singuri crugul şi să pornească pe cont propriu, 
dezvoltându-şi un stil personal şi mijloace specifice de afirmare. 
Până atunci, fie că se numesc Lira în patru puncte cardinale, fie 
Poetic@ - producţiile reunite sub acest generic au darul de a 
servi drept punct de pornire şi afirmare al poeţilor care au avut 
fericitul şi binecuvântatul prilej de a fi editaţi, fie şi într-un volum 
colectiv de poezie. 
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Ceea ce nu e puţin, dimpotrivă. 

Să le urăm tuturor antologaţilor spor în creaţie, putere de 
muncă, înavuţire spirituală, harul de a discerne valoarea de 
kitsch şi răbdarea de a poposi pe cărările atât de misterioase, de 
captivante care te fascinează, ale Zânei Poesis. 
Şi poate, într-un timp mai prielnic, ne vom învrednici a face 
acestei frumoase nou născute, preziceri, recomandări şi daruri, 
precum ursitoarele la creştetul copiilor, o analiză amănunţită, pe 
marginea textelor şi a evoluţiei autorilor, aşa cum de fapt, merită 
cu prisosinţă. 

Să nu ne sfiim a face un gest cuvios de reverenţă în faţa tuturor 
colegilor de scris, indiferent ce nume poartă. Pentru că de fapt, 
este un semn de reverenţă şi dragoste Poesiei însăşi. 
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        MARIAN MALCIU 
 
 

UN ROMAN AL REDOBÂNDIRII DEMNITĂŢII UMANE 
 

MARIAN MALCIU, URME DE DRAGOSTE, Editura Pim, Iaşi, 2011 
 
 

 Prozator care şi-a exersat condeiul în câteva romane anterioare, 
Marian Malciu ne conduce cu mână sigură, în noua sa proză într-un cadru 
familiar sieşi, „pe malul stâng al Oltului”, într-o zi toridă de vară uscată, 
preverstitoare de furtună, atmosferă apăsătoare, propice furtunilor sufleteşti 
care vor urma şi la care vom fi martori închipuiţi pe parcursul a peste o sută 
de pagini. În mod paradoxal, furtuna anunţată este menită să împrăştie 
furtunile sufleteşti ale protagoniştilor şi ale întâmplătorilor participanţi la 
întreagă acţiunea. 
 Iminenţa unui eveniment neaşteptat încinge spiritele. 
 Avem de-a face cu întâmplări cotidiene din timpurile noastre, când 
nemulţumirile oamenilor se înmulţesc într-atât încât sunt gata să scape de 
sub control şi să se reverse într-o mânie colectivă. Deocamdată, fierberea e 
mocnită precum cazanul sub presiune. În acest cadru pregătit cu minuţie, 
apar protagoniştii: un tânăr răsfăţat, de condiţie bună şi o ţigăncuşă angajată 
drept fată în casă. 
           Marian Malciu nu-şi caută mijloacele de expresie ori un stil propriu, 
pe canavaua căruia să-şi lase liberă imaginaţia să se manifeste. El alege 
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realismul frust, cotidian, fără ambiguităţi şi fără sofisticări de limbaj, golit de 
podoabe şi artificiozităţi. Relatările sunt însă veridice, alerte, dialogurile vii 
şi dinamice făcând din proză bucăţi de viaţă, aşa cum, îndeobşte, se întâmplă 
în proza actuală. Unde ar mai fi efortul prozatorului-constructor care să 
înalţe pe un eşafodaj de cuvinte o scriere la rangul de roman contemporan? 
Tocmai în aceasta constă paradigma epicului său. În zugrăvirea realităţii 
nude în stilul neo-realismului italian din acel  inconfundabil cine-verite care 
a făcut vogă prin anii ’60 prin filmele devenite antologice „Mondo cane”; 
„La strada”; „Nopţile Gabiriei” ş.a. 
 Probleme politice, ecponomice, sociale, morale, spirituale sunt puse 
pe rând pe tapet  mai mult sau mai puţin virulent, cu justificată motivaţie 
personală.    
 Dacă obida motivată a autorului ori a interlocutorilor este adusă în 
lumină fără rezerve, subliminal, simţim reziduurile  unor nemulţumiri cu 
adânci rădăcini care împletesc pe dedesubt noduri din ce în ce mai încâlcite. 
 O căruţă de vorbe, o căruţă de gânduri materializate în chip vizibil 
care iau amploare precum o uriaşă făptură proiectată pe peretele meningelui, 
luând forme giganteşti ca într-un coşmar prelungit şi după trezire. 
 Ici şi colo ca nişte fărâme de cuminecătură, presărate metaforic, 
descrieri poetice. Pretutindeni, chiar în mijlocul mlaştinii, printre smârcuri 
care degajă miasme răsar lujeri de viaţă, nuferi superbi care îndulcesc 
peisajul. 
S-ar părea că eroul principal al romanul este măria sa – banul. El se 
regăseşte obsesiv, în mintea, inima şi pe buzele tuturor. Un umor 
nedisimulat, mai degrabă sarcastic, străbate toată scriitura. În timp ce totul 
putrezeşte, inclusiv clădirile vechi, copacii, străzile, edilii par a fi preocupaţi 
doar de fântâni muzicale, aspect exterior opulent, occidental, standarde 
europene care se străduiesc să astupe, precum prima nea din an, urâciunea 
ţărânei, igrasia, putregaiul, care tind să devoreze totul. Bine că se găsesc 
metode moderne de a acoperi pelagra! Mai ales jocurile feerice de lumini 
înşelătoare contribuie la noul look al urbei. 
Viermuiala din jurul birourilor avocăţeşti şi notariale atestă problemele reale 
cu care se confruntă omul de azi care nu poate să obţină nimic fără să 
revendice în instanţă. Tranzacţii, negocieri, târguiri, lamentaţii, certuri, 
împăcări silite – la ordinea zilei. Nimic nou sub soare. Bucăţi de viaţă. 
Bucăţi de capitalism sălbatic şi criminal în care genocidul e pe locul întâi în 
topul programelor economice şi sociale. Dispreţul faţă de om, înrobirea şi 
înglodarea în sistemul sfidător şi batjocorâtor care pune pe ultimul plan 
viaţa, au devenit bagatele. Parcă nimic nu mai are noimă şi zdrobitoarea 
majoritate are nostalgia regimului anterior, chiar dacă...Cel puţin nu-i dădea 
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nimeni afară ori din servici, creditorii nu-i alergau prin tribunale sub 
ameninţarea pierderii brumei agonisite cu greu într-o viaţă de muncă. În 
atare împrejurări, o poveste de dragoste, chipurile, nu mai înseamnă nimic. 
Pare una din legendele de demult, cu personaje fantastice.  Autorul 
încropeşte o poveste care nu mai impresionează pe nimeni. Poveştile nu-i 
mai sperie nici pe copii, dar nici nu-i adorm. Ele au rămas în scrinul 
bunicilor, scrise pe foi îngălbenite, cine să se mai uite la ele? Şi de ce? 

Viaţa se grăbeşte, bate filmul, bate literatura, bate moartea. Strădania 
autorului este aproape utopică. Precum a oricărui alt prozator care are 
proasta inspiraţie să-şi analizeze viaţa. Doar o armă biologică i-ar mai putea 
clinti pe oameni din starea de prostaţie la care i-a adus democraţia şi visurile 
retezate, spulberate, nimicite în cele două decenii de prăduire a  libertăţii. 
Acest lucru este subliniat de autor cu mijloacele epice specifice. 

Scena antologică de posedare a slujnicei de către „domnişor”, de 
„conaş” – este demnă de romanele şi de filmele primei jumătăţi a secolului 
trecut. Cu langajul specific mileniului trei, adică mult mai îndrăzneţ şi 
impregnat de trivialităţi inerente pe ton vesel de maneluţe. Nici acestea nu 
mai impresionează pe nimeni, de vreme ce abundă în media la fiecare rând 
de pagină ori la fiecare secundă de imagine. 

Marian Malciu a pornit aşadar, în căutarea extraordinarului pe cărări 
destul de bătătorite, cu descrieri lungi şi amănunţite ale unor scene de 
posesie sexuală, caz mai mult decât obişnuit, nici măcar nu e vorba de 
incest, nici de persoane de acelaşi sex, nici zoofilie, nici necrofilie. Când 
toată lumea se bate pentru scene-şoc cu oameni făcând dragoste cu 
animalele, cu morţii, cu obiectele, autorul se străduieşte prea mult să descrie 
o scenă în care conaşul, după o luptă surdă şi inegală, reuşeşte să-i scoată 
bluza şi lenjeria intimă a slujnicei... Da, şi...? Se va întreba cititorul. 

Altceva, altceva, altceva...va spune orice juriu sastisit de banalul 
situaţiei. Vreun caz atipic, un om cu două sexe în acelaşi timp, o dragoste cu 
o hienă, ori cu un elefant...ar fi fost spectaculos. 

Căutarea tonului adecvat e prea vizibilă. 
Da, o fată cinstită, în zilele noastre, nu s-a mai văzut din ciclul primar, 

ba chiar de mai devreme. Şi vârsta coboară către preşcolari şi şcolari mici, 
până va ajunge, unde? La vârsta laptelui matern... 

Un divorţ e, fără doar şi poate un fapt traumatizant în viaţa omului. 
Şi scena violului, relatată cu lux de amănunte, cade în banal şi se prelungeşte 
peste măsură. În cele din urmă decorul se mută la periferia Romei unde 
Cartuş, un infractor îşi găsise un loc să se aciueze de teama poliţiştilor 
români. Aici o întâlneşte pe Violeta. 
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 Amintirile se derulează pe acelaşi fundal, la tribunal unde femeia îi 
relatează avocatei  păţaniile ei. 

 Vocea auctorială ne introduce în lumea interlopă printre borfaşi, 
curve, drogaţi, hoţi pentru ca să revină periodic în sala de judecată unde se 
derulează procesul de divorţ, apoi judecata referitoare la partaj. 

 Capitolul II intitulat „Pasiuni ucigătoare” – promite din titlu acţiuni pe 
măsură. De fapt, avem de-a face cu o întâlnire între conaşul Mişu şi Gogu – 
avocatul. Un bairam şi câteva scene picante de sex-party, la vechiul conac, 
descrise cu aplomb de autor pe mai multe pagini, ţin loc de subiect şi de 
intrigă. 

 E adevărat, e foarte greu să răzbaţi în literatura contemporană cu 
lucruri inedite. Lumea e sastisită. Filonul de aur e bine ascuns şi doar 
căutătorii neobosiţi de zi şi de noapte mai pot găsi  firicele freatice din care 
pot înnoda o brumă de acţiune. Romanul românesc e sleit de puteri şi nu mai 
poate răzbate prin puzderia de scrieri pornografice, de îndoielnică 
autenticitate. Până şi filonul folcloric a secat ori a degenerat sau a devenit 
desuet, ceva, aşa cum s-a exprimat o fătucă aşa-zis scriitoare din „Grupul de 
la Ploieşti”:  caraghios, ilar, limbaj de lemn,  ”a la patuzopt”.  Bunăvoinţă, 
generozitate, căldură, deschidere pentru creaţiile altora, nu mai există. Nu 
mai există răbdare nici pentru citirea propriilor creaţii. Alte şi alte tentaţii 
aşteaptă să dea buzna în minţile şi sufletele care nu s-au pervertit încă. Să fie 
oare acesta sfârşitul? N-aş vrea să ţin loc de Pithya. 

 Cu toate acestea, un roman, construit pe eşafodajul scrierilor clasice, 
iată, se strecoară, tinde să-şi facă locuşor pe un suport acceptabil încă.  
Pentru cine? Pentru sine, în primul rând. Pentru respectul de sine, apoi, 
pentru ceilalţi. Flacăra olimpică trebuie întreţinută, chiar dacă maratonistul a 
îngenuncheat sub arşiţa vremurilor. E cu atât mai meritoriu. 

 Să ne închipuim că n-au trecut încă două decenii de la – prea des 
pomenita şi prost înţeleasa – libertate a cuvântului. Filonul genuin mai 
există. Lumea crede încă în poveşti de dragoste, chiar şi cu tentative de viol. 
Chiar şi cu interlopi. Dar mai ales cu self-made-men, cu oameni care-şi 
făuresc singuri destinul. 

 Vreau să-mi păstrez această iluzie. Vreau să mai cred în literatură, aşa 
cum am făcut atâtea decenii. De ce să-mi distrugă cineva iluziile, visul? 
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Cărţile vechi din raftul cu miracole, încă mă aşteaptă, iar unele mă 
admonestează că nu le-am mai răsfoit. 

 Arta prozatorului Marian Malciu nu se dezminte. Este vârtoasă, 
viguroasă, vie. El este un povestaş eminent, desfăşurându-şi harul într-o 
lume destul de blazată. El se încăpăţânează să-şi continue visul. Chiar în 
mijlocul orgiei, al marasmului general. Şi să ni-l stârnească şi pe-al nostru, al 
fiecăruia. „Cui prodest?” Ţie şi ţie şi ţie şi ţie şi lui. Măcar atât şi-i de ajuns. 
Pentru a ne regăsi Paradisul. 

 Întinsă pe o plajă  spaţio-temporală destul de îngustă, acţiunea, cu 
doar câteva personaje în prim plan, fără o intrigă solidă, dă impresia de 
vorbărie deşartă şi e destul de dificil să urmăreşti atent, printre  frazele în 
argou, ceea ce urmăreşte autorul. Planul doi – cel al aducerilor aminte se 
infiltrează şi se intersectează frecvent în desfăşurarea naraţiunii. Eroii nu 
sunt destul de bine creionaţi, fiind doar văzuţi prin oglinda ori gusturile – 
destul de îndoielnice – ale celorlalţi. Aici autorul nu prea are multe de spus. 

  Cititorul aşteaptă nerăbdător să se întâmple ceva spectaculos care să-i 
justifice osteneala de a se fi aplecat asupra lecturii. 

 Întâlnirea – după ani de zile – a  lui Mişu – ajuns avocat stagiar -  cu 
ţiganca Violeta ar putea fi un astfel de pretext, dar e destul de subţirel. Viaţa 
îţi joacă nenumărate feste. S-ar părea că preocuparea principală a tuturor este 
să-şi caute partener de amor, indiferent de locaţie. E mai degrabă predilecţia 
autorului de a citi ori descifra gânduri, ori a pune aceste dorinţe obsedante pe 
seama altora. Proiecţii suprarealiste. Nici vorbă de analize psihologice însă. 
Avocata Ramona Vlădescu e un personaj tampon care slujeşte drept pretext 
pentru  desluşirea unor situaţii neplăcute de care Violeta pare că nu vrea să-
şi aducă aminte, dar în cele din urmă ia chipul unui  înger protector pentru 
femeia care a suferit atât de mult încât a încetat demult să mai aibă încredere 
în oameni. Deznodământul e pe cât de neaşteptat, pe atât de elocvent. 
Bărbaţii din viaţa Violetei se înfruntă dramatic 

 De fapt, acţiunea trenează din pricina abundenţei de înjurături şi 
trivialităţi care în viziunea autorului ar trebui să confere savoare şi picanterie 
scriiturii. Şi acest gen de exprimare poate că mai prinde pentru o anumită 
categorie de cititori, din loc în loc, dar nu până la saturaţie. 

 În cele din urmă, justiţia iminentă, în persoana soţului Violetei, face 
dreptate, printr-un act de cruzime neaşteptată iar Mişu este salvat chiar de 



 138

victima lui din trecut, căreia îi distrusese viitorul. Acest act justiţiar naşte 
altul penitenţial şi Mişu realizează cât rău i-a făcut fetei şi că trebuie să 
suporte supliciul pedepsei ca o răsplată divină. E o trezire a conştiinţei cu 
urmări morale, aşa cum nu ne-am fi aşteptat. Viaţa îţi oferă uneori lecţii 
dure. E undeva, în ochii lui un soi de resemnare mută şi un fel de 
recunoştinţă amestecată cu  cererea de iertare pentru păcatul săvârşit, pe 
când fata era încă minoră şi el o abuzase. 

 Finalul confirmă reabilitarea unei vieţi şi redobândirea demnităţii 
umane pentru această femeie care a avut de suportat suplicii şi violenţe atât 
din partea primului bărbat intrat abuziv în viaţa ei, cât şi din partea unui soţ 
violent şi nechibzuit. 

      Important în acest final este faptul că Violeta se eliberează de trecut şi îşi 
câştigă dreptul la visurile din copilărie şi adolescenţă, îşi recapătă dreptul la 
zâmbet, la surâs, la o viaţă trăită normal, sub auspiciile binecuvântate ale 
speranţei. Ea îşi redobândeşte şi demnitatea de om, hotărâtă să-şi apere 
originea şi etnia de care oamenii fac atâta caz.  
 „Urme de dragoste” este romanul redobândirii demnităţii de om 
pentru o persoană care a avut de suferit din pricina originii sale etnice. 
 Meritul autorului este acela al înlăturării discriminărilor pe bază de 
etnie sau limbă, dintre oameni născuţi sub acelaşi cer şi având aceleaşi 
calităţi de copii ai lui Dumnezeu, indiferent de arealul în care au văzut 
lunmina zilei. 
 
 
 
7 iunie 2011                
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EXEGEZĂ 
 

ELENA ARMENESCU ŞI PUTEREA FASCINANTĂ A  
CUVÂNTULUI SCRIS, ROSTIT ORI GÂNDIT 

  
  
 
 Şi ce altceva înseamnă miracolul poeziei decât un  Joc tainic, care se 
joacă în unul, în doi, în trei  sau într-o infinitate de persoane? 
 Jocul tainic  al minţii şi al inimii, Jocul sufletesc, cu noroc atât de 
schimbător, jocul sorţii,  jocul firii şi-al nefirii, cel mai teribil şi mai serios 
joc din câte există!... Cine nu l-a jucat, măcar o dată? 
 Aşezată în inima jocului, autoarea de faţă, ne dezvăluie treptat 
monadele sufleteşti care i-au fixat traiectoria pământească. E un privilegiu. 
Ne-a ales pentru acest dar  pe noi, care suntem predispuşi la – cu totul altfel 
de jocuri. 
 Pare a ne spune: „Vrei să mă cunoşti? Iată-mă!” – predându-se în 
mâinile noastre sufleteşti, la fel cum Isaia s-a predat în mâinile lui Yahve, 
zicând:  
 „M-ai chemat, Doamne? Iată-mă!” 
 La fel cum Zaharia i-a strigat Domnului: „M-ai sedus, Doamne, şi m-
am lăsat sedus,  ai fost mai tare decât mine şi m-ai biruit!” 
 Disponibilitatea dăruirii e un lucru rar. Dar şi generozitatea primirii. 
Mulţi nu-l percep, trec mai departe, ca şi când acesta n-ar fi fost făcut. „Mă 
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tem că trece Dumnezeu pe lângă mine cu harul Său şi că nu se mai întoarce” 
– spunea şi Sfântul Augustin.  Temerea aceasta l-a urmărit toată viaţa.  
 Să nu pierdem clipa de graţie, Clipa de Lumină, când s-ar putea să fim 
cercetaţi de Duh şi găsiţi vrednici.Candela trebuie să stea veşnic aprinsă. Să 
te laşi, aşa cum spune autoarea în poemul care dă titlul volumului, „Lasă-te 
flămând, năvălit de clipă” -   chiar şi sub dogoarea propriei flăcări, ars de 
dogoarea chemării divine. Aceasta înseamnă, de fapt, „starea de graţie”, 
iscată de teribilul daimon al fiecăruia. 
 De fapt, ceea ce ne sugerează poeta este faptul că trebuie să ne 
deschidem inima şi să nu pierdem clipa. Clipa când trebuie să fim fericiţi, să 
iubim, să dăruim. 

În drumul spre desăvârşire, nu trebuie decât să „ne aprindem de dorul 
luminii”. De fapt, este invitaţia filosofică: „Cunoaşte-te pe tine însuţi”. 

Eşti parte din  întregul « rotund de frumuseţe », şi de aceea, « şi 
pentru tine/ Se-nveşmântă cu lumină zorii, toată Creaţia » (Joc tainic). 

Aparent sub formă de catrene, versurile Elenei Armenescu păstrează 
ritmul şi măsura clasice, dar sunt  îmbracate într-o haină specifică 
modalităţii proprii de expresie. Acest fapt nu le diminuează farmecul, 
dimpotrivă, descoperim ceva nou şi plăcut în aceste forme mulate pe sufletul 
său delicat şi sensibil. 

Contemplaţia în mijlocul naturii, « la margine de drum », lângă un 
plop care-i devine complice descărcării de gând, are darul de a-i limpezi 
sufletul : « Ce linişte ancestrală! Ce lungă e secunda! /Ce luminos e norul, 
ce orbitor e gândul, / Ce vrăjitor e vântul ce vine cu descântul! / Când 
fruntea ţi-o atinge-n treacăt unda…//Aici, eu redescopăr în mine universul / 
Un microcosmos unic, rătăcitor, activ / Ce-l clatină doar visul şi dorul 
inventiv / Iar urii pătimaşe nu-i înţelege sensul! » (« Descoperire »). 

Poeta este sedusă deopotrivă de astrul  solar, ca şi de  vraja nopţii 
când :  „…ţi s-a prins luna / În plete, în gene, străluce-n iris/ Şi indiscretă se 
caţără nebuna/ Pe crestele de gânduri, de vis” (Vraja nopţii) – şi aceasta 
pentru că: „În aer e-o tainică şoaptă de greieri /  Şi fluturi perechi, în zbor 
nupţial / Îmbrăţişându-i cu gândul cutreier /  Sublimul, galacticul arc 
sideral. // Nimic în jurul nostru nu se clinteşte / A nopţii regină ne îmbată–n 
parfum / Rouă şi raze, totul străluce-zeieşte / Când dorul umblă zănatic pe 
drum. ( „Vraja nopţii”). 

Este destul de ciudat cum, la Elena Armenescu, romantismul  cel mai 
pregnant, se împleteşte în chip fericit cu raţiunea pură, cu  meditaţia  
transcendentală despre Cosmos, despre aştri şi naşterea lumilor în Univers. 
Toate acestea sunt legate  implacabil de destinul fiecăruia. Astfel, pe un 
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fundal galactic în care: „Calea Lactee se roteşte-n spirală/ Efemeridele 
lunecă-n noaptea ireală / Curge lumina din ochi strălucitori / Vibraţia 
iubirii naşte noi fiori” totul geme de elemente lirice,romantice,  „Mătasea 
argintie ţesută de Lună/ Ţi-mpodobeşte fruntea cu-o cunună” – iubitul 
devenind „regele nopţii”, prinţ vrăjitor”, „răpit tainic de dor”,  în  acelaşi 
timp el este „Îndrăgostit cucernic de materia vie” (…)  Bărbatul confuz, 
sclav neştiut femeii/ Gânditorii, tributari Gloriei şi Ideii.” (“Robi). 

Dar, toate acestea fac parte din Misterul acelui Joc Tainic, atât de 
ambiguu, atât de confuz şi atât de strălimpede în acelaşi timp. 

Tema zburătorului, a visului reîntoarcerii la mirajul  copilăriei, şi apoi, 
a trezirii în deplină  singurătate, în zbucium şi chin sufletesc, au toate, 
acelaşi temei : dorinţa arzătoare pentru « o oră ancestrală de iubire » 
(« Reîntoarcere »). 

Autoarea se surprinde în oglinda poemului-lied ori a poemului elegiac, 
astfel : « Serafic în armonie mă frâng! / Mă supune sublimul o clipă / Atinse, 
corzile se tânguie, râd / În desăvârşire mă pierd cu risipă.//  Lebedele 
eterice ale sufletului plutesc / Pe lacul de argint, cristal împodobit/ Cu raze 
fascinante, nepământesc / Răsfrânte-n gândul copleşitor învăluit. // Sacră, 
radiantă lumină nevăzută / Se strecoară, topeşte frigul fiinţei / Anotimpuri 
ale astrelor, nălucă / Vin spre mine din era elocinţei. // Tulburător, mă-nalţă 
dincolo de stele /  

Transfigurându-mă o clipă într-un refren / Slavă şi Iubire în dans de 
Sânziene / Altarul biruinţei lui Handel şi Chopin. ” („Concert”). 
 Aici o putem vedea şi recunoaşte, aşa cum este şi nu aşa cum doreşte 
a se înfăţişa privitorilor.  „Mireasma minţii” celui plecat o îmbie pe autoare 
într-un „dans arcuit al conceptelor vitale” în care poţi să ameţeşti  „urcând 
spirale în ritmuri de livezi”.(„Celui care pleacă”).Acum, deşi „lumina-ţi 
taie drum spre infinit” -  şi „Zarea nu-ţi mai pare albastră ca-n poeme”  - 
nu mai e posibilă starea dintâi pentru că amândoi percep „un zgomot asurzit/ 
De îngeri ispitiţi, abonaţi la anateme!” („Celui care pleacă”). 

În lirica Elenei Armenescu – visul are un rol preponderent. Ele sunt 
prezente pretutindeni, fie noapte sau zi, stare de oniro-luciditate fiind 
specifică poeţilor.  Şi nu întâmplător, fiindcă visele deschid căile zborului şi 
induc o stare de bine, fiind legate de speranţă. „…enigmatic  visele matinale 
/ Căile zborului etern îmi redeschid” („Grădina”). 

Natura, exercită o  atracţie mirifică supra firii sensibile a autoarei, astfel că 
se lasă adeseori prinsă-n mrejele ei: ”Din crinii ancestrali fugar desprinse / 
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Superbele petale, revolte de poem / Adie în cristaluri, pe ramuri neînvinse / 
Incendiind în alb Imperiul boem! ” („Împărăţia”). 
 Şoaptele auzite în „laguna viselor” întreţin o atmosferă mirifică, 
propice poeziei,  ori specifică amintirii primilor fiori de iubire născători de 
fiori lirici: 
„Când am simţit că sunt o strună/ Care vibrează de-o mângâi” („Dorinţa”). 

Împinsă de acelaşi fiori tainic, dar cu aceeaşi nostalgie, autoarea cere:  
„Întrupează-te, fantoma iubirii”,  în versuri foarte edificatoare: „Potop de 
lumină, fulger în gând / Şoaptă în privire, mut legământ / Leagăn de ape, vis 
spectral / Inima, simţirea şi mintea - altar!// Robeşte secunda! O nebunie! / 
Pădurea întreagă e o feerie.../ Martor stejarul, bătrânul sfetnic / Ce ne 
cunună cu Timpul veşnic”. („Descântec” – lui Victor Hugo). 

Amestecul  de real cu fantastic este specificul liricii acestei poete 
originale: „Seară de vis, seară fantastă, reală / Suntem fluturi de argint ce 
ating / Văluri plutitoare din era abisală / Incantabile cristale, lunatec 
anotimp!” („Evadaţii”). 

O adevărată profesiune de credinţă reiese din poemul: „Artistul”, pe 
care-l redăm integral: „Gândul tău înfrăţit cu mişcarea / Simţirea, arc de 
nesomn arcuit, / Dă liniştii sens, argintează visarea / Copleşitorul,  aprinsul 
dor nemărginit...// Te scalzi ades în zboruri de patimi, /Zbuciumi în laţul 
cunoaşterii de sine / Botezi laurii cu sânge, cu lacrimi / Interior rezidit din 
seculare ruine. // Aici te regăseşti, simţirea reînvie, / Zicerea  fermecată te 
hrăneşte cu jar/ Timpul  se destramă lăsând să vie / Din trecut spre tine, 
eroul legendar.//Fascinant şi profund, sub atâtea lumini / La fel de mari ca 
şi iubirea-ţi prag /Cristal în răsfrângeri, cu eterni pelerini / Aduni sublimul, 
ni-l dăruieşti cu drag. // Înfrăţit cu adâncul gândului şi iubire / Ne stâmperi 
setea de vaer cu cântec / Te sfarmi tu  însuţi eterat în rostire / Ascet şi 
enigmă, balsam şi descântec.” („Artistul”). 
 Faptul că artistul  adună sublimul pentru a ni-l dărui şi ne astâmpără 
setea de vaier cu cântec – presupune jertfă totală din partea creatorului de 
frumos şi îl aşează în rândul marilor jertfitori pe altarele veşniciei. 
Cunoaşterea, transfigurarea prin artă e condiţia sine qua non   a creaţiei 
artistice. 

Fără echivoc, Elena Armenescu – declară deschis: „Puterea mea este 
cuvântul, / Patima auzului robit de Adevăr, / Trandafir însângerat spinând 
neantul / Privighetori îl fulgeră în viitor.” („Puterea tainică” – Doamnei 
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Zoe Dumitrescu-Buşulenga); cuvântul este pentru autoare: „pasăre 
măiastră, ecou fermecat”. El are puteri magice: „Descătuşează energii 
sigilate / Cu imemoriale ţipete peceţi / Anulează ridurile cu şoapte / Naşte 
zâmbete în întreite vieţi // Pietruieşte potecile-n spirală / Albăstrit trece 
hotarul cerului / Zideşte iluzii, în adierea florală / E clopoţel spre lumina 
graiului.” („Puterea tainică”).  

La fel de fundamentală este şi fascinaţia autoarei pentru natură, pentru 
pădure – care înseamnă viaţă, pentru tot ce e viu şi bucură ochiul şi inima: 
„Măsură armoniei şi frumuseţii fabulos dar / Învecinându-se cu cerul, 
pământului hotar / Pădurea magnifică, neliniştită, -ngândurată / Sacerdoţiu 
secular  de taină binecuvântată!” („Pădurea”). 

Câtă vreme omul este  „O tainică-mpletire de pământenesc şi divin” 
– el îşi găseşte sensul în urmaşi, prelungindu-şi astfel existenţa: „Poate şi eu 
prin fii şi fiii fiilor mei / Curg paralel cu torentul timpului / Dar acum vreau 
clipa mea de temei / Zâmbetul destinului ” („Sinteza”). 
 Sentimentul religios este prezent pretutindeni, dar, mai cu seamă în 
pastelurile scrise în ton elegiac, în care poeta se cufundă în nostalgică 
reverie, făcând să reînvie o gamă de sentimente într-o paletă coloristică 
nuanţată. 

Militantă activă pentru sănătatea Pământului, poeta aduce un elogiu 
ţărânii şi tuturor făpturilor, ca şi creaturi ale lui Dumnezeu şi face un apel 
stringent şi patetic pentru a-l respecta şi a-l ocroti pentru a salva însăşi viaţa. 
Acest lucru reiese dintr-un ciclu de poeme: „Pământul vrea iubire!”; 
„Pământul are nevoie de iubire” „Paradox” ş.a. în care mesajul este foarte 
limpede exprimat şi chiar imperativ, cu ajutorul verbului  „Implică-te”,  ceea 
ce presupune angajare totală pentru menţinerea vieţii. Este o  pledoarie pro 
domo, patetică, dar foarte frumoasă şi onorabilă pentru fiecare cetăţean al 
planetei. 
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Uneori, strigătul e aproape de disperare: „Oameni buni! / Cum să 
zdrobesc această barieră / Acest tren al strigătului în pustiu/ Să mă puteţi 
auzi?” („Coşmar”).  

Această pledoarie pro vita  răzbate din multe poeme şi este scanată pe  
deviza: „hic et nunc” – cât nu e prea târziu, aici şi acum. 

În căutarea de sine de care adeseori i se face dor,  poeta spune: 
„Coborând pe versantul extern/ Ajung în cuibul unui vis etern / De 
nemurire” („Sete psihică”). 
 Ştiinţa, fantezia, cunoaşterea,   luciditatea, dar şi credinţa, pietatea,  îşi 
dau mâna în creaţia Elenei Armenescu, în chip armonios, dând naştere acelui 
fior pe care poeta îl numeşte Joc tainic,  de fapt, Jocul existenţei. 

De asemenea, teluricul, onticul se îmbrăţişează cu celestul, cu 
metafizicul, în izbucniri metaforice care ating sublimitatea:„Uragan nevăzut 
mişcă energii nevăzute / O forţă a depărtărilor şi apropierilor / Bate dinspre 
inima tăcerii / Izvorul nerostirilor nespus caută / Enigmaticul, fascinantul 
Cuvânt / Al Zidirilor / Iată! Copacul din noi este înfrunzit / Adulmecă 
lumina cu setea clorofilei / Nebănuit / Aburul răsuflării munţilor/ Calcă 
peste tristeţi / Destrămându-le alcătuirea / Iar în locul lor apar / Într-o 
împletire firească / Ceea ce nu se poate descrie / În cuvinte, în vorbe 
omeneşti / Ce ştiu poate doar oştile Tale cereşti / Cum răsar / Încolţirile, 
tainele frumuseţilor /ascunselor alcătuiri.//Numai ochiul ce este şi vede ştie 
/Numai urechea ce este şi aude ştie / Numai inima ce este vie şi bate  ştie / 
Pentru că are harul să ştie / Ceea ce vede ochiul ochiului dinăuntru / Ceea 
ce aude urechea urechii // Vocea inimii adunând şoapte / Din atingerea 
întâmplării / Interioare zvârcoliri / Începând cu timpul când /Mă însoţeşte 
Cunoaşterea în tăinuire / Mă plimbă ca un ghid atoateştiutor / Şi în 
frunzişul omenirii cu uimire / Citesc, ascult un vers, un cânt sfâşietor/inima 
cântă / Simfonia  propriei înmuguriri” ( „Izvorul tainelor”)  

De fapt, acest inefabil, „ceea ce nu se poate descrie în cuvinte” – este 
însăşi viaţa. Ceea ce salvează de la raţional, de la epic, poemele Elenei 
Armenescu este tocmai inefabilul ce nu poate fi atins cu mâna, cu gura, cu 
ochii, ci doar cu sufletul minţii şi cu dioptriile inimii. 

Unele versuri sunt panseistice: „De ce? în mulţime cunoşti 
singurătate /Iar când eşti singur, îţi doreşti apropieri?” („Meditaţie I”). 
 „Mă logodesc cu căutarea / Să-l descifrez, să  aflu lumii sensul” – 
spune autoarea în poemul „Meditaţie II”. A căuta sensul lucrurilor, sensul 
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Timpului, al lucrurilor ştiute şi neştiute, sensul vieţii şi al morţii, sensul 
Universului – sunt apanajul filosofului, al cercetătorilor care nu se 
mulţumesc cu ce li se dă şi vor să descopere mai mult, tainele neştiute ale 
Înaltului şi al Adâncului. 

Ciclul de poeme intitulate„Meditaţie I-X e edificator pentru firea 
cercetătoare a omului: 

„Mă însoţeşte Cunoaşterea în tăinuire / Mă plimbă ca un ghid 
atoateştiutor / Şi în frunzişul omenirii cu uimire / Citesc, ascult un vers, un 
cânt sfâşietor.” („Meditaţie III”). 

Construite sunt formă retorică, ele sunt baza unui tumult de întrebări 
care-i asaltează mintea: „De sunt materie de ce mă tulbur? /Dacă sunt spirit 
de ce mă doare? / Când mii de întrebări mă învolbur / Şi fratele Omul se 
pierde în vâltoare? //Destăinuiţi-mi din ce sunt făcută / Care-i formula  
chimică, ori codul genetic / Răspundeţi de ştiţi! Ideea-i pierdută? / N-aveţi 
liantul?  se răspunde eretic? //De ce sunt legată oameni de voi / Cu fire 
nevăzute, imateriale / Şi sufăr când vă văd în „noroi” / Sau în  dezlănţuiri 
bestiale? //De ce vocea mea încă n-o auziţi / Aproape vă sunt mereu, în 
suferinţă! / De ce sunt singură? Vă chem să-mi fiţi / Alături în demnitate, nu 
în umilinţă! („Meditaţie V”). 
 Şi iată că printre cuvinte precum: „cuantic”; „sisteme metrice”; 
„impuls”, apare şi un „zbor de condor” ca să sublinieze încă o dată legătura 
tainică dintre materie, spirit,  gândire, sentiment. 

Glorificarea Omului ca şi încununare a Creaţiei divine este subliniată 
în „Meditaţie X”: „Măsura spaţiului, eternizarea clipelor / Mărginirea 
mărginitului de nemărginit / Zborul, mişcarea  arcuită a aripilor / 
Deschiderea fantelor spre infinit //Toate îţi aparţin Omule! o singură zi / O 
secundă din Timpul veşnic, / Dacă vrei poţi culege sau întrezări / Totul, ca 
bunul Universului sfetnic”. 
 O suită de poeme de inspiraţie biblică, gen parafraze la anumite 
pericope evanghelice, stau mărturie despre sentimentul religios al autoarei. 

De asemenea, din structura cărţii nu lipsesc poemele cu tematică 
istorică, aşa cum este cel intitulat: „Brâncovenii – sfinţii mucenici”. Aici este 
subliniată virtutea credinţei de care sufletul voievodului era animat şi care 
era mai presus chiar decât viaţa, aşa cum s-a şi dovedit, dându-şi obolul, 
împreună cu fiii săi, pentru a nu abdica de la Crezul său religios: „- Ce-i mai 
de folos omului, să-şi piardă trupul, /Viaţa pământeană care i-a fost 
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încredinţată / Ori sufletul cel veşnic? Îl mistuise gândul / Pe Vodă, mult 
credinciosul şi veghetorul tată!”  

După descrierea în versuri a teribilului carnagiu, autoarea 
concluzionează: „E moartea Brâncovenilor, o sfântă chemare / Spre cerul 
năzuinţei,  Dumnezeiescului Tată!”  

Ultima parte a manuscrisului este destinată parafrazării psalmilor şi 
evocării unor personalităţi ale culturii româneşti. Stilul confesiv, meditativ-
contemplativ este o caracteristică a autoarei care în acest „Joc tainic” de 
cuvinte şi versuri măiestrite, ne demonstrează arta sa inconfundabilă, Crezul 
artistic şi demnitatea fiinţei umane, ajunsă la cota cea mai înaltă. 

Baletând cu graţie pe fruntarul subţire dintre realitate şi imaginaţie, 
dintre transcendent şi contingent, Elena Armenesc aduce şi cu acest volum 
de versuri, un plus de tandreţe, convertită-n mierea metaforei şi adiind de 
miresmele binecuvântate ale harului liric căutat încă de romanticii zilei. 

 
 
 
29 septembrie 2009 
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ULMENI - O COLUMNĂ ÎNTRE PREZENT ŞI ISTORIE 
 

Pr. Radu Botiş şi Prof. Mircea Botiş, Ulmeni Maramureş, Studiu 
monografic, Editura Olimpias, Galaţi, 2011 

 
 
 Ar putea răspunde cineva la o întrebare simplă: Când devine timpul 
Istorie? 
 Când oamenii locurilor de aici şi de pretutindeni se dovedesc vrednici 
de ţărâna pe care s-au născut şi-o poartă cu demnitate în toate colţurile 
universului. 
 Nu e uşor să spui: sunt român, sunt ardelean, sunt ulmenean, dacă 
aceste categorii nu devin repere, etaloane de convieţuire. Se ştie că oamenii 
sfinţesc locurile, dar şi locurile îi pot sfinţi pe oameni. Sufletul locului îşi 
face loc definitiv în sufletul omnului şi ele nu se mai pot despărţi.  
 OM şi LOC devin, de cele mai multe ori, o FIINŢĂ. O fiinţă care nu 
mai e, prin forţa împrejurărilor, efemeră, ci caută să-şi înscrie coordonatele 
în veşnicie. Urme ale acestei veşnicii găseşti pretutindeni. Chiar cel mai 
îndepărtat colţişor este amprentat cu un buletin de identitate, cu carte de 
vizită, cu un paşaport pentru viitor, transmis din generaţie în generaţie. 
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 Un astfel de buletin de identitate regăsim în lucrarea de faţă, 
cuprinzând actul de naştere, istoric, toponimie,  calitatea fiecăruia locuitor de 
proprietar al acestor meleaguri, modul de viaţă, credinţă,  tradiţie, 
meşteşuguri, obiceiuri şi îndeletniciri proprii şi colective. 
 Strădania coautorilor  Pr. Radu Botiş şi istoric Mircea Botiş - de a 
alcătui, ceea ce înseobşte numim monografie a locului, este mai mult decât 
remarcabilă. Este, până la urmă, datoria morală a oamenilor iluminaţi de 
spirit, cercetători, profesori, preoţi ori simpli locuitori, un efort comun de a-
şi scoate la lumină rădăcinile, identitatea de român şi a le da o nouă valoare 
şi o nouă semnificaţie.  
 Ce dovadă mai grăitoare de patriotism mai există, decât a-ţi descrie ori 
cânta în vers dulce, locul naşterii? Valea Someşului,  Ţinutul Chioarului 
mirific, fascinant,  născător de legende şi oameni adevăraţi, bravi şi dârzi, se 
bucură de sute de veacuri de recunoaşterea unanimă a localnicilor, dar şi a 
celor din alte zone, ba chiar din lume.  Se ştie, oamenii locului  au o mândrie 
unică în felul ei, pentru faptul că s-ar fi născut pe aceste meleaguri şi că nu-
şi fac niciodată de ruşine rădăcinile, declarându-şi, cu o demnitate rar 
întâlnită, apartenenţa la arealul lor. Este emblema lor, picătura de românitate 
pe care o poartă ca pe o siglă, prinsă cu ace invizibile,  direct de inimă. 
Filiaţia lor la locul de baştină este aproape o taină. Ei se simt copii ai acestui 
pământ sfinţit cu sângele eroilor, stropit din belşug cu lacrimile mamelor, ale 
femeilor rămase pe lângă  vatră cu pruncii împrejurul poalelor, să ducă 
rosturile gospodăriilor, în timp ce bărbaţii lor apărau fruntariile. 

La cumpăna dintre legendă şi istorie, stau de milenii, oameni vii care 
sfinţesc pământul unde au văzut lumina. Poate că nicăieri, termenul „Acasă” 
nu are o semnificaţie mai adâncă decât prin aceste părţi de univers, oglindă a 
sufletului românesc. Binecuvântaţi de Dumnezeu cu meleaguri aproape 
paradisiace, de o frumuseţe negrăită, locuitorii ştiu să le preţuiască şi să le 
pună în valoare frumuseţile şi bogăţiile naturale. Dar mai ales, averile 
spirituale care ţin de tradiţie, de datini, epos şi etos, cu o încărcătură aparte 
pe care oamenii o sporesc şi-i conferă noi valori de autenticitate şi 
frumuseţe. 

Ţinut străvechi de continuitate şi simţire românească, Ţara Chioarului 
din care face parte şi Ulmeniul – este vestit mai cu seamă prin oamenii săi. 
Ei constituie adevărata avere spirituală a locurilor, bogăţia lor nestemată. 
Dar mai ales, prin pruncii care astăzi îi duc mai departe tradiţia, o înmulţesc 
şi-i dau o nouă semnificaţie. Locuri pline de har, oameni plini de har şi 
lumină. 

