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POETUL IONUț țENE LA MATURITATEA ARTEI 
SCRIITORICEșTI 

CULTURA vâlceană a primit premiul Ligii 
Scriitorilor Români (LSR) pe anul 2020

Galina MARTEA

Cu o impunătoare carte de vizită, scriitorul 
Ionuț Țene de această dată se prezintă în fața 

cititorului cu un nou volum de versuri „Solitudini”, 
cu un subtitlu „100 de poezii”, apărut la Editura Ecou 
Transilvan, Cluj-Napoca, 2021, pagini 131, prefață 
realizată de Constantin Cubleșan (scriitor, critic și 
istoric literar, prozator, dramaturg, poet). Foarte 
activ în producerea de valori culturale și estetice, 
cu prioritate prin punerea în lumină a producției 
literare de diverse genuri - poezie, proză, eseu, 

publicistică, știința istoriei – , în ansamblu, Ionuț Țene își exprimă mesajul 
artistic prin imagini expresive, pline de sens, pline de farmec scriitoricesc 
ce emană numai încântare și frumusețe autentică. Scriitorul și istoricul 
clujean, născut la 23 februarie 1972, în orașul Drăgăşani, județul Vâlcea, 
de-a lungul timpului a adunat în palmaresul său literar și științific lucrări 
de mare valoare, care s-au remarcat prin conținuturi calitative și inovative, 
având esență de fond în cultura națională română. Astfel vorbind, în lite- 
ratura română este prezent un scriitor matur care demonstrează aptitudini 
reale în arta scrisului, climatul intelectual fiind format din studii universitare 
(Facultatea de Istorie a Universităţii Babeş-Bolyai, licenţiat în 1995), studii 
de masterat (Master în Istoria Contemporană şi Relaţii Internaţionale, 
aceeași universitate, 1996), studii de masterat cu dublă specializare 
(Master în Dreptul Muncii, Universitatea Bogdan Vodă, 
Cluj-Napoca, 2010), studii de doctorat (Doctor în Istorie, 
Universitatea Babeş-Bolyai, 2008), precum  și multe alte 
calificări în diverse domenii sociale. 

Pe lângă activitatea științifică, cu precădere în dome-
niul istoriei, Ionuț Țene este un minunat și talentat scriitor 
și în domeniul literaturii, acumulând în realizările sale mai 
mult de 20 de volume de versuri, eseuri, publicistică, apre-
cieri critice: „Bal ca-n iad” (versuri, 1993), „Roşi de lună” 
(versuri, 1997), „De izvoare” (versuri, 1999), „Manifestaţii 
studenţeşti anticomuniste la Cluj în 1946” (istorie, 1999), 
„Suflet dac” (versuri, 2001), „Reflecţii critice despre o 
Teologie a Istoriei” (istorie, 2001), „Capitala în Ardeal” 
(eseuri, 2002), „Cronici de istorie românească” (eseu is-
toric, 2003), „Poezia noastră cea de toate zilele” (critică 
literară, 2004), „Viaţa mea, clipele” (versuri, 2007), „Clujul 
Universitar, 1944 – 1948” (2008), „Biografii Universitare 
Clujene. Mărturii orale” (2013), „Contra Curentului” 
(2015), „Valeriu Gafencu. O biografie teologică a Sfântului 
Închisorilor” (2016), „Ridurile pietrei” (2018), „Solitudini” (versuri, 2021), 
altele. Ca urmare, despre creația literară a domnului Ionuț Țene au scris 
și s-au pronunțat mulți critici literari și personalități eminente din cultura 
română, unul dintre ei fiind scriitorul și criticul Ion Cristofor care spune: 
„Ionuț Țene este un apostol al poeziei postdecembriste”. Deci, în circuitul 
public românesc sunt prezente lucrări remarcabile în versuri, proză, esei-
stică, critică literară, iar autorul acestora fiind Ionuț Țene - poet, eseist, 
publicist, prozator, critic literar, istoric și, nu în ultimul rând, inspector su- 
perior în cadrul Serviciului Învăţământ, Cultură, Culte al Primăriei muni-
cipiului Cluj-Napoca; director editorial, NapocaNews.ro; redactor-colabo-
rator Jurnalul Românesc din Viena; preşedintele Fundaţiei Culturale Sar- 
misegetuza din anul 1997; membru fondator al Ligii Scriitorilor din 
România, 2006; etc.

Referindu-ne la volumul de față „Solitudini” - 100 de poezii” vom scoa-
te în evidență faptul că avem de-a face cu un scriitor - poet de o mare 
sensibilitate - intensitatea afectivă, emotivitatea și multe alte însușiri 
de excepție specifice autorului se perindă prin capacitatea expresivă în  
a transmite și a provoca intens emoția artistică sau, mai bine zis, recep-
tivitatea literar-artistică. Este ceva uimitor în acest sens, respectiva 

abordare văzându-se prin „În ziua de azi oamenii nu se mai văd/ Și nu 
se ating/ Acum clipele închid ochii pe stradă/ Iar întunericul flămând 
aleargă ca leul în junglă/ Să înghită păcatul care eliberează/ Doar această 
zi fără mâine şi ieri/ Fără o frângere de pâine și pahar cu vin la cină” 
(Înșelare); însă perceperea asupra fenomenelor ce aparțin existenței 
umane din acest univers este o viziune plină de sensibilitate accentuată 
asupra lumii pământești prin intermediul căreia se resimt și se desprind 
constant stările sufletești ale autorului, în centrul subiectelor fiind în mod 
prioritar suferința și îndurarea sufletească, dar și indolența semenului său 
„Poate într-o zi am să zbor doar cu aripa frântă/ În văzduh va rămâne 
amintirea păsării/ Și aripa care mângâie cerul până la asfințit/ Poate nu 
va mai fi atunci izvorul de aer// Noaptea înnebunită de singurătate/ Va 
spăla pe față oglindirea stelelor din fântâni/ Și oamenii vor căuta doar 
acea măiastră/ Care nu va fi descoperită” (Niciodată). Cu un impuls divin 
și o inteligență aparte, poetul Ionuț Țene are un mare spirit de imaginație, 
în cele din urmă având capacitatea de a reda cu multă iscusință mesajul 
artistic printr-o formă concretă, evident, reprezentând un conținut literar 
arhiplin de sentimente inocente față de băștinașii săi, ținutul natal, 
univers, față de tot ceea ce este firesc în viața pământească și propriu 
omului din astă lume: „Un colț de rai este acolo/ Unde se apune în 
genunchi/ Și soarele se închină/ E răsăritul acestui pământ/ Plămădit de 
rugăciuni și mori/ Care macină lacrimi/ Care coboară zborul măiastrei 
lui Brâncuși/ Unde firele de iarbă dansează înnebunite/ Ciocârlia pe 
rapsodia lui Enescu/ Iar cerul paște urmele pașilor Mioriței” (Colț de 

rai). Pe lângă meditațiile pline de zbucium și încordare 
pentru epoca și timpul necăjit, pentru omul și societatea 
acestuia care sunt mereu în decădere, pentru idealuri 
și năzuințe existente și inexistente, poetul prin arta 
cuvântului dorește să fie transferat și în limitele tăcerii 
și a singurătății, a liniștii și a împăcărilor sufletești, astfel 
declarând credință deplină în tot ceea ce este divin și 
sublim: „Ești singur cu singurătatea/ Și nimeni nu bate la 
ușă/ Doar vorbele/ Se reîntorc tăcerile aspre/ Și lacrimile 
nu mai dor/ Și aerul se aude cum se frânge-n dor/ În trup 
de flori ce ofilesc durerea/ Și depărtarea picură clipe de 
vis/ Dintr-un robinet de mult închis” (Însingurare). Aceste 
lucruri despre autorul cărții le menționează și Constantin 
Cubleșan, care scrie astfel: „Viziunile sale sunt nu atât 
sumbre, cât mai ales marcate frisonat într-o atitudine a 
decepției și a lamentoului singurătății ori a însingurării: 
„Traversează orașul noaptea sălcie/ Singurătatea cântă 
undeva departe/ Undeva se aude cum rupe acordeonul/ 
Inima din oamenii străzii sau poate/ Lacrima iubirii căzute 

pe asfaltul de catifea” (Orașul alb). 
Creația poetică a domnului Ionuț Țene este o construcție perfectă 

despre viața lumească cu toate subtilitățile și preocupările ei existențiale; 
despre realități umane, dar și imaginare ce sunt corelate prin conținuturi 
spirituale și materiale, corespunzător fiind desemnată structura internă și 
externă a unui subiect sau a unui proces vital. Urmărind cu multă aten- 
ție mijloacele de expresie pe care le aplică autorul, remarcăm că acestuia 
îi reușește foarte bine să pătrundă în cadrul tuturor acțiunilor și întâm-
plărilor care se vor istorisite. După cum ne mărturisește prefațatorul cărții 
Constantin Cubleșan „Volumul Solitudini, datorat lui Ionuț Țene, impune în 
peisajul literar clujean, și nu numai, un poet matur, cu o voce distinctă în  
galeria poeților generației sale, marcat profund de actualitatea timpului 
său căruia îi dedică emoționante versuri de o sinceritate frapantă” - , la  
rândul nostru putem confirma că poetica lui Ionuț Țene din volumul „Soli- 
tudini” se axează pe factorul uman al existenței, mesajul având o intensă vi- 
brație sufletească ce se asociază și se încadrează atât în limitele comu-
nicărilor științifice și folosofice; cât și în limitele unor cercetări de cugetare 
metafizică sau cosmologică, care definesc conținutul lumii înconjurătoare 
prin natură și cu prezența puterii divine, spiritului, nemuririi. 
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Mihai SPORIș

Era, demult tare, un popor robit de 
faraoni.  Celor de sub jugul sclaviei 

le-a dat Dumnezeu, un ales între aleși, 
să-i scoată din necaz. Voia Lui Dumnezeu, 
vorbește scriptura, s-a făptuit prin oamenii 
aleși, dar după o caznă de patruzeci de ani, 
adică prețul a două generații, încă inapte 
să poată să se elibereze de ceea ce se 
înstăpânise asupra-le. Obișnuințele deprinse 
în veacuri de sclavie curgea printr-un sânge, 

greu tămăduibil, pentru noua făgăduință. Nici călăuzei, omul ales 
să-și trecă poporul prin deșert, nu i s-a dat biruința promisă, și 
el, solidar alor săi s-a oprit la poarta izbândei. Patruzeci de ani 
de trecere, exodul, ori numita Ieșire, pare un fapt legendar, un 
adevăr incontestabil al scripturii (pentru creștini!) este însă o 
modelare clară a unui proces cu legitate în societățile oamenilor, 
în timpul lor istoric. Totu-i vechi și nouă-s toate, pare a spune 
poetul vizionar.

A căzut la mezat – să ne amintim de Yalta! - țara noastră, sub 
robia unui stăpân venit „eliberator”, printr-o capitulare (lovitura 
de stat, din ziua acelui August 1944, pe care am ales-o sărbătoare 
națională!) Cei mari, ca niște zei ai lumii vor fi hotărât. Împărțeala 
lor ne-a dat în mâinile unui dictator, semănând cu anacronicii 
faraoni- acum recunoscut drept criminal, nu doar peste granițele 
imperiului său, numita Uniune Sovietică, ci chiar în măreața lui 
împărăție! Urgia roșie ne-a dus în Siberia, în semn de prietenie, 
sute de mii de tineri și vârstnici, scavi la muncă silnică – ce 
puteau fi prizonierii, luați în semn de „prietenie”? Dar comisarii, 
dresorii politici, armata de apostoli ai internaționalismului 
proletar începuseră și în țara robită, patria română, opera de 
desnaționalizare. Poruncile veneau de la noua Romă – Moscova, 
din care și Dumnezeu fusese trimis prin Siberia să-și piardă 
urma. Capul plecat, cum ne învățase în secole Patriarhul (captiv 
sultanilor!) nu era retezat de sabie, dar putea lesne fi pus să tragă 
în jug. S-a tras mult de ... zisele datorii de război. Sovrumuri pe 
orice, cote, restricții, dar peste toate gardurile de sârmă, fâșiile de 
nisip, zidurile etc., ne arătau într-un lagăr... dezmierdat: socialist.