Există un timp al memoriei şi al  spiritului neamului nostru. El este cel 
adevărat, cel care rămâne încrustat în scoarţa cerebrală. Celălalt, timpul 
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fizic, nu este decât relativ. Şi spre acest timp al memoriei îşi îndreaptă 
atenţia autorii lucrării de faţă care au scos la iveală tezaurul gândirii şi 
cercetării lor îndelungate pentru ca el să rămână încrustat cu litere vii în 
sufletele localnicilor, dar şi ale întregii ţări în dimensiunea sa cosmică. 

Că Ulmeniul este o vatră istorică milenară, nu mai poate fi pus la 
îndoială. Un ţinut fascinant, încărcat de spiritualitate, de frumuseţi naturale 
şi de miresme tari şi proaspete, pentru mine, aflată la celălalt colţ al ţării, pe 
malurile bătrânului Danubiu,  necunoscute şi mult râvnite. Dar de care m-am 
legat afectiv de-a lungul anilor, prin străduinţa preotului iconom stavrofor 
Radu Botiş, colaborator la câteva publicaţii. Ce mă leagă de acest ţinut, 
îndeobşte? 

Taina, misterul, charisma lui unică, bisericile de lemn, casele, 
oamenii, căldura sufletească întâlnită, toate acestea la un loc purtând un 
nume: o sfântă prietenie afectivă. Altminteri, n-aş fi membră a Asociaţiei 
Scriitorilor din Maramureş, redactor de specialitate la revistele creştine: 
Slova creştină, Glas comun şi Slova copiilor şi membră a noii Asociaţii  
cultural, creştin umanitare Ars Vivat, ale cărei temelii s-au aşezat anul 
acesta şi la care am aderat  fără rezerve, fiind primită cu o deschidere 
uimitoare. 

 Şi când creaţia devine efigie, columnă în timp şi spaţiu, ofrandă adusă 
lui Dumnezeu şi oamenilor, e cu atât mai meritoriu. Osteneala nici nu mai 
contează. 

Structurată tematic după criterii ştiinţifice, bazată pe documentaţie 
arhivistică şi pe lucrări inedite, lucrarea beneficiază şi de un aparat 
bibliografic şi de numeroase imagini fotografice  care stau mărturie a 
valorilor autentice de pe acestei vechi aşezări maramureşene. 

Istoriografia locală de tip monografic a luat o amploare deosebită în 
ultimii ani, sentimentul patriotic local şi naţional spunându-şi cuvântul. Era 
imperios necesar să existe şi o monografie actuală a oraşului Ulmeni – ca 
expresie a personalităţilor cu renume care şi-au înscris existenţa, dar şi a 
voinţei locuitorilor, care prin faptele şi numele lor se cer înscrişi în istorie şi 
acest fenomen a devenit la timp potrivit, realitate. Înscrisă cu obiectivitate, 
cu realism şi cu o anumită precizie, în ambientul transilvănean, ea poate 
deveni sursă de referinţă pentru viitorii istorici şi cercetători interesaţi de 
diferitele aspecte ale acestui areal. 

Natura locurilor şi natura umană aici, se îngemănează. Chipurile 
oamenilor iau chipul locurilor: domoale, blânde, viguroase şi uneori 
răzvrătite. Li se citeşte pe faţă statornicia, voinţa, demnitatea. O lucrare 
despre o aşezare românească, în plină integrare europeană ar putea fi 
catalogată de naţionalism excesiv, de dorinţă de afirmare cu toată hotărârea a 
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identităţii istorice şi de neam, în aceste vremuri când tot mai mult, 
identitatea, specificul naţional se pierd într-o  globalizare prost înţeleasă care 
tinde să uniformizeze totul. Şi din acest punct de vedere, lucrarea prezintă 
interes pentru fixarea reperelor tradiţionale şi locale în galeria universală a 
valorilor. În liniştea dintre cuvint şi imagine se aude glasul pământului. 
Glasul care-i cheamă pe românii de pe Valea Someşului, din Ţinutul 
Chioarului, să-şi cinstească numele, credinţa, limba, datinile, meşteşugurile. 

Împărţită în 9 capitole cu anexe la sfârşit, monografia aşezării Ulmeni 
se deschide, după Introducere, cu toponimia şi istoricul orașului Ulmeni, 
începând de la prima atestare documentară care datează din anul 1405, când 
apare în documentele istorice sub numele Silimeghiu. Denumirea oraşului, 
modul de administrare, populaţie, sunt specificate conform surselor 
bibliografice. Interesant de reţinut menţiunile autorilor, conform cărora: 

„Situarea lor în arealul teritoriului vechii Dacii pre-romane, locuite 
de dacii liberi, multiplele aspecte lingvistice, atestă existența civilizației 
dacice și pe aceste meleaguri. Astfel, păstrarea și folosirea unor termeni ca, 
vatră, beci, codru, moș, țarc, strungă, etc, proveniți din fondul traco-dacic, 
îmbinați cu alți termeni precum domn, ușă, casă, a bea, a mânca, etc., 
obiceiurile și datinile locale, dovedesc cu prisosință originea daco-romană 
a locuitorilor comunei. În acest teritoriu dacii au fost întâlniți de celți, apoi 
de romani și mai târziu de neamurile migratoare germanice”. 

Apoi un capitol despre Învăţământ şi cultură, urmat de un capitol 
despre rolul componentelor naturale în evoluţia spaţială şi funcţională a 
oraşului. Urmează o secţiune despre Potenţialul fondului demografic. Alt 
capitol urmăreşte Funcțiile geoeconomice actuale ale orașului. O Parte 
destul de însemnată se referă la  Datini şi obiceiuri ca şi la  Oameni de ieri şi 
de azi, pentru ca ultimul capitol să fie destinat speranţelor viitorului, referitor 
la  copiii talentaţi şi realizările lor. 

Se remarcă stilul autorilor care nu este unul descriptiv, rece, 
telegrafic, ci mai curând bine documentat şi în mod cu totul remarcabil, 
participativ, afectiv, sugestiv. Ţinutul Chioarului este locul din buricul 
Universului de care oamenii lui sunt mândri, vorbind cu oarecare demnitate 
şi conferindu-i în felul acesta o aură legendară, aproape mistică şi cât se 
poate de fascinantă, cucerind imediat cititorul. 

Teologul şi istoricul şi-au unit forţele şi inimile, pentru a scoate la 
lumină aspecte pe care alţi oameni de ştiinţă le-au neglijat sau au fost lăsate 
dinadins în umbră prin forţa împrejurărilor şi a conjuncturilor, astăzi deja 
depăşite. 
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Şi nu se ştie ce e mai cuceritor: etnogeneza acestui meleag, 
dezvoltarea, evoluţia lui ulterioară până în zilele noastre, urmele rămase de 
la strămoşi în armonioasă împletire cu străduinţele pentru o integrare care să 
nu neglijeze izvoarele. Nici învăţământul şi cultura nu sunt neglijate ci 
tratate sistematic, istorico-evolutiv, cu nuanţele proprii şi cu puncte de 
convergenţă originale. În devenirea ei, populaţia acestei părţi a ţării a 
cunoscut victorii şi neajunsuri, suişuri şi pante abrupte, dar niciodată nu s-a 
lăsat înfrântă de vicisitudini şi, ca orice naţie tutelară făcând parte din 
ansamblul celorlalte popoare europene, s-a respectat pe sine şi i-a respectat 
şi pe străini. Numeroase grupuri entice şi-au găsit aici albia necesară 
supravieţuirii şi evoluţiei ulterioare, în fericită comuniune cu localnicii. 
Mărturie grăitoare stau şcolile şi confesiunile diferite care au găsit asproape 
totdeauna căi de comunicare pe calea amiabilă şi deosebit de tolerantă  a 
creştinismului. 

Şi dacă unii conducători au stârnit dihonii politice, rasiale şi 
confesionale, populaţia a suportat cu stoicism barierele temporare şi a căutat 
modalităţi de convieţuire paşnică. Sisteme politice, partide, coaliţii, cercuri 
influente au fost trecătoare au căzut şi au fost uitate în negura vremurilor,  
despre ele aproape că nu se mai vorbeşte. Statornicia populaţiei şi stoicismul 
ei– ca principale trăsături  morale şi creştine – au făcut ca oamenii acestor 
locuri să supravieţuiască şi să-şi continue ascendenţa, credincioşi idealurilor 
pe care le-au transmis şi copiilor şi nepoţilor.  

În fine, lucrarea face trimiteri referenţiale şi la alte lucrări de aceeaşi 
manieră, îmbogăţind astfel sursele cititorilor cu noi şi noi date despre 
locurile lor de baştină. 

Meritorii sunt şi eforturile înaintaşilor care şi-au înscris numele în 
istoria acesui ţinut fabulos, în care uneori, legendele au prins viaţă şi viaţa, 
trecută prin filtrul istoriei, a devenit subiect de legende şi mituri. 

Unde se opreşte realitatea şi unde începe partea inefabilă, metaforică, 
într-o lucrare ştiinţifico-istorică, este dreptul cititorului să descopere. 

C.Ş. I Dr. Remus Câmpeanu, de la Institutul de Istorie “George 

Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române, în prefaţa domniei sale, 

subliniază: “Legătura dintre diversele evenimente istorice şi devenirea, 

uneori sinuoasă, a factorului uman face naraţiunea mai captivantă şi 

contribuie, în acelaşi timp, la accelerarea receptării mesajului transmis 

către cititor.” 
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Şi de ce nu, lucrarea constituie o frescă amplă, motivată, argumentată 

şi exemplificată cu imagini şi date statistice, cu documente inedite, a 

ultimelor veacuri de dăinuire a românilor transilvăneni în spaţiul ex-carpatic, 

precum şi urmele lor rămase în conştiinţele celor de azi, urme îmbogăţite şi 

nuanţate, în funcţie de evoluţia însăşi a societăţii româneşti şi a celei 

universale de la care nu ne putem sustrage. 

Avem astfel o imagine remarcabilă a istoriei acestei aşezări, 

prelungită în arc de timp, până în zilele noastre, cu alonjă subtilă în viitorul 

care, nu de puţine ori, se prefigurează a fi neclar, fără nişte repere temeinice. 

O notă aparte o constituie evidenţierea unor personalităţi ale locului, 

cum au fost: rapsodul Emil Gavriş, scriitorul Petre Dulfu, doctoral Florian 

Ulmeanu, amintirea cărora este evocată permanent şi prin perpetuarea 

numelor lor la unele şcoli, case de cultură, aşezăminte. 

Şi poate că nu întâmplător, cei doi cărturari, preot Radu Botiş şi 

istoricul Mircea Botiş, fii ai acestor meleaguri, şi-au înscris numele pe 

coperta acestei monografii de bună substanţă epică şi de bună mireasmă 

creştină. 
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O PREOTEASĂ A CUVÂNTULUI  ŞI ODISEEA EI SUFLETEASCĂ. 
 

GEORGETA RESTEMAN, FĂRÂME DE AZIMĂ, vesuri vechi şi noi, 
volum în curs de apariţie 

 
 Nu  e puţin lucru să străbaţi odiseea sufletească a unui poet, cu atât 
mai puţin a unei poete, fiindcă acolo s-a strâns noian de simţăminte şi trăiri 
înveşmântate în haină metaforică, trecute prin turnesolul iubirii care desparte 
albastrul de roşu, stările meditative de cele nevoit cotidiene în care se află 
natura umană pe parcursul existenţei sale. Nu întâmplător, cei care au 
iscusinţa de a şti să plămădească aluatul cuvintelor în chip fericit, sunt 
binecuvântaţi, poate mai mult decât ceilalţi trăitori tereştri, cu viziuni lirice 
menite să-i înscrie în marele catalog al creatorilor de opere nemuritoare. 
 Păstrând proporţiile, Georgeta Resteman – cu o cuminţenie 
brâncuşiană, îşi decantează prin propriul filtru fărâmele cunoaşterii 
universale, într-o albie prin care curg aluviuni, când limpezi, când 
învolburate, dar toate având acelaşi sens, spre marea revărsare cosmică. 
 Poemele din volumul de faţă, adunate cu migală pe parcursul unui 
deceniu şi mai bine, sunt firişoarele de aur din muşuroaiele de nisip pe care 
mâna şi ochiul culegătorului, cu  răbdare şi iscusinţă le-a descoperit şi 
depozitat în tezaurul de suflet iar acum doreşte să ni le împărtăşească. Pentru 
că nu se cuvine, dacă posezi o comoară, s-o îngropi adânc în pământ, să n-o 
afle nimeni, ci dimpotrivă, s-o înmulţeşti şi să dărui din monadele ei tuturor 
celor care vor să primească. 
  Vom descoperi noi înşine  în acest tezaur: dorinţe, îmbrăţişări, 
cuvinte-mpreună, „picuri scurşi dintr-o lumină” care au darul să ne 
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servească drept candele, flori de suflet, un „izvor imens de apă vie”, flăcări 
roditoare, „scântei de floare dalbe”, „muguri de magnolii” care se desfac în 
„floarea sufletului viu”, dar şi suficiente motive de răvăşire sufletească, 
născătoare de vers menit să dăinuie. 
 Peste toate acestea, “tandru, versul” – prelins din călimară, picurând 
în “calde, mirifice unde” (Renaştere). El are darul  de a o  face pe autoare să 
plutească  “înspre nouri şi-n eternitate / Cuprind infinitul şi-n taină-mi ţin 
dorul...” (Renaştere). Răvăşirea  e ascunsă în tăceri ancestrale, după 
mărturisirea poetei, căutându-şi sfios, “drum de Lumină-n destin” 
(Răvăşire). 
 Sentimentul cosmic este omniprezent în lirica acestei autoare, împletit 
armonios cu cel terestru:  “Universul mi-e leagăn de dor şi visare”, dar, fără 
să uite de acesta, ea se întoarce cu picioarele pe pământ: “Răvăşită mă-ntorc 
dintr-a astrelor lume, / Pământul îl simt sub picioare şi  sper / Să birui 
furtuni iar tristeţea din mine / S-o mistui în flăcări de suflet ...mister” 
(Răvăşire). 

 Ea şi-a ales drept crez sacru Iubirea, dorind să-i fie un festin 
continuu: “iubirea / Să-mi fie de-a pururi al vieţii festin”(Răvăşire). În 
aşteptarea ei, sufletul se înfioară de un dor fără saţiu şi sub pleoape se nasc 
bobiţe de cristal. 

Radiografia sufletească pe care o operează Georgeta Resteman asupra 
ei însăşi e un motiv şi un prilej bun de a ne-o aduce aproape, şi de cunoaştere 
profundă, aşa cum numai visul şi marile prietenii apropie şi fac să 
empatizeze. Ea ne permite să-i privim direct în “cavitatea umorală a  
sufletului” ca în fântâna din ogradă şi să luăm aminte că ne-a considerat 
demni de această cinste, de a-i descifra fiecare freamăt şi fiecare geamăt al  
acelei  plămade de inefabil care nu poate fi atinsă decât cu razele altei inimi 
aidoma. 
 Poeta îşi socoteşte destinul  înscris “într-un templu sacru / Al viselor 
şi-n al speranţelor altar” (Trifoi cu patru foi), iar reprezentarea exterioară 
poate lua forma unei flori norocoase, aşa cum e trifoiul cu patru foi  aducător 
de noroc şi fericire – reflex al ritualurilor magice şi datinilor păstrate din 
străbuni. Credinţă şi mit, tradiţie şi dogmă religioasă, educaţie morală,  
păstrate cu aceeaşi sfinţenie, scot la iveală un suflet sensibil, generos, doritor 
de bine, edificat pe virtuţile teologale şi cardinale existente şi preluate din 
părinţi. 
 Respectul şi iubirea vecină cu adoraţia, faţă de icoana părinţilor 
constituie semnul distinctiv al unui caracter demn şi luminos care împrăştie 
în jur bunătate şi pace. O anume tristeţe şi nostalgie se degajă din unele 
versuri, reflex al amintirilor care nu-i dau pace: “Un gând spre nicăieri:  
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Gândul meu dus spre nicăieri / mi-apasă greu tâmplele ude / iar boabele 
ochilor umbriţi / scormonesc în freamătul timpului,  / amintirile / (...) //  
Tremurul de ieri, / rămas atârnat într-un cotlon / al sufletului trist, unde /  
mugurii abia plesniţi / acoperă cu sârg goliciunea / tristei primăveri 
desenate / în contur de şotron / şi dau anotimpului / nesfârşitul ecou / al 
eternităţii / scufundate / în teluricul iubesc. “ 30 iunie 2009” 
 Aşadar, nesfârşitul ecou al eternităţii este dat de teluricul “iubesc”, în 
viziunea poetei. Şi n-ar fi  de mirare, de vreme ce Iubirea este de sorginte 
divină şi tot către Divinitate se îndreaptă. Către o astfel de iubire jinduieşte 
sufletul poetei, care s-o înalţe, s-o edifice spiritual. Iată şi un îndemn către 
sine însăşi, pe care poeta şi-l adresează, atunci când povara zilei o apasă: 
“Tu dăruieşte dragostea-ţi mereu / Aşterne pe cărări de vis iubirea /  
Stăpânul tău e numai Dumnezeu / Şi-ţi vei găsi în tine fericirea...”(Povaţă). 
 De la epitetizările de început, cu iz de pastel şi elegie,  nu rareori 
impregnate de locuri comune de genul: freamătul frunzelor,  verdele 
codrului, tristeţea norilor, fereastra sufletului meu, freamătul codrului,  
strunele dorului, pe-a timpului aripă, mirajul fericirii, tandre şoapte, balsam 
pe răni, castel de vise, cântec lin pe strune de vioară,  miresmele florilor, 
linişte vrăjită, lacrimi – bobi de rouă de pe flori, muguri de lumină, mirific 
decor, minunat dor, dimineţi senine, soarele iubirii, floarea tainică-a iubirii, 
glasul tăcerii, mantii de culori, roua dimineţii, mirajul fericirii, cristalul 
râurilor, raze de lună, punţi de suflet, geana zorilor, a stelelor cunună, mirific 
cântec etc., poeta face un salt către esenţializarea  trăirilor, către adâncirea în 
propria cunoaştere şi explorarea tainiţelor necunoscute ale sufletului smerit 
în adorarea Supremului Cântec al Luminii Necreate. Astfel lirica sa devine: 
“Un câmp de flori de suflet nesfârşit”(Aş vrea…) 
 Acest demers liric grăbeşte cristalizarea Crezului poezic, care este 
subsumat în versurile următoare: “Sunt: Sunt umbră şi suflet născut din 
esenţa / Cuvântului lin ce se scurge din suflet / Sub lava încinsă ascund 
chintesenţa / Aceluiaşi gând ce mă-nvăluie-n cântec. // Stindardul ce flutur 
mereu printre semeni / E alb şi el poartă sub falduri Lumina! / Suntem fraţi 
cu toţii în toate, şi-asemeni / Copacului-ţară, sfinţim rădăcina // Cu picuri 
de rouă ce lin se-nfiltrează / Spre secile-adâncuri uscate de vreme, / Lumina 
şi Pacea mereu ne veghează / Iar sita în veci grâul bun îl va cerne. // Din 
limpezi izvoare îmi iau apa vie / Şi foşnetul frunzei din codru mi-e cântul /  
Iar soarele toamnei şi mustul mă-mbie / Să dărui cu dragoste, veşnic, 
Pământul... // Sub raze de Lună o pânză de vise / Aşterne-se tandru-n 
pridvorul Iubirii... / Desfac legătura de chei, uşi închise / Deschid - lasănd 
loc cuvenit implinirii. // (...) // Sunt  umbră şi suflet născut din esenţa /  
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Cuvântului lin ce se scurge din suflet / Sub lava încinsă ascund chintesenţa 
Aceluiaşi gând ce mă-nvăluie-n cântec. 7 octombrie 2009”.  
 Poeta nu se sfieşte, cu acest prilej să-şi manifeste dragostea de 
meleag, fără a fi suspectată de patriotism vetust, retrograd, fără acoperire. 
Ba, s-ar putea afirma că aceste valori perene ale sufletului românesc, cum 
sunt: dragostea de neam, de meleag, limba, religia, cultura, datinile, sunt 
reînviate, aşezate într-o lumină favorabilă, împrospătate. 
 Corespondenţa dintre ciclicitatea anotimpurilor şi vârstele omului este 
evidentă în pastelurile elegiace de toamnă în care poeta îşi reflectă propriile 
stări sufleteşti. 
 De pretutindeni răzbate o dorinţă vie de bine, de frumos şi de pace, 
categorii pentru care omul trebuie să lupte fiecare întru fericirea comună. 
 Până şi natura îndeamnă omul la bine şi la respect faţă de creaţie, în 
poeme care par rugăciuni-psalmi, îndeosebi cele care au ca motiv central 
casa părintească, Ardealul iubit. E aici un soi de mândrie ardelenească 
pentru faptul că autoarea a trăit pe acest sfânt meleag, atât de încercat în 
istorie, dar cumplit de frumos, mai ales în amintirile celor plecaţi. În Ardeal 
dorul e mai intens, iubirea e mai aprigă, toate lucrurile sunt aşezate parcă 
altfel, cu  alte rânduieli şi pe alte temeiuri: „Sub streaşina casei ce straniu 
rosteşte tăceri / Ferită de vântul nebun, de ploi, de ninsori şi furtuni /  
Zăresc lâng-o frunză uscată, ca-n dulci primăveri, / Pe-un petec de verde, 
păpădia şoptind: "să fim buni". // E-o linişte care-aduce frumosul în suflet, 
dorinţa-n priviri, / Doar un dangăt de clopot se-aude departe pe deal, / Din 
coşuri ies pale de fum, la geamuri răsar amintiri / Aşa e toamna târzie 
acolo, acasă la mine-n Ardeal. Săcuieu, 26 noiembrie 2009”(Acasă). 
 De aceea, ardelenii se recunosc între ei, chiar dacă nu s-au văzut 
niciodată. Limbajul lor comun este iubirea ţară şi de om care întrece orice 
altă virtute morală şi doare mai mult decât cea mai adâncă  rană trupească. 
Cea mai curată carne de român, cel mai pur suflet românesc, aşa s-ar putea 
vorbi despre locuitorii lui. Oameni pentru care istoria nu este doar un obiect 
de studiu, nu este doar un cuvânt uitat ori azvârlit fără noimă,  ci carne şi 
sânge din propriul trup arzând pe rugul dreptăţii şi al libertăţii. 
 Poezia de simţire religioasă este poate, cea mai reuşită din creaţia 
acestei poete. Ea picură fiori mistici în suflet şi trezeşte sufletele la smerenie 
şi pietate. Ea e legată, de asemenea, de ţinutul Ardelenesc, de credinţa 
străbună, de casă şi de tradiţie:  „Sub streaşina casei ce straniu rosteşte 
tăceri / Ferită de vântul nebun, de ploi, de ninsori şi furtuni / Zăresc lâng-o 
frunză uscată, ca-n dulci primăveri, / Pe-un petec de verde, păpădia 
şoptind: "să fim buni". // E-o linişte care-aduce frumosul în suflet, dorinţa-n 
priviri, / Doar un dangăt de clopot se-aude departe pe deal, / Din coşuri ies 
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pale de fum, la geamuri răsar amintiri / Aşa e toamna târzie acolo, acasă la 
mine-n Ardeal. Săcuieu, 26 noiembrie 2009”(Îmi ninge). 
 Arderea lăuntrică pe rugul iubirii este atât de intensă încât cu ea se pot 
aprinde munţii: “În clipele sublime am ars în vâlvătaie / Mărgăritare-n 
tihnă cules-am de sub gene / Am stins cu ele focul, a inimii văpaie / Şi-am 
exilat trăirea într-un ocean de stele. // Din zborul de albine şi-a dorului 
credinţă / Am împletit speranţe, descătuşări de vise, / Cortine ridicat-am  
purtând cu stăruinţă / Cununi de gânduri pure spre verile promise” 
(Nostalgie). Aici dorul arde, răscoleşte şi chiar viscoleşte, făcând sufletul să 
vibreze. Iar în aceste retorte sufleteşti, din flăcările vii se nasc  scântei: “Mă 
arde-un tainic dor, mă viscoleşte / Cu fulgi de foc şi străluciri de stele” 
(Dorul). Şi nu o dată, viscolul lăuntric răscoleşte scântei. 
 De notat faptul că prozodia este perfectă, simţul ritmului şi al măsurii 
fiind înscris în firea poetei, nu există asonanţe, versurile curg liber precum 
un şuvoi limpede de munte, în şopote şi eufonii fără cusur. 
 Există bogăţii neasemuite în sipetul sufletesc şi poeta e gata să le 
dezvăluie, să le împartă, fără teama că va fi dezamăgită şi înşelată pentru că 
aceasta este menirea ei pe lume: să împartă daruri. 
 Surprinzător de matură, această lirică, eminamente  pozitivă, stenică şi 
binecuvântată de har, este oglinda unei femei împlinite care a iubit, iubeşte 
şi până la sfârşit, va iubi oamenii, viaţa, natura, lucrurile din jur. Nimic nu 
pare să împieteze peisajul natural şi livresc al poemelor din care parcă 
izvorăsc lumini solare şi stelare ce se revarsă din belşug asupra semenilor. 
 Se pare că există şi o explicaţie logică: sufletul poetei izvorăşte nectar 
iar acest nectar nu este decât iubirea: “Nectar din suflet: Din lacrimi 
cristaline durute sub zăpezi / Un giuvaer de floare şi-ascunde în petale / 
Întreaga-i prospeţime, iubirea din amiezi /  Şi bucurie-ascunde, lumina din 
pocale. // Vesteşte primăvara minunea cea suavă / Şi ochii ni-i încântă cu 
straiul alb şi pur / Ridică gingaş capul şi parcă zice-n slavă: / Nu-i vreme de 
tristeţe, e bucurie-n jur! // Privesc spre ghiocelul ce mi-e atât de drag / Şi-i 
sorb duios lumina ce-mprăştie în cale / Nectar din suflet, tandru aştern tăcut 
în prag / Şi-aştept din depărtare... chemarea vocii tale. // De-ai ştii câtă 
iubire am adunat în suflet / Şi câtă primăvară am strâns la pieptul meu /  
Câţi ghiocei sădit-am şi-al ramurilor scâncet / L-am ascultat cu jale ori l-
am trăit mereu... // Ai alerga prin valuri, prin nori ţi-ai face cale / Şi lumea 
ai străbate, mi-ai căuta privirea / Nectarul meu din suflet s-ar scurge prin 
petale / De ghiocei, şi-n şoapte ţi-ar dărui iubirea. // Te-mbracă-n 
primăvară, iubito, vino-n grabă / Adu-mi iubirea-n dar şi liniştea-mi 
veghează / Un colier de vise ne-aşteaptă, tu...te-ntreabă / De-s eu sau de nu-
s eu, ce mai contează...// Şi printre ramuri crude, priveşte-mi neputinţa / Eu 
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voi pătrunde tainic pământul ce musteşte / În juru-mi totu-nvie se-mbracă-n 
flori dorinţa / Dar astă primăvară ..."Mălinul nu-nfloreşte..."  22 februarie 
2010”. 
 Deosebit de  relevantă pentru creaţia poetei este dragostea faţă de 
satul natal, „satul cu dor”,  unde „Miroase codru-a floare şi absint”, sat  pe 
care  ne asigură că nu l-a uitat şi unde se reîntoarce cu nostalgie să-i sărute 
glia: „Sub munte plin de doruri, răsfirat / Pe firul apei ce oglizi împarte, / 
Râtul Romanilor a fost odat' / Sătucul ce mi-a fost întâia carte // Din care 
am citit despre-omenie / Despre onoare, despre bunătate, / Nimeni nu-ţi 
cere-acolo o simbrie / Şi nici vreo taxă pentru libertate. // Căsuţe-mpodobite 
cu ştergare / Dar şi grădini de vis şi curcubee / Se-aştern covoare de 
mărgăritare / Ce rupte-s parcă din Calea Lactee. // Doar freamătul 
pădurilor ţi-ajunge / Să-ţi umpli sufletul de armonie, / Cu roua care fruntea 
îţi atinge / Şi tril de păsări într-o simfonie // Te 'nalţă şi te poartă-n zări 
senine / Pluteşti, iubeşti şi speri şi dăruieşti / Precum dulceaţa-n stupul de-
albine / Cu dragostea din oameni te-nsoţeşti (Satul cu dor). 
 Începând cu a doua secvenţă lirică, cerul poetic se deschide într-o 
revărsare de picuri de mir, lacrimi de cer,  binecuvântări de la Dumnezeu 
îmbrăţişări de copil, mângâieri de mamă, toate dorurile strânse în cununi de 
mărgăritare, amintiri dragi rămase intacte pe retină, care ţâşnesc în cascade 
şi răcoresc pământul sufletesc al cititorului. Pentru că nu se poate să nu faci 
conexiuni spirituale între versurile Georgetei Resteman şi propriile tale 
amintiri. Şi într-aceasta constă adevărata valoare a liricii sale, pentru că este 
universal valabilă şi-n ea se regăseşte oricine. Cuvântul de ordine este: 
încântare faţă de tot ce înseamnă creaţie divină şi umană la care şi noi 
suntem părtaşi direcţi. Şi în acest peisaj paradisiac apare  beneficiarul iubirii: 
“tu, ţesător de vise / cântând la harpă imnuri divine / îţi limpezeşti  / 
privirile-n boabe de rouă / intonând imnuri de slavă / şi dăruind pace.../  
ce minunaţi sunt îngerii!” (Iubire). Toate acestea, bineînţeles, poartă un 
singur nume: Iubire! 
 Revelaţii, încântare, amintiri, visări, aşteptare… un buchet de 
simţăminte devenite poeme. Se spune că poezia se naşte din rană. Ba mai 
mult, Jose Marti spusese odinioară că: “Dintr-o rană mai cumplită / iese 
versul mai frumos”. 
 La Georgeta Resteman – poezia se naşte din iubire, din împlinire, din 
senin, dor care compun împreună cântecul inimii. Astrul tutelar – soarele 
iubirii îi protejează pe cei care-şi dăruiesc inima unul celuilalt. Ca într-un fel 
de magie. Iubirea este pentru poetă – talismanul pur pe care şi-l atârnă la gât 
şi care o protejează de tot răul. Drept pentru care ea spune:  
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“O port cu drag şi simt că urc spre cer / Ating în treacăt norii prin 
albastru / Iar drumul lin ce duce spre mister / Îl desluşeşte-ncet măreţul 
astru. // Lumina vie-n suflet dă putere / Să birui orice urmă de-ntristare / Cu 
floarea de salcâm uit de durere / Parfumul ei sublim e alinare”. (Salcâmii-
au înflorit târziu). 
 Florile de tei, răspândind miresmele tari ale iubirii, constituie un leit-
motiv statornic în creaţia Georgetei Resteman şi nu e de mirare pentru că 
orice poet se îmbată de aromele lor, echivalente cu aromele iubirii 
pământeşti, care năucesc, îmbată, ameţesc şi moleşesc totodată.  

Cât de armonios se împletesc natura cu simţământul sacru, religios, în 
lirica acestei poete! “Pământul reavăn, cu mantii divine / E sacră legătură şi 
loc de-nchinăciune / Trifoi cu patru foi zâmbeşte către mine / Şi mă 
îndeamnă tainic la dulce rugăciune. // Doamne, sfinţeşte-mi viaţa şi dăruie-
o cu pace / Dă-mi bunătate-n suflet şi-o mare de iubire / Mai dă-mi 
înţelepciune din grâul ce se coace / Pâinea credinţei dă-mi-o şi-un dram de 
fericire! Săcuieu, 4 iulie 2010” (Rugăciune). 
 E de notat că în iubire, sufletul nu e neliniştit, zbuciumat, ci mai 
degrabă încrezător, plutind precum o barcă pe ape line, pe un lac cu nuferi. 
Poezia Georgetei Resteman are o frumuseţe candidă, liniştitoare, limpezime 
de suflet, care cheamă la speranţă şi lasă în urmă tot ce e rău, precum zăpada 
care acoperă toate denivelările, toate asperităţile şi tot noroiul. Fixându-se 
mai mult spre fiinţa lăuntrică şi căutând noi filoane freatice care să-i 
definească crezul artistic, Georgeta Resteman are şansa de a-şi afla drumul 
propriu spre marea poezie a lumii. 
 Crâmpeie de linişte, seninătate şi bucurie, iubire lină –apă vie a 
sufletului, degajă aproape toate poemele Georgetei Resteman, aşa cum am 
spus, fiind o poezie stenică, luminoasă, solară, benefică spiritului. Şi asta 
pentru că, aşa cum mărturiseşte autoarea: “Gândesc prea mult, iubesc 
frumos şi poate sper  / În visele frumoase sau limpezimi de cer  / Sunt lan 
aprins de maci sau foşnetul de frunze, / Am flori de tei în plete şi-al lor 
nectar pe buze?”(Întrebări). În retortele sufleteşti poeta păstrează şi  prepară 
elixiruri, precum marii alchimişti, din: visări, mângâieri, doruri ascunse, 
lacrimi calde, speranţe de bine, împletite-n tăceri, toate frământate cu lumină 
blândă. Ceea ce rezultă e un balsam de cuvinte bun de tămăduit răni vechi şi 
noi, de trezit la viaţă şi la creaţie de orice fel. 

Însă nu o dată, natura, în corespondenţă intimă cu sentimentele 
umane, se înăspreşte, ploaia ameninţă, furtuna domină. Sufletul e răvăşit. 
Dar pentru că structura intimă este pozitivă, poeta aşteaptă cu încredere raza 
de soare să încălzească din nou şi cerul să se însenineze: “ Ploaia: Plouă  şi 
cerul se scurge spre noi / Mă biciue aprig rafale de vânt / Alunec pe iarbă-n 
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sărut de pământ / Mi-e sufletul searbăd şi ochii-mi sunt goi. // Rămân 
neclintită şi-mi las fruntea lin / Să-şi spele tristeţea în lacrimi de flori / 
Culeg cu iubire şi-aşez subsiori / Petale rănite din cupe de crin... // Mă-
nvăluie apele tulburi ce curg / Şuvoaie m-acopăr dar eu le ignore / Mi-e 
gândul durut de tristeţe şi dor / Îmi tremură trupul în tristul amurg. // 
Deodată potopul din jur se opreşte / Dar stau nemişcată timid-aşteptând / O 
rază de soare s-apară râzând / Căci ploaia din mine căldură-şi doreşte. // 
Speranţe de bine-mpletesc în cununi / Şi doruri aştern în tăceri ferecate / 
Cărări de lumină râvnesc, din păcate, / În linişti se-ascund blestemate 
furtuni...Săcuieu, 7 august 2010”. 

Un oarecare fior de revoltă socială răzbate din poemul „Sufletul 
nostru nu-i de răstignit” dar totul e de un bun simţ proverbial, chiar atunci 
când mustră, poeta o face cu glas rugător şi ponderat, cu delicateţea ce o 
caracterizează. Chiar şi în vremuri aprige, sufletul găseşte puterea de a se 
redresa, prin rugăciune, de a-şi regăsi pacea şi speranţa, iar un firicel de 
iarbă îi poate din nou aduce surâsul pe buze: “Caut în mine liniştea râvnită: 
Cu ce ne-a mai rămas fecund în noi / Visăm mereu şi năzuim, speranţe... / 
Nu ne vor speria nici vânt, nici ploi / În universul plin de discrepanţe. // Îmi 
limpezesc plină de dor, privirea / În nesfârşirea cerului albastru / Cu ruga 
sfântă de-a-mi păstra iubirea / Îmi dărui pace-n sufletul sihastru. // Printre 
noian de gânduri ce m-apasă / Caut  în mine liniştea râvnită / Şi-n 
moliciunea ierbii de mătasă / Mi-afund truditul gând, sunt ostenită // De-
atâta zbucium şi de umilinţă... / Sărut cu-ardoare firicel de floare / Şi mă 
hrănesc cu muguri de credinţă / Lăsând de-o parte orice-ncrâncenare. // 
Din cânt de frunze plăsmuiesc iubire / Din nuferi gingăşie, puritate,  / Nimic 
din mine nu e amăgire / Mi-e dor de-o oază de sinceritate. Oradea, 10 
august 2010”. 

Lirica Georgetei Resteman respiră iubire prin toţi porii. Şi chiar dacă, 
după spusa poetei, „se-nghesuie în juru-mi atâtea discrepanţe” – ea biruieşte 
pentru că:  “sufletul mi-e floare, plin de-al iubirii har// Şi-i harăzit să dărui 
iubire tot mereu / Găsesc putere-n mine să-nving şi să zâmbesc / Tu 
supărare pleacă şi de-o vrea Dumnezeu / În linişte şi pace de-acum o să 
trăiesc. Săcuieu, 22 august 2010” (Azi nu mai vreau să ştiu de supărare!) 

S-ar zice că autoarea, prin plinătatea iubirii răscumpără răul lumii. Ea 
nu cunoaşte înfrângere, dezastru, tristeţe, nelinişte, îndoială, gelozie,  
disperare, singurătate, teamă, minciună, întreaga gamă de sentimente 
amestecate cu stropul de fericire. Ea spune limpede: “Singurătăţii nu-i 
plătesc simbrie/ Te ocrotesc cu gândul meu şi sper / Să-ţi fie viaţa-n liniştea 
dorită  / Într-un tărâm de vis şi-un colţ de cer / Te port în suflet şi sunt 
fericită. Oradea, 30 august 2010”(Dragoste de tine).   
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 Este una din acele preafericite persoane care-şi fac din dragoste crez 
şi au şansa de a primi după cum dăruie. Şi dăruieşte din plin. Dar câte 
persoane nu dăruiesc totul şi primesc în schimb, reversul darului? 

Epopeea iubirii sau odiseea iubirii s-ar putea intitula întreaga lirică a 
autoarei.   

O trăsătură remarcabilă a acestei lirici este lipsa totală de vulgaritate şi 
de  frivol, autoarea alegând din paleta cuvintelor erosului, doar pe acelea 
care inspiră candoare, gingăşie, puritate, frumuseţe interioară şi exterioară, 
reflexe ale unui suflet primenit în apă lustrală, înălţat şi edificat, ajuns la un 
catharsis desăvârşit. Şi e de mirare cum dragostea a rămas la fel de proaspătă 
şi intensă în pofida anilor care au trecut peste ea. 

Georgeta Resteman şi-a ales o deviză pe care o urmează şi-i îndeamnă 
şi pe alţii s-o facă: “Visează, trăieşte, iubeşte!” – nu neapărat în această  
ordine, dar sunt trei coordonate fundamentale ale drumului omului în viaţă. 
Faptul că ea aşează visul pe primul loc se datorează firii sale visătoare, 
romantice, nostalgice, înclinate spre mister şi taină, dar calată pe prezentul 
acerb, plin de surprize neaşteptate. Ea mărturiseşte că ridică altar iubirii din 
lacrimi curgânde din cer. Şi mai deţine o reţetă a fericirii: “Speranţa-
mpletind cu iubire / Culeg praf de stele şi şoapte / Din doruri îmi ţes 
fericire” (Visează, trăieşte, iubeşte!) Şi cu asemenea ingrediente, cum să nu 
rezulte o poţiune magică în stare să vrăjească orice fiinţă? 
 Există o aşteptare permanentă, omniprezentă, un dor nesfârşit, o 
neîmplinire în toi de-mplinire, un jind fără saţiu, aproape de obsesie, o 
dorinţă de dăruire şi de iubire care acoperă lucrurile şi persoanele în jur. În 
virtutea acestei aşteptări a împlinirii dorului, versurile strigă, cheamă, 
ademenesc, atrag cu putere magnetică. Poeta a scris şi un “Imn al iubirii” în 
care orice cuvânt e împletit cu fir de lumină. 
 Cu un mănunchi de “vise-atârnate în colţuri de stea”, Georgeta 
Resteman şi-a propus să vină în întâmpinarea noastră şi să ne ofere din 
preaplinul iubirii sale, cu o sinceritate dezarmantă. Este de fapt, radiografia 
sufletului său, pe parcursul multor ani, în care trăirile se amestecă aproape 
de neseparat, cu amintirile, în care imaginarul se suprapune realului şi 
planurile se întrepătrrund. Un experiment care merita aşternut pe hârtie 
pentru ca dragostea să capete şi mai mare constitenţă, pentru a nu se uita 
nimic din această feerie trăită frumos şi demn, dar mai ales, creştineşte. 
 Mai ales când iubirea încolţeşte, devine tulpină, dă muguri, înfloreşte 
şi dă rod bogat, neasemuit: “Dar ştiu că iubirea rămasă-n  tulpini / Va ţine 
viu focul ce pâlpâie lin / În frunzele stoarse de verde-pelin / Şi muguri 
născând primăveri din lumini. // Nici gerul, nici neaua căzând pe pământ /  
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Nu pot să ucidă, nici flori, nici iubirea / Ce vine de Sus primenind omenirea 
/ Cu pace şi linişti în Sfânt legământ” (Flori sub zăpadă). 
 Această ardere continuă pe altarul iubirii poate fi comparată cu cea a 
unei alte poete din secolul trecut, Magda Isanos, cea care a deschis porţile 
inimilor cu versuri de o frumuseţe negrăită şi cu un patetism demn de marile 
iubiri arse pe rugul  sacru al credinţei. 
 Două trăsături esenţiale îi animă autoarei toate manifestările: floarea 
din suflet şi albul din  gând. Câţi oameni se pot învrednici de asemenea 
daruri? Dar şi pentru acestea, a fost necesară o luptă continuă pentru a putea 
beneficia de ele în plenitudine. Vrând să le înmulţească, poeta le dăruieşte, 
după principiul steinhardt-ian şi după regula de aur a creştinismului. 
 Aspiraţia către sublim, năzuinţa de alb,de armonie, de curat, de 
frumos, de adevăr, de bine – coordonate sufleteşti şi totodată virtuţi  care se 
oglindesc în lirica Georgetei Resteman. „Setos de alb, avid de curăţime /  
Flămândul suflet pacea îşi primeşte / Din al ninsorii dans, din Înălţime / Îşi 
soarbe fericirea şi trăieşte. (Flămând de alb). 
 Cam acestea ar fi şi coordonatele Poeziei şi rolul ei de a aduce 
bucurie, pace, senin, armonie şi dragoste între oameni şi nu să-i incite la rău. 
Pentru că răul doare şi răneşte mai mult decât orice având un rol esenţial în 
pierderea sufletului. În acest sens, Georgeta Resteman poate fi asemuită cu o 
Preoteasă a Cuvântului bun şi ziditor. “Departe de mine disperarea” – spune 
poeta. De remarcat sentimentul profund religios ce se degajă din versuri şi 
modul de adresabilitate direct lui Dumnezeu. Tablouri feerice hibernale de 
sărbătorile Naşterii Domnului, îi aduc chipul sfânt al Pruncuşorului, alături 
de Măicuţa Domnului şi de toţi ai casei, ascultând colinde. Totul e învăluit în 
aer de poveste în corul de îngeri care cântă la ieslea sfântă. Tabloul este 
completat cu imaginea perfectă a unei familii creştine care sărbătoreşte în 
jurul bradului Naşterea Domnului. În asemenea momente festive, “Şi dorul 
de viaţă renaşte,  / bucuria învinge în sufletul bun / cu pace şi dragoste, 
linişti sub brad / şi nădejde deplină-n Ajun de Crăciun” (Doruri sub 
zăpadă). 
 Ultimele poeme sunt scrise în ţară străină, din Limassol –Cipru, cu 
pana înmuiată în dor de meleag şi de casă. 
 Faptul că poeta ne face părtaşi la odiseea ei sufletească reflectată în 
adieri de flăcări poematice, că ne dezvăluie poezia Ardealului cuibărită în 
sine, constituie pentru noi, cititorii, o sărbătoare aleasă şi un bun prilej de a o 
cunoaşte, îndrăgi şi preţui în aceeaşi măsură. (6 iulie 2011) 
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ESENŢĂ DE SPIRIT ÎN OGLINZI CU MEMORIE 
 
GEORGE  ENE  500 grafoclipuri, S E M • N • T O R U l, Editura online 

----- iulie 2011 
 
 Jules Renard, celebrul autor al lui „Morcoveaţă”, are în „Jurnalul” 
său, scris cu atâta măiestrie, atâta esenţă de spirit încât, chiar şi cea mai 
banală frază despre mărtuntele lucruri cotidiene, la el capătă sensuri şi 
nuanţe multiple care te fac să gândeşti că autorul este un filozof mai întâi, 
apoi un sociolog, un pedagog, un moralist şi mai  apoi,  prozator. Un 
echivalent românesc, proverbial pentru umorul lui spumos şi sarcastic 
totodată, mai aproape de zilele noastre, a fost şi a rămas Tudor Muşatescu, 
cu definiţiile şi muşcătoarele sale panseuri, dar şi cu schiţele umoristice – 
gen scrisori, care l-au consacrat drept unul dintre cei mai mari umorişti 
români, intitulate: „Doresc ca micile mele rânduleţe...” Celebrele şi 
suculentele „muşatisme” fac şi azi vogă în emisiunile de umor, atâtea câte 
mai sunt şi n-au alunecat în trivial şi în grotesc. 
 Şi pentru că cititorii sunt sastisiţi până la lehamite, de poveşti  cu sex, 
cu incest, cu travestiţi şi homosexuali, scriitorii contemporani caută – în 
seceta de spirit  care bântuie literatura – formule noi cu care să-şi 
ademenească auditoriul pentru că şi vechile specii literare, îmbătrânite: 
roman istoric, roman psihologic, chiar roman de acţiune -,   nuvelă, schiţă, 
teatru – depăşite moral – nu mai atrag pe nimeni aproape. Aşa s-a ajuns la 
fotostihuri, foto-vignete lirice,  video-poeme, în care cuvântul este îmbinat 
armonios cu imaginea şi fac casă bună şi cu alte modalităţi de expresie, de 
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pildă, audiţiile cu vocea autorului, citindu-şi producţiile, muzică adecvată 
drept fundal sonor,  etc. 

Mi se par destul de interesante aceste formule care sparg clişeele şi 
aduc un suflu proaspăt dinspre autor spre cititori, cu toţii beneficiind de 
harul, culoarea, spuma, esenţa care se degajă din creaţiile artistice ale 
scriitorilor, graficienilor şi poeţilor, mai mult sau mai puţin cunoscuţi. 

E şi normal, în lipsa acută de timp, dar mai ales de chef şi de mijloace 
materiale, omul contemporan caută să-şi populeze viaţa cu lucruri care-i fac 
cu adevărat plăcere. Şi dacă mai şi învaţă ceva din toate acestea, e un bun 
câştigat. 

George Ene a ales această cale, nu de acum. Volumul este rodul 
reflecţiilor sale dulci-amărui, asezonate cu un umor fin, cu un sarcasm care 
ţin mai degrabă de firea lui, dar şi foarte bine şlefuite, precum nişte bijuterii 
rare la care artizanul a lucrat îndelung să le dea strălucirea pe care o merită. 

Plaja pe care colindă autorul este foarte generoasă. Ea nu se limitează 
la oraş, sat, natură, politică, relaţii inter-umane, sentimente şi obligaţii 
moral-cetăţeneşti care decurg din calitatea de om, ci, prin alonjă subtilă, 
atinge hotarele pământeşti şi cereşti într-o superbă ploaie de metafore-
artificii care luminează spiritul şi fac să strălucească materia vie numită 
Cuvânt, aproape în fiecare  panseu ori, cum le-a denumit grafo-clipuri, 
aluzie la  video-clipurile care atrag prin strălucirea orbitoare privirile, dar 
sunt ca nişte fulgere la care nu te poţi opri cu privirea, iar după terminarea 
efectelor lor speciale, constaţi cu uimire şi dezamăgire totodată, că nu rămâi 
cu nimic. 

George Ene, tocmai pentru a contracara acest efect dăunător pentru 
psihic şi vedere, a dorit să le fixeze în fraze scurte, de foarte multe ori 
poetice, succinte, concentrate, esenţializate la maximum, din ele eliminând 
cuvintele de prisos, până la exprimări eliptice. Aceste procedee sunt deja 
folosite în poezia concentrată, de spiritualitate niponă, unde imaginea frustă 
ia locul metaforei şi care acţionează ca un joc de  flash-back-uri ori de blitz-
uri fotografice care surprind totuşi, esenţialul. 

George Ene nu are pretenţia de a fi un inventator al acestei noi specii, 
deja lansată,  care îşi aşteaptă, după propria mărturisire din scurta 
„Precuvântare”, legitimarea. „Ele grupează proze-flash, scurte sau foarte 
scurte, care surprind viaţa la prima vedere, exact cum ni se înfăţişează ea, 
cu bune şi cu rele. Sunt esenţe. Uneori seamănă cu maximele, dar nu sunt 
maxime, decât în măsura în care cititorul dorește să le considere ca atare. 
Alteori seamănă cu glumele care apar în presa scrisă, la diferite rubrici de 
umor, dar n-au nimic comun nici cu acestea. Sunt, mai degrabă, exerciţii de 
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observare a tot ceea ce ne cade sub simţuri. Notate – cum veţi putea lesne 
constata – sunt exerciţii de concizie. 
În fine, ca să n-o mai lungesc, vă garantez că merită să le citiţi, să reflectaţi 
asupra lor şi chiar să încercaţi şi dumneavoastră să scrieţi astfel de… 
“grafo-clipuri”. 
 Şi într-adevăr, scriitorul, prin natura şi carisma sa, trebuie să fie un fin 
observator al realităţii pe care s-o treacă prin propriul filtru de gândire, 
simţire şi interpretare, astfel ca ea să capete calitatea şi aspectul de literatură, 
indiferent de specie. 
 Mărturisesc că am citit cu mare plăcere flach-backurile domnului  
George Ene. Ele m-au captivat, m-au fascinat şi mi-au creat o stare propice 
creaţiei, ceea ce e remarcabil, aşa cum spune domnia sa, în invitaţia pe care 
o lansează tuturor de a încerca pe propria experienţă. E ca şi când, cineva 
prepară dulceaţă sau peltea şi vine cu borcanul plin, aburind aproape, 
invitându-te să guşti cu încredere. Şi într-adevăr, merită efortul, nu numai 
pentru acei care sunt adepţii acelui gen scurtissim de panseu, aforism, 
maximă, cugetare, dar şi pentru blitz-urile pe care George Ene, le-a surprins 
şi doreşte să ni le împărtăşească. 
 Autorul condimentează paginile şi cu unele din perlele micuţilor 
ştrengari din vecini, din care unele sunt atât de sclipitoare încât merită să fie 
consemnate în antologii de umor sau scrieri satirice. Se ştie că generaţia 
tânără are un acut simţ critic, uneori mai spontan şi mai suculent decât al 
celor mai încercaţi umorişti. 
 Ipostazele reflectate  sunt şi ele surprinse cu mult discernământ şi tact 
pedagogic.  
 Iată un exemplu concludent: “Răspundere: Între “Bună dimineaţa!” 
şi “Noapte bună!” există, aşa cum constatăm cu toţii, un fâlfâit de lumină şi 
câteva bătăi de inimă. Da, dar câte bătăi de cap sunt, pe parcursul zilei, ca 
oameniisă-şi spună unii altora, zâmbindu-şi, “Bună dimineaţa!”, şi-n fine 
“Noapte bună!” 
 Reflecţiile despre timp, despre viaţă şi moarte, despre succes, 
celebritate sunt reflecţii filozofico-teologice care au ca temei o îndelungă 
experienţă şi o acumulare de date şi fapte importante pe care autorul a avut 
şansa să le observe, să le trăiască şi să le împărtăşească. Prin împărtăşirea 
acestora, ca şi apoftegme, autorul intră în categoria scriitorilor moral-
creştini, de expresie panseistică. 
 Vuietul Duhului se aude de departe şi rămâne ca un ecou, după citirea 
şi aprofundarea acestor miniaturi literare, astfel că tot cititorul devine 
îmbogăţit cu harul  special de a primi şi a-şi  însuşi învăţătura despre viaţă. 
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 Autorul, de asemenea, surprinde omul în diferitele lui ipostaze: grăbit, 
neatent, nepăsător, sarcastic, chiar batjocotâtor faţă de principalele probleme 
de care atârnă sufletul omenesc.  
 Dar unele grafo-clipuri se mărginesc la anecdotică sau la bancuri 
auzite-n tramvai sau pe bancă în parc, remodelate şi asezonate cu exemple şi 
expresii în vogă.  Umorul este omniprezent ori este înlocuit, după caz, cu 
sarcasm şi ironie fină, ba chiar autoironie. Ca tot românul, George Ene este 
un mucalit. El face haz de necaz ori, la strâmtorare, găseşte pricini de râs, 
chiar în cea mai dezolantă ipostază. Nu se dezice nici chiar în faţa 
primejdiilor, ca-n basmele noastre unde românul (flăcăul, ţăranul, bătrânul) 
“isteţ ca un proverb” – găseşte soluţii optime pentru orice năpastă. 
 Iată şi lecţii de filozofie veritabile: “Curgere: Viețuim între două 
necunoscute: nu ştim de unde venim şi nu ştim unde ajungem”. 
 Caracterul omenesc, cu multiplele sale ramificaţii şi trăsături, unele 
definitorii, altele pasagere, constituie pentru George Ene o sursă inepuizabilă 
de reflecţie şi îi rezervă o mare parte din producţii. Iată câteva ipostaze ale 
caracterului uman surprinse de autor:  Ex. “Fricosul: A intrat prin urechile 
acului, a ieşit dincolo şi s-a pitit în sine, încuindu-se pe dinăuntru”.  Sau: 
“Atitudine:  Fruntea sus, prietene! S-a dus vremea când trebuia s-o pleci în 
fața monumentului prostiei”. 

“Prietenie: “Bună dimineaţa, vecine!”Zâmbea, de dincolo de gard, 
strângând cuţitul”.  “Constatare: S-au certat din cauza câinelui. Păcat. Un 
câine e un câine, dar un om e o lume”. “Paradox: Omul e măsura tuturor 
lucrurilor. Da, dar lucrurile nu sunt pe măsura omului”.  

“Cauză: Oamenii ştiu ce vor, dar nu spun ceea ce ştiu. De-aici începe 
răul”. 

Firea poetică a autorului nu se dezminte şi-n foarte multe astfel de 
panseuri, devine liric, nostalgic, romantic. 

Ex. “Consens: Lăsaţi ochii să vorbească! Dar ca ei s-o facă, priviţi-
vă din când în când drept în ochi. Veţi vedea răsărind soarele…” Ori: 
“Prezent: Viaţa fiecăruia dintre noi e un şirag de clipe venind din viitor şi 
pierind în trecut. Clipa-tampon, singura pe care o trăim, seamănă cu un fior 
delicat sau brutal: “sunt”! “Voi fi”, următor, devine aproape instantaneu 
“am fost”, după ce trece rapid prin secvența lui „sunt”. Dincolo de fiorul 
lui “sunt” nu simţim şi nu gândim. Quod erat demonstrandum”.  
“Aripă: Timpul Iubirii aparţine Iubirii Timpului”. 
 Autorul nu e indiferent la tarele societăţii: înmulţirea răului, ruinarea 
sufletelor tinerilor, asaltul drogurilor, al pornografiei, lipsa de respect, 
răsturnarea valorilor, parvenirea, pe toate le trece în revistă în felul său 
ironico-pedagogic, proverbial şi pilduitor, antonpannesc şi  - mutatis 



 167

mutandis – caragialeanesc – cu singurul scop de a îndrepta moravurile şi a 
reduce invazia răului în lume. Persiflarea însoţită de umor a realităţii care nu 
poate fi acceptată aşa cum se prezintă, este un subterfugiu necesar 
persoanelor care trăiesc mai degrabă în chip spiritual. 
 Din toate acestea reiese o nevoie acută de modele adevărate, de  
imitare a virtuţilor eroice ale creştinilor, efigii care trebuie dezgropate şi 
puse în lumină.  

“Celibatar: Decât “Vai de noi!”, mai bine “Vai de mine!” zise 
convins cavalerul tomnatic”. 

Unele panseuri de acest fel au un pronunţat caracter umoristic. George 
Ene s-a hrănit zeci de ani cu spiritul celor  mai înalte minţi filozofice, cu 
moraliştii clasici şi cu modelele teologice care au lăsat urme în sufletul său. 
Aceste urme, sedimentate s-au încărcat, la rândul lor, de spirituul universal 
al  veacurilor trecute şi prezente. Autorului nu i-a rămas de făcut decât să le 
materializeze în pagină. Şi iată că acest volum este răspunsul la întrebările 
pe care şi le-a adresat pe parcursul unei vieţi bogate în spirit. 

El porneşte adeseori de la situaţii reale, întâlnite pe stradă ori în altă 
locaţie, văzând cu ochiul interior, ceea ce noi, oamenii obişnuiţi, nu 
distingem nici măcar cu dioptrii forte. Aude, ceea ce noi nu auzim şi simte, 
ceea ce, îndeobşte, omul comun nu simte. Aceasta constituie  apanajul 
omului de spirit, de litere, de artă. Celelalte accesorii vin pe parcurs şi ele 
pot fi îmbunătăţite, în funcţie de capacitatea de sintetizare şi redare a 
fiecăruia. 

Altăoară, George Ene porneşte de la proverbe arhicunoscute pe care le 
parafrazează, le completează, le aduce la zi şi ni le serveşte pe tavă: 
“Prieten: Când doi se ceartă, al treilea bate toba”. “Completare: “Rudele 
ni le dă Dumnezeu, prietenii ni-i alegem singuri!” Păi dacă-i aşa, atunci hai 
să fim ca fraţii!” 

Iată şi o mostră de patriotism autentic: “Monarhie: Măria Sa Poporul 
Român”. Şi alt instantaneu, deosebit de reuşit despre Limba română pe care 
autorul o substituie Luminii învăţăturii, fireşte: “Lumină: Limba română 
vine de la mamă şi de la tată. Prin ea ne rostim întru tinereţe fără bătrâneţe 
şi viaţă fără de moarte – cum o face dintotdeauna acest neam neasemuit de 
bun, iubitor de bine şi de frumos. Punem punct şi-o luăm de la capăt, numai 
în româneşte. Asemenea Soarelui”. 
 Micro-crochiurile lui George Ene pot fi reţinute lesne pentru că ele se 
bazează pe bunul simţ (chiar dacă unii au uitat acest termen), pe adevăr, pe 
luciditate şi pe radiografierea exactă a realităţii. El trage semnalul de alarmă 
asupra multor aspecte pentru care marea majoritate a oamenilor nu au ochi şi 
urechi. 
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Nici paradoxurile, jocurile de cuvinte nu-i sunt străine lui George Ene, 
ci le foloseşte cu succes, transformate în  micro-secvenţe epice cu caracter 
fulgerător, care te prind în caruselul lor inedit. 

“Altceva: “Mulţumesc!”, zise. La care i se răspunse: “De mulţumiri 
am podul plin”. Era vorba, evident, de… podul palmei”. 

Sau: “Actuală: “Mult zgomot pentru nimic” – piesă de teatru scrisă 
de marele Will, pe când actorii erau în grevă”. Şi exemplele ar putea 
continua. 

Un panseu perfect este unul la care nu trebuie să scoţi sau să adaugi 
nici un cuvânt. Iată, de pildă: “Minune: Dragostea smulge vorbe dulci şi 
dintr-un suflet acru”. De altfel,  nu e singurul. 

Şi imperfecţiunile de limbă întâlnite la tot pasul în media, îşi găsesc 
expresia ironică în paginile autorului. Ex. „Obicei: I-a cerut mâna tatălui 
ei” – ca şi definiţiile neaşteptate în genul în care a excelat Tudor Muşatescu. 
Ex. “Proporţie: Ţânţar – picătură de sânge cu aripi”. 
 Parafraza la proverbe sau la cugetări şi maxime, este, de asemenea 
predilectă în grafo-clipurile lui George Ene. Ex. “Logică:  Nu dau eu vrabia 
din mână, spunea, pentru că, într-adevăr, n-avea în mână nici o vrabie”. 
 Autorul subliniază o trăsătură a românilor şi anume aceea că ei îşi 
vorbesc cu vibraţia sufletului – limbaj inaccesibil străinilor care nu o simt în 
aceeaşi măsură.  
 Preceptele etico-morale păstrate din bătrâni  fac subiectul multor 
asemenea panseuri cum sunt cele despre: respect, caracter, atitudine, 
luciditate, paradox, echilibru, natură fizică, natură umană.  El îndeamnă la 
chibzuinţă, moderaţie, toleranţă, împăcare.  Şi cu multă prudenţă, autorul 
face şi aluzii politice. 
 Constatări surprinzătoare sunt menţionate în  aceste scurtissime, 
precum: “Salt: Oamenii au ajuns pe Lună, dar nu şi la sufletul omului”;  
“Educaţie: Vrem să fim mai buni, dar nu mai iertători. Cum vine asta?” 
“Concluzie: Fericirea – cetatea de nisip a mirajului”. 
“Clipe: Suntem fiecare câte puţin din toată istoria umanităţii, după cum 
aceasta este câte puţin din fiecare”. 
 Autorul explorează mai multe teritorii stilistice, pe o plajă foarte 
generoasă. El nu se opreşte la clasicii de gen, ci răscoleşte gândurile 
contemporanilor, citându-i şi subliniind unele aspecte sub o formă inedită. 
 George Ene reliefează şi faptul  că unde există vorbe fără Duh, 
limbajul devine amorf, inutil, vorbărie goală, demagogie, minciună. 
 Iată o reflecţie cu caracter cosmic, universal: “Reflecţie: 
Avem vârsta din acte, plus vârsta Universului. De aceea e cazul să fim 
foarte atenţi ce facem cu viaţa noastră”. Autorul nu pregetă să facă unele 
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conexiuni între viaţa universului şi viaţa noastră, ca fiind părticele infime de 
univers. 
 Dincolo de poveţele, de tâlcurile desprinse, definiţii surprinzătoare  şi 
de umorul, prezent în aceste scurte esenţe de spirit, autorul îşi realizează un 
autoportret în oglindă. Îl recunoaştem în trăsăturile de condei pe care, cu 
migală le-a aşternut pe hârtie pentru a se înfăţişa dinaintea noastră, aşa cum 
este şi nu aşa cum ar dori să fie oricare din noi. 
 Şi într-aceasta constă valoarea şi autenticitatea lucrării de faţă, pentru 
că nu se mistifică nimic, nici om, nici operă. Producţiile acestui volum, 
oglindite în ochii noştri, pot deveni, aşa cum bine spune autorul, “oglinzi cu 
memorie”. 
 Ceea ce îi şi dorim din toată inima. (16 iulie 2011) 
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SCRIITORI MISTICI ROMÂNI 
 
 

SUVERAN PESTE SUFLETE – VERSUL 
 

PETRU DINVALE, POEME LITURGICE, (Vademecum doxologic),  
Napoca Star, 2010 

 
 
 Ideea că versul are putere de viaţă, de moarte şi de înviere asupra 
celor dragi  este o certificare a însemnătăţii lui în conştiinţa omului. Şi chiar 
dacă Poezia n-a operat mutaţii fizico-chimice spectaculoase în universul 
material, ea a contribuit în mare măsură la modificări substanţiale în suflet, 
aducând pace, linişte, comuniune de spirit, empatie între persoane cunoscute 
şi necunoscute.  
 Poezia vizionară şi religioasă în înţelegerea ei transfigurată, sublimată, 
a fost, încă din Vechiul Testament, nu numai crezul, mărturia spirituală a 
cântăreţilor, psalmiştilor şi profeţilor, dar a slujit drept poruncă neamului 
ales, care-l urmau pe conducătorul lor – aşa cum pe David l-au urmat evreii 
la sfinţirea Templului din Ierusalim – el mergând înainte cu instrumente de 
cântat şi dansând, iar mulţimea, în ritual, îl imita tresărind de bucurie în 
cântările  pentru Yahve, ori suspinând şi plângând în chip de pocăinţă 
dinaintea lui Dumnezeu, la vremuri de restrişte. 
 Omul interior se armonizează cu cel exterior şi îndeosebi cu semenii 
lui. Dacă nu faci pace cu tine, n-o să poţi să empatizezi cu semenii. 
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 Petru Dinvale  şi-a ales ca modalitate de exprimare poezia religioasă 
ca să nu se dezmintă. Medicul se îngrijeşte nu doar de trupuri, ci şi de 
suflete, oferind un Vademecum doxologic,  pe cât de documentat teologic, 
pe atât de frumos realizat artistic din punct de vedere literar. 
 Ca orice bun creştin, Petru Dinvale nu se mulţumeşte doar cu 
mântuirea proprie, ci doreşte să-i aducă la Lumină, cu multă generozitate, pe 
toţi cei din jur, ceea ce e o întreprindere curajoasă, profetică, asumată în 
totalitate cu o fervoare a cuvântului greu de egalat. Sfântul Francisc dorea, în 
marea sa iubire pentru Dumnezeu şi pentru oameni, ca toate făpturile de sub 
cer să aducă Laude Creatorului. 
 Noul său volum de poeme liturgice este dovada peremptorie a acestui 
demers spiritual, în care cuvintele deşarte nu au ce căuta. Petru Dinvale 
zideşte, ridică, edifică suflete prin cuvânt. El este un oficiant, aidoma unui 
preot care celebrează Liturghia Cuvântului. Şi în acest sens, nu se dezminte, 
începând cu o bună şi minuţioasă documentare evanghelică, dar şi cu o 
adâncă întrepătrundere culturală în esenţa credinţei. 
 El a ales versul clasic ca modalitate de expresie lirică şi pentru faptul 
că, graţie muzicalităţii, ritmului susţinut şi rimei perfecte, ea poate fi uşor 
asimilată şi se îndreaptă direct către inimi. Versul clasic nu trece pe lângă 
ureche, el se opreşte-n timpanul inimii, reverberează şi se întoarce-n ecou 
îmbunătăţit, înmulţit, modificat sensibil pentru a putea fi redat umanităţii.  E 
un feed-back necesar pentru că de acolo, de la Dumnezeu şi de la  oameni, 
îşi extrage sevele. Pe acest altoi, cuvintele se leagă, se înlănţuiesc, se 
armonizează, se îmbrăţişează chiar, ca  într-o declaraţie de iubire continuă. 
Cu generozitatea caracteristică omului care vindecă oameni, Petru Dinvale 
oferă vitamine, pastile, licori şi balsam pentru toate categoriile de suflete. Nu 
întâmplător autorul spune într-un poem dedicat tatălui său: „Şi dacă noi 
trăim printre eresuri / Sfârşitul  ni-e în numele din stele / Vom învia la 
rându-ne din versuri / Iubite dătător al vieţii mele.” (Tatălui meu). 
 Prima secvenţă majoră a cărţii este intitulată: „Geneze cu şi fără 
exod”  autorul trece în revistă principalele evenimente existenţiale, un fel de 
recapitulare a Facerii adusă sub formă de cântec, în care, cum e şi firesc, 
primordial e Cuvântul, Logosul, cel care a fost încă dinainte de începuturi şi 
va dăinui până dincolo de sfârşit. Autorul merge până la izvoarele creaţiei 
divine, la despărţirea apelor de uscat, crearea cerului, aştri cereşti şi 
încununarea creaţiei cu facerea omului: „Numai cuvântul creat prin Cuvânt / 
Omul de lut modelat din pământ / Viu prin suflarea venită de sus / 
Contemplă primul apus.” (cântec).  Interesant de remarcat că doar omului i 
s-a dat posibilitatea contemplării minunilor creaţiei. Celelalte fiinţe şi lucruri 
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există prin sine, firesc, aşa cum au fost alcătuite, însă nu au darul de a 
conştientiza măreţia creaţiei divine. 
 Meditaţii de sorginte folozofică asupra scurgerii Timpului au ca punct 
de răscruce  naşterea pruncului, rod al iubirii, după care cuplul a început să 
măsoare timpul: înainte şi după apariţia lui, fapt ce schimbă total destinul 
unui om. Veşnicia clipei este măsurată de Dumnezeu şi dată omului pentru 
că numai ea este sigură: anii copilăriei s-au scurs, viaţa curge şi ea în unic 
sens, viitorul nu e al nostru, doar clipa prezentă aparţine omului. Şi pe 
măsură ce se scurge, nu mai e a lui, este a lui Dumnezeu, tezaurizată în 
Cartea Vieţii fiecăruia. 
 Vârste şi ipostaze surprinse de camera foto şi fixate în vers, ar putea fi 
o mărturie despre cine  am fost cândva, despre cine suntem şi despre ceea ce 
vom fi. „Arc peste timp” se intitulează secvenţa care ilustrează aceste 
adevăruri: „Numai zilele vin, anii toţi au plecat. / Sunt grăbit să ajung într-
un loc minunat./ Dar sunt prins şi-nvîrtit de o roată prin timp / Şi cu fiece 
pas parcă iarăşi mă simt / Mai schimbat” – spune autorul meditativ şi 
nostalgic. 
 Acest poem este de o frumuseţe stranie, atât prin adevărurile care-i 
incumbă, prin scurgenea inexorabilă a timpului, prin acceptarea condiţiei 
trecătoare de om,  prin clarviziune, prin invitaţia la meditaţie, prin bilanţul 
provizoriu făcut de om  şi prin dorinţa de a nu pierde nici o clipă în chip 
gratuit din imensitatea Timpului:  „Să mai treacă o zi, să mai fac un popas / 
Să mai dorm şi să uit câte-n urmă-au  rămas / Apoi iar să-mi ridic pelerina 
de ploi / Să mă scol şi să plâng ce-am lăsat înapoi / La un pas. // Numai 
zilele vin, anii toţi au plecat. / Sunt grăbit să ajung într-un loc minunat / Dar 
sunt prins şi-nvârtit de o roată prin timp / Şi cu fiece pas parcă iarăşi mă 
simt / Mai schimbat. // Cu planeta alerg, după ea mă rotesc / Şi ca ea îmi 
înclin tot ce am pământesc. / Cu  planeta răsar, cu planeta apun. / Ca 
pământul ce-l calc pot să fiu rău sau bun / Omenesc.” (Arc peste timp). 
          Fiecare catren are la sfîrşit un al cincilea vers...ca o concluzie 
necesară, în stilul atât de folosit de George Coşbuc în poezie, pentru a 
sublinia o idee sau a face mai pregnant mesajul. 
           Fie că meditează asupra fenomenelor lumii înconjurătoare, cu 
categoriile ei filosofice, fie că abordează teme biblice pe care le tratează liric 
într-o negrăită imagine, ori e preocupat de problemele pământeşti ale 
omului: familia, copiii, dragostea părinţilor, iubirea de aproapele, Petru 
Dinvale oferă cu aceeaşi generozitate crâmpeie din sufletul său, cioburi 
dintr-un vitraliu uriaş, care puse cap la cap înfăţişează un tabou minunat al 
vieţii şi al rosturilor pământeşti şi cereşti ale omului. 
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 O poezie de trăire spirituală la maximă intensitate lăuntrică, autentică 
şi nu de suprafaţă. O poezie – mărturie, profesiune de credinţă pe care o 
exercită nu doar verbal, superfluu, în grabă şi cu neatenţie, printre altele, ci 
clipă de clipă, în viaţa de zi cu zi. Un modus vivendi.  
 Ceea ce e remarcabil e faptul că autorul nu foloseşte citatele şi 
pericopele biblice după ureche, ci ca un adevărat teolog creştin, şi le-a săpat 
în suflet şi conştiinţă fiind adevărate linii de forţă, puncte de referinţă pentru 
viaţa creştinului. Un practicant asiduu, un rugător cu viaţa şi cu întregul său, 
un om ale cărui calităţi morale nu pot fi puse în discuţie. 
 O poezie – viaţă – transpunere de stări existenţiale, de trăiri la maximă 
incandescenţă. 
 Petru Dinvale nu se mulţumeşte a sublinia aspecte  importante din 
pericopele evanghelice, traduse în pilde, admonestări şi binecuvântări 
aproape didactice, printr-o pedagogie demnă de marii învăţători şi dascăli de 
şcoli şi curente, extrage esenţialul şi, prin procedeul cunoscut cu numele 
„aggiornamento” (aducere la zi)  îl transpune situaţiilor actuale, punctând 
învăţături şi pilde pentru toţi cei care doresc să înainteze pe calea 
desăvârşirii creştine. 
 Modalitatea aleasă de medicul Petru Dinvale este admirabilă ca şi a 
acelor compozitori de muzică bizantină,compunând o muzică adecvată 
pentru cântări şi psalmi, facilizează accesul creştinilor la realităţile sacre ale 
Sfintei Evanghelii. Este ştiut că, cel care cântă, se roagă de două ori. Acelaşi 
lucru s-ar putea spune şi despre cei care scriu poeme psaltice ori liturgice. 
Personal, mi se pare titlul inadecvat, pentru că „Poeme liturgice” – ar 
însemna, acele poeme care se recită în cadrul Sfintei Liturghii, a Oficiului 
Divin, intrând în Canon sau în Ritualul Sfintei Liturghii. Ori, se ştie că în 
cadrul Liturghiei sunt fixate, conform Anului Liturgic, anumite cântări şi 
psalmi, în funcţie de lecturile biblice. 
 Ori, câtă vreme poemele au o notă personală în ele, nu pot fi aplicate 
ori citite în cadrul Oficiului Divin, decât ca şi lecturi suplimentare. Mai 
curând s-ar fi potrivit: Poeme spirituale, Poeme religioase, etc. 
 Un poet: Petru Dinvale. O poezie mistică remarcabilă. Poate doar 
Radu Gyr să-mi fi provocat atâţia fiori mistici şi atâta cutremur. Un om care 
şi-a aşezat darurile la picioarele crucii. Şi apoi s-a suit lângă Isus. 

Suferinţă participativă, nu doar vorbe goale. Un poet de înaltă simţire 
de Duh, un mistic. Şi cartea lui: „Poeme liturgice”. O carte de trezvie, de 
conştientizare a condiţiei de creatură, cu toate neajunsurile şi slăbiciunile ei, 
în faţa măreţiei şi desăvârşirii divine. 

O poezie care emoţionează, care provoacă fervori, avânturi de pietate 
creştină, care te face să lăcrimezi, să gândeşti profund la adevărurile umane 
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care ne tutelează. Şi mai ales, ne îndeamnă, prin mesaje subliminale, să 
medităm la menirea noastră pe pământ şi la propriul sfârşit. Ea induce o rază 
de speranţă că totul nu e pierdut, chiar dacă omenirea merge în sensul 
pierzaniei. Că există o nădejdea de mântuire şi de pregustare a veşniciei. 

Răscolitoare, poezia dorului de străbuni  ne întoarce cu nostalgie la 
vremurile şi obiceiurile de altădată pe care nu avem voie să le uităm. Ca pe 
icoane, Petru Dinvale îşi aşează părinţii, bunicii în lăcriţa inimii pentru a-i 
păstra acolo învăluiţi în dragostea filială şi-n parfumul amintirilor de acasă. 

În cea de a treia secvenţă lirică, intitulată sugestiv „Familia ca o 
pecete” – tocmai aceste sentimente de iubire şi recunoştinţă sunt prezente: 

Iată câteva exemplificări: „Mama”: N-o ştiţi pe mama, nu puteţi s-o 
ştiţi / Cum noi copiii ei o ştim de-acasă. / Ea-n jurul sobei şi cu paşi grăbiţi / 
Noi aşezaţi ca puii toţi la masă. // Când ne punea mâncare-n farfurii / 
Spunea câte-un cuvânt la fiecare / Ca un maestru de ceremonii / Pornit să-
mpartă daruri de mâncare. // Apoi la treabă ne mâna grăbit / Să ştim că 
viaţa dă, dar ne şi cere / Iar noi credeam că totu-i gratuit / Aveam şi punctul 
nostru de vedere. // Nu ne bătea prea rar, dar nici prea des / Atât cât 
socotea ea că-i nevoie / Şi nu uita să ierte mai ales / Dorind s-o ascultăm de 
bunăvoie. // Altfel femeie simplă, cu bun simţ / Ascultătoare chiar în 
umilinţă, / Dar neînduplecată ca un prinţ / Atunci când era vorba de 
credinţă. // N-o ştiţi pe mama, numai noi o ştim / Aşa cum ea a fost şi încă 
este: / Un înger păzitor, un heruvim / Sau poate Zâna Bună din poveste”. 

Poezia este cea mai concludentă  dovadă a existenţei lui Dumnezeu. 
Ne convinge de acest adevăr poetul Petru Dinvale şi prin acest volum al său 
de „Poeme liturgice”. 

Cea de a patra secvenţă lirică este intitulată şi se referă la  „Ecclesia 
lucrurilor nescrise” -  o pledoarie excepţională pentru  creştini de a aparţine 
Bisericii, casă a lui Dumnezeu şi poartă a cerului: „Privesc de aproape / 
detaliu cu detaliu / lumină lângă lumină / piatră peste piatră / şi cânt şi 
plâng / şi plîng şi cânt / liniştit./ Şi laud / şi Te laud / şi slăvesc / şi Te 
slăvesc / Doamne / că atât de mult / ne-ai iubit” (Laudă). 

Un alt capitol este intitulat: „Apocrife şi anaghinoscomena” şi 
conţine poeme diverse scrise într-un limbaj  încărcat de simboluri şi 
regionalisme, dar cu un mesaj clar. 

„Cântarea cântărilor mele” – este cea de a şasea secvenţă în versuri 
din volumul „Poeme liturgice” al poetului Petru Dinvale. După un mic 
cuvânt în care poetul explică „Iubirea ca atitudine” şi expresiile ei 
particulare conform celor cinci posibilităţi de trăire şi manifestare:  

-iubirea ca instinct – ce poartă denumirea de EROS (amor); 
-iubirea ca emoţie pe cea de STORGE (tandreţe, duioşie): 
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-iubirea ca sentiment este exprimată de PHILIA (prietenie, 
apartenenţă); 

-iubirea ca dispoziţie – este numită PHILOSTORGE (afecţiune); 
-iubirea ca atitudine ce poartă frumoasa denumire de AGAPE 

(dragoste) – după explicaţiile autorului. 
Fiecare din aceste trăiri este ilustrată printr-un poem. 
Unul din ele, „Imnul dragostei” este parafrazarea cunoscutului Imn 

din 1 Cor. 13. 1-8 şi 13. 
În afară de acesta, poemul „Amărui şi crud...” are ca suport un verset 

din „Cântarea Cântărilor” şi este interpretată liric în chip magistral de 
către autor: 

„Moto: „Că tare precum Moartea e Iubirea şi crudă precum Iadul e 
Ardoarea: i-s aripile aripi ca de foc, cărbuni aprinşi sunt flăcările ei.” 
(Cântarea cânt. 8,6 trad. BVA): Iubirea-i o fărâmă de hazard / Mortală ca 
un fulger ce te-a prins / E bocetul frisoanelor când ard / Şi doina suferinţei 
ce s-a stins. // Iubirea-i ţesătură-n fir de jar / Ce-mbracă forme fără căpătâi 
/ Cu rătăciri în felul ei bizar / Născute-n marea dragoste dintâi. // Iubirea-i 
caldă ca un val de pluş / Bogată-n ispitiri cu noutăţi / Lăsând durerea frântă 
pe arcuş / Înşiruire între joc şi plăţi. // Iubirea-i darul vieţii ce va fi / Răvaş 
de friguri nedeschis şi ud / Găsit din întâmplare într-o zi / În fructul Evei, 
amărui şi crud.”  

Mulţi scriitori şi poeţi au fost seduşi de frumuseţea acestei Cântări a 
cântărilor, poate cel mai frumos poem de dragoste ce s-a scris vreodată, dar 
şi de frumuseţea şi înţelepciunea Psalmilor  pe care i-au tălmăcit după 
structura lor sufletească şi stilul propriu. De alfel, multe poezii din acest 
ciclu sunt reinterpretări ale versetelor din Cântarea Cântărilor, aşa cum 
reiese din titlu. 

„Terrae Filius” este cel de-al şaptelea ciclu poematic şi începe în 
forţă cu poemul: „Protest între rug şi crematoriu”. Se remarcă poemele: 
„Nedeie cu nectar”; „Eminesciană” şi „Într-o livadă...” – poezie-testament 
în stil elegiac, în care poetul îşi exprimă dorinţa de a adormi pe veci într-o 
livadă: 

„Vreau să mă-ngropaţi într-o livadă / Pe sub crengi de măr de lângă 
trunchi / Înspre Dunga Dealului să cadă / Sălcii plângătoare în genunchi.// 
Când voi fi rămas a morţii pradă / Pentru nopţi de vifor sau de foc / Muguri 
somnoroşi or să prevadă / pat de humă-n strai de busuioc. // Vreau să mă-
ngropaţi într-o livadă / Între un pârâu şi...un izvor / Ca o zestre aşezată-n 
ladă / De mirese pentru mirii lor. // Vreau să mă-ngropaţi într-o grădină / 
Lîngă moşii şi strămoşii mei / Ce-aşteptau pe Domnul să revină / Când vom 
învia să fiu cu ei.// Iar de-oi fi uitat ca frunza-n cîmpuri / Peste care anii se 
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petrec / Mă voi strămuta din vers în cânturi / Ele ca şi mine vin şi trec. // 
(......) // Când voi fi...pământ...într-o livadă / În adâncul ei de somn regesc / 
Cine mă aşteaptă o să creadă / C-amplecat şi încă zăbovesc.” 

Petru Dinvale este un om împlinit: a zidit o casă, a întemeiat o familie, 
a crescut un copil, lasă lumii cărţi esenţiale. El şi-a găsit drumul către cele 
fundamentale ale vieţii, fără să neglijeze cele lumeşti. Iar prin versurile din 
acest volum Petru Dinvale dă mărturie despre iubirea lui supremă pentru 
Dumnezeu, pentru frumos, pentru oameni. 

 
 
10 august 2011 
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MUŞCÂND DIN AMINTIRI – POETA CARE PĂŞEŞTE PE UMBRE 
 

GEORGETA MUSCĂ-OANĂ, “Vibrând pe clape de lumină”, Editura 
Anamarol, Bucureşti, 2011. 

  
 În călătoria noastră pământeană, din totdeauna, am avut nevoie de 
Lumină. Omul nu poate trăi în întuneric. Teama, angoasa, anxietatea, răul, 
sunt personificările întunericului. Jindul nostru fără saţiu este geana, lacrima 
de lumină, strecurate prin falie, direct în inimă.  
 Un om întunecat, e de neconceput să fie admirat şi iubit. Dimpotrivă, 
chipul luminos atrage privirile. De aceea, toţi poeţii s-au nevoit, în căutarea 
luminii. Însăşi Poezia, atunci când este închinată lui Dumnezeu şi oamenilor, 
în curăţie şi demnitate, este un crâmpei, un snop din această Lumină  veşnic 
nestinsă. 
 Poeta de faţă, Georgeta Oană îşi începe periplul propriu, în primul 
rând,  în căutarea luminii de sine, pe care să o împartă apoi, ca pe fărâmele 
de cuminecătură, celor din jur. Luaţi, sorbiţi, din această lumină, pare că 
spune autoarea, cu gândul la Jertfa Supremă a Mântuitorului la Cină. 
 Pentru că nu e uşor să rupi, să smulgi din tine ceva, fără ca să rămână 
locul văduvit. Aici, însă, e vorba despre împărţirea/împărtăşirea care 
sporeşte darurile, după principiul steinhardt-ian: “Dăruind vei dobândi”. 
 Şi într-adevăr, Lumina de sine sporeşte, ca dintr-un izvor ce nu seacă 
şi din care se adapă însetaţii de frumos şi de adevăr, categorii christice. 
 Poezia pe care o cultivă autoarea este una  a stării ferice a omului care 
şi-a înţeles menirea şi şi-a asumat destinul, nu întotdeauna favorabil. Pentru 
toate trebuie să-I mulţumim Celui care împarte darurile.  