Privim acum întrebători, pentru că o istorie decantată și dusă 
în mintea oamenilor nu există prin manualele școlare: cum a fost 
posibil ca în lagărul acela de-o duritate extremă, românii să-și 
declare dreptul de-a reveni la valorile naționale, doar în 20 de 
ani? Ne referim la anul 1964, la celebra Plenară din Aprilie, în care 
Bucureștiul nu mai recunoaște Moscova, ca nouă Romă imperială, 
promotoare a internaționalismului socialist și exclusivist față de 
politicile naționale. Pare o minune! Dar ca să se poată face această 
mișcare, ea trebuia îndelung pregătită, inclusiv cu militanții 
de încredere. Nu se putea ieși din lagărul mare (geopolitica ne 
spune acest lucru și istoria post-Malta ne-o demonstrează!), dar o 
recâștigare a demnității naționale, să ne țină departe de balaurul 
Uniunii, putea fi o strategie nutrită de un liedership cu dragoste 
de țară. Istoria ne rămâne datoare cu multe, inclusiv cu restituirea 
portretelor unor Gheorghe Gheorghiu, Gheorghe Maurer, Nicolae 
Ceaușescu, Ion Iliescu trecuți prin vârful piramidei, dar și a multor 
personalități din marele anonim, ascunși de propagandele cu 
scopuri partizane, chiar în vremea de azi. Schimbarea macazului 
din 1964 l-a costat pe Dej viața. Eram copil, dar îmi amintesc cât 
l-a plâns poporul. (Am credința că în bunul lui simț poporul nu 
se înșalaă niciodată!). Scoaterea armatelor de ocupație din țară 
fusese un succes diplomatic. Dar tăierea ombilicului politic cu 
Partidul frățesc, a fost un act de mare cutezanță. Voturile Plenarei 
CC de la București fuseseră demult numărate prin munca subtilă 
de formare în timp a unei partide naționale ( amintind de 1848 și 
1859!).

În acest proces de recucerire, din interior, a patriei uzurpate, 
se poate citi viața unui tânăr, Titu Georgescu, chemat de dragoste 

de țară... la lupta cea mare. Numai că aceasta nu mai căuta, privind 
lagărul și lumea de dincolo în căutarea unei globalizări... socialiste, 
ci patria proprie, într-un partizanat care nu cârtea (nu avea cum!) 
ideea globalismului acela doctrinar (cum este și cel de azi, dar 
într-un amestec de culori și obiective : roșu (încă!), albastru (en 
vogue), galben, cel corporatist și altele, nu prea la vedere!). Și 
astăzi ideea enunțată mecanic, cu pierderea identității, ne arată 
o îngrijorare legitimă. Schimbarea raportului de forțe între alogen 
(coloana colonizatoare venită și cei care o așteptau!) și elementul 
românesc cerea timp și o ridicare rapidă a unei noi inteligențe 
românești (să înlocuiască pe ceea  exterminată, convertită, ori  
pe cea aflată în exil!). Tinerii recrutați noii cauze, luați din talpa 
țării (cu dosare curate, adică fără antecedente politice incomode 
moștenite!), au schimbat în timp balanța de forțe. Cei remarcați 
prin școli, universități – prin capacitatea lor, revelând adevărate 
personalități au intrat în scenă – acei militanți, tineri, credincioși 
patriei și în mod firesc cauzei politice. Între vremuri, începuse 
să se construiască o punte. Cei aleși erau pregătiți să străbată 
deșertul eliberării.

Am asistat la reuniunea omagială, de la Biblioteca Județeană 
„Antim Ivireanul”, pentru Prof. dr. Docent Titu Georgescu, 
ocazie cu care i s-a dedicat un volum „Un om, un istoric, un 
destin- Omagiul Profesorului Titu Georgescu”, Editura „Meșterul 
Manole”/ Tipografia CONPHYS, Râmnicu Vâlcea, 2017,  autori:  
Ileana Georgescu și Gheorghe Dumitrașcu. Lume multă a venit 
să fie martoră unei pomeniri de suflet. Chiar în 23 
Februarie, 2017, cel omagiat ar fi împlinit 88 de 
ani, dacă nu ne-ar fi părăsit în 2004. S-au spus cu 
această ocazie lucruri importante, de suflet. Un 
film de prezentare va fi cuprins într-o esențializare 
biografia, cu o cronologie și o scară a devenirii, până  
la dimensiunea personalității remarcabile. Eram pre- 
gătit să spun, mă simțeam chiar obligat, însă poto- 
pirea de sentimente, judecăți de valoare, amin-tiri 
unice, uneori redundanța unor dedicații (neob-
servate de... atenții cititori ai discursurilor!), au dus 
evenimentul peste puterea de asimilare ( toate au o 
limită și pentru concentrarea în cele serioase!). Am 
hotărât să spun, ceea ce voiam acolo, dintr-o datorie 
pentru un om iubit, special, în alt fel și tot public: 
scripta manent! Remarc cu respect, laudatio-ul discipolului  
Dumitru Preda. Mărturisirea lui Dumitru Lazăr, a carui mazilire, de 
la Biblioteca județeană ( Blestemul politizării de azi inclusiv asupra 
a ceea ce ar trebui să rămână echidistant politic!) a amânat cu 
peste 10 ani crearea Fondului „Titu Georgescu”. De! Nu a avut 
discipolii de nișă, foarte revoluționari acum, cum a avut norocul 
„Mihai Pop”. De fapt și altă personalitate a culturii române, George 
Mirea, a stat ceva în anticameră, iar Aurel Constantin Zorlescu 
își mai așteaptă și acum o reparație morală, pentru importanta 
sa donație de lucrări de artă. Să nu ne mai supărăm pe Forumul 
nostru (aici fiind unul dintre organizatorii evenimentului!), care 
își vede de treburile lui, fără să vadă în jur? A sesizat, în trecere, 
domnul Gheorghe Dumitrașcu, că lucrurile nu-s la locurile lor,  
doar sub cozorocul unora prea localiști – vezi conceptul localis-
mului creator, fetișizat anapoda!- și a propus aducerea unor perso- 
nalități cu viziune... peste mai multe localisme creatoare, dacă 
s-ar putea cu viziuni asupra lumii, că doar suntem globalizați. 
Spunem asta pentru cei care nu observă spațiul global în care am 
intrat și de care suntem legați neuronal prin mii de fire – vezi doar 
rețelele informatice, on line!

Vâlcea are o intelectualitate performantă, va fi remarcat în 
mod corect profesorul Titu Georgescu. Dar el a mai observat un 
lucru. Sunt personalități vâlcene, remarcabile, care strălucesc în 
domenile lor. Știu totul despre nimic, după spusa lui Pico Dela 
Mirandolla. Etnografi, Filologi, Arhiviști, Scriitori, Publiciști, Istorici, 
Pedagogi, Teologi, Oameni ai culturii... tehnice, Artiști din toate 
sectoarele... Adevăr incontestabil! Dar fiecare, scos din „imperiul 

personal”, ori încearcă să impună regula nișei personale, ori nu 
colaborează. Am avut o discuție cu domnia sa, prin 2000, după 
o ședință a Consiliului Județean. Era preocupat de coagularea 
acestor energii de cunoaștere și punerea lor într-un proiect. 
Da, era un vizionar! Nu era un utopic cum s-a spus la reunirea 
omagială. Știa cum trebuie să arate tărâmul făgăduinței, știa că 
lungimea procesului (această tranziție care nu se mai termină, 
să-i spunem și integrare!) este mai lungă decât deșertul primit 
să-i dea table de legi, să-i stârpească idolii din mental. Văzuse prin 
libertatea de mișcare multe fețe ale lumii, studiase procesele de 
transformare ale societății, studiase mecanismul revoluției. Ba 
își dăduse seama și de ceea ce era Europa, ca devenire istorică 
și făcea un studiu comparativ cu istoria României, și pregătea 
generațiile de studenți care îi vor fi supravițuit și vor fi devenit 
cetățeni europeni, în 2007.  Nu era utopie în gândul și acțiunea 
sa. Știa că truda semănătorului răsplătește culegătorul și că alții 
vor tăia panglica. Reamintim că Moise nu va fi trecut Iordanul 
în Țara Făgăduită. Știa ce trebuie făcut și spiritul său proactiv, 
bazat pe trecutele fapte (Magazinul Istoric, anul acesta la jubileu; 
Universitatea Craiovei în peisajul academic românesc, etc.) se va 
fi manifestat și la Râmnicu Vâlcea. Înfințarea Forumului Cultural 
(unde ne-am cunoscut și ne-am destăinuit părerile despre stări 
de lucru!) ne-a pus împreună ca oameni, competențe diferite și 
ca poziții în structuri instituționale. 

A fost bine cât a trăit pentru că Forumul nu va fi avut derapajele 
unor lideri care nu-și puteau permite... Everestul. 
Titu Georgescu era peste toți, cu îndreptățită 
înrâurire. Era echidistant politic, condiție necesară 
să-i țină pe toți aproape, și să intimideze pe oricine 
ar fi vrut să subordoneze Forumul. Era conștient de 
nevoia de o anume protecție european și de  NATO, 
acestea fiind obiectivele de țară. Mă va fi felicitat 
pentru Conferința susținută în cadrul Forumului în 
2001, privind „România și Cultura Europei”. Tot din 
nevoia unui cerc de armonizare a mai multor opinii,  
în 2001 vom fi înființat Cercul de la Râmnic : România 
:„ Grădina Maicii Domnului”. Ni s-au întâmplat apoi, 
tras la indigo, aceleași lucruri, după... plecarea la cele 
eterne a inspiratorului, cu adevărat vizionar ( utopic, 
doar prin cei incomplet treziți și care abia acum dau 

semne de trezie/ vezi spiritul revoluționar... târziu, de parcă nu le-
am atras atenția public, asupra autorilor de manuale alternative... 
premiați și onorați de FORUM (?!!). Forumul a derapat în 
euroscepticism și partizanat politic (uneori servilism necesar... 
bugetării!), abandonând echidistanța impusă de Titu Georgescu. 
Spun lucrul acesta, repetat și în 2011, cu ocazia ședinței festive, 
prilejuită de cei 10 ani de Forum. Cercul de la Râmnic a fost 
abandonat, imediat, de foștii șefi de la instituțiile publice cu  care 
pornisem la drum, acum redeveniți revoluționari... Sediul de 
la Biblioteca Județeană, Buletinul, reuniunile, secretariatul, în 
echidistanța pe care ne-am impus-o, s-au pierdut instantaneuu 
la mazilirea directorului Dumitru Lazăr. Nu mă întrebați cine au 
fost „complotiștii” și ce întorsătură au luat bunele intenții ale 
noastre și ale mentorului, vizionar, Titu Georgescu. Am înțeles 
atunci că și drumul prin deșertul tranziției noastre este plin de 
obstacole, întoarceri din drum, cârtiri de tot felul, revenirea la 
idolii aboliți și câte altele. Titu Georgescu a fost înțeles în viață, 
apoi uitat o vreme. Slavă domnului că Doamna Ileana Georgescu, 
de-o tenacitate remarcabilă ca executor testamentar, purtătoare 
a adevărului despre soțul său, ține spiritul profesorului, flacără 
aprinsă și puternică atragere de atenție. Superb cuvântul acestei 
Doamne la evenimentul omagial. Exemplu de elocință. În cuvinte 
puține s-a revărsat emoția esențială. Viața alături de un om 
remarcabil, a dat conturul altei personalități pilduitoare. Să o 
prețuim cu dublă măsură să-l avem lângă noi pe profesorul cu 
tricolorul arborat... treime, într-o singură istorie, mai altfel decât, 
ispitele alternative. Prețuire eternă PROFESORULUI.