 178

 Mărturisesc că am pornit în acest demers critic cu o uşoară îndoială, 
dar, încă de la primele pagini, am descoperit în poeta Georgeta Oană un 
tezaur de spiritualitate şi lirism tulburător care m-a fermecat. Adâncită-n 
lectură, aveam să descopăr alte comori şi tainiţe la care poeta m-a făcut 
părtaşă fără rezerve. Am fost pe deplin încântată de această nouă 
descoperire, mai ales că versurile ei mi-au strecurat în suflet o stare de linişte 
pe care cu toţii o căutăm, dar arareori o găsim în noi şi în ceilalţi. 
 Un prim capitol al cărţii este sugestiv intitulat “Eterna căutare” – 
care ilustrează cele spuse mai sus.  De ce-ar fi omul, aici şi acum, în eternă 
căutare? Clipa – ca o fărâmă de veşnicie e martoră a tuturor trăirilor dar ea 
trece într-alta care cunoaşte alte trăiri. Cât va rămâne din clipa scursă prin 
urechile acului?  
 Atât cât a pus omul în ea. Câte bucăţi, adică, de suflet, tot atâtea urme 
în Timp, despre trecerea omului. 
 Urmele pot fi încrustate în piatră, în lemn, în nisip, pe valuri, pe 
orizont sau pe o cruce. Mai pot fi încrustate pe inimă.  Şi acelea nu trec prea 
lesne, dimpotrivă, ies la iveală necontenit, în diferite momente ale vieţii. 
 Scrise în vers clasic, poemele Georgetei Oană sunt şi ele, oglinda cu 
memorie a sufletului său delicat, generos, sensibil, iubitor de cuvânt şi de 
oameni. 
 Nu întâmplător, poeta spune în poemul inaugural că „semnează cu 
sânge” – poemele pe o carte, fiecare literă, fiecare silabă trecând precum 
cuţitul prin carnea ei. Pentru poetă, nici măcar tăcerile nu sunt liniştite, ci ele 
„scurmă/ prin steaua ce-n lumină m-o împarte” (Fior prin timp). Acest fior 
prin timp vine, desigur, din izvorul eminescian şi se revarsă-n cascade până 
în oaza iubirii. Limbajul e încărcat de sintagme şi floricele de stil pe care le 
găsim în  elegiile de dragoste ale ipoteşteanului, îmbrăcate-n strai nou, dar 
tot atât de provocator de emoţii estetice:” Oaza iubirii: Cu tăcere-
nsingurată ninge gândul peste ape / Şi din frâul aşteptării, dor de ducă vrea 
să-mi scape. / În căuşul dulce-al verii se dospesc arome sfinte / Şi-n 
acorduri de chitară se revarsă în cuvinte. // Pe sub cer cu lună plină las 
dorinţe să se-aprindă; / Du-mă în galop, fârtate, spre iubirea-mi înflorindă!  
/ Du-mă, murgule, spre dealuri prin miresmele de fragă, / Poartă-mi sufletul 
spre stele şi-nspre fata ce mi-e dragă! // Şi-adâncindu-ne-n pădure, ne-om 
opri la râu-n care/ Se trudea să-mi prindă umbra şi râdea cu încântare. / 
Alerga desculţă-n valuri pe sub salcia bătrână, / Mă privea înfiorată, de-
ncercam s-o iau de mână. // Prin simţire şipotindă, nerăbdarea mă colindă / 
Şi-mi trec palmele trudite peste coama-ţi aburindă./ Hai, să ne-avântăm 
spre oaza de verdeaţă şi lumină / Şi-odihnindu-ne în iarbă, să o aşteptăm să 
vină! // Să beau verde din privirea-i tresărindă sub arcadă / Şi cu braţe-
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ademeninde să-i prind trupul de naiadă. / Să-i strecor în palma caldă doruri 
prinse în sonete / Şi în plete-ntunecate, graţioase margarete”. 
 Poezia anotimpurilor, pasteluri şi lieduri, elegii şi sonete, rondeluri 
parfumate, poeme de iubire, durere şi speranţă, poeme panseistice, toate la 
un loc alcătuiesc universul liric al Georgetei Oană surprinzând ca într-un 
blitz fotografic, aspectele cele mai inedite ale omului supus naturii 
înconjurătoare, în toată măreţia şi slăbiciunea lui. 
 Şi totul convertit în culoare, în parfum, în „acorduri dulci de 
mandoline”, în linişte picurată,  în licori magice din amfore pline cu „esenţa 
clipelor în doi” (Amurg de toamnă). Chiar şi toamna şi viforul iernii sunt 
îmbrăcate în lirica acestei autoare, în „armonie milenară” (Amurg de 
toamnă). Un ocean de linişte se prefiră din fiecare cuvânt, poezia e stenică, 
odihnitoare, chiar şi cele mai mari turbulenţe sunt prezentate în tonuri joase, 
calde, aproape mângâietoare, apanaj al unui suflet curat, beneficiar al 
fericirilor christice. 
 Cu toate acestea, personalitatea pregnantă a autoarei răzbate precum 
firul de ghiocel prin scoarţa-ngheţată şi ea rosteşte cu hotărâre, atunci când 
demnitatea i-o cere: „Nu mă întorc din drum”: „Privirea ta m-ascunde în 
verdele din ploi, / Când mă aduni din pleoape dosite-n aşteptări / Şi pe 
tulpina vieţii pornim un dans în doi:  / Eu, zbuciumul din valuri, tu, liniştea 
din zări. // Mai mult decât o clipă, nu pot să te-ndrăgesc, / Atât îmi spune 
cerul că-mi este-ngăduit! / El spune că-i risipă şi-ar vrea să m-amăgesc; / 
Se poate şi destinul să fie vămuit?” 
    Un întreg arsenal liric foloseşte poeta în versurile sale, aşa cum 
florile îşi îmbracă veşminte colorate şi parfumate ca să ademenească fluturii:  
dalbe  flori de cais, diademă de coral, sunetele de clavir,  mierea, fluturii din 
crâng, îngeri în petale,  lacuri clipocind, clarul de lună, sfere de lumini, 
gene-nzăpezite,  stele care-n doruri se răsfrâng, şoapte de iubire, armonie şi 
culori, beţii de-arome sfinte, dulce nectar, ludică ninsoare, graţie diamantină,  
săruturi selenare, o cosmică îmbrăţişare, petale virgine, reci fiori, ş.a.  

Se pare că predilectă e “mângâierea de safir” pentru că e – aşa cum 
mărturiseşte poeta – “culoare de iubire”: “Tu mă pictezi sub pleoape de 
safir, / Culoare de iubire - fir cu fir - / Ecou de-aromă îmblânzită-n ir. // Din 
candela iubirii te inspir, / Vâltoare cu atingeri de caşmir!” (Mă desluşeşte-
ncet...)                   
 Nu lipsesc, desigur, nici locurile comune, aparţinând poemelor de 
început,  inevitabile într-o asemenea aventură lirică : fereastra sufletului,  
albastru necuprins, tristeţea privirii, claviatura sufletului, ţărmul nemuririi, 
mantia timpului,  straiele neputinţei, catifeaua nopţii, dalta amintirii, struna 
vântului,  dulce plăsmuire, chipul nopţii, obrazul speranţei ş.a. Dar ele, 
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aşezate în context inedit, dobândesc o nouă semnificaţie şi nu sunt 
supărătoare. 
 La un moment dat, totul capătă un aspect hieratic, fantastic,  de basm 
cu crai, crăiese, zâne, adunate la o recepţie selenară. Închipuirea poetei poate 
opera mutaţii sensibile dinspre real înspre imaginar: „Cu pelerina de stele-
ngreunată / Şi-n diademă îngeri ce se-nclină, / Păşind cu graţie diamantină, 
/ În cosmic salon, regina se arată. // Îmbrăţişându-ne c-un zâmbet cordial, / 
Sfioasă, lunecând spre partitură, / Coboară notele-n claviatură / Şi-n galaxii 
răsună „Vals imperial”. // Cântă universul, e ringul în balans,  / Foşneşte 
crinolina în plutire, / Se-nvârt şi heruvimii cu uimire, / Iar stâlpii lumii se 
cutremură în dans. // Celeste unduiri născute în cuvânt / Trimit simţirile să 
se adape / Din roua notelor ce ard în clape / Şi-n braţul tău divin sunt áripă 
de vânt.//  Când obosite clape selenare tac, // Bătrâne-aed ce zbori nătâng 
prin stele,  // Mai lasă-mă, te rog, s-aşez rebele /Săruturi de lumini pe buzele 
de mac!” (Recepţie selenară, I).       
 Şi cum altfel, de vreme ce însăşi poeta şi-a pus conduri de argint şi 
participă la acest banchet selenar însoţită de aedul său: „Mi-am pus conduri 
de-argint! Mi-ar fi plăcut / Să simt pulsând tot cerul sub picioare / Şi întreg 
ringul să îl măsor în dans…// Tu stai pe-un colţ de stea, aed tăcut, / Dar lira 
îţi vibrează doritoare / Şi te îndeamnă spre mine să te-ntorci. // Se-aude-un 
gong ce-anunţă ultim vals; / Hai, blând aed, invită-mă la dans! » (Recepţie 
selenară, II). 
 S-ar zice că asemenea versuri sunt lipsite de suport real şi nu sunt 
credibile decât în beneficiul copiilor care visează încă la castele fermecate cu 
prinţi şi prinţese. Dar ele dezvoltă imaginaţia, chiar şi a unei persoane total 
lipsită de imaginaţie. 
 Iată şi un tablou în plină dinamică creatoare, cu imagini surpinzătoare 
şi proaspete de o frumuseţe de negrăit : « Cu luna stau la cină : Pe-arcada 
înnoptării, în tainicele castre,  / Zvâcneşte libertatea şi-n trecerea-i barbară 
/ Aleargă herghelia în preerii albastre;  / Vin cai să se înfrupte din pajiştea 
stelară. // Foşneşte libertatea în temeri infirmate, / În colb de stele-i ceasul, 
secunda e orfană; / Cad hamuri de lumină prin coamele-nspumate, / Vin cai 
să se boteze în lumi fără prihană. // Ţâşnesc lumini sonore din nările-
aburinde, /Coloane spiralate topite-n depărtare -  / Şi-n crupele-argintate 
sudoarea se aprinde;  / Vin cai să se adape din jgheaburi selenare.  // Într-
un festin edenic, cu luna stau la cină, /Sorb liniştea albastră, din stele muşc 
lumină ».     
 Din toată încrengătura  lirică, poeta ştie să extragă, cu toate acestea, 
esenţa din poem, cum ar extrage polenul din floare, ori să sublinieze, în tuşe 
clare, o idee ori o imagine inedită. Se remarcă la această poetă tendinţa de 
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filocalie, autoarea  şlefuieşte cu migală fiecare cuvânt şi-l permută, de câte 
ori simte că nu i-a găsit locul, până-i  nimereşte poziţia cea mai favorabilă 
care-i scoate în lumină frumuseţea şi gingăşia. Drumul pare simplu doar 
pentru cine nu l-a străbătut cu pasul.  
 Pastelul este, de asemenea, la el acasă, poeta urmându-şi supusă, 
precursorii: Coşbuc, Alecsandri, Topârceanu, ceea ce nu sporeşte 
muzicalitatea, ritmicitatea şi  farmecul poemelor, desigur, pentru cei care 
mai gustă acest gen. Un exemplu concludent este poemul: „Afabile 
secunde: Peste vremurile-obtuze taina verii se disipă, / Iar pe umeri de 
ondine caste zodii se-nfiripă. / Bat afabile secunde prin timpanul amintirii, / 
Şlefuindu-ţi visu-n rime şi-n metafora simţirii. // Rătăceşti cu-nfrigurare prin 
aducerile-aminte / Şi în pana îmbrumată, Ceru-ţi fulguie cuvinte; / Curge 
slova pe hârtie, tălmăcind un timp în care / Conturai poeme-alese prin 
săruturi de fecioare.  // În firidele nocturne cântă muze împlinire / Şi în 
slalom prin cuvinte desluşeşti, în vers, menirea. / Odihneşti iubirea-n rime, 
iar sub stele  ce te-adoră, / Dănţuiesc pe mare tropii de-ncing ielele o horă.   
// Zodii fără de prihană scapă gândul de robie, / Lăsând liniştea să cearnă 
peste tâmpla-ţi rubinie; / Şi-n vibraţii renăscânde, prin cadrane truditoare, / 
Savurezi amar şi dulce din săruturi de fecioare. // Bat afabile secunde prin 
timpanul versuirii, / Şlefuindu-ţi tocu-n rime şi-n metafora iubirii”. 
 Poezie de şoaptă, poezie de taină, de amurg sau de toamnă târzie, 
învăluită în dulceaţa amintirii şi a simplului fapt de a fi, lirica violetului şi a 
galbenului căzut până la verdele următor, aduce blânde ecouri bacoviene şi 
argheziene cu reflecţii în oglinda memoriei lirice eminesciene. 
 Unele imagini sunt de o frumuseţe fără egal: „Luna suspină picurând 
pe fruntea gândului surâs de îngeri.”(Port selenar). Nu e de mirare, fiindcă 
poeta are predilecţie pentru preţioase; iacint, opal, safir diamant, jad ş.a. spre 
imagini fabuloase, magice,  paradisiace, onirice spre sublimitatea unei   
„iubiri cu parfum medieval”. Nu-i sunt străini nici heruvimii care râd pe 
hlamida zilei, nici zefirii cântând prin mangrove, sub soarele tropical, un 
parfum oriental uşor vetust, învăluit în şaluri albe ori străvezii care mai mult 
descoperă decât înveşmântează, în acordurile dulci-suave ale unei  lire în 
care personajele îşi fură săruturi sub înmiresmatele flori de portocal şi-n 
esenţe de migdal. Ceva aproape religios, mai degrabă profan, cu uşoare 
tendinţe de vestusteţe, specific firilor romantice. 
 Însă nu întotdeauna în Paradis e linişte şi fericire. Seara, poposind în 
pragul amintirilor, poeta e hotărâtă să smulgă „rădăcinile rămase în trecut”,  
şi după ce, toată seara până şi plânsul a obosit, adormind pe braţul zilei, 
autoarea „sfârşeşte visul căzut în resemnare” şi într-o încercare de Icar, 
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spune: „să evadez din crudă amăgire-ncercerc, /Desfă-mi cătuşele şi lasă-
mă să plec!” (E seară). 
 Dar, până şi-n această ipostază tristă, a trădării, a dezolării, a visului 
sfărâmat, a amăgirilor crude, poeta găseşte resurse pentru a ierta şi a 
reînnoda firul rupt al iubirii şi a păşi din nou în anotimpul iubirii care e cea 
mai „dulce adăstare”. 
 Poeta a pus temei de rugă peste aceste repere fundamentale: iubirea, 
speranţa, aşteptarea, chemarea – iată o splendidă imagine: „Chemare - / 
ambră izvorândă în amfore de pământ, / virgină tălăzuire înfiorând 
aşteptarea” (Iubire, dulce adăstare). 
 Versificarea pare facilă, ca în poeziile lui Coşbuc şi Topârceanu, dar 
la o citire mai atentă, găseşti imagini absolut uimitoare:  
 Generoasă şi sinceră, Georgeta Oană îşi transpune liric stările 
emoţionale pe care ni le transmite şi nouă, aproape cu voluptate într-o 
confesiune tainică materializată în crez artistic.  
 Dar nu numai aspiraţiile înalte  la care ne face martori, o călăuzesc pe 
autoare. În cea de a doua secvenţă lirică,  „Cravaşa durerii” - registrul se 
schimbă şi devine foarte grav, aproape patetic, în care poeta conştientizează 
scurgerea inexorabilă a timpului, depărtarea şi înstrăinarea de casă, dorul 
după cei dragi şi o oarecare „secetă a fiinţei” – vecină cu disperarea că nu se 
mai regăseşte în zâmbetul celorlalţi. 
 Titlul, deosebit de sugestiv, relevă stările adunate peste ani, pe care le-
a purtat ca într-o legendă, pe piept şi pe spinare ca pe-o sarică şi aşa, 
împovărată, a fost nevoită să urce muntele. 
 Dureri vechi şi noi, pierderi de nesuportat, trup şi suflet rănite de 
zvârcolirile veacului în agonie şi ale celui ce n-a învăţat încă mersul stabil pe 
propriile picioare, căutări şi nedumeriri, toate acestea acţionează precum o 
cravaşă pe spinarea, şi aşa, destul de împovărată de griji, „dorinţe 
amputate”, îndatoriri şi  „tăceri axfixiate” (Spune-mi!) 
 Poeta conştientizează că rostul omului pe pământ este destul de 
efemer şi caută din răsputeri să facă în aşa fel ca trecerea ei să dăinuie, prin 
urmele pe care se străduieşte să le lase urmaşilor. Din toate bogăţiile efemere 
ale lumii, supuse ruginii, intemperiilor de tot felul şi moliilor – aşa cum 
scrie-n scripturi, poeta alege „slova ce-o iubesc” – atât să-i rămână. În ton 
elegiac se derulează vers cu vers, plin de nostalgia amintirii, de tristeţi 
adunate în salbă, de gânduri rătăcite, dureri cărunte, resemnare, oboseală, 
blândă amintire care „te ninge/ Precum petalele de roze” (Revin acasă). Cu 
o adâncă resemnare, poeta spune: „Ai obosit sperând întruna / Şi-ai cărunţit 
în aşteptare...” (Revin acasă).              
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 Tinereţea – în viziunea poetei este personificată într-o „mireasă 
cuibărită-n efemer” – pe care o imploră să nu plece, să o vindece de orice 
regret şi pentru aceasta, îi cere iertare pentru desele slăbiciuni şi trădări, dar 
mai cu seamă, pentru că n-a luat-o suficient în seamă decât foarte târziu, 
când aceasta este pe cale de a pleca. În „toamna voinţei” poeta se vede astfel 
„Reclădind un timp în care totul este plăsmuire, / Mai încerc în brumă-a 
scrie vagi poeme de iubire” (Toamna voinţei).  E tot ce i-a rămas.  
 Sunt redate aici, imagini remarcabile, deosebit de sugestive pentru 
spiritul ei meditativ: „Simt cum spiritul luminii se întinde peste ape, / 
Botezând secunde negre, de durere să le scape; / E şi luna-n suferinţă, 
vârcolacii o devoră, / Stele se-odihnesc în mare, liniştea adoarme-n proră. // 
Numai valul fără tihnă, pălmuind a mării faţă,    / Sparge liniştea din stele, 
dar surâsu-i alb îngheaţă; / A sfârşit făr’ a pricepe că-mi rănise talpa vrerii 
/ Creasta-i ascuţită-n scoică şi-n epavele tăcerii” (Toamna voinţei). 
  Schimbările  petrecute în fizionomia satului de azi – sunt de natură s-
o întristeze pe autoare şi evocând, alături de un  bătrân aproape centenar, cu 
chip serafic,  lumea satului de altădată, constată cu tristeţe că “e secetă-n 
simţire”, transformările, modernizările, au atras după ele şi schimbarea 
mentalităţii omului. Puse în gura bătrânului, aceste constatări par nişte 
sentinţe fără drept de apel, pentru că, la toate poate renunţa omul, dar nu la 
conştiinţă şi la suflet. „ - Am simţit şi eu, copile; sunt demult pe-acest 
pământ, / În curând se face suta, dar mă-ntreb şi mă frământ: / Ai văzut, 
venind încoace, satul bine utilat, / Dar fugind înspre avere, sufletul s-a 
mutilat. // Huzuresc în vile unii, alţii sunt tot mai săraci, / Este secetă-n 
simţire... asta-i soarta, ce să-i faci? / Am văzut de toate-n viaţă, greu şi bine 
mi s-a dat, / Am simţit securea morţii şi de griji am fost brăzdat. // Am lucrat 
şi în uzină, am trudit şi pe ogor, / Dar din vremurile-apuse ştii de ce îmi este 
dor? / Parcă altfel era omul: mult mai calm, prietenos, / Îi păsa de neam şi 
ţară, nu mergea cu fruntea-n jos. // N-a trăit nicicând pe roze, dar simţea 
viaţa din plin, / Se lupta cu sărăcia, ajuta şi pe vecin. / Era cumpătat în 
toate, nu împrăştia venin; / Şi la muncă, şi acasă, avea chipul mai senin. // 
Azi, copiii şi adulţii sunt mai trişti, mai cârtitori, / Nu mai ştiu ce-i bucuria, 
nu mai sunt curtenitori. / Nu mai simt păduri şi ape, nici respectul - cât de 
cât -   / De vecini nu le mai pasă, iar de glie, nici atât!” 
 Şi toate acestea au o explicaţie, pe care o aflăm tot din gura bătrânului 
satului:  „Ne lipseşte armonia, nu mai ştim iubi la fel, / Egoismul ne ucide. 
Fie, Doamne, să mă-nşel! / Asta-i viaţa de când lumea, sunt săraci, sunt 
bogătaşi, / Dar spre calea omeniei e nevoie de mulţi paşi...” (E secetă-n 
simţire). 
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 De la funcţia de tribun pe care o reclamă condiţia de poet, nici 
autoarea de faţă nu se abate, prin simţirea ei trecând durerile veacului la care 
nu poate rămâne indiferentă: „E alb şi negru pe Pământ, e lacrimă şi 
zâmbet, / Dar nu cred să fi fost nicicând aşa durere-n umblet; / E iarnă-n 
case de români şi-n suflete e jale, / E şi huzur, sunt şi nevoi, se moare prin 
spitale. // Pe străzi, copii abandonaţi, tot mai lipsiţi de şcoală, / Părinţii 
slugi pe la străini, bătrâni răpuşi de boală. / E noapte-n inimi de români şi-i 
multă nedreptate, / E vrajbă cum n-a fost vreodat’, sunt satele uitate... (E 
lacrimă şi zâmbet) 
 Omului nu i-a mai rămas decât rugăciunea pe care o rosteşte cu 
ardoare, ca pe ultima speranţă: „Ce tristă-i casa dintre ulmi, de vise-i 
ocolită, / Speranţele-au apus demult pe prispa-ntroienită; / În toată curtea 
urmă nu-i de rod sau bunăstare / Şi toţi ai casei, necăjiţi, se roagă cu 
ardoare. // Când lumânarea-i spre sfârşit, bunica-şi face cruce, / Împarte-
ncet câte-un sărut şi-n pat mezina-şi duce. / Cu nasu-i cârn, lipit de geam, 
Alin mai vrea să spere / Că-n noaptea magică din an, chiar şi tristeţea 
piere”. 
 Aidoma „Fetiţei cu chibrituri” a povestitorului Hans Christian 
Andersen, personajul Georgetei Oană, un băieţel, priveşte la conacul unde, 
toate luminile s-au aprins, e sărbătoare, e Naşterea Pruncului Iisus, dar nu 
toată lumea se poate bucura de această sărbătoare, din nefericire. Cu toate 
acestea, zâmbetul doboară lacrima şi sufletul de copil rămâne uimit în faţa 
misterului creştin al Naşterii Sfinte şi se luminează a plâns:  „Luminile 
clipesc pe rând şi-n taină renăscută, / În ochişori nevinovaţi, nedumerirea-i 
mută; / Revarsă bradul din vecini durere şipotindă,                 
Să fie darul de Crăciun doar viscolul din tindă? // Priveşte spre conac, tăcut 
şi-o lacrimă-i îngheaţă, / Căldura sfântă de Ajun i-o sparge-n flori de 
gheaţă. / Înfometat, aşa cum e, frustrarea îl doboară, / Căci în conacul din 
vecini miroase-a scorţişoară. //   Lumini şi umbre-i curg pe chip şi noaptea e 
târzie, / În buze ninse de dureri colinda e pustie. / Toţi frăţiorii-au adormit, 
nu-i nimeni să îl vadă / Cum degetu-i, schiţând un brad, arată înspre stradă. 
// În casă, frigul e stăpân, pe masă-i sărăcie,  / E iarnă-n suflet de copil, nu-
s îngeri... nu-i magie...” (E lacrimă şi zâmbet). 
 Sensibilitatea poetei aici, îşi spune cuvântul hotărâtor şi ne invită şi pe 
noi să luăm atitudine. 
 Aceasta ar putea fi una din poveştile în versuri despre copiii de ieri, de 
azi şi, fără doar şi poate, de mâine. 
 Se ştie că poezia poate sluji drept veşmânt, acoperământ, scut şi chiar 
armă de apărare. Refugiat în „Catedrala poeziei” – cel ce-o cultivă îşi poate 
regăsi liniştea. „Sângerează orizontul sub o áripă de vultur / Şi-n lumina 
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despletită, de tristeţe pasu-mi scutur.  / Pe arcada înserării urc spre noaptea 
nesfârşită /  Şi privind spre ţărmul vieţii, albul foii mă incită. // Ostoind a 
nopţii foame, ard în setea de lumină, / Trag cortina izvodirii peste clipa 
filistină. / Catedrala poeziei mi-e lăcaşul de nuntire, / În izvoarele tăcerii 
glăsui-voi în neştire... // Îmblânzind rebela clipă, gândurile-mi dau năvală, / 
Eu, slujind mereu cuvântul, fi-voi versului vestală.” (Catedrala Poeziei).    
 Să intrăm şi noi, cu pas uşor în Catedrala Poeziei, să nu speriem 
îngerii cuvântului. Aici vom găsi şi ne vom regăsi, pacea inimii, odihna, 
frumuseţea, candoarea dintâi, încrederea în oameni şi în noi înşine. 
 Dar mai presus de toate, îl vom găsi pe Dumnezeu care locuieşte aici 
şi se bucură atunci când e vizitat de oameni. 
 Există clipe – în mijlocul durerii celei mai cumplite, însă când poeta e 
conştientă că: „Luna mă ia de mână, o stea mă ghidează. // O umbră de 
gând mai adie, / încerc să mă sprijin de timpul ce fuge, / alunec / şi dispar la 
ţărmul singurătăţii, de nimeni ştiut”  (Gânduri bizare).   
 Dar există şi momente  când: „oftează clipa într-un prezent / ce-mi e 
deja trecut, / spaime de neînţeles mă inundă, / cuvântul mă sperie / şi-n 
fiecare literă aud cum plâng poeţii” (Gol). 
 Urcarea muntelui, (a Olimpului, în speţă) – este pentru poetă, o temă 
recurentă, ea simbolizează ascensiunea spre culmile desăvârşirii artistice şi e 
cu atât mai dificilă, cu cât e conştientizată. Dar fiind un caracter luptător, ea 
nu abandonează urcuşul şi aidoma unui alpinist căruia i s-a slăbit coarda, 
găseşte alte modalităţi de ascensiune, de prindere de colţul de stâncă golaş 
care ar putea-o apropia de pisc. 
 Legată de vatra strămoşească, de ţărâna satului bătătorită de tălpile de 
copil, poeta aude ca un ecou, străbuna chemare iscată parcă din somnul 
pământului, trezindu-i fiori primăvăratici în suflet, şi, ca dusă de un vânt, se 
pleacă şi sărută glia, aşa cum odinioară, făceau ţăranii când ajungeau pe 
ţarină, la arat ori la semănat. Este o dovadă de recunoaştere şi recunoştinţă 
pentru faptul că-i aparţine trup şi suflet acestui meleag pe care nu l-a uitat 
niciodată. Ici şi colo, poeta scoate la iveală gânduri aforistice convertite în 
vers. Creaţia înseamnă pentru ea dor şi sfârtecare-n cuvinte. 
 În cea de a treia secvenţă, orizontul se luminează din nou şi « Lumina 
speranţei » pătrunde prin ferestrele sufleteşti cu toată puterea ei de renaştere. 
E vorba de un grupaj destul de consistent de poeme spirituale, în care dorinţa 
de Înalt este firul care o străbate pe autoare. 
 Toate aceste poeme sunt tulburătoare. Iată un exemplu : « În seri 
pictate-n rugă, prin umbrele ascete, / Se mistuie lumina cu gust de violete; / 
Ce dulce e uitarea, când somnul curge-n vene / Şi-apropie de vise trăiri 
nepământene! // În linişti tremurânde îmbracă cerul bruma / Şi-n limpezimi 
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divine aud cum plânge huma.  / Ce dulce este clipa ce-n somn mi Te aduce / 
Şi cu lumini destramă tristeţile caduce. //                         Ca fluturii 
credinţei, în zboruri solitare, / Îşi uită gândul trupul pe ruguri de-nchinare;  
/ Când fibra nu mai doare şi luna bate-n brume, / Aud cântarea sfântă de 
dincolo de lume” (Ce dulce e uitarea!)       
 Sunt poeme însă, care zugrăvesc Patima Mântuitorului şi care 
depăşesc graniţa durerii, fiind de-a dreptul cutremurătoare prin intensitatea 
sentimentelor pe care le transmit. Rar atâta fior liric şi atâta cutremurare ca 
în aceste versuri : « Clipa tace ţintuită…:Roşie hlamidă cade, biciul sfarmă 
carne sfântă, / Pângărita mână, crudă, fierul rece îl împlântă. / Freamătă 
mulţimea toată, cu smerenie sau ură, / Unii strigă bucuria, alţii plâng 
neagra tortură. // Ţipă-n temniţă izvorul, se despică piatra-n lacrimi, / 
Lunecând cu-nfiorare peste clipa grea de patimi. / Se frământă Universul, 
deschizându-se morminte, / Necredinţa-n spini se frânge peste albe 
oseminte. // Truda veacului se-aprinde şi păcatul îl despică, / Arde mâna 
morţii care peste cruce se ridică. / În pocalul biruinţei, plânsu-nsângerat 
coboară / Şi în ceasul nemuririi, grija lumii se strecoară. // Ţipă fieru-ncins 
în rană… clipa tace ţintuită, / Duh desculţ încet se cerne peste lumea 
împietrită; / Se cutremură Golgota, piatra murmură o rugă, / Iar durerea ce 
tot urcă norii răzvrătiţi subjugă. // De cruzime ne-nţeleasă şi tâlharul se-
nspăimântă, / Ridicând privirea-n ceruri, vede îngerii cum cântă…/ Şi sub 
zarea sfârtecată, sub privire pironită, / Lancea tremură în sânge lângă 
crucea istovită”.  
 În aceste din urmă versuri spirituale, răzbate liniştea din adâncuri, 
tulburarea, durerea au trecut ca un vânt rău şi acum se instalează pacea 
spiritului, semn că omul l-a aflat în cele din urmă pe Dumnezeu. Lumina 
speranţei inundă şi te trezeşti că „bei liniştea din gânduri” –aşa cum afirmă 
autoarea. 
 În poemul „Ridicaţi pe cel ce cade!” – poeta şi-a propus un fel de 
Decalog pe care îl expune semenilor ei, dând materne poveţe pe care orice 
creştin trebuie să le transpună în faptă: „ Ridicaţi pe cel ce cade! Nu iluzie-n 
credinţă, doar fior ce arde-n suflet / Ar putea strivi durerea, ar putea sădi 
speranţă, / Ar aprinde adevărul, întărind voinţa-n umblet, / Răsădind lumini 
in inimi ce-s lipsite de culanţă. // Nu tăcerea poate stinge rătăcirile imune, / 
Frământările sterile din cotloane urgisite. / Căutaţi în voi Cuvântul, 
limpeziţi în rugăciune / Vâlvătăi în tânguire printre ruguri asfinţite. // 
Străbătând apuse luturi către-altarul nefiinţei, / Încercaţi în noapte zborul, 
renăscând în voi iubirea! / Coborâţi cât se mai poate de pe soclul neputinţei 
/ Şi-n hieratică simţire şti-veţi zborului menirea! // Preschimbaţi pârloaga-n 
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floare, tina-n rouă de camelii, / Ningeţi cu iubire-n oameni, dăruiţi fără 
crispare! / Curăţaţi de patimi clipa şi de truda îndoielii / Şi-n blândeţea 
cugetării veţi urca fără-ncetare. // Nu ranchiuna mulţumeşte, nu venalu’ 
naşte pace, / Peste gândurile sterpe aşezaţi rodire dreaptă! / Ridicaţi pe cel 
ce cade - chiar de-ncearcă să atace - / Şi, urcând înspre lumină, câştigaţi 
doar câte-o treaptă”. 
 Autoarea a dovedit cunoaşterea temeinică a adevărului evanghelic şi a 
simţit chemarea de a răspunde cu puterile proprii la asceastă chemare. 
 În curgerea fugară a vieţii, spre „armoniile stelare” cartea Georgetei 
Muscă-Oană „Vibrând pe clape de lumină” – constituie un semn miraculos 
că sufletul omului poate fi recâştigat şi ajuns prin puritate şi frumuseţe, la 
fericirea veşnică, pentru că, spune autoarea: „E timp de regăsire, de a iubi 
divin”.  Ceea ce nu e deloc de neglijat. 
 
 
17 august 2011  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 188

 
 

 
 

COSTICĂ CHIHAIA, MONOGRAFIE. DOUĂZECI DE ANI DE 
EXISTENŢĂ A UNIUNII JUDEŢENE A PENSIONARILOR  DIN 

GALAŢI, EDITURA SINTEZE, 2011 
 

 
 Iniţiativa de a edita o monografie a Uniunii Judeţene a Pensionarilor 
din Galaţi, a întrunit nenumărate sufragii din partea, nu numai a celor 
implicaţi direct în această activitate, dar şi de la numeroşii simpatizanţi ai 
Uniunii, care-şi manifestă, de fiecare dată adeziunea faţă de manifestările 
acestui Forum al Seniorilor gălăţeni, la împlinirea rotundei cifre de două 
decenii de la înfiinţare. 
 Astfel, sub auspicii favorabile, cartea s-a concretizat puţin câte puţin, 
graţie aptitudinilor scriitoriceşti dar şi bunăvoinţei  şi muncii asidue a 
Preşedintelui ei, domnul Costică Chihaia, care a purces la un drum, deloc 
facil, în realizarea acestui deziderat, care să marcheze Jubileul din toamna 
acestui an. 
 Dragostea de oameni ia adeseori chipul unui devotament şi al unui 
altruism cum rareori se mai poate întâlni într-o societate pragmatică, al cărei 
principal scop este câştigul sub orice formă. S-a dovedit însă, că există 
persoane care nu-şi precupeţesc eforturile şi timpul pentru a se pune în 
slujba semenilor şi aceasta, fără recompense materiale, ci doar din spirit 
caritativ, creştinesc, aşa cum ne învaţă Iisus Hristos în pildele Sale: „Atunci 
Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui 
meu, de moşteniţi împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. 
Căci am fost flămând şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de 
băut; am fost străin şi M-aţi primit; am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost 
bolnav şi aţi venit să mă vedeţi; am fost în închisoare şi aţi venit pe la 
mine.” Atunci cei drepţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi 
flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau, fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai 
băut? Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am 
îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în închisoare şi am venit p la 
Tine?” Şi răspunzând, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că ori de 
câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi ai 
Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” (Matei, 25, 34-40).  
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 A fost nevoie de multă documentaţie, o muncă migăloasă de  artizan, 
pentru a sintetiza, din prodigioasa muncă depusă în aceşti ani, momentele şi 
punctele cheie ale acestui inimos colectiv care alcătuieşte Uniunea. 
 Nu e puţin lucru să răscoleşti arhivele strânse în douăzeci de ani şi să 
pui cap la cap documentaţia. Şi totuşi, acest lucru a fost întreprins cu 
discernământ şi pricepere pentru ca monografia să-şi contureze conţinutul. 
Este un efort remarcabil pe care doar devotamentul autorului pentru cauza 
pensionarilor îl putea realiza. Şi acest efort a fost încununat în chip fericit 
prin realizarea monografiei de faţă. 
 Contribuţii personale ori colective, toate se reflectă în acţiuni concrete 
care au avut loc de-a lungul anilor, devenite tradiţie şi  care, acum, constituie 
un palmares notabil pentru întreaga Uniune. 
 Desigur, firul roşu l-a constituit grija permanentă a conducerii, pentru 
soarta pensionarilor, nu numai cei gălăţeni, dar, a tuturor care poartă numele 
de vârstnic român. De notat că, facilităţile create pentru pensionari se 
oglindesc şi în activitatea celor care nu au ieşit însă la pensie, ba mai mult, şi 
în activitatea celor tineri şi foarte tineri. Şi aici ne referim la demersurile 
permanente pentru mărirea punctului de pensie, pentru câştigarea unor 
drepturi legitime în favoarea celor vârstnici, dar şi pentru diminuarea 
efectului singurătăţii şi slăbiciunii datorate vârstei, pentru cei care ies la 
pensie şi se simt dintru început, dezorientaţi. Aceştia au fost invitaţi să-şi 
petreacă ore agreabile împreună, fie la spectacole, în excursii, în organizarea 
unor Zile şi Sărbători tradiţionale, cum au fost: Ziua Mărţişorului, 
Revelionul Seniorilor, Sărbătorile Pascale, Sărbătorile de iarnă, Ziua 
Mondială a Persoanelor Vârstnice, comemorări şi omagieri ale unor 
personalităţi, prilej cu care s-au organizat tombole, acţiuni caritative şi 
manifestări artistice la Teatrele din localitate. 
 Sentimentul de solidaritate umană   manifestat de Uniune, în 
problemele grave cu care se confruntă pensionarii: pensii modice, impozite 
şi taxe mari, care fac aproape imposibilă supravieţuirea, sănătate şubrezită, 
singurătate, nevoi casnice, neputinţă, i-au făcut pe vârstnici să dobândească 
o încredere deplină în Uniunea Judeţeană a Pensionarilor şi să se adreseze 
aici, ori de câte ori se simt prejudiciaţi în vreun fel sau altul. 
 Nu o dată, Comisia de femei, a avut iniţiativa de a împărţi  daruri 
persoanelor feminine fără adăpost din Tiglina I. Nu o dată, Comitetul de 
conducere a adunat fonduri şi a împărţit ajutoare băneşti şi în alimente 
pensionarilor  defavorizaţi  care au pensii mai mici decât pensia medie pe 
economie. Nu o dată, Uniunea s-a îngrijit de sănătatea vârstnicilor, împreună 
cu forurile cu care colaborează: Casa Judeţeană de Pensii, Ministerul Muncii 
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şi Prevederilor Sociale şi alte organizaţii neguvernamentale, trimiţându-i la 
tratament ori facilitându-le obţinerea de medicamente. 
 O dovadă peremptorie a grijii necontenite pentru soarta  vârstnicilor, 
este şi faptul că Uniunea nu a stat cu mâinile în sân când a fost vorba de 
apărarea drepturilor pensionarilor, şi, atunci când a fost cazul, reprezentanţii 
ei s-au deplasat la Bucureşti şi au cerut audienţă la Preşedinte, au demonstrat 
în faţa Palatului Parlamentului, şi-au pus timpul, efortul, banii şi chiar viaţa 
în slujba pensionarilor care sunt o categorie defavorizată a societăţii şi nu are 
cine să le reprezinte interesele. Ori, latura juridică şi catitativă a activităţii 
Uniunii s-ai făcut simţite din plin, ceea ce a sporit încrederea pensionarilor 
în reprezentanţii lor. Nu trebuie trecut cu vederea faptul că, pensionarii din 
Galaţi, de la Uniune, la recentele măsuri de austeritate luate de Guvern şi 
Preşedinţie, au militat efectiv, la Bucureşti pentru a-i determina pe 
guvernanţi să renunţe la tăierea pensiilor cu un procent de 15 %, aşa cum se 
propusese iniţial. Fără glasul ferm şi plin de demnitate al pensionarilor 
gălăţeni, în frunte cu preşedintele lor, soarta pensionarilor din România ar fi 
fost prejudiciată, răpindu-li-se un drept deja câştigat într-o viaţă de muncă 
cinstită şi plătit lunar vreme de câteva decenii. 
 Subliniem acest lucru întrucât s-a dovedit că acest Forum are un 
cuvânt greu de spus în peisajul  politic şi economic al ţării, atât prin 
ponderea numerică, dar şi prin fermitatea deciziilor şi manifestările sale. S-a 
demonstrat că, uniţi, ei constituie o forţă mobilizatoare covârşitoare care pot 
acţiona în orice circumstanţe pentru a-şi dobândi drepturile câştigate cu greu 
într-o viaţă. 
 Dar, pentru a acţiona în favoarea pensionarilor, trebuia să existe un 
cadru legal sub egida căruia să se poată întreprinde aceste acţiuni. Şi în cele 
din urmă s-a găsit acest cadru, sub forma şi titulatura Uniunii Judeţene a 
Pensionarilor. 
 În acelaşi timp, fapt demonstrat, această categorie de populaţie se 
remarcă permanent printr-o demnitate deosebită şi un caracter care nu se 
abate de la linia morală deprinsă în întreaga viaţă, precum şi un axis moral 
cât se poate de vertical.  Persoanele vârstnice sunt poate, dintre toate 
categoriile de vârstă, cele pe care te poţi bizui cel mai mult, pentru experinţa 
lor vastă acumulată, pentru seriozitate, forţă creatoare, bunătate şi 
generozitate duse până la sacrificiu. De aceea, ele trebuie respectate şi 
onorate, aşa cum merită. De aceea, poporul român a sintetizat în mod genial 
aceste trăsături de caracter ale bătrânilor în creaţia populară, spunând despre 
aceştia într-un proverb remarcabil: „Cine nu are un bătrân, să-şi cumpere, iar 
cine are, să-l preţuiască”. A preţui un om vârstnic este şi o dovadă a unei 
trăsături morale de caracter şi a unei buni creşteri  pe care fiecare dintre noi 
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trebuie, nu numai s-o proclame verbal sau în scris, dar şi să o pună în 
practică. Cine nu dovedeşte înţelegere şi îngăduinţă faţă de vârsta a treia, 
este din punct de vedere psihic şi moral, un infirm. De aceea, toat eforturile 
celor mai tineri trebuie concentrate, pe lângă educaţia tinerei generaţii şi 
respectarea generaţiei vârstnicilor. E de neconceput cum, unii copii îşi 
abandonează părinţii ajunşi la vârsta neputinţelor şi a vulnerabilităţii fizice, 
în instituţii sociale, lăsând pe seama altora îngrijirea lor. Mai mult, ei „uită” 
că aceşti bătrâni i-au adus pe lume şi le-au oferit ceea ce au avut ei mai bun 
şi nu-i vizitează cu lunile sau cu anii. E o atitudine de neiertat. 
 Vremurile tulburi  şi nesigure pe care le traversăm, au demonstrat cu 
prisosinţă necesitatea existenţei unui Forum care să conducă, să coordoneze 
şi să îndrume această forţă uriaşă pe care o alcătuiesc pensionarii din 
România. 
 Uniunea Judeţeană a Pensionarilor din Galaţi, după un drum destul de 
anevoios de 20 de ani, în care a înregistrat rezultate remarcabile, a devenit o 
astfel de platformă solidă pentru rezolvarea problemelor persoanelor 
vârstnice, la care pensionarii pot apela cu încredere în orice moment, cu 
siguranţa că vocea lor va fi ascultată.  
 Există o prejudecată care, în ultimii ani s-a manifestat cu pregnanţă: 
tot ceea ce e vechi – nu mai e de folos şi ca atare, trebuie dărâmat, schimbat, 
ras de pe faţa pământului. Această greşeală au făcut-o şi regimurile trecute 
care au făcut tabula rasa, cu tot ceea ce exista deja, rod al muncii asidue a 
înaintaşilor. S-a dovedit însă, cu prisosinţă, că, tot ce s-a construit în regimul 
trecut, a avut baze solide şi, dacă oamenii  ajunşi la putere ar fi avut  
înţelepciunea să păstreze ceea ce e vechi şi să construiască pe aceste temelii 
trainice lucruri noi, în loc să le dărâme, situaţia României ar fi alta la ora 
actuală. 
 Nu trebuie  de asemenea uitat că, datorită unui grup de oameni 
inimoşi, de bună credinţă şi cu spirit organizatoric, care au pus interesele 
vârstnicilor deasupra intereselor proprii, această Uniune s-a pus pe picioare 
în primii ani, iar apoi s-a structurat ca să ajungă la formula de astăzi. E vorba 
de o muncă de două decenii care nu poate fi ignorată şi nici contestată de 
nimeni pentru că grăieşte de la sine, prin rezultatele şi roadele care se văd. 
Aceşti oameni pot fi numiţi, cu adevărat ctitori ai acestui edificiu spiritual 
care se numeşte Uniunea Judeţeană a Pensionarilor. A şti să câştigi 
încrederea oamenilor pentru ca aceştia să-ţi acorde pregogativele de 
conducător, este mai degrabă un har decât o însuşire. Şi acest har este pe 
deplin justificat, având în vedere că, principala componentă a muncii la 
Uniunea Judeţeană a Pensionarilor este munca de la om la om, apropierea de 
ei şi întrajutorarea cu toate mijloacele existente, dar şi cu o mare doză de 
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dăruire pe care nu mulţi o posedă. De asemenea, capacitatea de a dialoga 
deschis şi fără ascunzişuri este o mare calitate pe care autorul lucrării, 
Costică Chihaia a dovedit-o pe deplin. 
 Atent şi chibzuit structurată, lucrarea beneficiază la început de un 
scurt istoric al Uniunii, de la înfiinţare, apoi, pe drumul dezvoltării numerice 
şi valorice, până a devenit ceea ce este astăzi: o organizaţie puternică, fermă, 
cu un nume deja dobândit prin munca şi rezultatele sale. 
 Autorul posedă o capacitate de sinteză şi  putere de obiectivare 
uimitoare în redarea informaţiilor, pe care le încheagă cu liantul  stilului său 
concis şi sobru, dar în acelaşi timp, limpede şi clar, dovadă a unei 
concentrări maxime. Ca un bun strateg care-şi alcătuieşte mai întâi un plan 
minuţios, el urmăreşte evenimentele cu ochiul ager al cronicarului şi nu 
ocoleşte fazele mai puţin reuşite ale parcursului de-a lungul anilor, a 
Uniunii, pentru că n-ar sluji la nimic cosmetizarea adevărului. Fiind o 
lucrare documentară, toate aceste amănunte devin de importanţă majoră în 
redarea cu fidelitate a adevărului. 
 Bune ori mai puţin bune, momentele cheie ale existenţei Uniunii, sunt 
jalonate cu precizie, cronologic, cu trimiteri la documentele din arhivă,  de 
către autor.  
 
 
     ************** 
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UN DRUM INIŢIATIC CU UN SINGUR SENS 
 
ANDREI PAVEL, „TREPTE SPRE NICĂIERI”, volum în curs de apariţie 
 
 
 Sensul unic al lui „Nicăieri”. S-ar părea că spre el ne îndreptăm cu 
toţii dar puţini conştientizează acest fapt. Direcţia s-a pierdut pe parcurs. 
Paşii -  haotici – îl poartă pe muritor pe cărările vraişte, ale Sensului pierdut 
– ca să-l parafrazăm pe Marcel Proust. Ce vom găsi acolo? Greu de spus. 
Dacă un tânăr, cum e autorul de faţă, nu-şi găseşte drumul, este oare el 
vinovat? Nu cumva noi, care trebuie să-i netezim aerul spre zborul înalt 
care-l aşteaptă?  
 O societate care nu oferă nimic fiilor ei, decât ciorchini de dezamăgiri, 
angoasă, anxietate, drumuri barate cu sârmă-nghimpată, ziduri de 
neescaladat, case fără ferestre. Pe unde să mai intre soarele? 
 Astfel de impresie îţi fac rândurile cărţii de faţă, chiar din titlu.  Destul 
de apăsător. Aproape dezolant pentru tineri ca şi pentru vârstnici – mesajul.  
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 Şi totuşi, scânteia de har trebuie supusă suflării de Duh pentru a să se 
reaprindă. Focul sacru nu se aprinde cu amnar şi cu iască. El vine de sus, din 
Înalt şi trebuie întreţinut, cu preţul arderii de sine. 
 Un tânăr a cărui ardere de sine înseamnă artă. Cultură. Sensibilitate. 
Ardere de tot. Altarul sacru al Artei nu îngăduie jumătăţi de măsură. 
 Spre luminiţa de la capătul tunelului au vorbit mulţi. Dar câţi au găsit-
o? În căutarea ei a pornit şi autorul de faţă. Destul de timid. Paşii i se 
împleticesc la fiecare piatră. Şi totuşi, va ajunge. În luminişul iubirii. Al 
încrederii de sine, al speranţei. 
 Cartea nepăsării – e prima secvenţă, primul popas, prima staţiune pe 
Calea Crucii. Ea ne arată limpede, prin săgeţi, indicatoare şi semne magice, 
„Calea spre tine”. Spre El, spre sine? Cert e că poetul caută. Se caută, se 
îndreaptă spre, chiar dacă are în faţă „un drum fără intrări, fără ieşiri”. 
 E mai degrabă o introspecţie, o călătorie iniţiatică spre sine şi în sine, 
chiar dacă uneori nu va găsi lucruri mulţumitoare. Poate tocmai de aceea, ca 
să ia aminte. Ipostazele în care se află omul ar fi cam acestea: cum mă văd 
eu, cum mă privesc alţii. Cum mă priveşte Dumnezeu. Cei trei „eu” se 
intersectează necontenit şi îşi iau seva unul din celălalt. Cea mai importantă 
este însă, evident, privirea lui Dumnezeu asupra omului, pentru că de ea nu 
ne putem ascunde, cum se zice, „nici în gaură de şarpe”. 
Sunt oameni care se îndreaptă spre Dumenezeu mergând orbeşte, cu spatele. 
Însuşi poetul spune la un moment dat în „Grădina cu statui”: „Călcând cu 
pasul înapoi, tresar, / sub bolţi îmi sar strident scântei”. 

La momentul potrivit, Dumnezeu îi întoarce cu faţa. Şi atunci sensul 
lor devine unic. De întoarcere nu mai poate fi vorba întrucât, ceea ce au 
descoperit este cu totul altceva decât cunoaşterea de până atunci. E cu 
adevărat miraculos cum Dumnezeu îşi cheamă fiii, pe fiecare în alt fel. Dar 
cu aceeaşi chemare, irezistibilă. Profetul Zaharia a scris: „M-ai sedus 
Doamne şi m-am lăsat sedus. Ai fost mai mare decât mine şi m-ai 
biruit.” 

Andrei Pavel nu spune: eu neg calea spre tine, ci: „numai calea spre 
tine mă neagă” (Calea spre tine). Ori, altăoară: „iar tu-mi închizi ferestrele 
în cale” (Întunericul din felinar). 
De ce are poetul impresia că drumul spre Dumnezeu îi e potrivnic? Poate 
necesită căutări mai amănunţite, mai profunde. Dumnezeu nu neagă pe 
nimeni. Nici măcar pe aceia care Îl hulesc. 
 Revenind la volumul de debut al tânărului autor Andrei Pavel, 
remarcăm o poezie cu un ritm susţinut, încărcată de sensibilitate, de 
substanţă, cu un conţinut variat şi o bogăţie metaforică aşa cum rar 
întâlneşti. Poezia nu este pentru Andrei Pavel o distracţie, o joacă, o pierdere 
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de vreme, ci o modalitate de exprimare a propriilor stări şi sentimente. 
Autorul şi-a făcut din Artă un Crez de la care nu se abate. Iată ce declară 
sentenţios în „Memorii”: „Atâţia ani sunt strecuraţi în clipă, / încât chiar 
timpul însuşi mă-nfioară / şi prea devreme peste noi coboară, / cu o bătaie 
de aripă. // Sordid e calmul aparent, stridente / sunt braţele-mi umplute de 
venin, / când mintea mea peniţă este spin / în sunete incipiente”. 
 De ce la Andrei Pavel  noaptea e neagră, prăpastia îl înfioară cu 
adâncimea ei, luminile se sting, liniştea e „crudă, moartă” chiar umbra îi 
este smulsă şi e azvârlit „într-o pădure de blesteme”?  
 Să fie oare vorba de un poet damnat? 

A doua secvenţă lirică, scrisă în aceeaşi tonalitate gravă şi meditativă 
este intitulată „Trepte spre nicăieri” şi este parcă o rezumare a celor scrise 
până atunci. De data aceasta, treptele sunt de sticlă, se sparg la prima 
atingere, „reverberând sonor” – poate asurzitor, aşa încât urcarea pare 
imposibilă. În „Trepte de sticlă” – poetul se autodefineşte: „Spărgându-se-n 
pereţi, reverberând sonor / e glasul meu ce-nfige ca un cui / singurătatea 
grădinii cu statui. / Rămân al nimănui şi-al tuturor”. 
 Cu adevărat, poetul este al nimănui şi al tuturor, în sintonie cu versul 
stănescian: „Poetul ca şi soldatul / nu are viaţă personală. Viaţa lui 
personală e praf şi pulbere”. 
 Aceeaşi stranietate, aceeaşi apăsare,  aceeaşi angoasă tulbure, un fel 
de mal-de-vivre, într-un veac bolnav de nepăsare, par să spargă „cu degetul 
îndoielii”  ferestrele turnului în care s-a refugiat de lume poetul, de fapt, 
fugind de sine însuşi. Şi pentru că „vidul absoarbe/ calea de întoarcere”  - 
poetul e conştient că: „ne trezim pierduţi / în propria lume”. (Trepte spre 
nicăieri). Culoarea neagră predomină. El scrie cu petale negre, stindardul 
este negru, coviltirul căruţei care merge spre nicăieri – negru şi el, ţărmul 
este gol, abrupt şi pustiu, „Arborii au picioarele rupte / în dislocări de lut”. 
 Într-un asemenea univers posomorât, poetul spune: „mi-e teamă să 
calc / sau să mă întorc // (...) // Mă aşez pe aceleaşi stânci, / privesc în larg / 
şi caut umbra fericirii / ce nu se mai întoarce. // Iau o piatră, o arunc în apă. 
/ Simt în nisip / cum mă afund mai adânc”. Până şi cerul „ca un stindard 
negru / se scutură…”(Trepte spre nicăieri). 
 Ce aspre răni, ce patimi grele îl asupresc pe poet, ce gust amar îi 
stăruie pe buze, astfel încât, totul în jur să îi pară ca unui nou Eccleziast, 
„Deşertăciune”: E plin de gol, deşertăciune / un ritm scăldat în ironii, / abis 
de false agonii / arzând în umbre de tăciune”. 
 O altă secţiune poetică este intitulată „Mănunchiul de idei” şi de fapt, 
cuprinde un mănunchi de imagini „când umbrele atacă amurgul sângeriu”, 
pe care autorul le vede într-un „extaz cumplit, ca-ntr-un cortegiu funerar”. 
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 În aceste viziuni stranii, aproape baudelaire-iene, glasul devine amar, 
liniştea e cruntă şi sihastrele şoapte îi par poetului mâhnite. El simte: „vântul 
turbat cum sună a moarte/ şi nici nu îmi lasă cenuşa măcar.”  
 Andrei Pavel este un poet nocturn, selenar. Pentru el, chiar şi „Soarele 
e înecat în noapte” iar „gândurile îi curg şiroaie” (Nocturn). 
 Alt subcapitol este numit de autor: „Răstălmăciri” şi el începe cu o 
viziune a unui şirag de „Trepte sistematice: „Gânditorul din spatele / 
gândurilor ce nasc gânduri, / veghează în lumina / unei lumânări / asupra 
unor suflete / ce în spirală / tot urcă şi coboară scări”. În acest grupaj, în 
sfârşit, negura se împrăştie şi se face dimineaţă: „Un covor pictat / cu 
iarbă, proaspăt tăiată, / mângâie orizontul / înţepat de arbori solitari. / 
Amurgul e uitat / în dimineaţa luminată, / de mastodontul / legat în strugurii 
amari”. Dar pentru puţină vreme pentru că, sub norul ascunde totul în aburul 
său dens şi “Toate-s văzute prin nimic / şi nimic este totul”. (Nimic pretins a 
fi).  Aceeaşi idee veterotestamentară a Eccleziastului domină imaginile, 
gândurile şi cuvintele. Poetul încearcă din răsputeri o “Reîntregire” a 
sinelui: „Dacă sunt reunit / încerc să mă arunc, / din marginea abisului / 
rotit de carusel. /  Rostogolirile / mă înfăşoară şi mă cuprind, / de jur 
împrejur./ Reîntregit, / sunt iarăşi cub.” 
 Şi nu ştiu de ce, îmi vin în minte versurile stănesciene din „Lecţia 
despre cub”: „Ce cub perfect ar fi fost acesta/ dacă n-ar fi avut / un colţ 
sfărâmat”. 
 În truda de a regăsi „spectrele rătăcite / ale ideii”,  Andrei Pavel 
recurge (prin arta sa, în primul rând) la curentul impresionist, pe care-l 
adaptează propriului stil: „Impresii-cadavru / zac în descompunere / prin 
deşertul de sticlă. / Dar ce e mai trist, / e că în ele trăiesc oameni” 
(Impresionism). Andrei Pavel este conştient de starea în care sunt siliţi să-şi 
desăvârşească creaţiile tinerii într-o societate predominată de valori 
materiale, în care sufletul e înghesuit în cutiuţe ferecate cu zeci de lăcate: 
„Acum, e vremea vieţilor paralele; / trăim repede. Aşadar, murim tineri. / 
Suntem spectatori în turn de fildeş, / prinşi în reţeaua secundei relative. / Azi 
suntem cine vrem sa fim- deci oricine / ne poate fi pereche şi uneori, / sub 
maşti atent lucrate / imaginăm rând după rând un alt ‘eu’, un nou ‘tu’. / Mii 
de cuvinte mor, încrucişate în eter; / într-o lume etern disfuncţională, în 
dans / se apropie oameni fără chip / aşa cum în vechime, plecau ţăranii la 
coasă.”(Purgativ modern). 
 Ce mai rămâne, în acest vacarm decât „Cioburi de amintiri” pe care 
poetul trebuie să le aşeze ca-ntr-un joc de puzzle, astfel încât să întregească 
imaginea genuină de la începuturi? 
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Asonanţe, rime facile, nedelicateţi stilistice (la care va trebui să 
lucreze mai atent), învălmăşiri de idei, stângăcii inerente de ritm, locuri 
comune se găsesc pretutindeni: albastrul nopţii, aripa tristeţii, zorii se 
destramă, marginile orizontului, sorţii-nopţii, gheaţă stelară, fruct copt, ochii 
mei pustii, tumultul nopţii, străzi pustii, lacrima ploii, fior al privirii, oglindă 
răsfrântă,  spartă-nespartă,  ş.a. 
 Nici America, nici Europa, nici alt continent nu a descoperit într-o 
clipă Andrei Pavel. E nevoie de răbdare, exerciţiu şi veghe. Şi extrem de 
multă muncă, dăruire, ardere-de-tot. Nimeni nu a devenit poet  de la primele 
încercări. Unele poeme par simple jocuri naive. Spiritul ludic e prezent 
pretutindeni, dar e umbrit de pesimism şi de angoasa omului căruia nu i s-a 
dat şansa încă, să arate lumii ceea ce poate. 

Dar şi idei originale şi imagini superbe: „dincolo de copaci / sufletul 
tău se vede cu mult, mult mai bine” (Dincolo). Sau: „Mi-am privit 
picioarele / şi am văzut vârfurile lor / peste muchia timpului. // Am rămas 
acolo multă vreme, / înainte să păşesc îndărăt. (Decizie). 
          O altă idee remarcabilă se află în poemul: „Frântură”: „Urcând o 
scară pe-ntuneric, / simt o treaptă cum se sparge-n cioburi / şi-mi amintesc 
cum în lumina zilei / nu se deosebea de celelalte cu nimic”. 

O poezie foarte reuşită este „Renaştere”, drept pentru care ne-am 
îngăduit s-o cităm integral: „Irisul se ascunde în spatele ochilor / şi din 
întuneric se vor ivi lucrurile  / în adevarata lor lumină, / curate, fără umbre, 
cu sufletul nepângărit / şi să vezi ce bine este să nu simţi nici o vină / şi nici 
o remuşcare să nu îţi rătăcească, / printre mormanele de trecut, / lovind 
pereţii negri să te doară. / Speranţele deşarte vor fi  / ca zborul fără margini 
al unei păsări reci, / scuturându-ţi tulpina de podurile  / mâncate de rugină 
incendiară. / Nu îţi lăsa frumuseţea să se zbată / între pereţii goi ai unei 
camere triste şi întunecate, / aprinde focul sfânt cojit de vechi extaze / fără 
să-ţi ardă ochii, să goneşti. / Ce sălbatic poate fi un vis  / şi ce sentimente 
ţâşnesc într-una, / de-un singur lucru să ai însă teamă: / ai grijă să nu te 
rătăceşti…”  Autorul are şi versuri panseistice de genul: „Nimic”: 
Niciodată nimic nu e nimic…/ De cele mai multe ori, / nimic este totul”. 

Iată şi conştientizarea actului artistic, devenită crez literar: „Claritate 
transparentă: Sunt doar o pană / din aripa unei păsări / şi ştiu, / că nu pot 
zbura singur”. 

Iluzii spulberate, speranţe înnăbuşite, drum închis, senzaţia de 
neputinţă – iată cu ce este populat universul unui tânăr creator în condiţiile 
actuale. Cum să mai “trăieşti clipa” şi cum s-o opreşti, s-o prefaci în 
veşnicie? “Carpe diem: Calendarul cu zile nenumărate / stă nepăsător într-
un cui ruginit. / Atâtea suflete s-au pierdut căutând nemurirea / cu 
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nemurirea la uşă. / Ce ironic să nu ştii / să trăieşti clipa. / Sau nici măcar să 
nu o recunoşti”. 
 Iată şi câteva imagini proaspete: „Zenitul face legământ, / cântând 
într-o nălucă rătăcită, / cu vocea stingându-se în rotocoale de fum. / Neantul 
pândeşte apusul, / cu ghearele ascuţite în stânci / dar răsfrânte în 
peşteri”(Gheare). 
 Şi ca să fim în ton, dincolo de aceste mici stângăcii, în persoana lui 
Andrei Pavel se întrevede un talent autentic care, fixându-se mai mult spre 
centrul fiinţei sale, poate deveni un poet remarcabil, aşa cum spune el, să 
ajungă pe "Potecile învingătorilor », ceea ce îi dorim din toată inima. 
 
 
8 Septembrie – Naşterea Sfintei Fecioare Maria 
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PULSUL CETĂŢII  - REVISTE DE PRESTIGIU 

TECUCIUL LITERAR-ARTISTIC LA ANIVERSAR 

Este ştiut că numele unei reviste duce mai departe prestigiul locului 
unde şi-a făcut apariţia. De cinci ani, Tecuciul, municipiu recunoscut prin 
tradiţia sa cultural-artistică, s-a îmbogăţit cu o publicaţie care-i face cinste şi 
îl  propulsează printre oraşele cu o viaţă spirituală bogată şi variată. Nu e de 
mirare, aşadar, că o seamă de scriitori, poeţi, artişti plastici şi-au luat 
responsabilitatea de a onora paginile revistei cu creaţiile şi activităţile lor, 
lucru pe care-l aflăm din fiecare număr. Revista, în format A3, atrage, nu 
numai cititorii, dar şi pe toţi creatorii de frumos din ţară şi chiar din lume, 
atât prin conţinut cât şi prin aspectul grafic. Inima acestei reviste care 
pulsează o dată cu ea  - este poeta şi publicista Eleonora Stamate, o doamnă 
cu sufletul încăpător, cât o ţară. Ea a ştiut să focalizeze în jurul revistei un 
mănunchi de oameni de suflet care au pus umărul la înălţarea acestei cetăţi 
spirituale.  În faţa măreţiei şi a frumosului, omul comun se umple de azimi 
sufleteşti, se îmbogăţeşte, se edifică. Creatorii îşi adună  gândurile în cuvinte 
de duh, aşa cum se prefiră lumina-n ferestre, într-un aer de temeinicie. 

Arderea sufletească a tecucenilor şi-a găsit un cadru optim pentru 
afirmare. Cu atât mai mult cu cât, s-a dovedit că ei sunt iubitori de frumos şi 
păstrători de valori naturale, culturale şi spirituale, prin cel care a creat în 
mijlocul urbei – o oază de pace – un adevărat paradis al păsărilor, al florilor 
şi al pietrelor semipreţioase care contribuie la redarea sănătăţii oamenilor. Pe 
această cale, îi închin două micro-poeme în spirit nipon, pentru tot ce-a făcut 
în inima Tecuciului:  

 

 Veri tecucene – 
vitrini burduşite 
cu cristale de cuarţ. 
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Lacrimi de mină 
flori de cuvânt, papagali  
în Parcul Pazvante. 

Toate acestea întregesc imaginea unui oraş modern, curat şi în plină 
reînnoire, nu numai pentru clădiri, dar şi revigorare spirituală prin oamenii 
de cultură care au avut şansa de a se naşte aici. 

Am avut deosebita onoare de a fi, în mai multe rânduri, semnatara 
unor articole de critică ori grupaje de versuri în această prestigioasă 
publicaţie, care apare la Editura Eleonora sub egida Societăţii Culturale 
“Ştefan Petică”, având sprijinul substanţial al Primăriei Tecuci. 

 Am întâlnit aici colegi de condei, prieteni de duh, de Dumnezeu şi de 
Poezie. De câte ori mi s-a oferit şansa de a o răsfoi, am avut surprize 
încântătoare, întrucât în paginile ei am aflat noutăţi, nu numai din judeţ, din 
urbe, dar din toată lumea. Spiritualitatea orientală, occidentală, şi-au vădit 
valenţele, prin catrene, rubbayate, rondeluri, panseuri, pagini nemuritoare 
din literatura panseistică a lumii care întregeau în chip armonios aria 
tematică, într-o paletă diversă şi agreabilă. 

 Nume notorii ale culturii şi artei româneşti şi universale şi-au pus 
semnătura, exprimându-şi crezul artistic în paginile acestei publicaţii. 

 Dincolo de valoarea intrinsecă a fiecărui număr, pentru care felicităm 
colectivul redacţional şi în chip deosebit, pe doamna Eleonora Stamate, 
rămâne documentul istorico-literar care va fi înscris cu litere de aur în 
sufletele tecucenilor, dar şi ale cititorilor din alte zone geografice. 

 Îi dorim revistei – ZBOR  LUNG ŞI DREPT  SPRE ÎNALTELE 
CONSTELAŢII LIRICE CARE L-AR PUTEA PROPULSA PE 
MERIDIANELE LUMII! 

 La Mulţi Ani! Colectivului redacţional, semnatarilor articolelor şi 
poeziilor dar şi cititorilor setoşi de Frumos şi Lumină! 

7 sept. 2011 
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POEME ÎN FILIGRAN, SEMINŢE DE ROUĂ ÎN OGORUL 
SEMĂNĂTORULUI 

 
MARIA TIRENESCU, “CROCHIURI”, Editura SEMĂNĂTORUL, online, 

2011 
 
 
 Adevărată maestră a genului scurt de sorginte niponă, cu o 
impresionantă activitate în acest sens, Maria Tirenescu ne aduce în dar un 
foarte frumos volum de crochiuri, aşa cum le-a intitulat, de fapt, flash-uri 
picturale cu multe sugestii de interpretare, fără artificii şi preţiozităţi de 
limbaj, surprinzând în chip magistral natura în toată splendoarea ei, în 
contrapunere ori armonie perfectă, cu omul care o stăpâneşte. 
 Mărturisesc că pentru mine, acest grupaj de miniaturi reprezintă o 
adevărată revelaţie. Stenică şi cât se poate de confortabilă, invitând la 
meditaţie, la contemplaţie asupra imediatităţii din jur, micro-poemele 
respectă canoanele speciei tradiţionale, îngăduindu-şi totodată să aibă, o notă 
pregnantă de autentic. Cu alte cuvinte, Maria Tirenescu îşi îngăduie să aducă 
publicului cititor, specificul românesc într-o formă clasică de reprezentare a 
poeziei care se practică în Japonia ca mod de viaţă.  
 Aici e vorba, fără doar şi poate, de ochi exersat în delimitarea 
frumosului, şi de inspiraţia – de neînlocuit cu nimic – în acest gen de poezie 
tradiţională japoneză. Cât de gustat este un volum de haiku s-a dovedit cu 
prisosinţă, de-a lungul anilor, în nenumărate forme de manifestare: 
concursuri internaţionale şi naţionale, cluburi şi şcoli de haiku, antologii, 
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culegeri, volume de autor – ceea ce dovedeşte interesul – din ce în ce mai 
crescut – pentru astfel de reprezentări, în formă scurtissimă, mai mult sau 
mai puţin liberă, în trei sau în cinci versuri, pline de miez, substanţă şi 
inefabil, aşa cum sunt haikuul şi tanka, dar şi celelalte forme care s-au 
adaptat gustului de lectură. 
 Personal, cred că e cea mai plăcută şi mai interesantă formă de 
materializare a instantaneului de gând, îmbrăcat în formă literară. 
 În plus, e uşor de lecturat şi se ţine minte. 
 Volumul cu pricina începe cu un grupaj  liric intitulat „Semne de 
primăvară” – adevărate bijuterii spirituale, mărgăritare sufleteşti de atârnat 
direct pe inimă. Sunt atât de delicate şi parfumate încât îţi e teamă că, dacă le 
atingi, se pot spulbera. Cu toate acestea, nu poţi să nu remarci, frumuseţea şi 
prospeţimea imaginii pe care autoarea le-a adunat într-un bucheţel în care, 
numărul firişoarelor atinse de rouă nu contează, ci esenţa parfumului pe 
care-l degajă. Marea industrie de parfumuri ar trebui să ia aminte la aceste 
ingrediente care aduc boarea înmiresmată şi sporesc misterul. 
 Iată unul din exemple: 
    Susurul apei – 
    viorele brumate 
    lângă izvor 
 Ori: 
    Răsărit de soare – 
    păpădii înflorind 
    printre ruine 
 
 Din motive lesne de înţeles, n-am să intru în amănunt în analizarea 
tehnică a acestor mărgăritare. Îmi e de ajuns să le privesc şi să-mi închipui, 
cu ochii închişi că sunt acolo. De altfel, acesta e şi rostul acestor imagini-
blitz, să te poarte cu gândul şi inima, într-o lume în care nu există conflicte, 
polemici, invidii, interese de clan, ierarhii. Fiecare autor este „primul dintre 
egali”, soarele răsărind la fel  pentru toţi. Poate de aceea prefer acest gen 
democratic de manifestare lirică, pentru că n-am întâlnit la autori, sentimente 
potrivnice. Impresia mea este de pozitivitate, bunăvoinţă şi admiraţie 
reciprocă.  
 Deşi uneori reflectă adevăruri crude ale zilei, modalitatea de a le 
expune este de aşa manieră încât, chiar şi cea mai mare nenorocire, devine 
suportabilă. E vorba, oare, de o îmblânzire a spiritului într-o vreme 
neprielnică poeziei? Cred că da. În oceanul de pornografie, de 
superficialitate şi de ignoranţă, ba chiar de ignorare a celor mai elementare 
norme de ortografie, oaza de poezie, de curăţenie şi frumuseţe ale acestor 
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versuri sunt dovada că bunul simţ, morala şi conduita tradiţională moştenită 
ale  românului  vor triumfa. 
 De ce nu mai scrie românul doine, balade, imnuri, ode? Creativitatea 
populară a secat? Nu. E doar ignorată, înnăbuşită, sugrumată de valurile de 
kitsch şi vulgaritate care tind să înăbuşe  izvoarele. Şi totuşi, izvoarele nu pot 
fi astupate. Ele vor izbucni, cu şi mai multă forţă în alte locuri, fie şi printre 
stânci, fie şi printre dune, în pustiu. 
 Un regal de poezie autentică în volumul „Crochiuri” al Mariei 
Tirenescu. Temele sunt variate şi păstrează regulile adevăratului  haijin. 
 Mister, culoare, inefabil, un acut spirit de observaţie, putere de 
sugestie, în doar câteva cuvinte, mai precis în 17 silabe, ori chiar mai puţin. 
Poeme în filigran, adevărate seminţe în ogorul Semănătorului. Cultivatoarea 
este o doamnă a frumosului, o îmblânzitoare cu suflet curat, deschis, care, cu 
dulceaţa mierei aurii, sănătoase şi dătătoare de puteri nebănuite. 
 În plus, versurile au o anumită gingăşie şi eleganţă, pe care, doar o 
femeie adevărată le pot conferi. Faptul că Maria Tirenescu ştie să asocieze în 
chip liric, viaţa cu moartea, că, printre ruine ori în mijlocul cimitirului ea 
plasează, fie cântecul unei privighetori, fie un ciorchine de liliac,  fie o floare 
firavă, fie lătratul unui câine, care înseamnă mişcare, viaţă, înviere, este 
dovada meditaţiei filozofice asupra acestor teme fundamentale, şi nu doar 
imagini frumoase. În felul acesta, până şi moartea se îmblânzeşte. Este o 
conduită creştină de inspiraţie franciscană. Se ştie că Seraficul Francisc a 
scris un Cântec al tuturor creaturilor, iar la sfârşit, i-a închinat câteva 
versuri şi „Surioarei Moartea” cu care trebuie să ne obişnuim şi chiar să ne 
împrietenim, pentru că ea ne deschide poarta spre adevărata viaţă. Cine 
poate distinge printre noroi, petalele de narcise, petale de cireş pe o cruce,  
acela este un poet, fără doar şi poate şi merită cu prisosinţă acest calificativ 
onorabil. 
 A şti să găseşti mărgăritare în ţărână, perla din stridie, pepita printre 
mormanele de nisip nu e lucru lesnicios.  
 Toate fenomenele cosmice: soare, vânt, stele, nori, ploaie, ninsoare, 
furtună sunt prezente în poezia Mariei Tirenescu, dovada legăturii 
netăgăduite a omului cu universul. De la această legătură nu ne putem 
sustrage. Registrul meditativ, reflecţia, sunt stări propice poeziei. Ele se 
reflectă în versuri neasemuite care ne fac plăcere, ne aduc linişte sufletească, 
sădesc în noi seminţele bucuriei, ale îngăduinţei, ne face mai buni, cu alte 
cuvinte, ne îmbunătăţesc, ne edifică. 

 Şi ce altă menire poate avea poezia? Ea nu va schimba radical faţa 
lumii, dar ne poate schimba într-un anumit grad, sufletul. A.P.Cehov, în 
piesa „Trei surori” are o replică magistrală rostită de maiorul Tusenbach: 
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„Ce copaci minunaţi! Viaţa ar trebui să fie neasemuit de frumoasă în prejma 
lor!” Şi într-adevăr, după ce ai citit versurile miniaturale ale  Mariei 
Tirenescu – şi ale altor confraţi de condei – nu poţi săvârşi o nelegiuire.  
 Cartea doamnei Maria Tirenescu – constituie – poate că nu 
întâmplător -  pentru mine un dar, în zi de sărbătoare – în Ziua Naşterii 
Maicii Domnului – şi eu îi mulţumesc şi îl iau ca atare. Din ce în ce mai 
asupriţi de neliniştile şi nesiguranţa zilei – avem nevoie acerbă de astfel de 
puncte de sprijin în periplul nostru pământesc. 
 Candoare, supleţe, inefabil, spirit acut de observaţie, gingăşie, 
meditaţie, disciplină, toate în bucheţele înmiresmate de silabe – denumite 
„Crochiuri”. Dacă ar fi să ne luăm după definiţia din DEX a crochiului, -  
desen rapid care indică în câteva linii trăsăturile principale ale unei figuri, 
ale unui obiect, ale unui peisaj etc.; schiță – titlul nu s-ar motiva. Însă în 
limbaj peiorativ, versurile schiţate în câteva silabe, pot fi asemuite cu nişte 
crochiuri.  
 Într-adevăr, tuşate în câteva linii, micro-poemele din volumul de faţă, 
par nişte crochiuri ale unui pictor renumit care şi-a adunat schiţele pentru a 
le prelucra şi dezvolta în adevărate capodopere. Dintr-un astfel de crochiu se 
poate dezvolta – nu numai un poem – ci o adevărată schiţă literară, ori 
nuvelă, al cărei miez incandescent este un haiku. 
 Lipsite total de zorzonele, de orice fel de podoabă artificială, 
crochiurile au o frumuseţe şi o prospeţime aparte. Ele au gustul pământului 
reavăn de acasă. Flori proaspete de echinocţiu. 
 Pentru a gusta – însă – cu toţi porii – poemele acestea, îţi trebuie ochi 
de privit, urechi de auzit, gură de exclamat, o deschidere sufletească totală şi 
o clipă de graţie în care să te scufunzi în aceste frumuseţi aproape negrăite. 
Nu toţi cititorii sunt dispuşi la aşa ceva. În goana aproape nebună după 
instanţele zilei, oamenii nu-şi mai găsesc rostul, n-au destui ochi pentru 
frumuseţea din jur, miasmele răului îi acaparează, îi sufocă. 
 O altă secvenţă lirică are ca tematică „Bunicii” -.  
 Aceleaşi imagini suave de natură-nflorită sunt puse în contrast cu 
vechimea casei copilăriei, cu bătrâneţea şi neputinţa:  
 
    Înfloresc cornii – 
    grădina bunicii 
    în paragină 
 
    Piersic înflorit -   

zeci de albine în zbor 
    şi moşul singur 
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    O rândunică 
    peste cireşul înflorit – 
    bătrânii lăcrimează 
 
    Sfârşit de florar – 
    bunica îşi numără  
    ultimii  bănuţi 
 
 Antiteza dintre frumuseţea de negrăit a naturii înconjurătoare, a 
făpturilor lui Dumnezeu care roiesc în jur şi precaritatea stării omeneşti, 
ajunsă în amurgul vieţii – invită la meditaţie asupra adevărului existenţei şi 
sfârşitului omului pe pământ. Cu toate acestea – un aer idilic stăruie şi face 
ca totul să devină suportabil. Poate aromele degajate de sufletul poetei? 
     

Ultimul vals 
    dansat cu soţia lui – 
    ninge peste sat 
 
    Bunicul gripat – 
    din ultima lui ceapă 
    îşi face un ceai 
 
 Există, în pofida contrastelor, un joc spectral, o armonie de culori şi 
esenţe care constituie adevărata poezie. Poezia ambientală, alături de muzica 
de acest gen, fac sufletul să tresalte, să vibreze la frumos, cu alte cuvinte, să 
cânte. Aceasta este impresia, senzaţia pe care ţi-o dau poemele Mariei 
Tirenescu.  
 O altă secvenţă lirică are ca tematică „Vacanţa mare” şi este, poate, 
cea mai fascinantă prin spiritul ludic pe care-l degajă: 
     

În cireş - 
    câteva feţe murdare 
    şi burţi pline 
    
    Vacanţa mare – 
    alergând după fluturi 
    cu plasa goală 
 
    Noapte senină – 
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    doi copii îşi dispută 
    un licurici 
 
    Soarele peste câmp – 
    o coţofană ciugulind 
    biscuiţi 
 
  
 „Ploaie de vară” se intitulează o altă secvenţă lirică, în aceeaşi 
tonalitate ludică: 
 
    Ploaie de vară - 
    fetiţa îşi lipeşte 
    năsucul de geam  
 
    Aversă – 
    copiii făcându-şi umbrele 
    din frunze de brusture. 
 
    După aversă – 
    în fiecare baltă 
    câte o lună  
 
 Următoarea secvenţă plasează imaginile „La malul mării”. La fel de 
interesante, instantaneele surprinse de autoare în câteva tuşe, destul de 
pregnante ca să schiţeze o stare de autentic lirism, o clipă de lumină, o clipă 
de graţie. Şi omului, nici că-i trebuie mai mult să fie iluminat şi îmbunătăţit. 
  
    Pe plajă - 
    copiii privesc 
    delfinul mort 
 
 Maria Tirenescu nu e preocupată în mod permanent să numere 
silabele unui haiku. Mai degrabă o interesează emoţia pe care o trezesc 
imaginile surprinse într-o străfulgerare de privire. 
   
    Smocuri de iarbă 
    pe plaja pustie - 
    uite un melc 
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 Aici, în peisajul inert, imaginea unui melc animă, trezeşte la viaţă, 
chiar dacă în chip molatic, cu lentoarea caracteristică acestui gasteropod. 
Talpa moluştei străbătând iarba de pe plaja pustie, degetul arătător spre 
melcul cărându-şi povara cochiliei în spate, sunt imagini poetice, destul de 
sugestive. Dar iată că în aburul îmbietor al cartofului copt în spuză la focul 
de tabără, se înfiripă poveştile pescăreşti, dezvoltând imaginaţia, nu numai a 
copiilor, dar şi a celor maturi, sensibili la mişcările şi transformările naturii 
înconjurătoare. 
 De fapt, acesta este şi rostul unui haiku: de a descoperi frumuseţea 
naturii, filtrată prin ochiul privitorului şi transpusă artistic de pana 
creatorului. Natura – obiect de studiu în sine -  în strânsă corelaţie cu 
sentimentele umane sau într-un aparent contrast cu acestea – este domeniul 
predilect al autorului de haiku sau de orice altă formă de poezie tradiţională 
japoneză. 
  
    Poveşti pescăreşti 
    la focul de tabără – 
    cartofi în spuză 
 
 Maria Tirenescu a rezervat un capitol aparte şi culorilor toamnei. 
     
    Hambarul plin – 
    un şoarece apropiindu-se 
    pe furiş 
 
    Prima brumă 
    se aşterne pe dealuri – 
    câine vagabond 
 
    Frunze peste tot – 
    în vârful arinului 
    strigă o cioară 
 
 Nici „Miezul iernii” nu a fost neglinat de autoare. Dar aici, 
splendorile iernii sunt prefăcute în poveşti: 
 
    Pe foaia goală 
    doar un creion fără vârf – 
    ninge ca în poveşti 
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    Noapte geroasă 
    cântecul greierului 
    în dosul sobei 
 
 Alt grupaj se referă la „Datini” şi sunt uşor de recunoscut în poemele 
Mariei Tirenescu – tradiţiile autentic româneşti. 
   
    Seară ploioasă – 
    icoana cu mucenici 
    în casa goală 
 
    Ouă de Paşti 
    petrecere în cimitir 
    printre lumânări 
 
    Bătrânul singur - 
    ciocnind o cupă de vin 
    cu poza babei 
  
 Ultima secvenţă, „Japonia, martie 2011” – nu mai are nevoie de 
prezentare. Într-un ton grav, plin de compasiune, autoarea suprinde momente 
dramatice din timpul şi de după catastrofa care a avut loc în ţara haiku-ului. 
Secvenţele îmi aduc aminte în mod automat de poemul „Lidice” al lui 
Eugen Jebeleanu. Imaginile sunt zguduitoare şi autoarea le-a redat, aşa cum 
le-a văzut cu ochii minţii, sporind emoţia cititorului: 
   
    Printre ruine – 
    o fetiţă 
    căutându-şi păpuşa 
 
    După cutremur 
    japoneza visează 
    cireşii în floare 
 
     
 Poate că nici un altul nu redă mai perfect tragedia, decât acesta: 
 
    Tsunami  
    înghite oraşul – 
    un mugur crapă 
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 Ca şi acesta care mi se pare zguduitor: 
 
    Pe o colină - 
    ea scrie un haiku 
    despre tsunami 
 
 Micropoemele din volumul „Crochiuri” al Mariei Tirenescu – 
dovedesc – o dată în plus – că poezia este „acel ceva plăpând, misterios şi 
sacru” – aşa cum a definit-o Platon. Câtă vreme se vor găsi oameni 
preocupaţi s-o scrie şi s-o dăruiască spre împărtăşire semenilor – încă nu e 
totul pierdut. Subscriem cu tot sufletul acestei realităţi. 
 Cartea, în format pdf, portretul şi date despre autoare se găsesc la 
Editura Semănătorul, secţia poezie. 
 
link:http://www.semanatorul.ro/editura/2011/Maria_Tirenescu-
Crochiuri_haiku.pdf 
 
 
 
9 septembrie 2011 
Sărbătoarea Sfinţilor Părinţi ai Fecioarei 
Ioachim şi Ana 
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PORŢI SPRE ETERNITATE 
 

COMEMORAREA ARTISTULUI PLASTIC 
IONUŢ-CĂTĂLIN FLOREA, LA ZECE ANI DE LA DISPARIŢIE ÎN 

LOCALITATEA SA NATALĂ „I.C.BRĂTIANU” 
 
 

 
    Artistul Ionuţ-Cătălin Florea 
   şi lumea lui, văzută dintr-un cărucior cu rotile 
 
 
  
 

 
  
 Într-una din frumoasele şi blândele zile ale începutului de Brumar, 
2011,  mai precis în ziua de 8 octombrie, împreună cu trei doamne de o 
nobleţe sufletească aşa cum rar întâlneşti în ziua de azi, când totul se rezumă 
la ograda proprie, am purces să traversăm Dunărea cu nava de pasageri care 
face zilnic acest gen de curse, până în localitatea C.I.Brătianu, fostă „23 
August”, fostă „Zaclău”, prima comună de pe malul celălalt al bătrânului 
fluviu, aparţinând de Judeţul Tulcea. 
 Doamnele se numesc: Marcela Mărgărit, cadru didactic la Şcoala Nr. 
28 „Mihail Eminescu” din Galaţi, de fapt, sufletul acestei acţiuni 
comemorative, care a pregătit cu grijă maternă totul, în spirit creştin ortodox, 
doamna Angela Capră, profesor de pian la Centrul Cultural „Dunărea de 
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Jos” din Galaţi,   Marcela Munteanu, iar  de la Centrul Cultural din Tulcea -  
doamna Xenia Hogea, o persoană remarcabilă care s-a îngrijit de 
conservarea memoriei acestui tânăr artist plecat prematur dintre noi, precum 
şi subsemnata care făceam cunoştinţă pentru prima dată cu locurile unde  s-a 
născut şi a copilărit artistul. 
 Aveam să-l vizităm la el acasă pe artistul plastic Ionuţ Cătălin Florea, 
mai precis, punctul muzeal care-i poartă numele, de fapt, o casă memorială 
care-i păstrează bustul în curte şi în câteva camere, lucrări de-ale artistului, 
docunmente şi obiecte personale. 
 Aici, aveam s-o întâlnim, cu emoţie firească, pe mama artistului, 
Ecaterina Florea, venită din Linz, Austria special cu acest prilej.  
 Ne aşteptau în curte, fiindcă întârziasem din pricina traversării greoaie 
a fluviului scăzut până sub limita admisă navigaţiei,  preotul şi dascălul 
comunei, încă un viitor preot, locuitori ai comunei aflaţi în vecinătate şi un 
grup de copii de la Şcoala din sat, „Nicolae Iorga”,  dornici să afle cât mai 
multe lucruri despre consăteanul lor, plecat de aici de la 16 ani. 
  