TITU GEORGESCU – OMUL DINTRE VREMURI
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FAMILIA DE-A LUNGUL ISTORIEI
Pr. Dr. Constantin MĂNESCU-HUREZI

Familia este definită ca formă socială 
de bază, întemeiată prin căsătorie, și 

care constă din soț, soție și din descendenții 
acestora. Vorbind despre căsătorie și familie, 
trebuie să ne referim în primul rând la 
realitatea biblică despre creația omului. După 
crearea tuturor celorlalte făpturi, Dumnezeu 
l-a făcut pe om cu mâinile Sale, oferindu-i 
ca bază de susținere a vieții ceea ce crease 

anterior, adică regnul mineral sau anorganic, regnul vegetal și 
cel animal. Astfel, omul este ultima și cea mai de seamă dintre 
creaturi, este încheierea și coroana creației și face legătura între 
lumea curat spirituală, căreia îi aparține cu sufletul său, și cea 
curat materială, căreia îi aparține cu trupul său. Se poate spune 
că omul este un microcosmos, adică o reprezentare a lumii celei 
mari.

Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, în cartea Facerii, 
capitolul al II-lea, ne istorisește, în puține cuvinte, taina creării 
celei dintâi familii de pe pământ. Din această relatare se desprind 
principalele coordonate referitoare la căsătorie și familie, valabile 
pentru toate timpurile și pentru toate locurile, și anume:

1. Viața se naște din iubire. Dumnezeu a creat lumea din  
bunătate și din iubire, pentru ca să se facă părtașe și alte ființe de 
iubirea  Lui intertrinitară.

2. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său, adică persoană 
cu voință liberă, cu capacitate de gândire și de iubire, dându-i și 
stăpânire asupra pământului.

3. Dumnezeu l-a creat pe om bisexual, bărbatul și femeia fiind 
deopotrivă după chipul lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că omul 
este destinat, prin însăși creația sa, vieții de comuniune, după 
modelul comuniunii care există între Persoanele Sfintei Treimi. 
Cele două sexe sunt complementare nu numai pe plan fizic, ci 
și prin comuniunea de viață, care face din iubirea conjugală un 
reflex al iubirii intratrinitare. Omul n-ar fi chip al lui Dumnezeu 
dacă ar fi o monadă închisă. Părintele Dumitru Stăniloae spunea: 
„Nu numai ca să-l ajute pe Adam crease Dumnezeu și pe Eva, ci 
și pentru ca să-l ferească de singurătate, căci numai pentru că se 
completează reciproc formează ei omul deplin”.

4. Dumnezeu a binecuvântat prima pereche de oameni, pe 
Adam și pe Eva, făcându-i colaboratori ai Săi în transmiterea vieții: 
„Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l stăpâniți” (Facere 
I, 28).

5. Între cei doi trebuie să stăpânească legea iubirii. Părintele 
Dumitru Stăniloae spune, în continuare: „Pentru a fi o unire 
desăvârșită, căsătoria comportă o iubire desăvârșită. De aceea 
ea trebuie să fie indisolubilă. Astfel, căsătoria avea de la început 
atributele unității și indisolubilității. Bărbatul avea, în mod deplin, 
în unirea desăvârșită cu o femeie, tot ce-l completa esențial; și 
femeia la fel”. De aceea, vorbind despre căsătorie, Mântuitorul 
Iisus Hristos prezintă această unire între bărbat și femeie ca pe 
o lucrare a lui Dumnezeu: „N-ați citit că Cel ce i-a făcut de la 
început i-a făcut bărbat și femeie?” (Matei 19, 4). Și mai departe 
spune: „Așa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat 
Dumnezeu, omul să nu despartă”. Așadar, căsătoria are un 
caracter sacru încă de la creație.

Prima familie s-a întemeiat în rai, având ca preot și martor pe 
însuși Dumnezeu. Dar, în cursul vremii și după păcatul strămoșesc, 
acest sfânt așezământ s-a  corupt în mii de chipuri. Poligamia și 
repudierea soțiilor era practicată chiar la patriarhii evrei. La păgâni 
exista poliandria. La toți, divorțul. Femeia era sclavă și de vânzare; 
copilul era tratat ca un lucru, ca un obiect, care putea fi lăsat în 
viață, ucis sau părăsit.

Poate ni se pare ciudat, dar vechii evrei admiteau poligamia, 
pentru a asigura mai bine permanența neamului și a familiei. Chiar 
unii judecători și regi bine plăcuți lui Dumnezeu, ca Ghedeon, 
David sau Solomon, au avut haremuri, numărul mare de soții și 
concubine fiind un semn al puterii lor. Din motive mai ales de 
ordin economic, oamenii de rând se mulțumeau cu două femei. 
Dacă prima soție era stearpă, soțul își lua, de obicei, o a doua 
soție sau concubină; în acest caz, însă, prima soție, numită „soția 
din tinerețe”, nu era repudiată. Bineînțeles că această situație 
crea destule dificultăți. Deși bărbatul israelit avea dreptul de a 
avea mai multe femei (un rabin zicea, în Talmud, că „Un bărbat 
poate avea oricâte femei vrea”, iar alții limitau numărul soțiilor 

la patru), totuși un curent puternic în iudaism socotea că numai 
monogamia reprezintă cu adevărat idealul de căsătorie, că numai 
ea este conformă cu voia lui Dumnezeu.

Primul poligam de care vorbește Biblia a fost Lameh, un urmaș 
al lui Cain, care și-a ucis pe fratele său Abel, ceea ce, desigur, nu 
oferea poligamiei o bună recomandare. În scrierile profetice ale 
Vechiului Testament, idealul căsătoriei monogame, adică unirea 
deplină în iubire a soților, este înfățișat ca un simbol, ca o metaforă 
a unirii dintre Iahve și poporul Său. În cartea Tobit, o adevărată 
istorie familială, monogamia apare ca ceva nu numai firesc, ci și 
uzual. Poate că cea mai importantă dovadă că monogamia era 
încă idealul de căsătorie o constituie faptul că marelui preot 
(arhiereului) israelit îi era cu totul interzis de a avea mai mult 
decât o femeie. Se pare că în vremea Mântuitorului Iisus Hristos 
predomina monogamia.

Evreii se căsătoreau foarte tineri. Rabinii, în general, conside-
rau vârsta de 18 ani a bărbatului ca cea mai potrivită pentru 
încheierea unei căsătorii. Unii chiar afirmă că Dumnezeu îl 
blestema pe bărbatul care încă nu era căsătorit la vârsta de 20 de 
ani. Cât despre fete, ele erau căsătorite chiar la 12-13 ani.

Legea le interzicea  israeliților de a-și lua femei din neamurile 
păgâne, ca nu cumva să fie atrași de ele la idolatrie. Încă înainte 
de promulgarea Legii lui Moise, Avraam trimisese să i se aducă 
fiului său Isaac o soție din neamul său, desigur rudenie mai 
îndepărtată, iar Iacov a fost trimis de tatăl său să-și găsească soție 
dintre rudele sale din Mesopotamia. Legea mozaică interzicea 
unirile între rudele de sânge, unirea fiului cu mama sa, unirea unui 
bărbat cu una din femeile tatălui său, cu sora sa sau cu sora sa 
vitregă, a unui nepot cu mătușa sa, cu nepoata sau cu nora sa. Era 
oprită, de asemenea, căsătoria unui bărbat cu două surori. Legea 
prevedea pedeapsa cu moartea pentru cel ce încălca vreuna din 
aceste interdicții.

În iudaism, căsătoria era mijlocul prin care poporul ales 
trebuie să dăinuiască. Această conștiință a neamului era preluată 
de fiecare individ și era atât de înrădăcinată în membrii poporului 
iudeu, încât, chiar în căsniciile fericite, care se apropiau de 
idealul arătat inițial de Dumnezeu, infecunditatea apărea ca un 
semn de blestem, care produce rușine și durere familiei. Pentru 
evrei, femeia trebuia să corespundă datoriei de a asigura soțului 
succesori. Așa se explică practica repudierii soției care nu putea 
avea copii și  practica leviratului. Potrivit legii leviratului, când un 
evreu murea fără moștenitori, fratele soțului mort fără copii era 
obligat s-o ia în căsătorie pe văduva acestuia, pentru ea acesta 
fiind cumnat (în ebraică yaham). Primul lor născut urma să poarte 
numele celui mort, „pentru ca numele acestuia să nu se șteargă 
în Israel” (Deuteronom 25, 5-10). Totodată, copilul acestuia  
moștenea toate drepturile celui decedat. De la cuvântul latin 
levir, care reprezintă traducerea ebraicului yaham, care înseamnă 
„cumnat”, aceasta s-a numit căsătoria de levirat. Aceasta n-a fost 
instituită de Moise, ci a fost în vigoare mult timp înaintea lui. 
Această situație o aflăm în familia Patriarhului Iacov, când Onan, 
fiul lui Iuda, era silit să se căsătorească cu văduva fratelui său Ir. 
Acesta, știind că urmașii nu vor fi ai lui, de câte ori intra la femeia 
fratelui său, își vărsa sămânța pe pământ, ca să nu-i ridice urmași 
fratelui său (Facerea 38, 9). De la acest Onan, personaj biblic din 
Vechiul Testament, ne-a rămas cuvântul onanie, dar fapta lui a 
fost pedepsită de Dumnezeu cu moartea.

În familia israelită, fiecare membru al ei își avea locul și rolul 
bine precizate. Tatăl era „capul” familiei, noțiunea însăși de familie 
fiind redată în mod obișnuit prin expresia „casa tatălui”. Femeia se 
adresa chiar uneori bărbatului ei, numindu-l baal, adică „domn”, 
sau adon, „stăpân” (Facere 18, 12, cf. I  Petru 3, 6). Copiii erau 
considerați oarecum ca fiind proprietatea tatălui lor, care, în cazul 
unor abateri grave, putea chiar să-i pedepsească cu moartea,  dar 
dreptul de viață și de moarte al tatălui asupra fiilor săi putea fi 
exercitat numai sub controlul bătrânilor cetății. În orice caz, tatăl 
era cu adevărat un „stăpân al casei” sale. Nu numai că porunca 
a V-a din Decalog condiționează „binele” copiilor de cinstirea 
părinților lor: „Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie 
bine și să trăiești mulți ani pe pământul pe care Domnul ți-l va da 
ție” (Ieșire 20, 12), ci necinstirea părinților este, după Legea lui 
Moise, sancționată cu moartea.

Drepturile capului familiei se extindeau în bună măsură 
și asupra soției sale, care era oarecum un „bun” al soțului, o 
posesiune a sa. Soția era datoare cu o fidelitate absolută, fără însă 
a putea pretinde același lucru din partea soțului. Astfel, situația 

soției era una de inferioritate în raport cu soțul ei. Legea lui Moise 
cuprinde însă și prescripții care au rolul de a o proteja pe soție de 
abuzuri din partea soțului. 

Întreținerea materială a soției revenea soțului, care avea obli- 
gația să-i asigure locuință, hrană și îmbrăcăminte, după posibili-
tățile sale. Pedeapsa pentru soția adulteră era extrem de severă. 
Cel mai greu păcat al femeii era infidelitatea conjugală, pentru 
că femeia adulteră făcea moștenitor din străini. Uciderea cu 
pietre ca pedeapsă a femeii adultere era în vigoare și în vremea 
Mântuitorului Hristos.

Familia israelită, care era poligamă, se deosebea de familia 
babiloneană, care încă de pe timpul lui Hammurabi (1790-1750 
înainte de Hristos) era monogamă. Totuși, dacă soția nu a avut 
copii, soțul putea să-și ia o a doua soție (sugetu), dar aceasta nu 
putea sta niciodată pe picior de egalitate cu soția (Articolul 145 
din Codul lui Hammurabi). Este interesant și Articolul 146 din 
același Cod: „Dacă cineva și-a luat o soție, iar aceasta a dat soțului 
său o sclavă care i-a născut copii, prin care fapt sclava s-a făcut 
egală cu stăpâna ei, stăpâna  nu o poate vinde, fiindcă a născut 
copii. Îi va face însă un semn de sclavă și atunci va fi numărată 
printre servitoare”. Cu alte cuvinte, prin naștere de prunci, sclava 
devenea liberă și nu mai putea fi vândută de stăpâna sa. Dacă era 
insolentă cu adevărata soție, era însemnată (cu fierul înroșit în 
foc) și socotită printre servitoare.

Art. 153 din Codul lui Hammurabi prevedea: „Dacă o femeie 
și-a omorât soțul din pricina unui alt bărbat, femeia aceea va fi 
spânzurată”, iar Art. 157 spunea: „Dacă cineva, după moartea 
tatălui, s-a culcat cu mama sa, ambii vor fi arși”. Așadar, incestul cu 
mama sa era considerat cel mai grav. Un articol dintr-un vechi cod 
sumerian permitea tatălui să-și vândă copiii ca sclavi, iar Codul 
lui Hammurabi prevedea că tatăl nu putea să-și dezmoștenească 
copiii decât în cazuri grave și printr-o decizie a tribunalului (Art. 
168).

La indieni, un bărbat necăsătorit era disprețuit de toți și se 
plasa singur în afara societății. Legile brahmanice codificau, riguros 
și precis, opt tipuri de căsătorie. Părinții combinau căsătoria 
copiilor lor încă de mici, căsătorindu-i efectiv când fata (care 
trebuia neapărat să aparțină aceleiași caste din care făcea parte și 
băiatul) împlinea abia 12 ani, chiar dacă nu era încă nubilă, adică 
nu a ajuns la deplina dezvoltare psiho-fizică. Femeii i se atribuia în 
principal funcția de reproducție: „Femeile au fost create pentru 
a aduce pe lume copii, iar bărbații pentru a perpetua neamul”. 
Codul lui Manu din civilizația indiană prevedea: „Să aducă pe 
lume copii, să-i îngrijească, să supravegheze treburile casei în 
toate amănuntele, acestea sunt îndatoririle femeii”.

Odată cu stăpânirea musulmană din India, situația femeii a de- 
căzut foarte mult. Începând cam din secolul al XIII-lea, femeia, 
atunci când ieșea afară din casă, era obligată să ia un văl care-i 
acoperea fața. I se impunea o viață de izolare atât de severă, 
încât în casă nu se putea arăta decât în fața soțului și a copiilor 
ei. Izolarea obligatorie a femeii căpătase o formă foarte grea în 
cazul când rămânea văduvă. Astfel, în familie văduva rămânea 
subordonată autorității fiului său mai mare. În caz că nu avea 
copii, trebuia, ca o reminiscență a obiceiului ancestral al levira-
tului, să se recăsătorească cu o rudă a soțului decedat. Nu i se 
mai permitea să poarte bijuterii, nu mai putea folosi farduri sau 
parfumuri, dormea pe jos și mânca o dată pe zi o masă vegetariană 
(văduvele din castele superioare ale societății din India sunt, și azi, 
vegetariene).

Prin venirea Sa pe pământ, Mântuitorul Hristos a întărit din 
nou legătura căsătoriei dintre bărbat și femeie și a înălțat-o din 
ordinea naturii în ordinea harului, învăluind-o,  prin participarea 
Sa la nunta de la Casa Galileii, în ambianța harică ce iradia din 
Persoana Sa. Fiul lui Dumnezeu a afirmat necesitatea revenirii la 
ordinea inițială a familiei întemeiată prin căsătorie, pronunțându-
se împotriva poligamiei. Bărbatului nu-i este îngăduit să-și lase 
femeia sa, și nici femeii bărbatul ei, chiar dacă Moise a făcut 
concesii în această privință. În Noul Testament, căsătoria dintre 
bărbat și femeie este ridicată la rangul de  Sfântă Taină. Relația 
dintre soț și soție este privită de Sfântul apostol Pavel ca tip sau 
figură a legăturii mistice dintre Hristos și Biserică. Transfigurarea 
legăturii trupești dintre soți trebuie să aibă ca urmare nașterea de 
prunci, realizată prin împreună lucrarea omului cu Dumnezeu. În 
condițiile în care familia creștină este pusă în pericol prin diverse 
curente și ideologii greșite, valorile acesteia se impun a fi păstrate 
cu toată tăria.
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Tanța TĂNĂSESCU

Într-o zi toridă de vară, am pornit de 
la Kilometrul Zero spre locul ce a fost 

menit să devină reședința de vară a unora 
dintre cei mai de seamă domnitori pe care 
i-a avut Țara Românească – Matei Basarab 
(1588, Brâncoveni– 1654, București)  și Cons- 
tantin Brâncoveanu (15 aug 1654 Brânco-
veni – 15 aug 1714 Constantinopol) -  având 
cele mai lungi și mai fructuoase domnii (22 

de ani pentru Matei Basarab, 1632-1654  și  26 de ani pentru 
Constantin Brâncoveanu, 1688 -1714). Ei sunt cei care au construit 
ansamblul arhitectural de la Brebu – județul Prahova, o realizare 
reprezentativă a arhitecturii muntenești din prima jumătate a 
secolului al XVII-lea. Numele localității Brebu provine de la brebi, 
cum erau numiți castorii din lacul aflat în spatele ctitoriei, așa cum 
ne precizează Nicolae Iorga în lucrările sale. 

Edificiile fostei ctitorii se păstrează  și astăzi, putându-se vizita 
biserica, turnul-clopotniță, casa domnească și zidul de incintă. 
Pomenită la 27 noiembrie 1640 în hrisoavele domnești drept 
ctitoria de la Brebu, se poate presupune ca aceasta a apărut 
cu câțiva ani înainte de 1640, pe vremea lui Matei Basarab. 
Lucrările se opresc în 1654, anul când moare Matei Basarab, și 
stagnează 35 de ani. Urcând pe tronul Țării Românești, Constantin 
Brânconeanu finalizează ctitoria începută de Matei Basarab și o 
folosește, la rândul său, ca reședință de vară.

 Constantin Brâncoveanu, urcat pe tron în 1688, anul apariției 
Bibliei în limba română,  și decapitat la Istanbul, în ziua de 15 
august 1714, a fost protectorul tiparului și școlilor din Muntenia și 
Transilvania. Acesta a transformat școala de la Sf. Sava în „colegiu 
public pentru pământeni și străini”,  dând astfel Bucureștiului o 
nouă Academie Domnească (1694). Totodată, l-a adus în țară pe 
Andrei, viitorul mitropolit Antim Ivireanul, sub îndrumarea căruia 
se tipăresc numeroase cărți în limbile română, greacă, slavonă, 
georgiană și arabă. A fost executat mișelește la Istanbul, alături 
de patru fii ai săi, împreuna cu sfetnicul Ianache Văcărescu.  Pe 
15 august 1992, Constantin Brâncoveanu cu fiii săi și cu sfetnicul 
Ianache au fost canonizați de către Biserica Ortodoxă Română 
(Sfinții Mucenici Brâncoveni). Sunt sărbătoriți pe 16 august pentru 
a nu coincide cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. 

În fosta reședință domnească de la Brebu, construită nu numai 
în scop recreativ, dar și ca loc de refugiu în caz de primejdie, se intră 
pe sub turnul clopotniță, care inițial a fost construit cu înălțimea 
de 35 de metri. La cutremurul din 1802, cel mai mare cutremur 
din țara noastră, având 7.9 grade pe scara Richter,  partea de sus 
a turnului s-a darâmat și a fost reconstruit doar până la înălțimea 
de 27 metri. Turnul clopotniță are patru nivele: primul nivel 
este poarta de acces în curte,  nivelele doi și trei aveau rod de 
apărare, fiind prevăzute cu metereze de tragere, nivelul patru 
este sala clopotelor, folosit ca loc de observare. Turnul clopotniță 
constituie una din cele mai reprezentative tehnici de construcție 
din Evul Mediu românesc.

Frumoasa biserică, foarte trainică și rezistentă, cu dimensiunile 
30m x 10m, ea însăși o bijuterie, are un plan trilobat, cu o turlă 
mare pe naos și alte două mai mici pe pronaos. Zidurile bisericii 
sunt construite din piatră de râu și cărămidă, cu o grosime la 

REșEDINțA DE VARĂ DE LA BREBU A LUI CONSTANTIN 
BRÂNCOVEANU

temelie de 2 metri. Are hramul Sfinții Arhangheli „Mihail și 
Gavriil” iar altarul său, boltit cu o semicalotă, păstrează în interior 
și pe iconostas o parte din pictura lui Sava Henția. Ferestrele sunt 
foarte înguste, ca ale unei cetăți, locuitorii, sau o parte dintre 
ei, putându-se adăposti în biserică în caz de primejdie. Datorită 
zidurilor groase și a ferestrelor înguste, intrarea în 
biserică era singura cale de acces în interior, astfel 
încât, ușa fiind foarte bine închisă, transforma lăcașul 
într-o fortăreață. Biserica a fost pictată în vremea lui 
Constantin Brâncoveanu. În timpul unor lucrări de 
restaurare, unele dintre ferestre au fost acoperite. 
Mai târziu, în timpul restaurărilor, specialiștii au 
decapat tencuiala, readucând la lumină o parte din 
pictura originală, din vremea domniei lui Constantin 
Brâncoveanu, aflată în ogivele primelor ferestre din 
stânga și dreapta intrării în biserică, acestea fiind 
foarte adânci datorită zidului gros.

Casa domnească, de mari dimensiuni (11.8m 
x 30.2m), are o formă dreptunghiulară, fiind una 
din cele mai importante construcții laice din Țara 
Românească păstrate până în zilele noastre. Are 
8 încăperi și o logie, ridicată pe două pivnițe, 
folosite ca spațiu de recreere. Aflată în apropiere de capitala Țării 
Românești din acea vreme – Târgoviște - Brebu era un adevărat rai: 
aer curat, lacuri sărate și o remarcabilă poziție strategică. În caz de 
pericol iminent era posibilă retragerea  spre Ardeal, unde domnii 
munteni întrețineau relații de alianță și prietenie cu familiile 
domnitoare din Transilvania, parcurgând un drum de 60 km, pe 

la Paltinul, apoi prin Săcele-Comarnic. Începând cu 1752, fosta 
reședință domnească îndeplinește, de-a lungul anilor, mai multe 
funcții printre care: loc de recreere pentru elevele de la Colegiul 
Elena Doamna din București, care își petreceau la Brebu vacanțele 
de vară, bucurându-se de izvoarele cu apă sărată; preventoriu 

pentru boli pulmonare, datorită calității deosebite 
a aerului,  transformat mai apoi în sanatoriu TBC. 
Ulterior, până în anul 1955, aici a funcționat un 
azil de bătrâni. De atunci s-a aflat sub patronajul 
Direcției Monumentelor Istorice. Ulterior, s-a decis 
introducerea acestui complex medieval în circuitul 
turistic,  motiv pentru care au loc ample restaurări, 
casa domnească fiind readusă la  forma inițială. La 
12 septembrie 1971, prin strădania profesorului 
Nicolae Simache, ctitorul muzeelor prahovene, 
a fost vernisat Muzeul Casa Domnească Brebu, 
secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie 
Prahova din Ploiești.

Zidurile de incintă, înalte de 5-6 m, sunt bine  
conservate până astăzi,  suferind doar mici inter-
venții asupra lor cu trecerea timpului. De jur împre-
jur era un pod de pază, pe care îl foloseau  soldații, 

iar în caz de primejdie aceștia puteau reacționa asupra inamicului, 
trăgând de pe  meterezele special amenajate în partea superioară 
a fortificațiilor.  