 
 Aceste imagini ilustrează preţuirea de care se bucură artistul în 
prezent, în satul lui, în judeţul Tulcea şi cât de cunoscut este el în alte locuri 
din ţară şi peste hotare, prin expoziţiile personale şi colective organizate. 
 Curiozitatea tuturor era îndreptăţită. Deşi mai fuseseră organizate în 
comună activităţi comemorative similare, acum aveau să afle amănunte din 
viaţa lui, aveau să dea mâna cu mama lui, să viziteze muzeul, să-i privească 
plini de evlavie şi respect obiectele personale, păstrate cu sfinţenie şi expuse 
cu dragoste de mama lui în camerele special amenajate. Atmosfera de pietate 
era aşa de profundă încât puteai auzi aerul cum suspină a toamnă. Nu-ţi 
venea să atingi nimic, de teamă ca liniştea să nu se sfărâme în mii de cioburi 
de vitralii şi totul să se spulbere. Am avut senzaţia că pătrund într-o capelă şi 
primul gest a fost să mă închin creştineşte. 
 Încă de la primul pas într-una din încăperile memoriale m-a frapat o 
mică sculptură a fratelui acestuia, Emil Florea, înfăţişând o mână 
anchilozată, cu degetele strânse într-un spasm împietrit, dar care ţintea în sus 
şi nu înspre pământ. Cu această mână (stânga) artistul pictase opere 
nemuritoare care-i supravieţuiesc, cu pensula legată de degetele inerte, 
surprinse într-un efort aproape supraomenesc de a-şi exprima stările 
sufleteşti şi preaplinul care s-a revărsat din belşug asupra hârtiei, pânzei, 
cartonului, lemnului, pietrei. Dedesubtul lucrării era scris: „Mâna fratelui 
meu” – ceea ce producea un fior de emoţie şi o curiozitate îndreptăţită. 
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 După accidentul survenit la 16 ani, în urma căruia Ionuţ-Cătălin 
Florea rămăsese paralizat în proporţie de 85 la sută din corp,  acesta, în 
lungile zile şi nopţi de convalescenţă în spitalele româneşti şi  austriece, avea 
să-şi afle vocaţia de artist, începând să împletească nuiele, să picteze pe 
sticlă, să pirograveze şi să deseneze studii de trup uman şi naturi statice, pe 
care astăzi le priveam în mărime naturală, originale şi nu copii, la casa 
memorială. 
 Nu-mi venea să cred că aici trăise un copil supradotat cu un talent ieşit 
din comun care dăruise ţării şi lumii cca. 1000 de lucrări şi avusese expoziţii 
personale în multe ţări. Posteritatea avea să dovedească faptul că talentul 
băiatului nu era doar o părere, doar o iluzie sau o fantezie, ci un fapt real, un 
izvor tămăduitor din care puteau să se adape însetaţii în înflămânziţii de 
frumos şi de artă adevărată. 
 Cele 5-6 camere care alcătuiesc complexul muzeal sunt pline de 
asemenea lucrări şi de prelungirile lor în timp, respectiv de lucrările copiilor 
care-i continuă opera, cu mijloacele lor de acum, în urma concursurilor  de 
desen, acuarelă  şi pictură „In memoriam” organizate în mai multe localităţi 
ca şi  la biblioteca „Nicolae Iorga” din localitatea natală, fie de ziua lui de 
naştere, fie în ziua comemorării lui sau cu alte prilejuri. 
 Ceea ce am constatat imediat când am sosit la faţa locului, a fost 
faptul că amintirea lui era mai vie ca oricând, deşi trecuseră peste 10 ani de 
la dispariţia lui fizică (7 mai 2001),  şi că toţi cei care l-au iubit şi respectat, 
îi perpetuează amintirea şi-i cinstesc memoria, fiind într-un fel mândri că 
localitatea lor pescărească de la malul Dunării a dat lumii un artist viguros, 
sensibil şi talentat care le-a dus faima peste mări şi ţări. 
 Pe un perete era prins tricoul lui de lucru din atelier, păstrând – uscate 
– culorile şterse din pensulă, ca nişte semne ezoterice pe care doar cei dragi 
ştiau să le descifreze. De asemenea, masa lui de lucru în care-şi încerca 
penelul şi vopselele se păstrează, aşa cum el le-a lăsat. Mici obiecte 
personale, telefoane mobile, amintiri, mici sculpturi, cataloage, reviste, 
diplome, legitimaţii, medalii, arhiva personală a tânărului artist, albume 
româneşti şi străine, în care apăruse, fotografii alb-negru şi color din scurta 
dar intensa lui viaţă artistică, încă de la vârsta fragedă. 
 Mama şi fratele lui tezaurizaseră totul cu sfinţenie şi iubire. 
 Slujba de pomenire s-a desfăşurat în curte, lângă bustul artistului iar 
copiii au stat încremeniţi şi emoţionaţi pe toată durata citirilor sacre dar şi a 
evocării personalităţii artistului de către subsemnata. 
 După rânduiala creştinească, fiecare participant a primit colăcei, 
cozonac, fructe şi bomboane întru pomenirea tânărului şi au spus un 
creştinesc „bogdaproste” şi „Dumnezeu să-l odihnească!” 
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 Totul a fost învăluit într-o lumină de toamnă blândă şi într-o 
atmosferă de pietate şi dragoste negrăite. Duhul Sfânt lucrează prin oameni 
de suflet care ştiu ce înseamnă o pomenire. Şi Marcela Mărgărit este o astfel 
de persoană care cinsteşte memoria celor plecaţi dintre noi. 
 Am admirat „Portretul toamnei” – văzut prin ochii lui Ionuţ-Cătălin 
Florea, într-o paletă coloristică vie dar blândă, aşa cum e cu adevărat acest 
anotimp îmbelşugat. 
 Sensibilitatea artistului şi-a pus amprenta în tablourile sale florale sau 
în suita „Forme şi culori” executate în tehnica acrilului.  
 
 
 A fost o după amiază de neuitat.  Spritul tânărului Ionuţ-Cătălin ne-a 
însoţit multă vreme, la plecarea spre bac şi un timp după întoarcerea acasă, 
cu sufletul arzând încă de dorul “acelui ceva” plăpând, înaripat şi sacru, care 
nu poate fi atins decât cu sufletul minţii. 
 Am plecat cu jindul, dar şi cu nădejdea că mă voi întoarce în acest loc 
liniştit, cu mireasmă de smirnă, în care duhul artistului respiră o dată cu cei 
prezenţi. Era aproape seară. Ne-am promis că ne vom mai aduna sub 
veşmântul Artei, de câte ori va fi nevoie, alături de alţi şi alţi admiratori, 
cunoscători sau nu, dar deschişi sufleteşte pentru a ne aminti de un copil 
plecat din sat la 16 ani, dispărut prematur la 26 de ani, care a lăsat o avere 
spirituală culturii române, intrând astfel în galeria marilor spirite universale. 
  
 
9 octombrie 2011  
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POETUL – UN TÂMPLAR DE LA MARGINEA LUMII 
 
 
ADRIAN PĂPĂRUZ, Balerina Timpului -  volum în curs de apariţie 
 
             O cântare a femeii în ipostaza de parteneră de viaţă, se întâlneşte  
ceva mai rar. De obicei motivul cântării poetice este iubita, amanta, 
curtezana, imaginea ideală reflectată în gândul şi imaginaţia poetică.  
            “Un tâmplar de la marginea lumii” – care tâmplăreşte cuvinte – 
acesta este Poetul. Înfrăţit cu lemnul pe care trebuia să-l spintece pentru a-şi 
sculpta în el povestea. Povestea unui bărbat care-şi iubeşte jumătatea. Om şi 
copac – fraţi de cruce. Lemnul ştie ce ascunde  sufletul poetului. Şi mai ştie 
că în sculptură se vor aduna toată bucuria şi toată tristeţea lumii, sub 
diferitele chipuri,  astfel ca opera să-i devină eternă. 
              Întreg universul poetului se alcătuie din acelaşi eu-tu –existent de la 
Facerea lumii. Celelalte – nu sunt decât accesorii necesare pentru 
reîntregirea acestui magic nucleu, beneficiar al străvechii “felix culpa”, 
născător de particule, de fiinţe noi care vor perpetua specia. Iată, pronumele 
personale existente într-un poem relevă clar acest lucru: îmi tăiasem venele; 
unghiile tale false; curiozitatea mea maliţioasă; privind interiorul meu; cum 
îmi spuneai tu; nu mi-am imaginat; prin venele mele; rostul meu fiind 
epuizat;  toate literele din mine; ceva despre mine; pentru eternitatea ta; - de 
12 ori pronumele personal  în poemul intitulat, poate nu întâmplător,  
“Sinucidere”– cred că e suficient pentru a re-creea o lume din două 
persoane. Să fie de ajuns? 
              Alte obsesii lirice: sinuciderea; inima;  vara (autorul e un poet 
solar), duminica, neapărat singurătatea, dar şi singurătatea de cuplu care e şi 
mai asupritoare, steaua copilăriei, culoarea eternităţii, fusta (de cele mai 
multe ori scurtă, sau  scurtată zilnic), icoanele, dansul şi nuditatea relativă, 
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dar şi copilul, alături de care  învaţă ruga către Dumnezeu şi adevărurile 
despre viaţă. 
             O frumoasă poezie de dragoste   poartă titlul “Comemorare” – 
ciudat – comemorarea unei iubiri! S-o vizualizăm: “erai frumoasă ca o 
duminică / de paşte / cu mirosul de cozonaci în priviri / şi  sânii plini de 
vinul / împărtăşaniei / surâsul ţi-era încondeiat / aşa ca un ou de pus în 
vitrină / iar tălpile păreau să te poarte / deasupra colbului  // nimeni nu ştie 
nici acum de ce  / sau de unde / dar când ai intrat în biserică goală / de 
orice prejudecată / timpul s-a oprit  / să numere cu tine lacrimile / unui 
trecut pe care l-ai atârnat / fără să ceri voie de urechea dreaptă / a 
preotului topit ca o lumânare // apoi ai ieşit la fel de goală / iar umbra ta  / 
a rămas scrijelită pe toate porţile / şi mirosul tău bântuie încă / pe  străzi / 
ca un blestem fericit”. 
                 Multe viziuni îşi permite poetul, în genere, dar, viziunea femeii 
sale, intrând “goală de orice prejudecată” prin biserică, mai rar s-a văzut. 
Dar nimic nu e imposibil. 
                 În multe din poemele acestui volum, dar şi din cele două 
anterioare, Adrian Păpăruz ni se dezvăluie fără mască, fără false 
pudibonderii: “compoziţie”: “am pictat / toamna lui vivaldi / bolereoul lui 
ravel / inimile  tale albastre / am cântat cu Sinatra // nu am privit niciodată 
pânza / nici atunci / când luna s-a ascuns / în spatele şevaletului / nici când 
pensula mea / nu a mai găsit / culoare // marea priveşte doar / peste umerii 
mei / şi râde printre degete // pe pânza mea doar / trupul tău-vioară”. 
              Stelele ocupă un loc predilect în lirica lui Adrian Păpăruz şi el 
porneşte, înarmat precum vânătorul iscusit, cu arcul şi săgeţile pregătite, 
pentru a le culege, fie şi din parcul cerşetorilor. Un alt motiv liric îl 
constituie fluturii în toate ipostazele lor. 
              Frumuseţea şi măreţia smereniei în fac pe poet să recunoască faptul 
că veşmântul cel mai frumos din lume este acela al cuvintelor şi că el 
rivalizează cu straiele împărăteşti. Îmbrăcat astfel în cuvinte, omul devine tot 
mai mic, lăsând liber Cuvântul să-l acopere, să-l învelească şi să fie acoperiş 
pentru rugă. 
               Deşi a ales ca modalitate de exprimare versul liber, Adrian Păpăruz 
comite şi vers clasic, care, în chip fericit îi completează formaţiunea lirică.  
             O particularitate a liricii acestui poet este dată de spiritualitatea sa, 
care prin vers capătă expresivitate şi sens: “ultima veghe”:  “să nu spui 
nimic / cuvintele tale sunt lacrimi / cuvintele tale dor // lasă-mă în genunchi 
/ în inima ta / să şoptesc Tatăl Nostru / să număr mătănii // uite // s-a făcut 
ziuă / nu te opri  / priveşte-mă // şi taci mai departe / până la un million / 
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până la un milliard // mai avem atâta iubire // lasă-mă în genunchi / în 
inima ta / până când îţi voi găsi calea” 

Unele poeme au frumuseţea şi misterul miturilor ancestrale, aşa cum e 
“Anora”: “fecioarele din Anora / coboară goale dimineaţa în sat / şi păşesc 
uşoare pe rouă //  râsul lor seamănă primăvara / şi ură nevestelor 
somnoroase // bat la porţile bărbaţilor cu două inimi / le cântă într-o altă 
limbă / apoi fug obosite în mare / să hrănească pescăruşii  / şi sânii cu vise 
// fecioarele din Anora / nu-mbătrânesc / vin de la începutul eternităţii / în 
căutarea unei inimi /  pentru pieptul lor gol”. 

În pofida visurilor sale despre femeia ideală, Adrian Păpăruz scrie 
(mai rar, e drept)  şi poezie socială, protestatară, muncit de gândul că vremea 
a trecut şi după două decenii de amăgiri, ne-am ales cu nimic: “după 20 de 
ani”: ni s-a umplut trecutul de zăpadă, / ne legănăm durerea în hamac, / 
Crăciunul este iarăşi trist pe stradă / şi de minciuni nici azi nu am scăpat... 
// sunt 20 de ani de „libertate” / şi defilăm frumos, independent, / ni-i foame 
încă de dreptate, / eroii i-am pierdut pe internet.// sub cruci luminile sunt 
stinse, / ne viscoleşte frica şi uitarea, / bisericile goale sunt proscrise, / 
„mogulii” râd când ne arată „calea”.// copiii mai colindă doar în vise  / un 
Dumnezeu ştiut doar de bunica, / speranţele pe cer sunt triste / ne vindem 
viitorul pe nimica; //suntem stafii, de lanţuri atârnate / prin galantare 
bântuim smintit, nu mai avem un gram de demnitate, / suntem un „fleac”, 
ne-au ciuruit!” 

Mă întreb cum ar arăta un om cu “sufletul desenat pe tavan”? Dar nu 
prea e timp de întrebări, vorba lui Marin Sorescu, abia de mai e timp pentru 
răspunsuri. 

Pentru Adrian Păpăruz, Poezia este personificarea unei femei cu sânii 
mici şi coapse lungi cât o noapte polară. Ea vine noaptea, îl strigă, îi şopteşte 
poveşti şi-i cântă, ca să-l adoarmă, nimic altceva decât cântecul lebedei. 

Autorul simte condiţia de poet ca pe o responsabilitate uriaşă, o 
povară suavă pe care o duce fără murmur, deşi poeţii sunt adeseori luaţi în 
derâdere, consideraţi derizorii în cel mai bun caz, dacă nu cumva, puţin 
zărghiţi, lunatici. 

Dar cum ar fi un poet care ar fi aidoma celorlalţi oameni? Cred că n-ar 
mai prezenta nici un intreres. Din nebunia lor nevinovată se nasc capodopere 
nemuritoare. Şi pentru asta merită toate afronturile celorlalţi, râsul în nas, 
gesturile echivoce cu mâna la cap. 
 Somnul, trezia, visarea, întreg universul oniric este populat în chip 
deosebit, cu ce altceva? decât cu stele numărate cu ochii închişi şi gândurile 
în devălmăşie? 
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Iată şi o dezvăluire interesantă: “poneiul alb”: …iubesc nefericirea 
mai mult / decât am curajul să-ţi spun  / întrebările / m-au dat afară din 
mine şi / din camera lui Baudelaire”. 

Adrian Păpăruz experimentează fel de fel de jocuri şi  scheme poetice, 
versificări aparţinând subspeciilor catren, terţină, distih, poezie în vers clasic 
şi liber,  dar le dă fiorul autenticităţii şi sensibilităţii sale, îmbrăcându-le într-
o formă modernă în care semnele de punctuaţie nu prezintă nici o importanţă 
în text. Nu se serveşte prea mult de mijloace şi figuri de stil ci, mai degrabă 
transpune realitatea frust, fără a fi însă trivial,  prin intermediul simţirii, al 
afectivităţii sale profunde. Ochiul său neadormit ştie să distingă 
extraordinarul din faptul mărunt, pepita din marea de nisip şi cu migală de 
artizan, ca un explorator neobosit, caută perla aurie din stridie. Să sperăm că 
o şi găseşte şi o pune-n lumină, sporindu-i valoarea. Travaliul său liric nu 
rămâne fără roade şi rezulatul finit este o stare, o emoţie puternică pe care o 
transmite cititorului. Acesta e un bun de câştigat permanent. Desigur 
asonanţele poetice, imperfecţiunile prozodice au rostul lor, dând un plus de 
inefabil şi de farmec poemelor. Ce s-ar întâmpla dacă totul ar fi perfect?  S-
ar ajunge la o plictiseală enormă. Tocmai aceste denivelări în orizontul 
gândirii poetice pot ademeni capătul de curcubeu prins între degete şi 
azvârlit în chip de legământ sacru, deasupra lumii.  Dacă citeşti versul prim, 
de o limpiditate şi o frumuseţe stranie: “miroşi a mosc, miroşi a viaţă” – 
greu vei mai sesiza asonanţa poetică şi prozodia defectuoasă din versurile 
următoare: “atât de caldă ca un drog / în toiul  nopţii tu eşti dimineaţă / şi 
rai  şi iad cu toate la un loc” (Năluca). Dar, oricum, aceste coordonate 
ţinând de teoria versificaţiei, nu se mai respectă în poezia eliptică de azi 
 Întâlnim şi asociaţii filozofice uluitoare, gen: “cuvinte goale / cruci 
până la cer // Dumnezeu pictează îngeri / liniştea e rotundă / ca o 
verighetă” (Flash). 
 Adrian Păpăruz este un poet stenic, optimist, care iubeşte soarele, 
viaţa, femeia, copiii, iubirea în sine, culorile, natura. Nu găseşti în lirica sa 
stări dramatice, văicăreli, tristeţi ancestrale, despresie, plângeri, întrebări 
majore, fundamentale asupra vieţii şi morţii. Pentru el, mica biserică, familia 
lui, femeia, copilul îi sunt de ajuns. Lor li se dedică în întregime. 
Simţământul sacru lipseşte, chiar dacă el îl aminteşte şi chiar invocă uneori 
pe Dumnezeu, se vede că e conjunctural, eventual în timpul unor crize de 
conştiinţă. Esenţa vieţii o constituie în concepţia sa, femeia de lângă el 
(neapărat goală), împlinită în fericirea conjugală, dar şi în simbolul mărului 
– ispita. Ex. : “îmi plăceai goală / te strângeam de sâni / şi visam mere” 
(implozie). În altă parte: “remember”: vara am râs / toată  / cu mâinile lipite 
/ prea lungi / de coapsele tale”. 
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  Dacă partenera are sânii frumoşi şi picioare lungi, poetul poate 
repopula Paradisul. Rari poeţii care-şi sunt suficienţi lor înşile. De obicei, 
poetul este un neliniştit, un nemulţumit, un refuzat, un angoasat, anxios, 
singuratic, nefericit., chiar abulic. Adrian Păpăruz contrazice această 
imagine-standard a lui Orfeu, deşi, pe  starea de fericire şi împlinire 
trupească,  până la saturaţie, nu prea se face poezie. Ghiftuirea nu-i pentru 
menestrei, veşnic flămânzi de esenţele tari ale înălţimilor. 
 Palierul pe care se mişcă lejer Adrian Păpăruz este cel domestic. 
Rareori, sare gardul şi îndrăzneşte să privească dincolo de acest orizont, 
destul de limitat, îndeobşte. Pentru că până la urmă, oricine se satură să 
folosească aceleaşi cuvinte:  eşti frumoasă, eşti bună, ai picioare lungi, sânii 
tăi mă înnebunesc, te iubesc, te ador, ex: “poate nu mi-e sete destul / dar mă 
grăbesc / luni / marţi / miercuri / să te văd în patul meu / cum spargi nuci / 
între sâni” (eu). Sau: “monociclu”: să te visez / vine de la extazy / de la 
diazepam / de la walker jonny // mâinile îmi sunt / prea scurte / pentru sânii 
tăi / perfecţi // să te doresc / vine de la pinot / de la merlot şi Viagra // 
coapsele tale / mi-au rămas mici / sunt băiat mare // să te am / vine de la 
Balaam / din infernul cuvintelor // buzele tale / monede pe ochii mei / uimiţi 
// să mă renaşti / să mă renaşti / vine / dacă nu îţi mai vine // poţi?” De 
asemenea, “patul” are mare căutare în lirica lui Păpăruz. El este 
omniprezent, se pare că toate fenomenele, lucrurile, acţiunile, au loc în jurul 
patului sau chiar pe el. Chemarea în pat este, de aceea, fundamentală, acolo 
se poate re-creea universul şi toate devin posibile. Există şi o explicaţie 
logică pentru această predilecţie care produce stupoare: “în patul tău / viaţa 
e roz / ca o pajama” (blitz-stick). 
 Dar patul înseamnă şi: odihnă, vise, relaxare, însă poate însemna şi 
boală, zăcere, moarte. Îmi vin spontan în minte câteva versuri ale lui 
Romulus Vulpescu: “Noi ne iubim în paturi de-mprumut / pe o saltea 
îngustă, fără pernă / Crezând că aventura de-un minut / Devine lesne 
dragoste eternă // (…) // Noi ne iubim…Dar cuplu consacrat / culcat calm, 
în culcuş, fără alarme / am deveni doar într-un simplu pat / în care-am 
învăţa cum se şi doarme” (citat din memorie). 
 Poate că poezia lui Adrian Păpăruz nu doare pentru că, citind despre 
sentimentele sale pentru aleasă, pe noi nu ne doare nimic, nu ne sfâşie inima,  
nici măcar nu pune întrebări şi nu aşteaptă răspunsuri. Eventual ne poate lăsa 
reci. Ceea ce ar fi regretabil. 
 Ceva mai aparte este poezia “Turnul”: îţi scriu din turn /  pe aici nu 
mai trece nimeni // apocalipsa rulează mega image / pescăruşii au zburat 
spre infern // singur prin univers / zidesc înălţimi / din nisip / amintiri şi 
frică”. 
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 Autorul are de ce să se teamă când spune: “eternitatea mă pândeşte /  
din colţul buzelor” (priveghi). 
 Aceste fulguraţii poetice în esenţa lor, pot aduce garanţia unui suflet 
sensibil şi generos care ştie să-şi împartă iubirea, sporind în felul acesta, 
vorba lui Lucian Blaga “a lumii taină”. În poemul “lied” având ca subtitlu 
explicaţia superfluă (“pentru pian şi orchestră”) – dar liedul poate fi pentru 
orchestră? (n.n.), poetul îşi dezvăluie din nou iubirea pentru femeia sa, 
făcând unele comparaţii surprinzătoare, de sorginte blagiană: “albă / ca 
marea eşti / caldă / chemarea ta ucide / soarele apune / în părul tău / visele 
sunt vii // albă / ca noaptea eşti / goală / în patul meu / cântă / Dumnezeu / 
cerne liniştea”. 
 Şi poate că întreprinderea lui nu va fi zadarnică, iubita/concubina/soţia 
îi va auzi chemarea şi se va îndupleca să vină.  

“rugă altfel” – sparge tiparele vechi şi reaşează lucrurile pe făgaşul – 
cu mult mai elevat – al spiritualităţii, dând consistenţă vieţii adevărate:  
“miroşi a duminică / a soare crud / copt în uşa bisericii / dintotdeuna m-ai 
vrăjit / cu ia ta albă / lungă până la cer / cu privirea de voroneţ / şi liniştea / 
liniştea de sub tălpile tale goale // miroşi a Paşte / a cozonaci aburinzi / a 
împărtăşanie / părul tău fluieră psalmi // uite // coboară Lumina // lasă-mă 
să te găsesc”. 

Acesta este un  poem foarte frumos în care dimensiunea spirituală 
primează celei carnale. 
 Destul de interesant, destul de original, talentat – atât cât îi trebuie 
unui trubadur modern, haios şi îndrăzneţ, cu chitara sub braţ, blugi rupţi în 
genunchi şi addidaşi ultimul răcnet,  Adrian Păpăruz are şansa de a se 
construi pe sine într-un lung solilocviu despre iubire, despre viaţă, despre 
eternitate. Acest monolog interior poate deveni lesne un dialog, un mijloc 
oportun şi fericit de comuniune pe calea artei, a frumosului autentic. 
 Ar trebui să fie de ajuns. 
 Oricum, îi dorim zbor înalt spre Constelaţia Lyrei şi un loc cât mai 
confortabil sub soarele tămăduitor al Poesiei. 
 
 
4 octombrie 2011 
Sărbătoarea Seraficului Francisc de Assisi 
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TINERI SCRIITORI ŞI PRODUCŢIILE LOR LITERARE 

UCENICI LA ŞCOALA IUBIRII 
FLORINA SANDA COJOCARU, “Învaţă-mă să te iubesc”, Editura 

Semănătorul online, octombrie 2011 

 

  Cea de a treia virtute creştină socotită de Isus Cristos şi preluată 

de Sfântul Apostol Pavel în Prima Epistolă către Corinteni, ca fiind mai 
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presus de toate vituţile, este Iubirea. Despre cum înţeleg oamenii iubirea, s-

au scris vagoane de cărţi, toate trecute prin filtrul inimii autorilor. Iubirea a 

fost din totdeauna un reper fundamental, preluat din Cartea Sfântă, cu 

rădăcini adânci în Vechiul Testament, în Legile Decalogului care încep  cu 

ea şi termină tot cu ea, cu valoare de poruncă supremă: 

“Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot 

cugetul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi” – virtute adusă de Isus 

Cristos la rang de Poruncă, după care vor fi recunoscuţi creştinii între ei: 

“Poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiţi unii pe alţii”. 

E greu să disociem iubirea, din milioanele de cărţi scrise în sute de ani, de la 

acea minunată invenţie a lui Guttenberg,  de celelalte sentimente şi acţiuni 

ale omului. Pentru că în toate există, cel puţin un strop de iubire. Vorba lui 

Marin Preda în romanul său remarcabil, idee preluată de asemenea din 1 

Cor. 13: 

“Dacă dragoste nu e, nimic nu e”. 

 Cu adevărat, despre iubire ca virtute, dar şi ca nucleu al existenţei, 

născător de viaţă, se poate vorbi la infinit şi tot nu s-ar putea epuiza 

subiectul. Toţi scriitorii au fost seduşi de această temă generoasă pe a cărei 

întindere de nisip, te poţi pierde până la oaza promisă. 

 Tânăr sau bătrân, scriitorul este ademenit, încălzit, moleşit, îmbrăţişat 

de căldura acestui sentiment, cu singura condiţie, să fie adevărat şi curat, 

sincer şi generos, din toată inima. 

 Dar cine poate face o delimitare clară şi stabili graniţele dintre adevăr 

şi falsitate, sinceritate şi interes atunci când e vorba de dragoste? Dumnezeu, 

desigur, El singur are terezia care va arăta cu exactitate graniţele şi limitele 

iubirii, ca şi al altor acţiuni şi sentimente ale omului. 
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 Autoarea de faţă şi-a propus în paginile aceste să abordeze subiectul 

din proprie perspectivă, filtrat prin simţămintele şi trăirile sale. 

 Cu toate că subiectul este bătătorit pe toate feţele, ba chiar şi pe 

muchii, nimeni nu poate spune că a găsit formula ideală de abordare sau că l-

a epuizat. Iubirea nu poate fi epuizată nici măcar după dispariţia fizică a 

protagoniştilor, s-au văzut cazuri când dragostea a supravieţuit eroilor. 

 Câţi oameni – atâtea feluri de dragoste, dragostea e unică, chiar dacă 

manifestările sunt asemănătoare. Ceea ce simte un om în suflet ţine doar de 

cel care a creat sufletul.  Dar poate fi oare, o stare de spirit, descrisă în 

cuvinte? 

Cred că ar trebui inventat un alt alfabet, pentru că acesta este plin de cuvinte 

vechi, nefolosite încă… 

 Destinul personajului feminin din cartea de faţă, nu e cu nimic diferit 

de cel al multor personaje, bineînţeles, cu particularităţile lui. Eroina se 

încadrează într-o schemă arhetipală, care a devenit, de multă vreme una din 

Legile lui Murphy: iubeşti şi nu eşti iubit, persoana iubită iubeşte la rândul ei 

pe altcineva, care la rândul ei iubeşte pe altcineva ş.a.m.d.  Trădarea e 

regină, fiecare om trădează. E scris parcă în legile firii.  Esenţa ar fi 

următoarea: oricâte strădanii s-ar depune, fiecare iubeşte pe altcineva. În 

rest, amăgiri, prefăcătorii, cu un întreg cortegiu de falsuri rostite sau făcute 

zilnic, până când nu mai eşti în stare să discerni bruma de adevăr din noianul 

de minciună. 

 Resemnarea eroinei pare a fi eliberarea de încordarea zilnică. Ani de 

zbucium şi căutări – spune autoarea. Claudia, Cristi,  Dan, Alexandru  - 

marionete mânuite cu meşteşug de un păpuşar iscusit. 

 Claudia este, în accepţiunea modernă – femeia de succes visată de 

orice adolescentă: a terminat o facultate,  a reuşit în modeling, a câştigat 
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bani, are toul la picioare. Îi lipseşte certitudinea că e iubită. Dar oare are 

cineva această certitudine? Jocuri de culise după dictonul qui pro quo.  Care 

pe care. 

 Dinamica micro-romanului este evidentă. Iubirea/ sau un surogat care 

seamănă foarte mult a iubire, se dezvoltă pe parcurs, atinge punctul 

culminant chiar în momentul adevărului şi după câteva ondulaţii, revine, la 

altă scară. Şi de obicei, se manifestă atunci când este prea târziu. 

 Peste toate răzbate un simţământ care e mai puternic decât toate 

încercările de până atunci: singurătatea care muşcă din ea ca dintr-un fruct 

dulce, până o devorează aproape în întregime. Gusturile sunt diferite: de la 

dulce, la dulceag, amărui, acru-amar, greţos şi de nesuportat. 

Claudia, o femeie voluptuoasă, care trăieşte din plin clipa prezentă, gustând 

din toate deliciile vieţii, se trezeşte la un moment dat, un un gol sufletesc pe 

care nu-l poate popula cu nimic. Picanteriile din roman  ca şi limbajul, care 

atinge uneori  frivolitatea, fără a fi trivial, obscen ori pornografic,  sunt 

pretexte pentru conturarea personajului. 

E ciudat cum, două persoane care până la un moment dat alcătuiesc o 

singură persoană, ajung să se urască şi să-şi facă rău unul altuia. Acest lucru 

se întâmplă de cele mai multe ori. Graniţa dintre iubire şi răzbunare este 

foarte fragilă şi ea poate fi trecută doar cu o săritură. 

Foarte ades, printre rândurile care se înşiruie  cuminţi, creându-ne falsa 

impresie că e vorba de o scriere banală, facilă, care nu aduce nimic nou sub 

soare,  autoarea strecoară învăţăminte şi pilde folositoare pentru toţi, 

rezultate din experienţa de viaţă şi din datele sale personale. Ceva din 

biografia ei se transmite personajului său feminin. E ca o răsfrângere în 

oglindă a propriului eu. Asemenea bijuterii sufleteşti se întâlnesc la tot pasul 

şi dau savoare şi greutate scriiturii. „Există şi o altfel de frică, Magda, o 
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frică existenţială” – îi spune Claudia prietenei sale. Misterioase căi, 

misterioase modalităţi de expresie, pe măsura acestora. 

Planul real şi cel imaginar se împletesc în relatare şi, la un moment 

dat, eroina păşeşte în lumea trecutului, o sumedenie de imagini-blitz se bat 

pentru a-i invada retina, sub forma  amintirilor. Aflată în clipa-limită, la 

răscrucea firii cu nefirea, Claudia rememorează momentele marcante ale 

existenţei sale. S-a mai văzut. S-a mai auzit. S-a mai simţit. Important este 

cum depăşeşti momentul sau dacă Pronia îţi mai acordă o şansă. Ce poţi face 

cu ea după această răscruce existenţială? Aşadar, scriitoarea a ales să-şi 

înceapă scrierea cu un moment- cheie în viaţa eroinei principale. Imagini 

şoc, de la  care, de obicei, îţi întorci privirile. Accidentul care-i marchează 

existenţa Claudiei are rolul unui duş rece, al unui semnal de alarmă, la 

auzirea căruia, femeia trebuie să se trezească şi să păşească spre noua 

destinaţie. Este un moment crucial, o situaţie limită care-i schimbă 

mentalitatea, traiul de zi cu zi, idealurile. Nu numai pentru femeia 

accidentată viaţa ia o întorsătură grozavă, dar şi pentru persoanele apropiate. 

Autoarea urmăreşte schema clasică folosită în aceste situaţii. 

Anunţarea rudelor sau a prietenilor găsite de poliţie sau de medici în agenda 

victimei. 

Istoria devine captivantă, plină de inedit şi surpriză pentru că autoarea 

părăseşte schema obişnuită şi urmează meandrele care-i sunt dictate de 

propria inspiraţie. Autoarea posedă o tehnică înaltă de mânuire a condeiului 

când e vorba de relatări şi de dialoguri. De asemenea, construieşte pe o 

schemă proprie, acţiuni şi personaje care-şi împletesc destinele. 

Dragoste, drog, viol,  alcool, trădare, jocuri de cărţi, un drog periculos, mai 

periculos ca heroina,  sex, relaţii nepermise, orgii, despresii, situaţii limită,  
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probleme cu care se confruntă tineretul în ziua de azi, toate sunt abordate 

frontal de către autoare, cu maximum de responsabilitate. 

Florina Sanda Cojocaru îşi desfăşoară acţiunea pe mai multe paliere şi 

în mai multe felii de timp. Puse cap la cap precum cioburile unui vitraliu, ele 

pot închipui o operă de artă prin care lumina să se strecoare ca la început, 

filtrată subţire în zeci de nuanţe. 

Iată cum este descrisă Claudia: „Un suflet trunchiat de adolescent răzvrătit, 

pe jumătate copil, pe jumătate femeie, cu un dor nebun de mamă, singură, 

urând banii, afacerile care îl distanţau pe tatăl său de ea…. Se ura pe ea şi 

pe felul său de a fi. Deveni tăcută, introvertită, nepăsătoare. Oare când se 

va opri?  » 

Pe alt palier epic se desfăşoară, precum snopul de raze răsfrânt în 

oglinda apei, jurnalul Magdei, prin intermediul căruia, ni se înfăşişează 

portretul Claudiei şi al mamei sale, portretul iubitului Cristi, toate 

manifestările văzute din unchiul de vedere al prietenei. Aflăm lucruri care n-

ar fi ieşit la iveală decât sub acest vizor. Jurnalul Magdei este cheia de 

interpretare a acestei scrieri cu elemente biografice, pe care autoarea, ni-l 

oferă spre înţelegerea sufletului feminin, acela care ştie să iubească, să ierte, 

să îngăduie, să sufere, să uite. Viaţa plină de frustrări a Magdei capătă 

consistenţă şi împlinire prin naşterea copilului deşi, în mod paradoxal, 

aceasta îi va aduce şi sfârşitul. Sentimente contradictorii o copleşesc, 

dragostea şi gelozia faţă de Claudia, prietena ei şi rivala ei în dragoste, merg 

până la paroxism. Toate acestea o slăbesc, o vlăguiesc, o macină. Dragostea 

se aseamănă foarte mult cu ura. Uneori, nici nu le poţi disocia, ele se 

confundă şi în numele uneia sau celeilalte, se pot înfăptui cele mai nebuneşti 

fapte. Iubirea compensatorie a Magdei pentru tânărul Adrian ia întorsături 

dramatice. Vestea apariţiei copilului în viaţa ei coincide cu vestea 
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accidentului lui Adrian. Întâmplare, destin?  Cu un adevărat spirit de jertfă, 

Magda alege în cele din urmă, în pofida sfaturilor doctorilor, între viaţa ei şi 

viaţa copilului din pântece,  să dea viaţă copilului.  

În mijlocul unei situaţii disperate, aşa cum se întâmplă, prin 

compensaţie, un nou sentiment, acela patern, se deşteaptă în sufletul lui 

Cristi, pentru micuţa Georgia, fiica lui. Este floricica menită să răsară, să 

crească şi să înflorească din pământul sterp de suflet al protagonistului. 

Peste toată istorisirea planează ca un fum înnăbuşitor, o tristeţe 

malignă, de neînlocuit cu nimic. Problemele protagoniştilor sunt problemele 

majore ale tineretului de azi, care visează să câştige bani mulţi cu minimum 

de efort, dar care sfârşesc doborâţi de droguri şi alcool în haznalele istoriei. 

Viaţa pentru un tânăr nu mai înseamnă nimic, ei sunt resemnaţi, stresaţi, 

angoasaţi, anxioşi, vârsta consumului drogurilor, după ultimele statistici, a 

coborât îngrijorător,  până la 11-12 ani, tentaţiile sunt mari, fiecare copil 

visează să lucreze fie în modeling, fie în industria de automobile, ca piloţi de 

încercare, ori în alte sporturi extreme, unde se câştigă mormane de bani, 

neţinând seamă de primejdii, de convenienţe, de ce spun părinţii ori rudele. 

Modelele lor sunt, fie fotbalişti, fie actori sau cântăreţi, fie femei care 

pozează pe copertele revistelor porno. Nu e de mirare aşadar, că la 20 de ani 

devin blazaţi, nu mai au un ideal, nu mai doresc nimic de la viaţă, 

îmbătrânesc prematur ori ajung să-şi curme viaţa. 

Elementul de acţiune nu lipseşte şi, ca într-un policier modern, 

asistăm la scena în care Cristi îl bruschează şi-i pune pistolul în ceafă 

contabilului care o ruinase pe Claudia cu atâta nonşalanţă. Ceea ce se poate 

reproşa acestei scrieri este abundenţa de accidente fatidice a eroilor. Aproape 

toţi, suferă accidente cu urmări grave sau îşi pierd viaţa în mod cumplit. 
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Ceea ce e cu adevărat remarcabil în această scriere e, că pe măsură ce 

te adânceşti în ea, te captivează, devii dependent, este una din scrierile pe 

care, ca să folosesc o sintagmă bătătorită, nu o mai laşi din mână. De ce? 

Cauţi similitudini. Şi similitudini se ivesc la tot pasul.  Te recunoşti în alţii şi 

îi recunoşti şi pe cei din jurul tău. 

Cu toată agitaţia din jurul ei, frumoasa Claudia este o femeie singură. 

Golul ei sufletesc nu poate fi umplut lesne. În toţi bărbaţii iubiţi ea-l caută pe 

unul, fără de care nu poate trăi. Poveste veche de când lumea. Şi Don Juan 

căuta în toate femeile sale, chipul şi personalitatea femeii ideale. Şi aşa a 

colindat paturile a peste o mie de femei. 

 Suişuri, coborâşuri, hârtoape, poticniri, drum drept, denivelări şi iarăşi 

suişuri şi coborâşuri – Viaţă. Un mozaic cu bune şi rele. Şi de cele mai multe 

ori, o simplă greşeală poate costa totul. 

Faptă şi răsplată. Există o măsură în toate. O măsură de aur sau de nectar 

care trebuie împlinită. Personajele nu se pot sustrage, destinul e implacabil. 

Într-un perpetuu joc de aparenţe. Acelaşi joc şi veşnic altul, iubirea - cu toate 

ingredientele sale, nelăsând loc nici unui alt sentiment. Iubire care poate 

însemna totul. Din nefericire, unele persoane folosesc acest sentiment doar 

ca să-şi atingă propriile interese. Şi de aici confuziile, şantajul sentimental, 

ruptura, despărţirile, suferinţa. 

Pentru un volum de debut, cartea este surprinzător de bine construită. 

Scriitoarea are darul povestitului şi posedă o ştiinţă a construcţiei frazelor. 

Dialogurile sunt alerte, vioaie, încărcate de dramatism. Şi mai ales, scriitura 

golită de podoabe de prisos care ar trena acţiunea. Există o economie a 

mijloacelor de expresie,  predomină realitatea frustă, fără să se alunece în 

trivialităţi gratuite. 



 228

Greşeli în numele iubirii, poticneli, nepotriviri, alunecări, compensaţii, 

plăţi aspre, penitenţe. Toate la un loc fac parte din arsenalul iubirii. Din 

feţele multiple pe care le are dragostea, atât de asemănătoare cu ura. Tot 

dragostea are şi cheia de la Cutia Pandorei, în mod paradoxal.  

Nu lipsesc nici loviturile de teatru, nici elemenul surpriză care se 

întâlneşte la tot pasul. Întortochelile destinului. 

Iubirea dintre Claudia şi Cristi este un astfel de joc de aparenţe şi 

perplexităţi, mereu în contratimp, fiecare îl iubeşte pe celălalt doar atunci 

când e prea târziu.  Poate în compensaţie pentru atunci când ar fi trebuit să 

iubească. Lecţii, lecţii de viaţă primim până în ultima clipă. Şi nici atunci nu 

învăţăm nimic sau e prea târziu să mai îndreptăm lucrurile. 

Un adevăr care ţâşneşte la fiecare pagină a romanului este acela că, la 

orice vârstă, rămânem ucenici  la şcoala iubirii, având mereu de înţăţat ceva, 

cu fiecare nouă iubire, cu fiecare nouă înfrângere. Faptul că o luăm mereu de 

la început, certifică adevărul că  OMUL NU POATE TRĂI FĂRĂ IUBIRE. 

Viaţa nu ar avea nici un sens, nici un ţel şi, pe bună dreptate, Înţelepciunea 

Divină a pus pe primul loc această virtute în inima şi sufletul omului. Un om 

incapabil de iubire este ca un copac uscat, fără pic de sevă care nu aşteaptă 

decât securea şi apoi focul izbăvitor care să-l mistuie până la cenuşă. 

Prin elementele surpriză, prin doza de dramatism, prin întorsătura 

spectaculoasă a lucrurilor,  prin ţesătura de fapte şi sentimente, prin întreg 

cadrul pe care autoarea ştie să-l creeze cu mult har, romanul capătă 

consistenţă, mister şi suspans iar cititorul este incitat la lectura unei cărţi 

veritabile. Morala în tot acest amalgam de sentimente este de fapt, Regula de 

aur a creştinismului, tradusă pe limba noastră astfel: măsură pentru măsură şi 

totul se plăteşte în această viaţă dar mai ales, în viaţa viitoare. Un asemenea 

mesaj de morală creştină este menit să ne pună pe gânduri şi să ne facă să 
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reflectăm asupra  tuturor faptelor noastre. Cu toate acestea, există prea multe 

datorii de plătit şi prea multe plăţi şi penitenţe, prea multe pierderi şi un final 

neaşteptat, încât, nu se poate să nu te întrebi: oare a mai rămas ceva din 

iubirea aceea care acoperea totul, ori s-a risipit în tragedii de nesuportat, în 

dispariţii iremediabile? 

Cu toate tragediile întâmplate în chip surprinzător, o rază de speranţă 

se întrevede la final, în sufletul Claudiei, semn că viaţa merge înainte, alături 

de fetiţa lui Cristi, înfiată de ea. Aurora răsare din nou prevestind soarele 

iubirii. Şi poate că nu întâmplător, în Noaptea Sfântă a Naşterii Pruncului 

Isus Cristos, Claudia renaşte la o nouă iubire pentru Alex care-i va lumina 

viaţa. Mesajul este cu adevărat plin de speranţă. Steaua magică îi luminează 

pe toţi, arătând că s-a născut Cel care avea să aducă în lume mântuirea. Şi 

eliberarea de trecut, de păcate, trecerea la o nouă viaţă, la un nou început, ca-

n prima dimineaţă de luni a lumii. 

 Ceea ce e cu adevărat surprinzător este perfecţiunea construcţiei epice 

la o persoană care abia debutează în volum. 

Romanul de faţă este unul care merită atenţia cititorilor, dar şi a criticilor 

pentru că a scos la iveală o prozatoare cu un condei deja format, exersat, fără 

stângăcii de limbaj sau construcţii defectuoase. Ceea ce ne îndreptăţeşte să 

sperăm într-un viitor luminos al acestei tinere scriitoare. 