În incinta Muzeului Brebu sunt amenajate două expoziții – una 
permanentă și alta temporară. Expoziția permanentă, dedicată 
artei medievale, prezintă obiecte din secolele XVII - XVIII, însă deși 
sunt originale, nu au aparținut ctitorilor amintiți. Lucru de înțeles,  
pentru că, la câte instituții au funcționat aici, nu s-au putut păstra, 
din păcate, obiectele de mobilier inițiale. Cu toate acestea, 
obiectele expuse recreează atmosfera celor două veacuri. Găsim 
în expoziție arme de foc, arme albe, o colecție deosebită de carte 
veche românească, majoritatea în limba română dar scrise cu 
alfabet chirilic, dintre care amintim Biblia lui Șerban Cantacuzino 
și Cazania lui Varlaam (tipărită la Mănăstirea Trei Ierarhi din Iași, 
la 1643, „Carte românească de învățătură la dumenecele preste 
an și la praznice împărătești și la svânți mari”, 506 file, conținând 
și primele versuri în limba română, prin care este recunoscut 
meritul domnitorului Vasile Lupu în tipărirea cărții), piese de 
mobilier, picturi.

Expoziția temporară actuală a  fost vernisată în mai 2021, fiind 
dedicată tehnicii, organizată în colaborare cu Muzeul Universității 
Politehnica din București. Se știe că la curtea unora dintre cei mai 
de seamă domnitori pe care i-a avut Țara Românească au fost 
prezenți faimoși inventatori și cercetători. Elementul de atracție 
al expoziției temporare este  un teodolit - aparat de măsurare și 
proiectare, chiar cel pe care Anghel Saligny și echipa sa l-au folosit 
la executarea podului de la Cernavodă, dar amintesc și Cartea 
de Onoare a Institutului Politehnic din București cu semnaturile 
echipajului navei „Apollo 12” (2 martie 1970): Charles Conrad-
comandant, Richard Gordon-pilot modul comandă, Alan Bean-
pilot modul lunar. Printre personalitățile prezentate de Politehnica 
din București amintim: Anghel Saligny, Simion Stoilow, Șerban 
Țițeica, Spiru Haret, Constantin Budeanu, Traian Lalescu, Gogu 
Constantinescu, Ion Mincu, Ion I.Agărbiceanu.

iulie 2021

Acum 13 ani, colegul nostru de la Societatea Culturală Anton Pann, Mihai Ba-
dea, care era membru al Cenaclului literar artistic „Interferența Artelor”, s-a 

hotărât să plece în străinătatea, alegând Olanda și stabilindu-se în „Țara Lalelelor”, 
din primă fază, având un punct fix în stradă în care a vândut ziarul „Straatjournaal” o 
publicație din orașul Haarlem. Un punct fix în fața magazinului „Albert Heijn” de pe 
strada GroteHoutstraat . În cenaclul nostru, de atunci, Mihai Badea bătea la porțile 
creației poetice, creând o poezie existențialistă,  psiho filosofică, atașat fiind de gru-
pul Ion Constantin Cotulbea și Paul Stănișor.

Zilele acestea,  Marian Pătrașcu mi-a înmânat această carte tipărită în spațiul pri-
vat de Mihai Badea, în limba română și olandeză, în Olanda, o carte de poezie, pe ca- 
re Mihai Badea mi-a trimis-o cu dedicație semnată în 17 08 2020...„D-lui Petre Cichir-
dan” (Mihai Badea).  Alături era un poster tip carte poștală cu două buchete de tran-
dafiri și pe care scria: Mihai - 60 JAAR - LA MULȚI ANI! Am tras concluzia că Mihai Ba-

MIHAI BADEA: „PEREGRINĂRI ÎN TIMP”
dea a împlinit 60 de ani, în 2020, motiv pentru care cu întârziere de un an îi urăm și noi 
La Mulți Ani (nu strică nici la 61 de ani, căci, iată, ne apropiem de luna august 2021)!

În „Cuvântul  înainte” Mihai Badea spune: „Ce m-a uimit mereu în ultimii ani a fost 
că, pe măsură ce timpul trecea, așteptările deveneau pozitive! Bunătatea din partea 
câtorva oameni, m-a marcat profund, în cuvinte adânci și lucrurile minunate ce mă ins- 
piră continuu.”  Și continuă mai jos cu niște versuri -poezie scrisă atunci prin 2008... „Ră-
mân din ce-am fost”  „Eu , încă, mai sunt din ce-am fost. / Mai sunt mai mult de jumă-
tate!/ Și simt că voi mai fi, din ce-am fost, măcar o parte!/  sau, poate, voi rămâne/ Sau,  
poate, voi rămâne cum am fost, cum sunt, poate.../  Recunoștință voi primi, din ce voi fi,/  
Dacă rămân  din ce am fost, măcar o parte!” Și în traducere pe pagina de vis a vis, iată, de  
curiozitate, cum arată-sună primele trei versuri în neerlandeză: „Ik  ben nog steeds wie 
ik was,/ Het is meer dan de helft/ En ik heb het gevoel dat ik zal worden weer wie ik was...” 
                                                     (Continuare în pag. 5)
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Petre CICHIRDAN

Pentru întâlnirea de la Călimănești, din 
27 iulie 2021, în care Editura Betta 

a lansat câteva cărți printre care și „A doua 
domniță Ralu” scrisă de Gabriela Banu, am 
scris cronica acestei întâlniri din care redau 
sfârșitul în care sunt  câteva impresii scri-
se ad hoc la cartea prezentată și care face 
obiectul cronicii de astăzi.  «...Cu alte cuvin- 
te să apreciem întâlnirea, la care, repet, am 
avut ocazia să o rentâlnim pe acest nou mo-

nument scriitoricesc al literaturii contemporane românești, căruia 
noi i-am depistat stilul scriitoricesc coelhian din romanul „Sineste-
zii” (poate au mai spus și alții, dar noi rămânem pe poziția noas-
tră) iar acum în romanul „A doua domniță Ralu” folosește un stil 
cu totul nou, clar și evoluat, complicat de înțeles pentru cine nu 
are chemare spre nivelul superior literar, super intelectual (carac-
teristică pentru întreaga ei creație), nu numai ca format literar, 
dar și în sine, ca tematică și intrigă romanescă. Acest model de 
dezvoltare a acțiunii și dezvoltării ei, cu propoziții și fraze, dialo-
guri mixte între interogativ și retoric,  atrage și chiar crează un joc 
intim între cititor și personajele romanului, joc din care câștigul nu 
aparține romanului, ci cititorului înzestrat de acum cu mai mul-
tă cunoaștere.  Marile cărți se citesc greu la început și din ce în 
ce mai ușor către sfârșit...Acum, când scriu am citit jumătate din 
carte, în câteva ore, cât mi-a permis timpul, urmând ca în zilele 
următoare să o termin, să o cunosc, să o compar cu romanul dina-
intea lui, „Sinestezii”, care ne-a dat atâta bătaie de cap ca să nu-l 
declarăm încă de atunci...genial. Subiectul genial, tematica. Cu-
rajul de a pune punct  fricii de virușii virtuali, desigur, cum e nor-
mal, mai ales în anturajul atât de intelectual din zona academică a  
unui București dâmbovițean...Dacă nu ar fi fost așa, altfel nu apă-
rea această a doua carte, roman, inspirat din comica și tragica 
noastră realitate, manifestată acum ca în timpul domnitorului Ca-
ragea, supus până la exagerare iubitei sale fice, domnița Ralu....
Al dracului, domnitorul, dar și eficient!...așa cum nu este nici un 
conducător român după 1990!  Genială ești doamnă Gabriela 
Banu!...» 

*
Continuăm să citim cartea Gabrielei Banu, „A doua domniță 

Ralu” Editura Betta 2021, iată...precum romanul precedent apă-
rut în plină vară a anului I de pandemie nerușinată, lipită ca un 
scai (aruncat pe noi) de hainile noastre care nu pot purta mască, 
și luată cu mâna, când se dă noroc sau se boxează (imitând salu-
tul), eliminând și îmbrățișarea subânțeleasă; și urmată (conform 
reclamei TV) de 2,5 minute de spălare mâini, bine și cu clăbuci 
de săpun (ha, ha, 2 minute și jumătate!)...iată romanul prezentat 
în plină vară, din al II-lea an de pandemie, cel cu domnița Ralu, și 
care este o privire - analiză deosebit de serioasă despre această 
boală comună, improvizată, căreia nu i se cunoaște cauza și care 
se reproduce deosebit de repede; și care anulează tot ce s-a fă-
cut până acum ca într-un veritabil război în care, când se schimbă 
tacticile, când se împrospătează munițiile, când se recirculează și 
se consumă forțat vaccinurile (și-așa fabricate prea mult și fără 
testare, fără rost)...Dacă în prima parte (a lecturii) se întrezăreau 
câteva licăriri din „Sinestezii”, poate, chiar, alegerea personajelor 
din mediul intelectual academic și artistic (încă nu erau incluse 
artele plastice la universitate, rămânând la institut, artiștii, încă, 
nefiind obligați să-și facă un doctorat ca să adere la mediul uni-
versitar), pătrunzând mai adânc în cuprinsul romanului, în afara 
pandemiei, nimic nu mai seamănă în al doilea roman cu primul...
Drumurile se despart, „A doua domniță Ralu” devenind pur și 
simplu un roman de acțiune, de aventuri, în care polițiștii nu exis-
tă, dar fiecare personaj devenind și victimă și polițist...Și altădată, 
chiar și la noi, la modă era polițistul (vezi milițianul, după 1948) 
amator! Pe lângă treaba lor foarte serioasă, preocupați de invenții 

GABRIELA BANU:  „A DOUA DOMNIțĂ RALU”
și inovații, cercetătorii și profesorii universitari, își etalează par-
tea lor de infracțiune universitară (cea mai rară): furtul de pro-
prietate intelectuală... Noi ne despărțim de autoare și declarăm 
sus și tare că nu există rușine mai mare, și infracțiune mai mare, 
ca acordarea de diplome universitare false, și titluri de doctorat 
false, și intrări fără merit în uniunile de creație care după 2007 
au un statut nevalidat nicăieri în lume, pâtând acorda pensii 
suplimentare... Este clar că învățământul va dispărea, desigur, 
nu și cercetarea productivă, care este altceva (deși la noi nu se 
cunoaște această ramură a cercetării științifice) fiindcă de o bună 

bucată de vreme la școală nu se mai merge, iar când este vorba de 
învățământul superior  trebuie știut că el mai rezistă fiindcă din ce 
în ce mai multe țări se iau după Libia (și înainte de 1989, libienii lui 
Muammar Gaddafi absolvenți de universitate erau retribuiți cu și 
fără locuri de muncă!) și după țara noastră (retribuția făcân- 
du-se doar conform studiilor și titlurilor doctorale)! După anul 
2000, mai ales 2007,  munca a dispărut complet din supraveghe-
rea statală și guvernarea românească a devenit o curvă (sensul bi-
blic- Ieremia-3) fiindcă a scos valoarea-efortul creativ (calitativă și 
cantitativă) din procesul de retribuție și pensionare. O altă prostie 
a acestei guvernări post anului 2000 a fost că Uniunile de creație 
din literatură și artă (2007) au monopolizat creația artistică și lite-
rară care trebuia să se desfășoare liber în această țară. Desigur nu 
îi imputăm autoarei că nu s-a referit la toate aceste rele specifice 
societății românești contemporane, fiind vorba de un roman și, 
cum spunea și un critic specializat la facultatea de critică, romanul 
ca să fie roman trebuie să cuprindă mai multă ficțiune decât reali-
tate...Totuși mediul academic universitar nu se poate sustrage din 
acest sistem economico social. Și politic, pur românesc, actual, în 
care guvernatorii  fură permanent cetățeanul și-l înjosește! 

*
În partea a doua a cărții discursul literar devine mai flexibil, 

mai pe înțelesul acestei clase mijlocii care s-a vrut imediat în țara 
noastră după 1989, ca o răzbunare față de regimul ceaușist care 
declarase sus și tare, după 1977, că țara noastră are o clasă de 
mijloc intelectual inginerească, că se apropie de omul nou, omul 
viitor al comunismului biruitor!... De aceea toate personajele sunt 
cadre universitare, care fixează scena: mediul universitar, cum 
spunea Aureliu Goci, Gabriela Banu surprinde societatea intelec-
tuală din mediul academic în timpul pandemiei de tip valul doi și 
trei...Pozitivi (în caracter), personajele:  profesorul universitar Ion 
Apostolescu, nepoata Ralu medicinistă, candidată cu o bursă la 
Universitatea din Cambridge, finul Mihai, filosof, iubitul Ralucăi; 
Dinu, poetul, prietenul  Cristeascăi - colega Ralucăi de facultate 
și candidată și ea la Cambrdge; iată și negativul (observați, unul 
singur - deci lumea la general este bună!) profesorul universitar 
Daniel Gurău cel care fură invenția lui Apostolescu, leacul împotri-
va Covid 19, și care nu reușește să-l reproducă. Și, totul, datorită 
celor doi tineri, Mihai și Raluca, fiind un fiasco pentru păgubosul 
și înapoiatul Gurău (totuși, profesor universitar)! Din povestea 

aceasta romanescă, semnată de Gabriela Banu, ca să descrețească 
frunțile cetățnilor cărora li s-a interzis accesul la sănătate! în 2020 
(posibil și astăzi înainte de valul 4)...Doamne ce tragedie! nu are 
de învățat ceva, nimeni! Exact ca în „Commedia dell’ arte” în care 
artiștii își sacrifică viața și nu au nimic de câștigat. O societate de 
mijloc românească, coruptă până în măduva oaselor, în care lu-
mea muncitoare, săracă și precară, inovatoare, rămâne cu gustul 
amar al sucesului personal și nerecunoaștrea oficială...Vai, vai, și 
nu numai acum, ci din totdeauna! Numai dacă ne gândim la Nico-
lae Paulescu, descoperitorul insulinei! sau câte și mai câte exem-
ple din ziua de astăzi  și de altădată...Întâlnim în această carte un 
limbaj, adaptat monumentalului tineret de astăzi (prea devreme 
înălțat și exagerat gratulat de toată lumea) care, pare, dă o ten-
tă modernă romanului...Tematica și această tentă asigură succe-
sul de best seller, romanului...De asemenea, încă de la începutul 
acțiunii, se arată, se dau exemple grele pe care nu toată lumea 
îndrăznește să le pronunțe... „Ești nebun?, păi pentru asta tre-
buie să aibă datele personale ale tuturor, să facă public secretul 
bolilor fiecăruia... Asta n-ar fi nimic, dar dcă le vine-n cap să-i în-
registreze nu pe ăia cu corona, ci pe ăia care strigă Jos guvernul?! 
Ar fi mult mai groasă ca pe vremea stalinismului....” Ha, ha, ha 
floare la ureche!...stalinismul forță a dictaturii microscosmosului 
de astăzi! „Nu...Unu’ întreabă: ți-ai făcut vaccinul? Iar celălalt îi 
spune nu, că n-au terminat încă cu oamenii...Asta-i adâncă, să le 
întrebăm  pe medicinistele noastre...” Sau varianta mea de la Lira 
Litoralului 2021: șoarecul spune: - Vai nouă animalelor de lângă 
oameni...noi pe stradă și oamenii în borcane de laborator! În viață 
totul este până când nu faci nimic. Iar când faci, atenție, intri în 
încercatele chinuri ale facerii...   « Am descoperit o formulă care 
omoară virusul și...am testat-o pe mine... „ Și?” - Funcționează! 
„Păi anunță autoritățile, fă publică descoperirea” – Am încercat 
demult, după primele  teste, numai că... m-am simțit amenințat, 
asta-i, așa că am tăcut, și m-au lăsat în pace – cred eu... „Ba eu 
cred că ar trebui să insiști...”...»  Astăzi timpul de cercetare este 
mai mare decât de timpul de funcționare și utilizare, așa că, dis-
pare cercetarea!...Geaba salarii în Institutele de cercetare, docto-
rate multe!... și mărul ionatan a dispărut din livezile noastre...Se 
vorbește în carte despre aiureala din spitale! Confirmăm și noi, 
la Râmnic în primul an de pandemie nu am avut acces în spitale. 
Halatele albe se fac vinovate de neacordarea asistenței medicale 
de-alungul unui an și jumătate!...Am mai notat la pagina 44: Chiar 
așa, doar unii! Parcă au fost predestinați la izolare!...probabil cei 
cu lipsă la inteligență creatoare! Ha, ha, chiar așa! Societatea 
fără locuri de muncă asigurate este destinată pieirii!... „Acum ești 
student, dar aici pe plaiul nost’ scriitorii câștigă oare din scris? 
Nu formează nici măcar o păturică socială, necum o pătură sau o 
clasă...” ...„Păi știți voi copii, că Organizația aia de pândă a bolilor 
mondiale a modificat definiția pandemiei, probabil la cererea vac-
cinatorilor? Iar noi, am accidentat  sănătatea mintală și generală, 
Constituția și democrația ca să le facem pe plac, nu ca să-i facem 
bine pe bolnavi!” La pagina 81 am notat: Așa mă gândeam și eu 
de atâtea ori, că, atunci când nu le plăcea de cineva, ei, chimiștii, 
chițaciștii dădeau cu spray pe ei...cu Covid 19!? Cine să știe cu ce, 
de ieșeau la comandă...pozitivi! cum credem că a fost în SUA...
Mai vedem: Apostolescu un geniu împotriva lui Gurău, prostăna-
cul, săsâind mai mult și nevorbind tare...ca mai toți neștiutorii, 
nesigurii pe ei, imitatorii... „Dăduseră drunul la mașina de prostit 
oameni care împroșca la știri covidiene fără număr, profesore, eu 
nu neg existența bolii, dar cred că starea asta de urgențo-alertă 
e o făcătură...” Chiar așa, la ce viitor mai poți să speri după ce 
ai  văzut cu ochii tăi ce au pățit sutele de mii de găini și cocoși, și 
porcii, în așa zisa gripă aviară și pestă porcină? ... dacă vor face cu 
oamenii la fel!? băi tovarăși și prieteni, cu ăștia de la UE nu-i de 
glumit, ei nu au nici un Dumnezeu care să-i mustre!...Este foarte 
bine la ei, căci nu știu nici ce este leguma, nici fructul adevărat, 
nici apa potabilă...Tot au pierdut în această ultimă sută de ani! Să 
ne ferim de proștii ăștia!...Am spus și am tăcut.   

MIHAI BADEA: „PEREGRINĂRI ÎN TIMP“
(Urmare din pag. 4)

La început există un grupaj de fotografii cu familia din România a poetului și spre sfârșit un grupaj 
cu familia de prieteni din Olanda. 

Poeziile lui Mihai Badea, publicate în acest volum de familie, sunt în general expresia unui dialog 
al poetului cu sine însuși, sunt căutări în structurile sale interioare, iar răspunsurile vin din străfun-
duri, și se fac ecouri ale străzii cu care reacționează; cititorul, simțindu-se imediat obligat să partici-
pe, să fie martor, la acest dialog cu totul special...Față de poezia de acum 13 ani, prezentele versuri 
din actualul caiet de referințe personale, uneori violent existențialiste, sunt mult mai transparente, 

mult mai bine ancorate în logica contemporană a stărilor de lucruri din societatea care are la bază, 
strada!  Putem spune că, dacă drumul de la Fedeleșoiu la Râmnic putea fi unul destul de lung și în-
tortocheat, se pare că drumul de la redacția ziarului „Straatjournaal” la punctul de vânzare este unul 
foarte scurt și presărat, zilnic, cu oameni care știu să trăiască, să ofere și să primească! ...

„În fiecare zi plâng după un strigăt, cânt melodios și un zâmbet,/ Purtat de oameni buni, ce mă aș-
teaptă!/ / Nu pot face mai mult!/ / Munca pe terenurile aride, este binecuvântată de Dumnezeu!/ Re-
cunosc că am fost nerăbdător, dar am învățat de la ceilalți,/ care, la răndul lor, au avut ce să învețe de 
la mine!/ Haideți, să fim împreună, să aducem fiecare ce are mai bun!/ / În timp ce curățați,/ folosiți 
un filtru./ În taină, în mistic,/ între iubire și timpul amestecat,/ totdeauna fertil... („Ascultă un strigăt”)

Simion Petre CICK
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George VOICA
 

Trebuie să recunosc că, într-adevăr, 
vine o vreme în care e bine să te 

pregătești, căci vei rămâne singur, după 
cum însuși filosoful și dascălul Impăratului 
Nero, Seneca, o recunoștea. Totul, însă, fiind 
impus vremii și vremurilor (mai ales celor 
contemporane, desigur!). Fiecare dintre noi 
avem un fel de cult al personalității     (însă 
aceasta, se pare, nici nu mai contează azi!): 

cea de ieri (a copilăriei într-un sat din câmpie, cu ierburi mlădii, 
rourate, asemeni „nătângelor”, infantilelor bucurii, cu frăgezimi 
levantine, orientale); cea de azi (a mirărilor că încă în noi mai 
adastă chemări și sonuri saphice, în legănări de cetini carpatine), 
dar, mai ales, cea de mâine, rezemându-se-nfiorată de „amurgul 
plecărilor fără de-ntoarcere”, într-o spulberare de culori indecise, 
care, firește, ne duc spre acea solitudine proustiano - bacoviană!

În frumoasa carte de „rugăciuni erotice, la marginea vieții” 
(e vorba de volumul „(B)Arca ideilor”, a poetei Marinela Belu-
Capșa, Editura eCreator, Baia Mare, 2019) m-au surprins, în 
special, cele spuse mai sus, dar și spațiul campestru, unduind, 
melancolic spre Orientul dunărean, căci, privind cu atenție 
curgerea surprinzătoare (uneori „săltăreață”, alteori căzută într-o 
prelungă visare, molatică și tandră, totuși, în același timp), nu poți 
să nu constați că „ leagănul copilăriei” Domniei sale pendulează 
încă între răcori de sălcii verzi, mlădii și crepusculare mirări, 
întrebări, sofisme cioraniene, ce te duc cu gândul la Kierkegaard și 
la Socrate, golindu-și cupa cu otravă, în lanul de mazăre-n Elada!

„Aseară,/ când ne-am despărțit,/ pământul încărunțise/ 
sub bătaia florilor de cais/ spulberate/ de vântul siberian/ din 
inima mea/ nevinovata/ acuzată de trădare/ pentru o simplă 
întâmplare:/ la fântâna lui Ilie,/ lângă vie,/ un flăcău frumos/ apă 
a scos,/ eu am băut/ și-atât./ De după un gard/ tu ne-ai văzut/ și, 
negru pământ,/ m-ai acuzat/ că te-am înșelat./ Agățată de umbra 
timpului scut,/ iremediabil pierdut,/ am rămas/ floare de cais-/ 
năluca dintr-un vis/ prins cu un fir de ață/ de un sloi de gheață.” ( 
Floare de cais) 

Freamătul și zbaterea emoției erotice adolescentine, 

PUCIUL EROTIC AL SOLITUDINII!

neîmplinite la vremea „caisului în floare”, devine o dulce obsesie, 
care nu-i dă pace nici acum, când, în curând, păsările cerului își 
strigă chemarea spre alte zări, cu galbeni lotuși, plutind pe nouri 
albi-portocalii, spre zări necunoscute, departe, departe…

E un strigăt, parcă, de revoltă împotriva trecerii timpului, al 
Cronidului care (după cum spunea Homer, în „Iliada”) ne-ncearcă 
pe fiecare, în parte, în repedea clipă ce ni s-a dat.