 

 

 9 OCTOMBRIE 2011 
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POEME DIN DUMINICA TOAMNEI 
 
FLORA MĂRGĂRIT STĂNESCU,  Poemele mele vesele sau triste, 

Editura Semănătorul, martie 2010 
 
 

                       
 
 Blânde şi triste precum o duminică de toamnă târzie în care zdrenţe de 
raze abia dacă ating frunzele strivite, poemele Florei Mărgărit Stănescu aduc 
în suflet, cum altfel? decât o suavă melancolie după ceva pierdut, dar nu 
definitiv, ci rămas undeva, într-un ungher al amintirii, sub forma unor 
fotografii vechi în care surâd nemişcaţi cei care au trecut într-un fel sau altul, 
prin viaţa noastră. Volumul nu sparge tipare, nu strigă, nu te apucă de 
mânecă, nu te forţează şi nu te agresează în nici un fel. N-o putea ea, Poezia  
să schimbe faţa lumii, nici mentalitatea deja schimbată şi contorsionată, nici 
goana oamenilor după căpătuire, dar măcar îşi va spune punctul de vedere 
asupra unor lucruri şi fenomene care au proliferat. Şi dacă măcar o persoană 
ia aminte la acestea, este un bun cîştigat. Cartea e ca un soi de sedativ atunci 
când vrei să te odihneşti. Te invită la odihnă şi la repaus, la siestă, la 
meditaţie şi contemplare retrospectivă a întregii vieţi. E bine, e rău? Cred că 
e necesar să ne facem, din timp în timp, astfel de bilanţuri provizorii, ca un 
soi de abluţiune, de spălare rituală, de primenire sufletească, până la 
încheierea socotelilor de aici, de pe pământ, unde am venit ca pelerini şi 
străini în Valea de lacrimi, pentru o scurtă vreme, răstimp în care am făcut 
de toate. E timpul să vedem, ce. 
 Cartea este structurată în câteva capitole esenţiale, cuprinzând cu 
precădere poeme despre natură, viaţă, Lumină, Dumnezeu, copilărie, 
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dragoste, amurg, esenţe absolut necesare, alături de alte câteva ingrediente 
specifice fiecăruia. 
 Un prim capitol se referă la natură şi societate şi cuprinde, ca atare, 
poeme de un lirism aşezat şi cuminte, dar şi învolburat de gânduri şi 
sentimente de aşa-zisă zădărnicie existenţială. Flora Stănescu ajunge, prin 
natură, prin om, la Lumina generată de Duh, mai precis la iluminare 
lăuntrică pe care o împarte cu generozitate în jur, sperând ca razele ei să 
ajungă, să atingă şi să pătrundă cât mai multe fiinţe. Drumul ei este de la 
orizontal la vertical, adică din sfera împrejurului spre înaltele sfere cereşti 
unde se află Lumina pregătită fiecăruia.  Ce am fi noi, lipsiţi de această 
lumină serafică în care ne odihnim sufleteşte? Dumnezeu s-a îndurat de noi 
şi ne-a oferit-o gratuit, cu generozitate, fără nici o contribuţie din partea 
noastră. De felul cum o vom păstra şi gestiona, depinde  viaţa noastră cea 
adevărată. 
 Cu “Gânduri şi flori” ne întâmpină poeta chiar din uşa cărţii, 
invitându-ne, îmbiindu-ne, făcându-ne semne binevoitoare cu mâna, cu 
ochii, cu gura, să poftim în sanctuarul de sine, unde putem afla un strop de 
tihnă şi o linguriţă de dulceaţă amăruie. 
 Flora Stănescu stăruie, caută destinatari vrednici de gândurile sale 
curate şi înmiresmate precum florile atunci când îşi deschid potirele să 
reverse parfum. Dar oricui le-ar da, ea are sentimentul că ar provoca emoţii, 
tristeţi, tulburări, aşa că ţine gândurile în propriul sipet, lăsând doar parfumul 
lor să pătrundă, precum razele, prin crăpăturile lacrei. Ea speră în felul 
acesta, ca gândurile ei: 
 “Poate vor da roade.../ când părul meu va fi alb, / la fel de alb... / ca 
florile de pe ramuri” (Gânduri şi flori).     
 Poeta se consideră aidoma mărului de lângă drum înmiresmat cu 
fărâme de suflet, pretext pentru a se dărui celor însetaţi şi înflămânziţi, la fel 
cum, altădată, Mihai Beniuc se identifica mărului fără gard care iese în 
întâmpinarea drumeţului obosit. O generozitate fără margini respiră aceste 
versuri suave, aproape patetice,  care roagă, bate la uşă sfios, aproape că 
imploră, să fie primite în acasa inimii noastre. 
 Se pare că Flora Stănescu a găsit formula fericită de a trăi alături de 
ceilalţi fără să provoace mari seisme: “Îngăduie-i pe toţi şi pe tine, / 
binecuvântează clipa de nesomn, / ea este cu adevarat ...viaţă” (O oră). 
 E în aceasta un soi măreţie a smereniei, de înţelepciune ancestrală 
dobândită în timp, ori datorită vremurilor în care oamenii nu mai sunt deloc 
îngăduitori unul cu celălalt. Fără toleranţă, fără îngăduinţă, naţiunile se 
pierd, răpuse de propriile trufii şi orgolii.        
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Unele poeme sunt adevărate poveşti scurte de viaţă, personificate în 
elemente naturale ori în copaci şi flori, pilde creştine de comportament,  
absolut necesare oricărui om: “Fluviul de foc: La o răspântie în timp, / am 
întâlnit un fluviu. / Oameni haini îi secaseră apele, / timpul însuşi, uscase 
albia sărăcită./ Mi-am cufundat mâna însetată, / în nisipul fin al prundului. / 
N-aveam lacrimi să-mi plâng setea, / dar arşiţa privirilor mele, / a cuprins 
albia, / stârnind un fluviu de foc, /  pornit să-şi stingă mânia, / în sarea 
adormită a mării, / tot la o răspântie de timp”.                                             
 Şi iată că autoarea oferă şi câteva cugetări personale de mare 
adâncime spirituală:                                      
“Cugetări personale!  Între o privire rece, de gheaţă şi o privire fierbinte 
de...laser, una de  mijloc îţi topeşte inima. 
   * 
Nu strivi mâna ce ţi se întinde, ai putea descoperi cândva, cioburile unei 
pietre rare....prietenia. 
   * 
Dacă o ramură îţi zgârie astăzi obrazul, n-o tăia ! 
Mâine ţi-ar putea dărui un măr dulce”. 
 Şi iată care este motivaţia Crezului artistic al Florei în poemul 
“Oameni ai Terrei”: “să mă cufund, / în adâncul fiinţei mele, / să rup 
stăvilarul gândurilor, / să le las să se-nalţe spre cer. / Să dau simţirii mele ... 
/ înţeles de cuvânt, / iar cuvîntul, / spre infinit să se îndrepte ». 
 Gânduri prevenitoare şi chiar un patetic SOS ! revarsă Flora Stănescu 
şi asupra existenţei Terrei, făcând un apel la oameni să fie atenţi să nu o 
distrugă, pentru că e singurul pământ pe care putem călca şi singurul care ne 
hrăneşte şi ne ţine : «  O! voi oamenii mari  / ai lumii,  / vegheaţi copiii,  / ce 
se joacă cu focul, / salvaţi TERRA astăzi, / ajungă-vă jocul, / daţi lumii / 
odihna şi pacea, / destul de forţat  / vi-i norocul.” (Oameni ai Terrei). 
         Autoarea aduce omagii acestui pământ, ţarinei din care e plămădită cu 
suflare de Duh, arborilor, naturii-mamă care ne hrăneşte şi ne potoleşte 
setea. 
 Liniştea aproape maternă pe care o degajă poeta care veghează la 
căpătâiul nostru precum o mamă la pătucul copiilor, este, cu toate acestea, 
aparentă. Arderea interioară se face simţită, răzbate prin piele, degajând 
căldură şi uneori flăcări de iubire. « E un rug? / e ceva din care flăcări, /  
se revarsă rând pe rând... “    Mai bine zis, e văpaia focului sacru care îi 
animă mişcările, voinţa, simţirile şi care înlătură întunericul din noi.        
Soarele din sufletul Florei nu reuşeşte însă, de fiecare dată să înlăture 
zidurile pe care oamenii le ridică dinaintea semenilor, ziduri mai 
impenetrabile decât cele de piatră şi cărămidă, fiindcă şi piatra se mai 
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înmoaie şi cărămida se mai crapă şi sfărâmă în faţa dogorii iubirii.                                                                   
Ziduri:                                          Zidul peste care priveam, / 
a crescut fără să ştiu, / umbrindu-mi soarele.../ Am greşit privind peste zid ? 
/ Greșesc acum, când aş vrea să-l nărui ? / Nu vreau să văd ...ziduri, / şi 
totuşi le văd..../ n-am vrerea să-l nărui, / şi totuşi aş vrea, / dar soarele meu 
coboară, / în sălaşul asfinţitului său, / năruind ziduri..sperante.../ poleind 
totul...în ruginiul...toamnei”.       

 Şi iată că Flora se vede pe sine  a fi aidoma Păsării Phoenix, 
renăscută din scrum, pregătindu-şi aripile cu migală pentru marele drum spre 
Infinit pe care-l are de străbătut atunci când Dumnezeu va binevoi.                                  

Plină de nostalgie poeta colindă pe urmele copilăriei, “ninsă de 
floarea de cireş” şi rămasă-n amintire, dar la care se-ntoarce adeseori visând 
cu ochii deschişi şi păstrând parfumul ei.  

Cu tot părul şi tâmplele ninse, Flora recunoaşte:  “doar inima-mi se-
avântă, / într-o joacă de copii » (Unde eşti, copilărie ?)                 
 Flora Stănescu are dreptate : Poetul este o făptură care aude ceea ce, 
îndeobşte omul comun nu aude, vede – ceea ce toţi ceilalţi nu văd, simte cu 
o simţire în plus faţă de ceilalţi, iată  şi de ce : Zeiţa Utopia  (citiţi : Muza !) 
este mereu cea care-l împinge din spate să facă lucruri pe care, altfel, nu le-
ar înfăptui, adică, tocmai acelea care au menirea de a RĂMÂNE :                                                                              
 “Utopie: Să poţi să crezi, ce nimeni nu mai crede, / sau să visezi la vremuri 
ce n-au fost,/ să poţi sa vezi mereu, ce nu se vede, / să dai un rost anume, 
celor fără rost. // Să te cufunzi în vise, ce rămân deşarte, /să speri ce nimeni, 
nu mai vrea să spere, / să simţi aproape, tot ce este departe, / să crezi că 
viaţa-i veşnică deşi... e efemeră”. 

Iată şi ce vrea autoarea: “vreau doar să scriu...cu sufletul” (Gen 
pustiu). Pentru că e conştientă că:  “eu sunt un simplu călător » (Nu-i de 
ajuns). 

Ceea ce puţini oameni  conştientizează astăzi, din nefericire. 
 Floarea favorită a Florei este – bineînţeles, simbolul curăţiei: crinul, 
dar şi crizantema, floarea biciuită de ploi şi vânturi şi uneori de zăpada 
timpurie, care ştie să sufere şi să-şi dăruiască frumuseţea, culoarea şi 
parfumul, chiar şi sub vremuri vitrege. 
            Poemele de toamnă din acest volum sunt blânde mângâieri 
sufleteşti, mărgăritare şlefuite cu migală, salbe de versuri, safirele din 
cuvânt, încărcate de sens şi de parfumul încă persistent, al verii abia trecute. 
Între om şi anotimp au existat din totdeauna similitudini. Aflată în toamna 
existenţei, încărcată de roadele şi  de culorile soarelui la asfinţit, femeia care 
scrie poemele de faţă, este gata să dăruie panerele pline vârf de roade 
brumării.                                                                                    
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 Poeta închină un imn simbolului vieţii, Bradului, cel veşnic verde, 
căruia îi cere iertare pentru sacrificiul de a se dărui oamenilor sub forma 
lemnului, a hârtiei sau chiar a copacului împodobit cu steluţe şi beteală de 
Sfintele Sărbători. În imaginaţia sa rodnică, ea are chiar o convorbire cu 
bradul care i se jeluieşte că a fost sfârtecat, nimicit  de persoane fără nici un 
temei. 
 Autoarea are şi un cuvânt binevoitor şi pentru cei plecaţi departe să-şi 
câştige pâinea şi-l imploră pe Dumnezeu să-i aibă în paza Sa. 
 O altă secvenţă lirică este intitulată: “Medalion. Poezii de buzunar” 
şi în aceste rânduri, poeta îşi aşterne gândurile chiar pe perna cititorului, 
trimiţându-le un înger care să le vegheze odihna.                                                                                            
 Flora Stănescu are acea natură fericită care o face să primească totul 
fără murmur, ba chiar să mulţumească pentru tot. Ea-şi deschide braţele şi 
parcă spune: sunteţi bineveniţi, aveţi cu toţii loc în inima mea largă. Operând 
cu simboluri, ea primeşte oameni şi vieţuitoare sub forma literelor dragi şi 
sfinte ale poeziei de toamnă. Iată ce frumos spune:                                                                                                     
“Simboluri: În zori îmi deschid  / larg braţele, / îmbrăţişez ziua însorită, / 
ce-şi trimite / cântăreţii la fereastră, / să-mi ciugulească / din palmă, / 
literele dragi şi sfinte, / ale poeziei de toamnă”.  
 Există o tristeţe şi o durere mocnită în versurile Florei, chiar  şi în 
sunetul delicat şi patetic al unei viori ea vede plânsetul copacului din care 
regina muzicii  a fost cioplită. O asemenea sensibilitate este izvorâtă dintr-un 
suflet curat care nu cunoaşte răutatea şi ura.                        
 Strigătul ei mut după viaţa care s-a scurs fără să ia aminte, e încărcat 
de o durere pe care doar versurile o pot alina şi transforma în mângâieri. În 
plină toamnă ea se vede un fel de cireş amar, cu ramurile încărcate de dor, 
întinse spre cele patru zări. 
 Uneori tristeţea capătă accente patetice, de strigăt şi plânset amar, de 
amărăciune,  de jeluire şi neputinţă astfel încât o sumedenie de întrebări fără 
răspuns îi dau ghes şi-i alungă liniştea. 
 Câteva poezii au în centru figura unor bătrâni gârboviţi, ”umbre 
singuratice/ şi ninse / printre morminte” -  stând aproape nemişcaţi, la porţi 
sau la ferestre, cu ochii scurşi în zare,  cu speranţele care şi-au luat zborul 
precum cocorii toamna, care-şi aşteaptă copiii să se reîntoarcă şi se roagă să 
mai trăiască măcar până în primăvara viitoare. Sunt foarte triste şi relevă 
sentimentul bătrâneţii iminente, al drumului fără întoarcere care-i aşteaptă 
cât de curând. 

O altă secvenţă lirică este dedicată iubirii pe care poeta o asemuieşte 
cu „Darul Luminii”: 
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Luminii i-a fost dat, / să vadă...omul. / Luminat, purificat, prin... / el însuşi. / 
Lumina l-a privit. / Dându-i lumină, / colorând albeaţa ochiului, / iar omul, 
i-a zis... / I u b i r e”.                    
 Nu în zadar poeta iubeşte floarea de crin care i s-a cuibărit în suflet cu 
imaculatul nimb. El îi aduce lumina jinduită atunci când cerul e cenuşiu. Ea 
are în acest grupaj şi poeme testamentare în care se aud şoaptele simfoniei 
tăcerii. Lumină şi crini, aşteptare, întrebări retorice,  tânguire, nerăbdare, 
îndoială, pustiu, nesiguranţă, dorinţă, angoasă, târziu, lacrimi, iată recuzita 
cu care construieşte poeta scări spre Infinit. Dar iată că ea se vede precum un 
copac dintre cer şi pământ, în ramurile căruia a construit cuiburi pentru 
păsările cerului, pe care le aşteaptă să se reîntoarcă de pe unde au zburătăcit. 
(Copacul cu prieteni). 

Cu toate acestea, prea multe cărări bătătorite, prea multe locuri 
comune care dau un aer de stătut poeziei în general şi doar arareori, gura de 
aer reavăn se simte. Astfel de sintagme comune şi tablouri destul de sumbre 
precum sunt: inimă-mi rănită, timp prielnic, vânt nemilos, iubire-nvinsă, 
fântână secată, lacrimi şi cuvinte uscate de dor, amărăciunea din cuvânt, 
visul trist, al nopţii domn, blândă nălucire, dulce-amară rătăcire, “totul este 
trecător”, “mănunchi de raze luminoase”, (pleonasm), “mă plec în faţa 
sorţii”; “dansul fulgilor de nea”; preaplinul inimii, frunzele copacilor, 
aripile păsărilor,  (expresii aproape pleonastice), lacrimă de dor, un petic de 
cer, aripi frânte, paharul cu pelin, dulce nălucire, ungherele sufletului, ş.a. 
Dar şi imagini proaspete precum: “tu fiu al ploii de vară”, câteva versuri din 
poemul „Aşteptarea”: Cu ninsoarea cernută avar / aş vrea să mai scriu 
doar, / un singur poem de tăceri, / la lumina ochilor tăi, / ca a unui far în 
eter”, ş.a.          
 
 De fapt, Flora Mărgărit Stănescu îşi cântă speranţele apuse ori 
spulberate,  iubirile care s-au dus, sufletul scindat, aşteptările zadarnice şi 
peste toate, oboseala care s-a instalat pe trup şi pe suflet. E o poezie de stare 
destul de apăsătoare în care a pierit optimismul, dorinţa de a merge mai 
departe. Abia în câteva se întrevede  o rază aurie menită să tămăduiască, să 
întremeze. Se ştie că poezia are şi rol taumaturgic. Poate că toate acestea, aşa 
cum am mai spus, n-or să oprească războaiele, nedreptăţile lumii, bolile 
incurabile, dar pot să creeze stări de linişte de care omul are nevoie, 
îndeobşte. Este firul de iarbă de care omul are nevoie să se agaţe de viaţă.  
Fie şi pentru atât, volumul se justifică prin curăţia inimii, prin sinceritate, 
prin  sufletul desenat cu cretă pe asfalt care va fi, desigur, mai târziu, călcat 
în picioarele veacului. Poeta foloseşte şi licenţe poetice în mai multe rânduri, 
dar acestea nu sunt stânjenitoare. Dar altceva e foarte supărător, folosirea 
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unor cuvinte apoetice: cotidian, prostie, “mulţime oropsită”, “orbecăim 
bezmetici”; “pretenţii de îngeri”;  ş.a.  
 O altă secvenţă lirică este intitulată şi se referă la « Credinţa 
sufletului », care reliefează latura spirituală a autoarei, de fapt cea mai 
pregnantă, în care ea excelează. 
 Ex. „Nu pot face jurământ:Ninge floarea mărului, / peste fruntea 
mea plecată, / cer iertare Domnului, / pentru mintea-mi întinată. // Pentru 
multele greşeli / şi uitarea mea de toate, / pentru gravele-ndoieli, / şi 
mulţimea de păcate. // Las fierbinţi lacrimi să curgă, / nu le-am mai simţit 
de mult, / şi cu jale-nalţ o rugă, / nu pot face jurământ. // Domne! Ce-mi 
cunoşti amarul, / îmi ştii doruri şi nevoi, / iar mi s-a umplut paharul, / de 
când nu mai suntem doi”. 

De altfel, poeta este conştientă de înălţimea  zborului său liric şi 
mărturiseşte în acest sens: « Recunoştinţă : Ascultă foşnetul  / frunzei, / 
soarbe răcoarea  / izvorului pur, / păşeşte cu grijă  / pe sub cetini, / nu 
tulbura liniştea / nici frumuseţea, / soarbe parfumul  / florilor, / mulţumeşte-
i  / lui Dumnezeu, / pentru fiecare zi, / fiecare clipă” sau, şi mai limpede, în 
poemul:  
„Nu sunt meşter faur: Nu-mi fac din versuri, / brăţară de aur,  / nu sunt 
meşter faur. / Sunt un menestrel,  / cu doruri şi vise, / cu gânduri nescrise, / 
cu speranţe ucise. / O pasăre phenix, / ce-şi va lua zborul,  / într-o bună zi, / 
tot fără a şti / rostul ei de-a fi”.   
 În sfârşit, ultima secvenţă lirică se intitulează „Fabule şi Poezii 
amuzante” – şi ea cuprinde, atât fabule în stil clasic, cu morală, dar şi fabule 
moderne, din lumea sofisticată a ciberneticii, care a devenit lumea noastră şi 
îi suntem subjugaţi. 
 În ansamblu, volumul „Poemele mele vesele sau triste” al Florei 
Mărgărit Stănescu este o lecţie despre viaţă, despre cum să învingi 
nefericirea prin cultivarea spiritului şi astfel cum să revii – după ce ai fost 
lovit cumplit – la o viaţă suportabilă şi aproape normală într-o lume care a 
luat-o de-a dura, pe calea anormalităţii. 
 Ceea ce e de dorit pentru noi toţi. 
 
 
10 Brumar 2011 
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CĂRŢI  PILDUITOARE,  CĂRŢI  EDUCATIVE 
 
 
 

COPILĂRIA VĂZUTĂ PRIN DIOPTRII SUFLETEŞTI 
Flora Mărgărit Stănescu, „Cufundată în vaietul lumii”, Editura 

Semănătorul, ianuarie 2009 
 
 
 Se ştie, îndeobşte, că dioptriile au puterea de a clarifica, de a limpezi 
vederea şi de a mări lucrurile, astfel ca ele să devină cât mai vizibile. Ele 
desemnează, nu neapărat un om cu deficienţe de vedere, dar, unul care 
doreşte să distingă, să vadă mai bine persoanele şi lucrurile din jur. Cu atât 
mai mult, dioptriile sufleteşti, te ajută să vezi cu sufletul, adică să pătrunzi în 
miezul lucrurilor sau chiar în inima oamenilor, să-i “citeşti” şi să-ţi dai 
seama cu cine vorbeşti. 
 Antoine de Saint Exupery în fermecătoarea poveste “Micul Prinţ” are 
o replică rostită de Vulpe, care a rămas un reper pentru conduita omului: 
“Limpede nu poţi vedea decât cu sufletul”.  
 Aşadar, pentru a vedea mai bine cu sufletul şi a ne regăsi în poveştile 
Florei Mărgărit Stănescu, e nevoie de oarece dioptrii sufleteşti care au darul 
de a aduce pe un ecran mental, imagini fermecătoare din copilăria fiecăruia. 
Şi noi, dornici de similitudini, întreprindem o călătorie iniţiatică în trecut, 
până la vârsta primilor ani, vârsta ferice când încă nu pierdusem Paradisul. 
Alegându-ne, eventual, de la un Magazin fermecat, astfel de dioptrii, putem 
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să ne luăm avânt, ca pe covorul zburător, până hăăăt! pe strada Copilăriei şi 
în casa natală, alături de părinţi, de fraţi şi surori, de tovarăşi de joacă, 
trecând prin filtrul amintirii obiceiurile, traiul de atunci care era cu totul altul 
decât cel de azi. Însă, în orice epocă, în orice ţară, copilăria nu poate fi decât 
fermecătoare, în pofida, uneori, a unor condiţii neprielnice. 
 V-aţi întrebat vreodată, de ce e fericit un copilaş care se joacă în 
ţărână cu picioruşele goale, alături de alţii? Care se murdăreşte, aleargă, 
cade, se răneşte, este îmbrâncit, mai primeşte câte un pumn, mai dă şi el doi, 
se prinde în jocuri încântătoare şi dacă e întrebat cum se simte, spune că 
totul e minunat, chiar dacă acasă îl aşteaptă un trai modest şi părinţii nu prea 
au ce să-i dea de mâncare şi cu ce să-l îmbrace. În inocenţa lui, el nu face 
încă deosebirile dintre traiul super-îmbelşugat al unora şi sărăcia lucie în 
care se zbat alţii, în mintea lui, totul e încă egal, lumea trăieşte la fel şi, 
dincolo de uliţă sau stradă, în imensitatea oraşului şi a necunoscutului, 
oamenii sunt de aceeaşi condiţie cu el, trăiesc aidoma. Abia la şcoală va 
observa unele prăpăstii şi diferenţe, care se vor adânci pe parcurs până la 
ireconciliere. Dar în primii ani, Raiul este aici, în casă, ogradă, uliţă, la 
câmp, în pădure, în vie, alături de cei cunoscuţi. Termenele de comparaţie 
vor veni mai târziu. Însă pe unii prichindei, sărăcia şi lipsurile îi marchează 
profund şi aşa vor rămâne toată viaţa. Cufundaţi în amintirile lor din 
copilărie, ei rămân timoraţi, complexaţi, ancoraţi într-o stare chinuitoare 
pentru că nu pot uita neajunsurile prin care au trecut, tragediile pe care le-au 
trăit, îndeosebi cei care au avut neşansa de a se naşte în perioade de război 
sau imediat după marile conflagraţii. Copiii nu se pot rupe prea lesne de 
trecutul lor, legăturile cu primii ani de viaţă sunt foarte puternice. Iată de ce 
se întorc mereu de unde au plecat, sperând să se regăsească aceiaşi.  
 Vaietul lumii nu e acelaşi însă, cu Vaietul Duhului. Duhul adie, 
şopteşte, cheamă, îndeamnă, dă nume, trimite spre vestire pe cel pe care  
l-a ales.Vuietul lumii poate simboliza pierderea identităţii, căutarea perpetuă 
a unui reper, a unui model, agăţarea de o himeră, pentru ca după un timp, să 
sufere o dezamăgire care poate avea repercursiuni grave. 

Metafora din titlul acestei cărţi oglindeşte o stare a fiecăruia dintre 
noi, care suntem cufundaţi în absurdul cotidian din care, arareori putem ieşi 
cu faţa curată, dar mai ales, cu sufletul neîntinat. 
 A şti să-i asculţi pe oameni atunci când au ceva să-ţi comunice, este, 
fără doar şi poate, o virtute, un har care le întrece pe cele ale răbdării şi  
politeţei. Este virtutea bunului simţ. Flora Mărgărit Stănescu mărturiseşte în 
scurta prezentare de început a acestei cărţi că ştie să asculte oamenii, să 
culeagă întâmplări adevărate, trecându-le prin filtrul personal şi să le 
metamorfozeze în pagini agreabile de literatură, din care cititorul are numai 
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de câştigat.  Este, de fapt, regula numărul unu a unui om care mânuieşte 
condeiul. Dacă nu ai răbdare ori nu ştii să asculţi poveştile altora,  relatarea 
ta va fi searbădă şi săracă, dar mai ales, fără suport istoric sau psihologic. O 
istorisire inspirată din realitate are în componenţă amănunte care le scapă 
celor mai mulţi oameni. Îţi trebuie ochi de privit, ureche de auzit, simţuri 
treze care să-ţi semnaleze faptul extraordinar din cel comun, pepita din 
noianul de nisip, esenţa din faptul banal. Şi toate aceste calităţi sunt apanajul 
scriitorului autentic.   
 “Cufundată-n vaietul lumii” este o astfel de scriere, inspirată din 
propriile amintiri şi întâmplări ca şi conjunctura în care s-au desfăşurat 
anumite evenimente din viaţa autoarei.  
 Flora Mărgărit Stănescu începe, firesc, cu perioada copilăriei, de la 
vârsta primei păpuşi adevărate din carton presat şi cu faţa pictată,  şi ne 
istoriseşte  cu emoţie-n vârful condeiului, împrejurarea în care a primit-o, 
ocazie cu care descrie tradiţia creştină a împodobirii bradului în Ajun de 
Crăciun cu jucării şi podoabe confecţionate manual de familie sau chiar de 
autoare. 
 Cine citeşte în zilele noastre relatarea despre aceste obiceiuri, poate e 
tentat să surâdă maliţios, dacă nu cumva, să râdă de-a binelea. Dar în acele 
vremuri, acum 50-60 de ani, acestea erau luate în serios şi, cu modestele 
mijloace materiale, se respectau tradiţia şi datina creştinească. Şi nu mică era 
bucuria copiilor, ba chiar şi a adulţilor, când găseau sub brăduţul sărăcăcios, 
câte un cadou mic pregătit cu dragoste şi migală,  pentru fiecare membru al 
familiei. Era cel mai frumos moment, fixat în memorie de fiecare, pentru că 
era unic. 
 Amintiri învăluite-n lacrima nostalgiei, de acasă, de pe stadă sau din 
vecinătate, se derulează în faţa ochilor noştri sub forma unor proze cu tentă 
memorialistică. Perioada dificilă de ocupaţie rusească, încărcată de temeri şi 
primejdii felurite, îndeosebi pentru copiii care nu aveau voie să părăsească 
spaţiul curţii şi-şi găseau jocuri şi jucării doar în casa părintească. 
  “Vecinii noştri ruşii” este istorisirea în care autoarea-copil are prilejul 
de a viziona primul film din viaţa ei, la un vecin unde erau cantonaţi nişte 
ofiţeri ruşi. Copiii sunt cu toţii fascinaţi de cutia magică în care se aflau 
atâţia oameni şi animale ce se mişcau pe cearşaful alb, improvizând un 
ecran, ca şi când erau gata să năvălească în ograda unde se aflau cu toţii 
urmărind filmul. Povestea este antrenantă, amuzantă, autoarea având un dar 
deosebit al relatării. 
 O altă povestioară, “Abandonat şi găsit” – relatează despre găsirea de 
către o soră mai mare a unui nou născut într-o lizieră de salcâmi aproape de 
casă, pretext pentru a povesti despre familia în care s-a născut şi a crescut, 
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familie modestă, dar demnă şi cinstită din toate punctele de vedere, care a 
constituit un exemplu pozitiv pentru copiii lor şi pentru vecini. 
 Figura mamei se detaşează: o femeie simplă dar cu mult bun simţ, 
care-şi creştea cei şapte copii în frica lui Dumnezeu, dându-le mereu pilde 
despre cum să se comporte, pedepsindu-i ori răsplătindu-i, după cum merita 
fiecare.  
 Povestirile sunt inegale ca întindere epică dar conţin, fiecare, aspecte 
interesante ale vieţii de la mijlocul secolului XX, într-o familie de condiţie 
mijlocie din împrejurimile Bucureştiului, cu mulţi copii, cu greutăţi şi nevoi, 
mai ales că războiul adusese după sine, ani grei de secetă şi foamete, iar apoi 
cu hainele şi alimentele raţionalizate, pe cartelă, cu condiţii precare de 
învăţământ şi lipsă acută de mijloace de informare. În aceste condiţii, un 
copil de câţiva anişori care reuşea să frecventeze o grădiniţă, apoi o şcoală, 
era considerat norocos. Familiile făceau toate eforturile pentru a-şi susţine 
copiii la şcoală, la internat ori în diferite alte instituţii. 
 Cei care au trăit acei ani îşi pot aduce aminte că nimic nu era uşor de 
obţinut sau de întreţinut. Abia mai târziu aveau să fie electrificate comunele, 
satele, cătunele şi să se creeze condiţii umane de şcolarizare pentru viitorii 
specialişti. Cu toate acestea, educaţia era făcută în familie şi, ceea ce copiii 
învăţau de la părinţi şi bunici era de natură să-i formeze ca oameni adevăraţi. 
Este şi cazul autoarei acestei cărţi care nu uită imaginile copilăriei, ci le 
împodobeşte cu voalurile amintirilor, netezind asperităţile şi lucrurile 
neplăcute. 
 Părinţii erau stâlpii care susţineau edificiul familiei din care răsăreau 
mai târziu lujerii şi se răspândeau în lume. Stilul de relatare este simplu, 
neîncărcat cu mijloace inutile de expresie, cu o naturaleţe şi prospeţime a 
frazei pe care o dă sita vremii, dar şi iscusinţa scriitoarei.  Autoarea evocă 
iernile din anii ’50 cu nămeţii cât casa şi cu tuneluri săpate ca să se poată ieşi 
afară. Amintirea pâinii de casă şi a jumărilor de porc, a cozonacului scos din 
cuptor, consummate iarna, îi aduce parcă în nări mirosuri apetisante şi gust 
de copilărie, nu în zadar numită de ea “O iarnă ca în basme”. 
 Scriitoarea relatează şi anumite episoade dramatice pe care le-a 
traversat familia în acea perioadă, cum a fost cea a inundaţiilor precum şi 
tragediile care s-au întâmplat când unele case au fost distruse de apă 
împreună cu toată agoniseala de-o viaţă, cu pomii din grădină, cu orătăniile 
din curte şi cu sufletele sfârtecate de supărare şi de groază. 
 Momentul este redat în chip realist şi, în ciuda dramatismului, are şi 
câteva elemente hazlii. 
 Prima călătorie în Bucureşti constituie pentru fetiţa de altădată din 
comuna Otopeni,  un eveniment major, acum elevă în Capitală,  de aceea e 
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reţinută cu lux de amănunte şi redată fidel, cu toate stările şi sentimentele 
aferente. 
 Amintirile se constituie chiar în mici povestiri savuroase care dau 
farmec scriiturii. 
 Buna creştere primită în casa părintească o face să se minuneze de 
primele imagini ale vitrinelor cu minunăţii care luau ochii trecătorilor. Iată 
ce-şi aminteşte scriitoarea: 

„Luxul n-a pătruns niciodată în casa noastră parintească, dar nici 
beţia, desfrâul sau alte apucături de acest fel, n-au existat.   

Am crescut liberă ca pasărea cerului, cântam cât mă ţinea gura 
printre vişini şi pruni, sveltă ca o plantă răsădită pe un pamânt bun. Veselă 
şi fericită ca toţi copiii, pe care îi ocrotesc părinţii adevăraţi. Veşmintele 
mele modeste şi ieftine, nu m-au făcut niciodată să roşesc. De mic copil am 
purtat în suflet mândria omului sărac dar curat, atât la propriu cât şi la 
figurat”. 
 Povestea este fixată în memorie şi datorită peripeţiilor prin care a 
trecut atunci, la prima călătorie în Bucureşti, la amenzile pe care le-au 
primit, ea şi colega ei de la un miliţian pentru că nu au traversat pe zebră, dar 
şi amintirea chipului micuţei cerşetoare din Piaţa Amzei.  
 Pornite să descopere lumea şi chiar s-o cucerească la 14 ani, fetiţele 
de la liceul bucureştean descoperă o lume ascunsă lor până atunci, plină de 
contradicţii pe care deocamdată nu le înţeleg. Fel şi fel de întrebări se iscă în 
minţile lor. De ce oamenii bogaţi nu au milă de cei nevoiaşi, de ce o femeie 
cu stare îngrijeşte şi iubeşte un căţel mai mult decât pe un copil, de ce există 
cerşetori. Şi mai ales, de ce există profitori de pe urma acestor sărmani puşi 
să cerşească? 
 Constatările de acum faţă de amintirile de atunci ale autoarei sunt fără 
echivoc şi în toate, autoarea nu se abate de la principiile sale de viaţă: 

„Am mers mai departe, în lume, în viaţă, observând atât cele bune 
dar şi cele rele.                  

Într-adevăr, de unul singur nu poţi schimba mare lucru, dar dacă poţi 
însenina sufletul cuiva, fie şi pentru o scurtă perioadă de timp, consider că 
este bine să o faci.  

Fata despre care am povestit, se regăseşte în miile de cerşetori, care 
fac din cea mai umilitoare formă a existenţei umane, o meserie, un mod de 
viaţă”. 
 În următoarea secvenţă istorisită atenţia noastră este mutată spre 
sentimentul cel mai vechi din lume, spre iubire. O iubire universală care 
cuprinde pământ şi cosmos, apă, soare, stele, oameni, vietăţi, îngeri. Asistăm 
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alături de autoare la „Un răsărit superb” , un spectacol al luminii proiectate 
pe cer astfel încât îţi creea impresia unui colţişor de rai. 
 „Întâmplări neprevăzute” – este o nuvelă amplă, poate un fragment 
de roman în care, întorsăturile de situaţie dau măsura exactă a faptelor 
fiecăruia. Şi Regula de Aur a creştinismului este aici pusă în evidenţă cu 
precădere: Nu face rău cuiva pentru că acel rău se va întoarce cândva, 
împotriva ta. Mai pe româneşte: „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu face”. Destinul 
bărbatului Mihai, tatăl lui Cosmin este răvăşit de un accident în urma căruia 
rămâne orb şi dus la un azil de bătrâni, îngrijit de propriul fiu, ajuns medic 
oftalmolog. Întâmplare, coincidenţă? 
Mai exact, Providenţă. 
 Sunt atinse pe rând, multe probleme spinoase, foarte frecvente în 
societatea noastră: soarta bătrânilor uitaţi de copii, a copiilor abandonaţi de 
părinţi, a cerşetoriei, a neşansei în căsnicia încheiată din interes, a afacerilor 
oneroase care în cele din urmă sfârşesc prin a fi descoperite.  
 Cu multă îndemânare şi iscusinţă, autoarea scoate la iveală adevăruri 
de necontestat pe care le serveşte garnisite cu exemple pe măsură: suntem 
adeseori înverşunaţi pe cine nu trebuie, adică exact pe acele persoane care ne 
iubesc cel mai mult. De câte ori nu greşim revărsându-ne furia oarbă asupra 
persoanelor dragi şi în schimb facem concesii şi compromisuri faţă de 
persoanele care ne chinuie, ne asupresc, ne fac să suferim. Este un paradox 
al vieţii. 

Faptul că medicul Cosmin este alături de tatăl său Mihai în timpul 
bolii şi al internării sale la azil este un bun exemplu de comportament filial 
creştinesc, care ne îndeamnă să iertăm pe cei care ne-au pricinuit suferinţă. 
Şi un fel de compensaţie a răului pricinuit familiei de către tată. Toate 
acestea se răsfrâng în chip neplăcut şi asupra odraslelor care preiau de la 
părinţi comportamentul defectuos. Este şi cazul Aurorei, fiica lui Mihai şi 
sora vitregă a lui Cosmin, care ajunge să se drogheze şi să-şi risipească viaţa 
în zadar. 
 Lumea tumultuoasă a adolescenţilor este abordată în proza „Între 
Bach, Pitagora şi Rocco” – în care ne sunt înfăţişate probleme ale 
tineretului de azi. 
 Probleme grave ale adolescenţilor sunt tratate în chip uşor didactic şi 
în scrierea „Mentalitate” care are drept subiect soarta unor fete care cad 
pradă uşor, amăgite de bărbaţi şi sfârşesc în chip tragic, fie născând copii şi 
abandonându-i, fie refugiindu-se în droguri şi alcool sau cu tentative de 
suicid în urma unor depresii provocate de experienţele traumatizante prin 
care au trecut. 
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             În proza „O iubire până dincolo de moarte”, cu specificaţia de sub 
titlu („Strict autentic”) – scriitoarea  ne introduce în atmosfera medicală a 
Sanatoriului Techirghiol, unde facem cunoştinţă cu personajele, venite la 
terapie.  Aflăm în trecere  şi legenda statuii lui Techir dar şi cazul unei femei 
care rămăsese văduvă în urmă cu 30 de ani. Povestirea dobândeşte  un 
accent supranatural prin relatarea văduvei care, într-o împrejurare dramatică 
(moartea soţului ei) – mărturiseşte că i-a văzut sufletul înălţându-se sub 
forma unui ghem luminos spre tavan, în timp ce asupra ei s-a abătut o ploaie 
de pulbere aurie. Femeia a dobândit puteri paranormale şi a început să 
practice, după oarecare studiu, tratamentele cu bioenergie, apoi levitaţie, 
spiritism şi alte fenomene care ţin de paranormal.                                                            
  Următoarea povestire se intitulează „Blestem sau dreptate divină” şi 
relatează o dramă petrecută într-o comună dobrogeană, un caz nefericit de 
incest care avea să fie răsplătit peste măsură cu moartea a două fetiţe 
nevinovate, înecate în acelaşi timp în Dunăre. 
 “Zborul de noapte” este povestea unor fete ajunse în semiobscuritatea 
unui bordel oriental, ademenite de un tânăr care se ocupa cu trafic de carne 
vie, sub acoperişul unor jobb-uri la restaurante şi pizzerii, lucru arhicunoscut 
în ultimele decenii chiar la noi, când mii, poate sute de mii de românce ajung 
victimele unor traficanţi. La sfârşitul povestirii, vocea auctorială se face 
simţită prin unele observaţii de bun simţ. 
 Întâmplări din lumea afaceriştilor şi a celor care câştigă bani lesne ne 
relevă faptul că viaţa nu valorează, în concepţia lor, decât, distracţie, lux, 
plimbări, petreceri destrăbălate. Toate acestea fac parte din „vaietul lumii” 
pe care autoarea a reuşit atât de real să-l surprindă. Şi de care, adeseori, 
doreşte să se distanţeze. 
 Visul spulberat al unei fete care urma să fie mireasă, durerea şi 
neputinţa ei în faţa refuzului băiatului chiar în ultima clipă, pe motiv că nu 
doreşte copii, îşi pun amprenta pe viaţa tinerei, în povestirea „Fără rochie 
de mireasă” 
  O altă istorisire – strict autentică – aşa cum îi place autoarei să ne 
atenţioneze este  intitulată „Spre mormânt cu zâmbetul pe buze”. Este 
povestea unei femei îndoliate, în vârstă de 55 de ani care pierduse câteva 
fiinţe apropiate şi în chip deosebit, durerea era pricinuită de pierderea surorii 
sale care fusese paralizată 15 ani, bolnava fiind supusă unui tratament 
inuman de către nora sa.  

 În cele din urmă, sărmana femeie se stinge cu zâmbetul pe buze, 
iertându-şi nora şi fiul care o maltrataseră şi îi pricinuiseră atâta suferinţă, 
doar pentru avere. 
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 Şi autoarea conchide: „Cât de mare şi de iubitoare poate fi inima unei 
mame. Cât de mare i-a fost credinţa în Dumnezeu, de a mai avut puterea să-
i binecuvânteze pe torţionari”.  

 Tot un caz autentic este şi cel relatat în proza „Incredibila iubire”. Un 
caz interesant de iubire între o tânără plecată să lucreze în Italia şi un bărbat 
de 50 de ani, suferind într-un cărucior cu rotile. Situaţia precară în care trăia 
în ţară au făcut-o pe tânără să-şi caute un loc, unde a văzut cu ochii. Munca 
titanică de la azil, au făcut-o, în cele din urmă pe Despina să se simtă 
epuizată, descurajată, fără nădejde. În aceste condiţii, fata se apropie de 
Paulo de care şi-a unit destinul cîţiva ani mai târziu.  

Din când în când, în povestire intervine vocea auctorială care-şi spune 
părerea: „Se impune aici o întrebare...fata asta cere atât de puţin, oare de ce 
nu a primit în ţara ei acestea?” 

Ea sugerează adeseori şi eventualele norme de comportament pe care 
trebuie să le aibă un creştin dacă vrea să trăiască în linişte cu ei înşişi şi cu 
cei din jur, cu atât mai mult în familie. 

„Pleacă româncele acolo unde eforturile le sunt apreciate, nu sunt 
timorate nu sunt dispreţuite şi înjosite de proprii soţi, sau mai rău chiar de 
membrii familiei”. 