Tocmai de aceea am rămas iarăși surprins, văzând, totuși, 
dezinvoltura cu care Domnia sa, poeta Marinela Belu-Capșa, cea  
cu nume aristocratic și boem, în același timp, a încercat (și, une-
ori, chiar a reușit”) să traverseze cu brio temporala metalică a  
țesăturii destinului său, asupra căruia, iată, a im- 
pus un fel de embargou, prin acel puci erotic al 
solitudinii, ce-i conferă (superb!) acea demnitate 
pe verticală, cu adevărat, ci nu într-un picior, încli-
nată: „Fiorul din trupul tău/ se așază mănușă/ pe 
sufletul meu/ și mă frământă,/ cu gelozia uitării 
descântă,/ vrăjește,/ roșul din vene topește./ 
cântecul tău sunt eu./ Pahar cu șampanie sunt/ 
în sacra noapte de ianuarie/ luminată în ceață,/ 
iubită cu dulceață,/ pierdută în pădure,/ culcată 
pe uscate foi de mure,/ ca un singuratic cuc,/

Sub un nuc/ nins cu recile stele/ pierdute în 
dorurile mele./ La ceas de seară,/ mă amețește/ 
și mă înfioară/ atingerea umbrei trupului tău,/ 
dulce povară.” (Fiorul din trupul tău), sau: „Azi-
noapte te-am visat,/ tânăr și frumos,/ beat de 
fericire/ pentru că erai,/ în fine,/ cu mine;/ ai întins ușor brațele,/ 
m-ai mângâiat/ în plânsul unui oboi/ auzit doar de noi doi;/ amețiți 
îndrăgostiți/ am dansat legănat,/ cum făceam altădat;/ secunda-i 
un veac;/ lung te-am privit,/ înlăcrimat te-am privit/ cuprinsă/ 
de-o magică lucire/ și-n zori,/ fără tânguire,/ te-ai evaporat,/ 
mângâiată de raza/ culcată pe gene/ am plecat spre/ o altă lume,/ 
spre alte destine,/ fără tine.” (Doar un vis)

Ca o repetare mareică a „ spațiului ondulatoriu” blagian, 
ca metafizica de dincolo de transcendent (din punct de vedere 
kantian!), silogismul „carpe diem” e aici (în această carte) mai 
prezent ca oricând!

Rănită în orgoliu-i adolescentin, crepuscular de acum, dar la 

fel de vivace, ca înainte de  aruncarea lăncii romane pe teritoriul 
adversarului, poeta Marinela Belu-Capșa are, totuși, puterea de a 
reveni, iarăși și iarăși, la acel spațiu rustic, al nevinovatei copilării, 
în care, regăsindu-se, se refugiază cu toată ființa sa, într-un 
sublim metaforic al exploziei florale a macului ce inundă câmpia, 
adolescența, trecerea: „Desculță printre maci/ sărut umbra/ 
plecării tale/ în lanul infinitului./ Sub umbra de lotus/ s-au culcat 
amintirile/ obosite de atâta reluare./ În căutarea sinelui,/ joc alba-
neagra/ cu zarurile destinului.” (Desculță printre  maci) 

Într-adevăr, doamnă Marinela Belu-Capșa, zarurile fiecăruia 
dintre noi au fost aruncate de Cronid încă de la naștere, dar 

dumneavoastră însăși recunoașteți (e drept, 
indirect!) că „cineva” ( ori, poate, noi înșine!) 
putem mișca într-o parte umbra legănătoare 
a acelor zaruri, de vreme ce invocați ajutorul 
„Domnului cu fular verde”- simbol, desigur, al 
speranței de care ne mai putem rezema încă: 
„Dă-mi o șansă, domnule cu fular verde,/ eu te 
aștept,/ floare a soarelui nerotită,/ să-mi mângâi 
petalele nesărutate/ de roua dimineții;/ pleoapa 
ochiului stâng se zbate -/ frântă aripă de fluture 
în zbor/ pierdut printre gene,/ ochean căprui, ce 
lăcrimează/ obosit/ de prea multă așteptare; dă-
mi o șansă, domnule!” (Dă-mi o șansă, domnule!)

Evident că „Domnul” nu poate fi altcineva 
decât Bunul Dumnezeu, în mâinile căruia ni se 
zbate trecerea, iar Dumneavoastră, doamnă 

profesoară cu suflet și trup de „alăută florentină” (cum zicea 
Arghezi), nu aveți niciun motiv de îndoială asupra destinului 
dumneavoastră, pentru că el curge ca roua pe ierbi, ca mireasma 
pământului reavăn, urcândă în flori, cu primăveri de alint, acolo,-n 
câmpia dunăreană, atât de dragă, a copilăriei, în ale cărei brațe-
liane vă lăsați cuprinsă și-acum! 

La fel de frumoasă, de tânără și de tandră veți rămâne, de-a 
pururi, în inima mea, cu versurile  dumneavostră unduind spre 
amurguri levantine.

Scrieți mai departe, distinsă doamnă Belu-Capșa și bucurați-
ne, ca și acum! Felicitări!

Surpate, 14 iulie 2021

PAVEL RĂTUNDEANU 
FEGHERTE

CA SĂ RĂMÂNĂ DE OMENIE șI DE EMINESCU - ROMÂNIE

Țăranul și țăranca e tata și mama a ceea ce e iubire rădăcina,
neglijată azi de politicieni, că-s niște buruieni, în zilele noastre,

nu laudă dezestre lege, zestrea zărilor albastre/dreptul de a candida la fericire, dreptul de înviere,
dreptul nostru sfânt al nostru verde de albastru mega cum laude de lucra pămàntu dacă dai cu sapa ca mutu

ca să prășești, să plivești de buruieni,
să-l afâni pământu, că și-atunci, când plouă, îl irigi, că dă, Doamne, dă să plouă locu să se moaie,

iarba și cucuruzu să crească și să înstice cucuruzul, în știulete cu grăunțe, în noblețe și cu frumusețe
din care fiert ciugulim nobil și sublim

ca păsări de pradă să ne  îndestulăm, hrănim și să ne îndeletnicim,
cu pofta care cu toții o știm, dar ce zicem,

că suntem ceea ce suntem datorată țăranului român,
un unic al gliei al gloriei stăpân,

în ciudă, că cei din senat și parlament, e neglijent,

nu se îngrijește cum se cuvine de a satului român, sănătos încăpățânat, în bine
ca să-l conserve și promoveze ca să prospere, în binecuvântare,

cu aprofundare, cu limba română, cum scrie Ion Creangă, pentru citire, în abecedare
ca să-l păstrăm, în colțul dulce de rai ce-l cu plai, că-l avem laudă de zestre cu înverzire,

cu calitate, în realitate de doină, de îndemână și cu lumină de pomină,
ca să lumină ca atare țara ca să ne fie pururi pur și simplu: a Maicii Domnului grădină,

în vecie de omenie și de Eminescu-Românie.
Ben Todică la 17:37, 07 august 2021

CĂ ERA CEEA CE-MI ERA MAI DRAG PE LUME, VICA

Vica era jumătatea mea și era ca o adoleșcentă a nației sale,
era femeia care maternă și cuprinzătoare se băga, înfingea, în mine, cu preolin și divin de altruism,

că îmi aparținea, în plăcerea ei maximă, cu orgasm de Paloma Blanca de limba română, fiind însuși viața mea, 
în orgasm, dragoste dusă la performanță de cartea recordurilor, că ea contopită,

în mine, mereu
și mereu renăștea, c-am îndrăgit-o ca femeie pe Vica
și mi-a fost ceea ce mie mi-a fost mai drag pe lume,

c-a fost femeia vieții mele, o culme,
în acest înșiră-te mărgăritar a lumii, a luminii, lumii vieții, cu talanții înmulțiți, în har

(avea personalitatea ei distinctă, deosebită și perfectă, comoară rară al Carpaților ca floarea de colț / floarea 
albastră de pe pervazul de fereastră, din glastră, îngânând zarea de zefir albastră al cerului,

în desăvârșirea lui.
Ben Todică la 03:09, 21 august 2021
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Simona Maria KIS

O știre ne-a parvenit astăzi pe Internet 
despre o ordonanță de urgență a 

guvernanților bulgari, care le interzice tine-
rilor medici absolvenți ai facultăților de stat 
să-și caute de lucru, timp de trei ani, în afara 
spațiului bulgar. 

Ne amintim de timpurile nu prea înde-
părtate ale noastre, perioada post epocii Gh 
Gheorghiu Dej, când în țara noastră s-a apli-

cat același sistem, mai mult, cei care reușeau din alte motive decât 
profesionale, să părăsească țara, nu numai tinerii absolvenți de 
medicină, trebuind să-și plătească costurile pe perioada de stu-
diu în facultăți. Curios, și interesant pentru democrația destul de 
reală din țara noastră, tinerii absolvenți nu erau discriminați după 
profesie. Desigur, și devenise proverbială, absolvirea unui institut 
politehnic asigura repartiția tânărului inginer în mediul...urban! la 
Universitate și Medicină, auzindu-se adesea acest cântec devenit 
hit în cadrul  petrecerilor studențimii de pe Dâmbovița (de înțeles, 
la fel de pe Bega și Someș, ca să amintim doar cele două mari 
centre universitare rivale): „Fata mamii ce-ai vrea tu/ Inginer să-
ți deie mama/ Da, da, mămico da...” Totuși, nu uităm, egalitatea 
pe profesii (indiferent de mediu, la sat și la oraș) era riguros și 
științific asigurată, până la perioada neagră a deceniului 9, când 

CA SĂ NU PLECE DIN țARĂ GUVERNANțII ROMÂNI AU MĂRIT 
SALARIUL MEDICILOR DE TREI ORI!!!

alte probleme (de politică internațională), 
au deranjat echilibrul economiei românești 
ducând bunăstarea românilor într-o prăpas-
tie fără fund. De asemenea, nu uităm ceea 
ce s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani (2018, 
dacă nu mă înșel, an în care ne-am făcut de 
râs, demonstrând că legile românești nu mai 
au nici o bază reală) guvernanții noștri au 
dat o ordonanță de urgență prin care sala-
riile personalului medical au crescut de trei 
ori, motivându-se că din cauza salariilor mici, 
medicii români pleacă în străinătate. Așa 
ceva nu s-a întâmplat nicăieri și niciodată, la 
fel ca legea pensiilor proiectată și neaplicată 
vreodată! ...Și totuși, iată, că se poate...

*
„Guvernul bulgar a adoptat o ordonanță 

de urgență prin care toți absolvenții facul-
tăților de medicină care au beneficiat pe tim-
pul studiilor de banii de la buget sunt obligați 
sa rămână timp de trei ani în țară după 
absolvire și să lucreze în spitale de stat desemnate de Ministerul 
Sănătații (în continuare textul fără diacritice, cum ne-a parvenit).

O ordonanta de urgenta a guvernului de la Sofia, intrata în vi- 
goare la 23 iulie 2019, prevede ca toti absolventii facultăților de  

medicina din Bulgaria, care pe timpul studii- 
lor au beneficiat de bani de la stat (scolarizare, 
burse, stagii de pregatire), vor fi obligati sa 
ramana vreme de trei ani in tara si sa lucreze 
in spitale desemnate de Ministerul Sanatatii.

Măsura instituită de cabinetul conser-
vator condus de Boiko Borisov este urmare a  
unui deficit masiv de medici specialisti in cele  
mai multe dintre spitalele din tara, in special 
din orasele mici si mijlocii si din mediul rural.  
O parte a absolventilor facultatilor de medici-
na au ales sa semneze contracte de munca 
cu spitale din state ale UE sau sa se angajeze 
in clinici private, scrie Info Sud-Est.

Absolventii de medicina care pe timpul 
studiilor au beneficiat de platile statului 
(scolarizare, burse, stagii de pregatire) 
vor trebui sa profeseze dupa terminarea 
facultatii timp de cel putin trei ani in spitalele 
special desemnate, urmand sa primeasca o 
subventie lunara de doua salarii minime pe 

economie (aproximativ 560 de euro) precum si plata contributiilor 
sociale aferente. In plus, specialistii in medicina generala vor primi 
circa 650 de euro subventie lunara, conform relatarilor din presa 
bulgara.” (www.wall-street.ro, 23 august 2021)

AL. FLORIN țENE

CITINDU-L PE POETUL 
GAVRIL MOISA 

ÎN 70 DE OGLINZI   
 
Două oglinzi paralele-un infinit de imagini-  
Moisa într-una, reverberând în mii de pagini,  
În cealaltă prietenul Eminescu în drum spre neant  
Nebuloasă cosmică unde doarme bătrânul Kant.  
 