 Ultima povestire, “Întoarcerea fiicei risipitoare”, aluzie la Parabola 
biblică a Fiului risipitor existentă în Evanghelie. Acţiunea ne conduce, de 
data aceasta într-o maternitate unde există un salon plin de copii abandonaţi. 
Micuţa Carmen este înfiată de o familie care-şi dorea cu ardoare un copilaş. 
Crescută fără griji, tânăra află că e înfiată şi atunci se dezlănţuie în ea 
spiritual rău, plecând de acasă şi picând în mâinile unui om de nimic care a 
profitat din plin de naivitatea şi de furia momentană a fetei îndreptată 
împotriva familiei adoptive. 

Nimic nou sub soare. Cazuri din acestea există cu miile. Important e 
să-şi dea seama la timp încotro se îndreaptă şi ceea ce vor de la viaţă.  

Cu un stil lejer, relaxat, bazat pe amintiri şi mărturisiri de-ale altor 
persoane, Flora Mărgărit Stănescu şi-a aşternut gândurile, amintirile 
bunătatea şi crezul creştin pe hârtie, în 18 povestiri antrenante, pline de miez 
şi de poveţe,  lăsând mărturie urmaşilor că viaţa trebuie trăită demn şi cu 
credinţa în Dumnezeu. 

Că şi-a propus acest lucru  sau nu, autoarea a reuşit cu brio să ofere 
cititorului una din acele cărţi încărcate de lumina înţelepciunii, de pilde şi 
experienţe de viaţă, relatate cu sinceritate şi lejeritate, spre învăţătura celor 
care vor dori să ia aminte. 
 

11 octombrie 2011 
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ANA MARIA GÎBU, „Cafea cu zâmbet de rebelă”, „Antim Ivireanu” & 
“Destine”, Râmnicu Vâlcea, 2011. Cuvânt înainte: George Filip; Postfaţă: 

Cristina Ştefan. 
 
 Cum altfel decât măiastră ar putea fi numită pasărea care a ales să-şi 
clădească sub streaşină de suflet, cuibul râvnit pentru viitorii puişori? Puişori 
de cuvinte, fără doar şi poate. 
 Proteguită de distinsul poet din Canada George Filip, sub aripa căruia 
a ciocnit coaja oului şi a ieşit teafără în căutarea luminii, tânăra speranţă Ana 
Maria Gîbu, a dat de multe ori proba unui talent precoce în aproape toate 
domeniile artei, şi a unei râvne de invidiat în asumarea destinului literar, 
încă din zorii existenţei sale. Eu nu ştiu dacă această copilă s-a jucat cu 
păpuşile ori cu ursuleţii de pluş. Dar ştiu sigur că, de la şapte ani, jucăria ei 
preferată a fost cutiuţa fermecată plină de cuvinte color, pe care ea, cu o 
baghetă fermecată, le-a supus şi le-a făcut ascultătoare. Apoi le-a potrivit în 
consonanţă cu sufletul ei curat, până a ajuns să modeleze singură, o lume 
care a uimit lumea scriitorilor. Este cea mai de seamă jucărie. Jocul ei de-a 
cuvintele şi de-a notele muzicale, a fascinat lumea culturală, nu numai în 
oraşul ei, Dorohoi, dar şi în alte lăcaşuri din ţară şi din lume. Dar să începem 
cu începutul. 
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 Mai întâi a fost grădina. Grădina sufletească pe care şi-a propus să o 
cerceteze, aşa cum Alice şi-a început aventura într-o grădină care a devenit 
pentru toţi copiii, Ţara Minunilor.  Să tot fi avut vreo 11 ani. Aşa cum încep 
toate poveştile, „A fost odată o grădină”. Ea s-a pitit, cu toate minunile sale,  
între coperţile unei cărţi minunate. Se numea chiar: „Grădina mea”. 
Proprietara, cine alta decât micuţa floare care creştea nestingherită în ea, 
desfăcându-şi petalele, aidoma gingaşei flori a Micului Prinţ de care acesta 
se simţea răspunzător.  În grădina fermecată a Anei-Maria Gîbu şi-au găsit 
locul potrivit toate soiurile de  flori şi vieţuitoare minuscule, lujeri subţirei 
prefăcuţi de micuţa zână în seminţe chihlimbarii de cuvânt. An de an au fost 
crescute cu drag şi stropite în  roua sufletească până au devenit, sub 
oblăduirea soarelui darnic, flori neasemuite. 
 Dar Ana Maria nu şi-a propus să părăsească într-o zi grădina spre a 
colinda meridianele în căutarea diamantelor de gând şi de cuvânt. Cu 
grădiniţa ei în suflet, ea a pornit căutările, mai întâi în împrejurimi, apoi mai 
departe, în chip temerar, spre ţinuturi necunoscute. Cântecul de Liră i-a fost 
înger păzitor, însoţitor şi veghetor. Este metafora cea mai potrivită pentru 
Şcoala unde, ascultătoare elevă, a învăţat Jocul de-a Poezia. Profesoară i-a 
fost, de data aceasta, o bună dăscăliţă de Poezie, Cristina Ştefan, îndrumând-
o cu răbdare şi dragoste, pe drumul uneori lin, alteori în zig-zag, al 
Literaturii. Cristina i-a ţinut micuţei păsări aţa, i-a arătat zenitul, nandirul, 
orizontul necuprins, până a învăţat-o să zboare singură. Şi păsăruica a 
zburat, când i-a venit vremea, cu aţă cu tot. Nu fără face rotocoale 
împrejurul casei şi a privi cu recunoştinţă înapoi, spre cei rămaşi, „sub 
streaşina de suflet” cum îi place să spună (Dorinţă). 
 Conştientă de faptul că trebuie să dăruie totul fără murmur, pentru că 
aşteptările sunt mari, micuţa Poetă îşi face un autoportret, cum altfel decât, 
sub auspiciile Poeziei: 
 „m-am născut / din ţăndări de pătrar / aruncate în lut / cu dor / cresc 
între margini de cer / uitată sub o frunză / jucându-mă / cu zorii şi amurgul / 
adorm / sub geana pământului / încă al meu!” (Autobiografică). 
 E surprinzător, câtă maturitate poetică se află în aceste simple rânduri, 
în vreme ce autori trecuţi de prima tinereţe, ba chiar ajunşi în pragul vârstei a 
treia, alcătuiesc stângace alăturări de cuvinte copilăreşti, naive, terne, golite 
de conţinut, imature, cu declaraţii vetuste de dragoste care nu mai 
impresionează pe nimeni, ba chiar stârnesc zâmbete, uneori îngăduitoare, 
alteori ironice! 
 Specificăm faptul că nu ne-am propus căderea într-un extaz gratuit 
privind fenomenul creaţiei la vârste fragede, ci de a căuta cu luciditate şi 
discernământ izvorul magic al creaţiei pusă în pagină de autori-copii sau 
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adolescenţi, a căror preocupare principală ar trebui să fie în primul rând, 
programa şcolară şi joaca. 
 Transgresând unele etape ale evoluţiei sale, fără a neglija cele de mai 
sus, autoarea de faţă, a căutat încă de la început, filonul adevărat al 
frumosului, fie sub forma cuvintelor, fie a muzicii, dansului, artei plastice. 
Şi nu a dat greş în nici unul din aceste domenii ale artei frumosului, ba se 
poate spune că a excelat în toate, dovadă fiind premiile şi diplomele de 
excelenţă pe care le-a adunat în doar câţiva ani. Dar nu excelenţa este 
preocuparea Anei Maria Gîbu ci, căutarea formei ideale de exprimare a 
tuturor aspiraţiilor sale. E limpede că avem de-a face cu un suflet care aspiră 
şi care simte Frumosul prin toţi porii. Care nu doreşte să trăiască altfel decât 
sub Acoperişul Artei, indiferent de forma pe care-l dobândeşte, după ce a 
trecut prin filtrul sensibilităţii şi personalităţii sale. 
           Ne vom opri momentan asupra celei de a doua cărţi, numită „Cafea 
cu zâmbet de rebelă” – titlu destul de comercial – cu iz de telenovelă – carte 
apărută recent, graţie eforturilor conjugate a două edituri „Antim Ivireanu” 
(Râmnicu Vâlcea)  şi „Destine” (Canada). 
            De ce două, de ce din ţări şi continente diferite, nici nu contează, de 
vreme ce şi-au  asumat cu responsabilitate lansarea unui tânăr talent care are 
ceva de spus în lumea literară. Este mai mult decât o încurajare de rutină a 
unui tânăr, este un gir dat cu discernământ acestei autoare. Şi nu în zadar. 
             De la universul copilăresc populat cu gâze de tot felul, cu flora şi 
fauna descoperite, mai întâi în universul apropiat, apoi în sfera poveştilor şi 
poeziilor care i-au legănat anii în preajma somnului, când Moş Ene întârzia 
să vină, Ana Maria Gîbu este beneficiara, în prezent, a unui arsenal întreg de 
metafore, sintagme şi alte figuri de stil inedite pe care le mânuieşte cu 
destulă lejeritate în pagini. 
              Ea vrea să scrie cu nimic altceva, decât „cu un ţurţure” şi, unde 
credeţi că vrea să scrie? Pe caiet, pe foi, pe plasma laptopului, pe nisip? Nu, 
ea vrea să scrie direct „pe Soare”! (Vreau...) Ei şi când poetul îşi pune la 
suflet ceva, imposibil să nu reuşească, aidoma unui magician. El poate să 
schimbe şi elementele naturii şi flora şi fauna. Poate schimba chiar şi 
sufletele. Pentru Ana Maria, Pământul este  şi „va rămâne mereu / printre 
astre / Prinţ...”(Vreau).  Iată că nimeni nu a văzut Pământul până acum, în 
chip de Prinţ! Trebuie să ai un ochi special, un ochi magic pentru aceasta. 
               Faptul că vrea să alerge „pe apa lumii”, să urce pe nori, să se înece 
în cerul albastru, nu mai sunt fapte menite să ne uimească. Poetul poate 
orice. Chiar şi să umble cu creştetul în lună, s-au văzut mii de cazuri. 
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               Pentru Ana Maria norii sunt instalaţi „în scaune cu rotile/ pe 
treptele Ateneului” şi „stau pe prispa cerului/ în şedinţă pe comisii” 
(Agenda copilului pentru nu ştiu cât timp). 
              Şi dacă n-a convins încă de puterile miraculoase pe care le are 
imaginaţia şi fantezia poetică a acestei tinere, Ana Maria ne mai dă unele 
argumente despre puterea magică a cuvintelor sale, o putere cu totul ieşită 
din comun care vizează suprarealul: 
             „Am puterea / să iau din aripi / de îngeri / pene de argint, / să mă-
mbrac cu ele / să mă cred / nemuritor. / Am puterea/ să dau timpul / înapoi, 
/ să muşc din mărul / copilăriei, / sau să iau săbii de lumină / din soarele 
blînd / cum era odată. / Am puterea / să rup din mare / o bucată de apă / s-o 
dau, de sete, / la porumbeii de praf, / la scatiii de vânt...” (Am puterea...) 
            Poeta ne îndeamnă s-o căutăm, nu pe stradă, nu acasă, nu la şcoală 
sau la vreun club tineresc, locul ei e cu totul în altă parte: 
            „căutaţi-mă acolo unde / desenez în ploi de stele căzătoare / sunetul 
primei brume fără ţară” (Protest). Ea a învăţat să culeagă „vise printre 
frunzele toamnei / călărind somoni în limpezimea cerului / vorbesc  cu 
bufniţele de argint / despre oraşul reclădit al Atlantidei / beau apa focului 
din munţii norilor” (Protest). 
            În altă pagină, ea se recunoaşte drept „fata/ casei de arţar” 
(Trandafir alb). 
           Nu se poate să nu fii cucerit pe loc de frumuseţea fizică şi spirituală a 
acestei copile, dar mai ales de gândurile sale curate transpuse-n cuvinte 
proaspete care nu se vor vesteji prea curând. Pentru că ea sparge canoanele 
vârstei sale, sare precum căprioara pe stânci, câte două-trei trepte deodată, ca 
să ajungă cât mai curând în vârf, acolo unde poate contempla toată măreţia 
Creaţiei divine din care şi ea se consideră o fărâmă. 
             Aflăm la pagina 20 şi secretul „cafelei cu zâmbet de relebă” – care 
i-a inspirat titlul cărţii: „mă preling pe geana / unei petale din răsărit / în 
cana de cafea a mamei / ea însăşi / a treia culoare a sufletului / m-am agăţat 
de bluză / cu un ochi de apă / cad din zâmbetul ei / contrazicând legea 
gravitaţiei / absorb pietrele vinete / strivite de mojar // în dicţionarul ei / 
sunt fata rebelă” (Cafea cu  zâmbet de rebelă). 
            Pare că Ana Maria şi-a părăsit prea curând copilăria, aşezând-o ca 
pe-o jucărie pe raftul amintirilor, aşa cum mărturiseşte. Cu toate acestea, ea 
nu s-a despărţit de ea pentru totdeauna, ci revine atunci când îi e dor de ea: 
„Am promis / să o caut, / la tristeţe, / la bucurie, / oricând / dorul de ea / mă 
apasă” (Amintiri). 
           Poate că e nedrept ca un copil de 14 ani să-şi pună copilăria pe raftul 
amintirilor. Dar în graba ei de a trece în altă etapă a existenţei, să prindă de 
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trenă adolescenţa şi tinereţea, să fie considerată „om mare”, important şi 
puternic, cu o personalitate distinctă, Ana Maria ţine să demonstreze că 
merită încrederea şi atenţia maturilor printre care doreşte să fie socotită. Ea a 
descoperit jocuri cu mult mai serioase decât păpuşile şi celelalte jucării 
copilăreşti. Poate că a descoperit cel mai frumos joc din lume, pe care ţine să 
ni-l împărtăşească: „Mi-ai zis / că sunt bolnavă / pentru că stau / într-o 
poădure / de versuri / şi cânt / cuvinte / mănând salate / din strofe / îmi 
răcoresc fruntea / pe silabe de izvor / nu mă supăr // sunt bolnavă / de 
poezie” (Sunt bolnavă de poezie). 
             Ana Maria a părăsit şi teatrul naturii – imensul câmp - atât de 
generos – care i-a fost leagăn al primei sale cărţi – acum e preocupată de 
întoarcerea spre sine, de relaţiile interumane, de ceea ce simte faţă de 
ceilalţi, de locul său în această lume de oameni mari în care s-a trezit parcă 
peste noapte. Că ştie să facă faţă cu brio, să se descurce onorabil şi să facă 
dovada precocei sale maturităţi, dovadă stau cuvintele sale. Joc subtil de 
metafore, comparaţii, oximoroane, şi alte figuri de stil care fac parte din 
bagajul liric, toate folosite într-o „Orchestraţie pentru îngeri” – dau măsura 
exactă a evoluţiei tinerei poete, dar dezvăluie structura sufletească a unei 
fiinţe foarte sensibile, aplecată spre contemplarea cu acuitate a concertului 
vieţii, cu tot ce cuprinde ea: 
                „cuprind cu o aripă / chitara de flăcări / stinsă în cântecul mierlei 
/ cu cealaltă deschid cerul / să urce în zborul clapelor / plânsul ciocârliei / 
vioara limpezeşte notele / pe malul râului din strune / solfegiul păsărilor 
fără grai / îngerii veghează / tăcerea / pe un do diez / uitat de flaut / într-un 
răspuns / fără întrebare / aud în concertul vieţii / tânguirea orchestrei / din 
clepsidra gândului / ceasul bate / de o doime şi o optime / adunarea fiiilor 
rătăciţi”. (Orchestraţie pentru îngeri) 
              Nu trebuie pierdut însă din vedere că tânăra autoare mai are multe 
de învăţat, multe de ocolit, multe de acumulat până să ajungă la substanţa 
poeziei adevărate. Drumul e anevoios, dar, o dată ajuns pe el, nu mai poţi da 
înapoi, el are un singur sens: spre vârful muntelui. 
             Există şi inerente neglijenţe stilistice, normal, stilul încă nu e format, 
există şi oarecare mimetism (normal şi el) precum şi locuri comune;  voit sau 
nu,  titlul unei poezii este un vers de Adrian Păunescu (Pe pământ avem de 
toate din poemul „Da, mai avem”) – devenit cântec folk, ori în altă parte, 
replica de final a lui Scarlet O’Hara din celebrul film „Pe aripile vântului” -  
a devenit titlul unei poezii: „Şi mâine va fi o zi”; sintagme-imagini rămase 
pe retină ori în memorie, nimic mai firesc, doar că trebuiau puse între 
ghilimele; stângăcii de limbaj, cuvinte nepoetice. Cu timpul, autoarea va 
învăţa să le înlăture singură. Exemple de locuri comune: stropi de lumină, 
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ochii cerului, suflete răvăşite, şoapte divine, fruntea timpului, buzunarul 
timpului, marginea destinului, clepsidra gândului, lacrimi de ploaie, lacrima 
lunii – nu atât de frecvente ca la unii poeţi, chiar profesionişti. 
              Dar există şi multă prospeţime şi originalitate: „sunt în capcana / de 
oţel de apă, / lemn de nisip, / gratii de vânt” (Capcana). 
              Anaforul vârstei te poate fura şi duce în vârtejul ameţitor al 
mimetismului păgubos ca într-un mărăciniş, ca o capcană din care anevoie 
mai poţi ieşi la lumină.  Dar deocamdată, micuţa prinţesă a cuvântului, poate 
spune cu nonşalanţă: „cânt lumii / cu vioară / de greier tăcut // râd stelelor / 
cu lacrima / ochilor închişi / plâng ierbii / cu strună / de suflet viu // trăiesc” 
(Viaţă). Poate că aceasta e cea mai sinceră mărturisire a tinerei autoare.    
              Iată şi cum se vede autoarea în câmpia literelor contemporane: 
              „desenează pe cer / semne verzi / de exclamare / joacă Aţa / cu 
rima / încrucişată / sari coarda / la mijloc de vers alexandrin / eu dansez în 
ritm / de strofe albe / cânt arpegiu / din elegii / dorm cu sufletul / pe haiku / 
visez / poezii într-un vers” (Alegerea îţi aparţine). 
            Spiritul ludic nu i-a dispărut cu desăvârşire Anei Maria, ea încă se 
joacă de-a cuvintele, construieşte, brodează rime,  e inventivă, e inspirată, e 
nemaipomenită, sare într-un picior pe azurul poemului şi râde la stele, mai 
precis la lună, aşa cum îi stă bine oricărui poet. 
             „alerg prin trestii-chestii / în mână cu harta / S.U.A. / (Scătrilor 
Urcate Alaltăieri) / am sărit din avion cu paraşuta / plecată în Rusia / 
ceasul ei sună tot timpul / ocupat / am invitat-o la saltul / de pe muntele de 
haine / când am împlinit 13 ierni / în toiul verii / n-a răspuns / fac injecţie / 
unui căţel de usturoi / la „Porţile de Fier” / deschise cu „Cheile Bicazului” 
/ nu-i aşa că-s criminală? (La 13 ierni). Ori, alt poem în care spiritul ludic 
se îmbină perfect cu seriozitatea: 

„mănânc / topping de zâmbete / mama îmi aduce / jumătate din soare 
/ vara / a luat la subţioară / vacanţa, // poate sta mai mult la noi / eu cu 
gaşca o aşteptăm / în gara / dintre linia 1 şi 2... // are tren  / la trei 
săptămâni lumină / îi dau beep / linia este liberă” (Beep!) 
            Micuţa magiciană ştie să prepare însă, uimitor de repede,  cu o reţetă 
specială şi într-o viziune nouă, pentru fiecare din noi ceva dulce, de pildă, o 
viaţă de...ciocolată, cu ingrediente proprii, plus farmecul personal care-i dă 
culoare şi aromă: „amestec bucata / de vară / cu stropi de iarnă / torn o 
mână de flori / primăvăratice / peste melodia ritmată / a toamnei / tai inima 
aprinsă / cu rază ascuţită / din podul cu vechituri / fierb o porţie de suflet / 
în suc de lumină / amestec totul şi... / bonjour / viaţă de ciocolată! (Viaţă de 
ciocolată). Şi cine n-ar dori să guste, fie şi cu pipeta, dintr-o astfel de 
delicatesă? 
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            Foarte frumoasă, inedită, tulburătoare este poezia: „Mărturisirea 
unui orb” care e chiar o scurtă poveste de dragoste, transpusă în câteva 
versuri esenţiale: 
            „parfum nu-i cumpăr niciodată / adulmec mirosul trupului / din 
depărtări / şi o recubnosc / ştiu dacă-i este bine sau rău / paşii ei compun 
melodii / nu le poţi asculta niciodată / sunt îngrijorat / când picioarele 
iubitei cântă blues // o ştiu nu pe bâjbâite / culoarea părului / ochii / 
zâmbetul.../ văzând-o doar cu degetele / nu are nume / nu-i trebuie / astea 
le-aţi inventat voi / să nu vă încurcaţi / sunt în avantaj / văd urma iubitei în 
aer” (Mărturisirea unui orb). 
           Deseori se remarcă la Ana Maria Gîbu tendinţa de a scrie poem în 
poem, adică unul decurgând din celălalt, puse cap la cap şi formând ideea de 
bază. Aceasta şi pentru că tânăra cochetează cu genul fix,  de orientare 
niponă –haiku – domeniu în care a obţinut şi unele rezultate pozitive şi care-i 
oferă posibilitatea respiraţiei scurte în poezie. Iată un exemplu: „ridurile 
apei / înghit amurgul / ascuns în iarbă” (în poemul „Pânze la bărci”); apoi, 
în acelaşi poem, alt haiku: „ţin la suprafaţă / un pian sicriu / cântec 
neterminat”;  şi tot aşa în continuare: „oameni în zbateri sălbatice / plutesc / 
spre nicăieri”; „ printre icoane / păpuşi / ochelari” ; „pustiurile-şi sapă 
gropi / în suflete de stele / pe valuri ucigaşe”; „îngerii / îşi cos aripile / 
pânze la bărci”. Toate aceste 6 poeme pot fi şi de sine stătătoare, dar pot şi 
alcătui un poem mai vast. 
             Iată, în alt poem „Greva foamei” nişte imagini uluitoare: „obosită / 
mă întind / în pat din ierburi / lângă un cotor de viaţă...” şi „speriată / m-am 
aruncat / pe fereastra infinitului” ş.a. – care vin în sprijinul afirmaţiei  de 
mai sus. 
            „Pe cărări de timp” după frunzele anoptimpului pierdut, poeta îşi 
alcătuieşte „cântecul mirific / al vântului plecat / la starea cuvilă” – foarte 
frumos spus în poemul „Însemnări”. 
              Poeta a căpătat nu demult, un obicei cel puţin curios: „tolănită / pe 
umărul speranţei” – ea nu stă locului, ci aleargă „pe drum de vise / 
aruncând cu bucăţi de rai” (Bucăţi de rai). 
             Iată şi nişte bijuterii lirice,  mici catrene adunate-ntr-un poem: 
„rătăceşte raza / prin senin / topindu-se în lacrima / agăţată de geană // 
ochii aleargă / de la o stea la alta / scântei gemene / înecate în zbor // 
fruntea proptită / pe prispa lunii / leagă speranţa / de carul mic / tăcerea 
cuprinde / în gheare de-mprumut / hotarul liniştii / zbatere de fantasme” 
(Nedumeriri). 
             Expresivitatea poemelor Anei Maria este de natură să stârnească, nu 
numai uluire firească, dar şi o emoţie co-participativă la starea de graţie de 
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care ea este învăluită atunci când muzele îi dau ghes. Dacă nu şi-ar declara 
vârsta, cititorul ar lectura liniştit poemele ori alte  specii abordate de ea, fiind 
convins că are de-a face cu o poetă deja formată, un condei destul de matur 
care abordează teme, e adevărat, egocentrice, poeme de stare, de atmosferă, 
de comuniune spirituală cu toate persoanele din jur pentru că se observă o 
mare lejeritate în ceea ce priveşte comunicarea interumană, lucru care-i va fi 
de folos în evoluţia ulterioară. 
              Nu trebuie deloc neglijată latura meditativă, contemplativă a liricii 
Anei Maria, cea care o provoacă la întrebări care aşteaptă răspuns sau la 
răspunsuri care nu caută întrebări, dar sunt formulate instantaneu, dintr-un 
imbold lăuntric al fiinţei sale poetice.  
              De multe ori ea surprinde prin versuri-şoc, versuri-chemare, 
versuri-invitaţie la viaţă, poeme ale stării ferice a omului de dinainte de 
cădere. Nimic rău, nimic ameninţător nu pare să tulbure universul său, 
deocamdată. Fie să nu întâlnească niciodată reziduurile mentalităţilor vechi 
care caută noduri şi pete până şi-n soare şi să nu cunoască răutatea 
confraţilor de condei care nu pot admite succesul altuia, astfel ca zborul să-i 
fie drept şi lin, într-un avânt fără precedent, spre cele mai înalte albăstrimi 
cereşti, de unde să poată contempla cu dragoste şi înţelegere universul. 
          Colegii de cenaclu unde a ucenicit, astăzi se bucură şi sunt mândri  în 
numele ei şi pentru ea, văzând că floarea crescută în „grădina înmiresmată” a 
Lirei a ajuns la rândul ei să parfumeze aerul şi să rodească seminţe de har. 
Cenaclu-şcoală, cenaclu formativ-educativ care-i învaţă pe membri ştiinţa 
frumosului şi a miraculosului, frecventată cu drag de sute de tineri îndrumaţi 
cu pricepere şi generozitate de poeta, scriitoarea şi promotoarea culturală 
Cristina Ştefan, redactor de specialitate la revista Cetatea lui Bucur. 
           Florile răsădite şi crescute cu drag în această grădină lirică au dat deja 
proba virtuozităţii lor, prin mai multe Antologii lirice, concursuri de poezie 
şi aslte modalităţi de comuniune literară,  dar şi prin volume personale 
alcătuite sub îndrumarea Cristinei Ştefan. 
           Această Şcoală de frumos are porţile deschise pentru orice creator, în 
toate domeniile culturii şi artei şi se constituie într-un atelier lucrativ al 
creaţiilor fiecăruia. 
           Sub acoperişul ei generos, poeta Ana Maria Gîbu şi-a aflat drumul 
propriu şi acum se bucură de roadele muncii ei. 
            Să ne bucurăm împreună pentru că, fiecare debut, constituie un bun 
început, sub auspicii favorabile, fără încrâncenări ori dispute sterile. 
 
16 octombrie 2011             
            



 253

               
        
 
 
 

POVEŞTI ÎN AVANPREMIERĂ.  

CALEŞTI CU POVEŞTI ÎNGEREŞTI 
 

Maria Doina Leonte, „Povestiri pentru Fabian” – carte în curs de 
apariţie 

 

 

 Atenţie! Universul prichindeilor este invadat de îngeri şi îngeriţe. 
Mărturie stau aceste poveşti cu litere cereşti, pe care autoarea le aduce aici, 
spre judecată, (ori spre delectare?) celor mici. De unde? Ai să te miri: din 
„Cutia cu amintiri”. O cutiuţă fermecată, nici lungă, nici lată. Pătrată?  
Rotundă? Şi legată c-o fundă? Să vedem ce găsim în ea, poate ne alegem şi 
noi  cu ceva. (Poate c-o stea?) Ceva folositor, pe plac tuturor. 

 Aşa ar putea fi prezentată o carte pentru prichindei şi prichinduţe 
slăbuţi şi slăbuţe, grăsunei şi grăsuţe ca nişte mămăruţe. 

 Ei, dar ne-am întins la vers dulce şi nu ne-am mai duce. 

 „Cutia cu minuni” –trebuie deschisă de luni până luni. Şi citită pe 
îndelete, dragă băiete, până o-nveţi pe dinafară, ca să nu fii tras pe sfoară. 
Adică să nu fii păcălit, precum ursul, de vulpe, ştiţi povestea că i s-a cam dus 
vestea. Auziţi minune: un băiat se juca  pe plaiul cerului cu mingi de stele. 
Păcatele mele!  
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 Un îngeraş împărţitor de vise, pare-mi-se, nu e lucru de şagă. Dă-mi şi 
mie unul, măi dragă! Unul frumos, maiestuos, cu Făt-Frumos. Să mi-l trimiţi 
în amurg, călare pe-un murg. Ori pe-un cal ţintat, că-i mai adevărat. C-un 
corn în frunte, mă rog, care-i inorog. 

 Pe-un tobogan de curcubeu m-aş da şi eu şi m-aş legăna pe-un hamac 
de stele legate de nori cu nuiele. Şi tumbe pe norii pufoşi aş face, că doar nu-
s colţuroşi. Doar  că-s prea aburoşi şi apoşi. Lăcrămoşi. Adică plâng până se 
frâng. Norii sunt ca perniţele pe care mă legăna mămica mea înainte de a 
veni moşul Ene pe la gene. Şi alunecam şi mă duceam ca-ntr-o apă călduţă şi 
moale, în picioruşele goale. Tare, tare-mi plăcea să mă scald în ea. 

 Şi pe când îngeraşul privea în jos, pe pământ, ce să vezi? Un băieţel 
cu zâmbet fermecător, care dormea şi visa un înger în zbor! 

 Cum e posibil? Iată că este, în această poveste. Şi-n altele, mii, scrise 
pentru copii. Fabian, căci despre el este vorba, primi un vis fermecat, adică 
adevărat. Un vis de însănătoşire, un vis de prietenie şi de iubire. 

 Aţi avut şi voi acest fel de vis? Cu o cutiuţă în care se află minuni? 

 Dacă ai avut, să mă suni. Neapărat. Şi-o să-l transmit, din oraş în oraş 
şi din sat în sat, ca prichindeii să se roage la îngerul lor păzitor, să le aducă şi 
lor, din Cutia cu minuni, un vis. Am zis. 

 Ei, şi tot aşa, continuă poveştile acestei doamne minunate, ca şi zânele 
din poveştile fermecate. 

 O alta, se numeşte „Angelica şi îngeraşul”.  

 Poveştile Mariei Doina Leonte sunt pur şi simplu molipsitoare. Nu 
poţi doar să le citeşti pur şi simplu. Ele te îndeamnă la visare, la creaţie, la 
îm-po-e-zi-re!  îţi oferă fel de fel de învăţăminte şi sfaturi, dar, mai ales, sunt 
educative. În această poveste suntem îndemnaţi să ne rugăm alături de 
părinţii noştri pentru ca problemele familiei să se rezolve. Rugăciunea în 
comun face multe minuni. Iată, fetiţa Angelica, de numai şase ani, se roagă 
alături de mămica ei, pentru ca Dumnezeu să le dăruiască un frăţior  sau o 
surioară pentru ea şi un copilaş mămicii. Rugăciunea comună este foarte 
importantă în familie şi Dumnezeu nu poate să rămână indiferent la ea. 
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 Fetiţa era tare tristă că nu are cu cine se juca. Aşa că au hotărât să-i 
ceară lui Dumnezeu această favoare. Pentru că, a avea un copil e un mare 
privilegiu, o favoare deosebită pe care Creatorul o acordă familiilor. Este o 
binecuvîntare şi un har la care familia trebuie să răspundă afirmativ. 

 Şi apoi, atunci când rugăciunea e împlinită, să nu uitaţi să mulţumiţi 
îngerului care v-a ajutat şi a susţinut cererea voastră. Aşa se cade. Aşa e 
frumos. 

 În povestea de faţă, familia Angelicăi primeşte în dar de la îngeraş, pe 
micuţul Fabian, o scumpete de băieţel, la apariţia căruia, camera s-a umplut 
de lumină. 

 Voi ştiaţi că îngerii au inimă? Cum să nu! Şi încă o inimă caldă, 
iubitoare, duioasă, plină de bunătate. „Inimă de înger” – povestea Mariei 
Doina Leonte, tocmai acest lucru îl subliniază. 

Costeluş este un băieţel visător,  de 8 ani, căruia îi place să stea culcat 
pe iarbă şi să privească norii în asfinţit. Ciudate arătări care se plimbă pe cer! 
Iată, acum închipuie o inimă uriaşă care, se pare că e chiar Inima lui 
Dumnezeu. Dar care copil nu a visat cu ochii pe cer, la prefacerea rapidă a 
norilor în fel de fel de dihănii şi vrăjitoare. Dar Costeluş vede acum pe cer, 
din nori, un îngeraş cu aripile strânse, apoi o claie de vată de zahăr. După 
multe înfăţişări, norii s-au ascuns şi înserarea a pus stăpânire pe pământ. 
Băieţelul şi-a dorit să aibă o inimă uriaşă, să-i poată iubi pe toţi, pentru că 
dacă ai inimă mare, eşti ca un înger. 

În poveştile Mariei Doina Leonte copiii învaţă să iubească, ceea ce e 
cel mai însemnat lucru, pentru că, dacă nu ştii să iubeşti, nu vei avea parte de 
iubire. 

O altă poveste se numeşte „Vis împlinit”. De data aceasta, visul este 
al lui Dorinel. Şi nu e altul decât acela de a fi campion la fotbal. El a învăţat 
de la bunicul lui că trebuie să munceşti mult şi să lupţi ca să-ţi împlineşti 
visul. Dar mai există şi altfel  de campioni, campioni în fapte bune, în 
cuminţenie, în  lupta cu păcatul, cu minciuna şi cu răutatea. Bunicul îl învaţă 
cum să preţuiască lucrurile şi oamenii şi cum să-i ajute pe cei care au nevoie. 
Cei doi îi fac o vizită unui alt băieţel, bolnav, într-un cărucior cu rotile. 
Dorinel nu şi-a dat seama de suferinţa celuilalt decât când acesta i-a povestit 
că a avut un accident şi că nu va mai putea juca niciodată fotbal. Cu toate 
acestea, Ionuţ nu-i invidia pe ceilalţi copii care se puteau juca. La întoarcere, 
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Dorinel află poate prima lui lecţie de viaţă: „Unele lucruri se înţeleg şi se 
simt fără cuvinte”. 

Peste ani de zile, visul lui Dorinel s-a împlinit. Dar el n-a uitat 
niciodată învăţăturile bunicului şi pe copilul infirm căruia i-a făgăduit că va 
juca şi pentru el. Şi într-adevăr, la Campionatul de Juniori, pe podium, 
aducându-i pe cei doi lângă el, le-a mulţumit şi a spus mulţimii: 

“Sunt campion pentru că ,,Bunicul meu m-a încurajat să visez să 
devin campion! Poate că a fost şi visul lui…Iată, eu sunt împlinirea visului 
lui. Mulţumesc, bunicule!” Apoi privi spre Ionuţ şi le spuse tuturor: 
Am jucat de două ori mai bine, pentru că am jucat şi pentru Ionuţ. El 
este adevăratul campion! El şi-a învins tristeţea şi neputinţa. Voi dărui 
jumătate din banii mei pentru ca Ionuţ să aibă un cărucior performant.  
        Toată mulţimea aplauda, iar colegii de echipă l-au ridicat pe Ionuţ sus 
de tot cu tot cu cărucior, apoi au procedat la fel şi cu Dorinel.” 
 Ce frumoasă poveste! Poate că fiecare din noi am avea ceva de învăţat 
de aici. Cum să mulţumim celor care ne-au ajutat să ne împlinim visul. 
 “Vă iubesc, doamnă Irina!” – are ca şi cadru de desfăşurare şcoala, 
iar eroina este o fetiţă, Lavinia, bolnavă de autism. Învăţătoarea unei alte 
clase încearcă să se apropie de ea şi curând, o învaţă un semn magic prin 
apropierea degetelor astfel ca acestea să întruchipeze o inimă. După o vreme, 
de Ziua Mamei, Lavinia şi colegele ei, aveau să-i dăruiască acestei 
învăţătoare, 25 de inimi din degeţele unite în chip miraculos, precum şi 
zâmbetele lor fericite. Ambele învăţătoare sunt foarte emoţionate, alături de 
aceşti copii minunaţi care au ajutat-o pe Lavinia să se apropie de oameni şi 
să-şi depăşească boala care o izolează de lume. 
 Poveştile Mariei Doina Leonte au darul de a te emoţiona puternic şi de 
a-ţi imprima în suflet dorinţa de a face bine. O fi vreun înger de vină? Tot ce 
se poate. Dar mai sigur, e inspiraţia care vine direct de la Dumnezeu în chip 
de înger. 
 În cuvinte simple, pe înţelesul copiilor, autoarea reuşeşte să creeze o 
lume magică, plină de farmec şi culoare în care copiii uimesc prin 
perspicacitate, sensibilitate, spontaneitate. 
 O alta, intitulată: “Darul Mulţumesc!” - istoriseşte despre un băieţel 
voinicel, care îşi aştepta cu nerăbdare aniversarea, chiar de ziua Sfântului 
Dumitru. 
 Băieţelul răsfăţat, obişnuit să primească toate darurile pe care le cerea 
părinţilor şi rudelor, află de la bunica lui o lecţie straşnică, şi anume aceea 
că trebuie să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru toate darurile naturii pe 
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care le-a primit din belşug: legume, fructe, pomi, flori, apă, soare, pământ şi 
tot ce ne înconjoară. 
 De ziua lui, băiatul îi face un neasemuit dar mamei sale: o inimioară 
sculptată în lemn de cireş pe care îi scrie un mesaj de dragoste şi mulţumire. 
Pentru că mama este cel mai scump cadou pe care micuţul îl primise chiar 
din mâinile lui Dumnezeu, cea care i-a oferit la rândul ei: darul vieţii. Şi aici 
se verifică zicala populară: Dar din dar se face Rai. 
 Dar mai presus de toate, Maria Doina Leonte ne învaţă pe noi, cum să 
ne facem daruri. Unii altora, nouă înşine şi lui Dumnezeu. Pentru ca la 
rândul nostru, să ştim să primim darurile. 
 Cu nespus de multă gingăşie, autoarea ne introduce în universul 
copiilor, al tristeţilor şi bucuriilor acestora în toate anotimpurile, dar mai cu 
seamă, în anotimpul cel mai frumos al copiilor, iarna, pentru că atunci, pot 
prinde în palme fulgii de nea, să-i ascundă-n căuş, chiar dacă vor rămâne 
puţin trişti şi dezamăgiţi că în locul lor, vor găsi doar câţiva picuri de rouă. 
Pătrunzând cu sfială în această lume minunată, îţi descoperi dorul de drag, 
de acel meleag care, de când lumea e lume, se ştie, se numeşte: Copilărie! 

Şi pe acest fundal imaculat se desfăşoară povestea autoarei, “Darul de 
la Moş Crăciun”, avându-l ca erou pe Cristinel, un băieţel aflat la vârsta 
primelor litere din alfabet. Sărbătoarea Crăciunului cu toate darurile şi cu 
pomul de iarnă apropiindu-se, puştiul de hotărăşte să-i scrie lui Moş Crăciun 
şi să-l roage să aducă pentru membrii familiei, fiecare, câte un dar. Pentru 
sine, însă,  uită să ceară ceva. În noaptea Ajunului, năstruşnicul Moş 
Crăciun bate la uşă, împarte darurile şi, spre surprinderea lui Cristinel, îi 
înmânează acestuia cadoul dorit: o maşinuţă cu telecomandă. Uimirea care 
se citeşte pe chipul micuţului nu are margini. El înţelege că este răsplătit 
tocmai pentru faptul că a pus familia înaintea dorinţei sale şi nu s-a mai 
gândit la cadoul propriu. 
 Autoarea subliniază cu graţie momentul acesta, concentrându-l într-o 
învăţătură utilă:  “atunci când uiţi de tine, iubindu-i pe ceilalţi, este Cineva 
care nu uită de tine, este cineva care îţi ştie cele mai arzătoare dorinţe şi 
cele mai tainice vise şi, la timpul hotărât de El, toate le va împlini, 
aducându-ne bucurii mult mai mari decât ne-am putea face noi înşine”. 
 Dar Cristinel mai află că darul cel mai preţios pe care creştinii îl pot 
primi în Noaptea de Crăciun este Însuşi Pruncuşorul Isus. 
 Tot un subiect spiritual are şi povestirea următoare, „Pe genunchii lui 
Isus”. Pornind de la istorisirile din cartea cu acest titlu pe care mama lui 
Andrei i le citeşte în fiecare seară, copilul află multe taine şi învăţături pe 
care Învăţătorul le spunea discipolilor, luându-i pe copilaşi pe genunchii Săi 
şi îndemnându-i pe ucenici să se facă la suflet aidoma copiilor dacă vor să 
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aibă parte de Împărăţia lui Dumnezeu. De asemenea, Andrei află că orice 
vis se poate împlini dacă-l rosteşti în rugăciune cu ardoare. Visul lui Andrei 
este ca tatăl său să se întoarcă de sărbători din străinătate. Şi într-adevăr, 
dimineaţa, se trezeşte în braţele tăticului său, venit în acea noapte acasă. 
 Ultima povestire, „Mâinile” este construită pe ideea darului lui 
Dumnezeu pentru om: mâinile.  Mâinile care-l ajută să muncească, să 
mângâie, să scrie, să facă bine, să ajute un bolnav. Estera îşi admiră mama 
ale cărei mâini sunt foarte frumoase. Dar în acelaşi timp, i se nasc întrebări 
nechemate în minte: de ce oamenii fac atâta rău cu aceleaşi mâini cu care 
mângâie? Şi tot la mămica ei află răspunsul: 

„Mama fu surprinsă de întrebare. Stătu puţin pe gânduri, apoi începu 
să povestească: ,,Când Dumnezeu a făcut omul, a stat mai mult timp atunci 
când i-a modelat mâinile. I-a făcut cele cinci degete de mărimi diferite ca 
să poată apuca orice obiect; i-a făcut o palmă în care să poată aduna 
boabe, sau apă din izvor sau petale de flori...A îmbrăcat palma cu piele 
catifelată ca să poată mângăia, să poată şterge lacrimi. I-a dat mâinii 
adieri de primăvară pentru a răcori fruntea arzândă a unui copil bolnav şi 
pentru a alina dureri ce zvâcnesc sub tâmple...Şi i-a dat căldură pentru a 
întâmpina palma celuilalt...Şi i-a dat o mână stângă şi o mână dreaptă 
pentru a-l îmbrăţişa pe cel ce îl iubeşte...” 

Fetiţa îşi descoperă în acelaşi timp, propriile mâini şi îi mulţumeşte lui 
Dumnezeu, într-o rugăciune emoţionantă,  pentru acest dar minunat: darul 
mâinilor.  

Povestirile Mariei Doina Leonte au acea simplitate şi gingăşie 
necesare literaturii pentru copii, au acel inefabil şi spontaneitate cu adevărat 
mirabile care se regăsesc doar la cei mici care nu au învăţat încă ce este 
răutatea. Şi mai au parfumul suav al aducerii aminte, pe fondul căruia se 
derulează cu mult tact, blândeţe şi dragoste maternă, care se simt în orice 
cuvânt, ceea ce, la autorii pentru copii este mai mult decât necesar, este 
aproape obligatoriu. Cine nu iubeşte copiii nu va putea niciodată să le dăruie 
Cuvântul lor, adică  o părticică  din sine. 

 
26 octombrie 2011 
Sărbătoarea Marelui Mucenic Dumitru 

    
               
             
  
  
  