Îl citesc atent în oglindă şi cuvintele iau foc  
Verbele aleargă după ele să le pună la loc,  
Doar Alecsandri îl înţelege acolo sus  
Când Moisa se lasă de adjective dus.  
 

Dincolo de oglindă nu ştiu dacă-mi înţelege fraza  
Frântă în mii de sclipiri adunând în ele Raza  
Movului ce încă aduce speranţa de mâine,  
Azi la lumina din oglindă latră un câine...  
 

Poetul mai aleargă după fluturi prin oglinzi  
Dar ei toacă frunzele pădurii, sunt omizi,  
Speranța rămâne în inimă pentru anul viitor  
Așa mai apare o oglindă veșnică cu-n dor.  
 

Mă aflu în Liga Scriitorilor şi ameţesc metafizic  
Iar între pagini de ziar tâmpla-mi se clatină fizic,  
Într-un colţ de oglindă un ochi râde, celălalt se 
                                                        preface-n culori  
Pe când Gavril Moisa se află printre învingători.

LAURA VEGA MARCU, NUMELE STELAR AL UNEI VIEțI EROICE
Sub ce zodii s-a ivit pe lume Laura-Elena Vega?  12 aprilie 1950, îi marchează ziua venirii pe lume. România se afla atunci în plin stalinism, cu Dumnezeu 

prigonit prin Siberia și cu sfinții pământeni pe la ocne, canale, temnițe, ori trimiși pe lumile celelalte cu dor, uneori doar cu însămânțarea de taină a 
istoriei. Prin satul Popești, pe valea Sâmnicului, din Blidari/Golești, Vâlcea sărăcia se instalase de-a împreună cu cotele datoriilor de război , cu bolile. Familia 
lui Ion și a Gheorghiței Vega, cu șapte copii fusese lovită și ea. Laura-Elena, mezina confirma o stare generală. Sărăcia, bolile risipeau recolta de copii, pustiau 
casele. Mulți piereau prematur, alții ajungeau în lagărele așezămitelor sociale, unde se mai găseau îngeri păzitori, oameni cu suflet, să împlinească norocul 
unor destine. Pe Laura Elena Vega, boala (un TBC!) a chinuit-o din leagăn, luându-i picioarele, ochii, creierul să o dea eroismului unei lupte pentru viață, preț 
de-o viață. Viața ei! Apoi, aceasta  fiind câștigată, s-a pus chezășie vieții semenilor.

Laura Vega a pătimit vreo 24 de operații, ani de paralizie, ani de văduvie (doar vreo...33!), ani de căutare și suferințe. A luptat să poată să-și poarte 
trupul, să poată să cunoască, apoi să poată să dea înapoi ceea ce primise. A avut alături îngeri păzitori, cărora le va mulțumi cu recunoștință. Nu s-a plâns 
de necazuri și a văzut în viața sa un dar de la Dumnezeu, pentru care s-a declarat fericită.

Laura a pătimit viața trupului spre dobândirea spiritului! Acolo unde ochii, privind o lume încețoșată, nu puteau privi în afară o lume dezgustată și lipsită 
de Dumnezeul aruncat după gratii, ochii minții i-au procurat imensa putere a înțelegerii, i-au construit o memorie fabuloasă și un procesor al reflexiei către 
semeni, a celor ce ei, cu... privirile aburite, nu puteau să vadă. Orbul se descurcă infinit mai bine prin beznă, cum cel fără picioare găsește drumul cel mai 
sigur și mai scurt. Iată cum, pentru a ști mai altfel decât „masele”, Dumnezeu i-a dat Laurei șansa infirmului de la scăldătoarea Vitezda. I-a dat însoțirea unor 
sfinți păzitori, ca niște apostoli prin școlile speciale, de la Craiova și Sebeș. „Să fie cu două capete peste cei... normali!” o îndemna la învățătură cel din școala 
generală!  Dar ce era normal într-o lume întoarsă pe dos? Într-o lume care gândea și acționa după voința Leviathanului? Toate fiind până la o vreme, după 
spiritul Băniei/Craiovei a adăugat pe cel al Sebeșului, cu atâtea mărturii în memoria locului. Lucian Blaga, Cetatea simbol a Unirii, Oarba de Mureș, Apusenii 
lui Horia și Avram Iancu... s-au potrivit cu zorii românești ai anului 1964 – anul desferecării temnițelor și al căutării spre noi înșine. La cei 14 ani, cu buletin 
de identitate formal, trebuia dobândit și conținutul! Căutarea de sine, acel sine comun sălășluit în limbă și alte valori ale întemeierii românești, presupunea 
apelul la cele învățate și cele vădite din osmoza irațională a locurilor în cele absorbite.  Mihai Viteazul al Băniei, al României întregite de el și intrat triumfal 
la Alba Iulia, sacrificile pilduitoare ale eroilor luptei pentru identitatea românilor  în țara lor cu numele Daciei, au inoculat un crez, un ordin de luptă, au 
deslușit în clar misiunea vieții.

Adaug aici susținerea unei poete, Adina Enăchescu, din aceeași oștire a luptei pentru neam, care prin 1999, 
făcea constatarea în versuri (v. „Țărâna sfântă a locului dintâi”, Ed.CONPHYS, Rm. Vâlcea, 1999, p.58): „Ca frații- 
Laurei Vega Marcu”: „Ginta Latină îți e soră bună;/în dulci cuvinte ea mi te răsfață/și te mângâie cum și tu o faci/ 
cu dragoste, apropape de o viață!/La Alba Iulia ai tremurat cuvinte/despre Unire și Mihai Viteazul,/încât nu-i altul  
să te-ntreacă-n rime/și să ne-mpurpure obrazul!/La Lancrăm Blaga ți-a zâmbit sfios;/pe creștet mâna lui ți-a 
pus, fierbinte/și ți-a șoptit cutremurat de taine,/că doar izvorul curge ca-nainte.../Că vremurile curg și altele-or 
să vină/să ne apese pieptul de aramă,/iar noi rămâne-vom pe veci ca frații/Latinei Ginți care ne este mamă!”

În cele poetice, anticipate aici de prietena nedespărțită a Laurei, Adina Enăchescu, și despre împlinirea 
iubirii pământeane, biografia sa ne vorbește... mut, într-o ambiguitate voită a intimității, care trebuie să rămână 
o taină, ca o corolă de minuni. Cum să deconspiri îngerul păzitor al maturității poetice, pe omul unei erudiții 
care ți s-a transferat subtil, în vremuri încă neprielnice, și venind din alte dimensiuni încă ocultate de prea... 
dimineață? Dar rodul acestei iubiri, însămânțată temeinic se va ivi când semănătorul va fi demult plecat... 
nefindu-i hărăzit, precum altădată lui Moise să atingă tărâmul făgă-duit... Va fi un poem pentru țară și neam, 
recuperare a memoriei celor plecați și uitați la ordin într-un realism obscur. Va fi OMUL, vremelnica soție ca un 
testament de pus  în operă, să se vădească mântuirea unui neam românesc pătimit. Dragostea Laurei, să dea 
biologiei ce-i al ei, se va fi încarnat într-un chip de amazoană precum Simona (fiica, primită în dar în 30 Noiembrie ,1974, de Sf. Andrei... ocrotitorul Apostol 
și al românilor!), să se vădească și maternitatea. Cum am putea sugera momentul pogorârii unui duh, asupra unui trup chinuit și îmbobocit lângă: Râpele 
Roșii, Oarba de Mureș, Dealul Furcilor, dacă nu în dodii? Să nu tulburăm intimitatea Lui Dumnezeu, inculcat taine, în adevărul Persoanei!

S-a pogorât din cer ca un Zburător, poate ca vreun Luceafăr lumit, în plină amiază mare, un duh iubitor și de poezie (cu o muză a muzicii, mai înainte, 
făcuse casă bună!). Tocmai apăruse în Orizont (ziarul local vâlcean!) un poem nou al unei fecioare cu nume de stea și predestinată încununării cu... Laura. 
La masa cu freamăt, vibrând poezia, un doctor de trupuri, înger păzitor tuturor să-și poarte povara de carne, redescoperea un pacient mai vechi în care 
înflorise  poezia. Se minuna acum de ceea ce vedea. Medicul din sine, doctor și de suflete (frate mai mic al lui Petre Pandrea!) și-a amintit de Pygmalion, 
și-a asumat rolul însuflețirii poetice înalte a unui talent în căutarea  drumului potrivit. Solară ivire! Omul împlinit, cu două generații peste  viitoarea poetă 
anunțată de această clipă fecundă, putea fi ( chiar a fost!) mentorul hărăzit pentru un destin încercat. Recunoaște Laura Vega, mult după plecarea lui în 
eternitate, rolul determinant în formarea personalității sale.                                                          

(Continuare în pag. 15)
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Auzi la el: „ziar bogat”
„Sărac (mai zice) niciodată”
Bre Petre, ori eşti fermecat
Ori te visezi ca altădată.

Când în cultură se pompau
Mulţi bani - atâţi cât să ajungă
Şi celora ce nu aveau
De un volum parale-n pungă.

IOANA FLORENTINA IANA
Numele meu este Iana Florentina Ioana. Am 18 ani, locuiesc în Comuna Pietrari, 

Județul Vâlcea. Am absolvit recent liceul, iar acum am fost admisă la Facultatea 
de litere și arte din Sibiu (ULBS), unde visam să ajung de foarte mult timp. Prin aceste 
studii intenționez să rămân cât mai mult în domeniul literaturii și să-mi ating obiectivele 
propuse... Am terminat, de asemenea, pe filologie la liceu, iar hobby-urile mele sunt în 
mare parte cititul și scrisul, prin alte cuvinte, creația literară. În trecut am realizat și critici 
pentru tineri scriitori care au avut nevoie de păreri, dorind să-și îmbunătățească ideile. 
De asemenea, mă pasionează și limbile străine, dar și muzica într-o oarecare măsură. Îmi 
place foarte mult să trăiesc în artă și să fac artă. 

Scriu de la vârsta de 9 ani, visând să devin o scriitoare adevărată, iar în clasa a IX-a pot spune că mi 
s-a îndeplinit acest vis deoarece am câștigat marele premiu al concursului „Pecete pe Cer” organizat de 
liceu, astfel având posibilitatea să-mi public propria carte. Am câștigat concursul cu ajutorul fragmentelor din 
romanul meu „Flacăra Timpului”, în 2018 (roman la care lucrez și acum, în momentul de față având 35 de 
capitole). De asemenea am scris și poezii, multe din ele stand la baza volumului „Mărturisiri la Apus”. 

Romanul are niște planuri fantastice care se împletesc cu realul, astfel încât acțiunea se petrece în Paris, 
în prezent, având ca temă lupta unei adolescente cu timpul, la figurat vorbind. În urma acestei reușite, tot 
în anul 2018, am devenit membră a cenaclului „Interferența artelor XXI” din Horezu avându-i ca îndrumători 
și coordonatori pe domnul Petre Cichirdan și pe doamna Ligia Nicolescu. În 2019 am lansat cartea în cadrul 
liceului, în același an devenind și președintele cenaclului pe care îl voi conduce până în septembrie anul 
acesta, întrucât îmi voi continua studiile la Sibiu. Scopul meu în viață este de a îndruma și eu la rândul meu 
tineri visători ce le e mult prea frică să îndrăznească în această lume plină de obstacole, astfel încât să-și 
găsească și ei drumul exact cum am făcut eu cu ajutorul altor persoane.

FLACĂRA TIMPULUI 
(fragment de roman)

Se apropie puțin de porțile de fier şi aruncă o privire printre gratiile lor. Era aleea 
pietruită şi dreaptă care de la intrare ducea până la scările vilei, fiind împrejmuită de 

o grădină superbă de flori. Elizabeth înghiți în sec, simțind mireasma trandafirilor chiar de 
pe asfalt şi îi căzu fața, deodată, când îşi aminti că acum câteva ore vila nu avea aşa flori. 
Analizând mai bine, îşi dădu seama că acolo totul este schimbat. Vila aceeaşi, dar atmosfera 
de dinafară era cu totul altfel şi îi dădea o stare de bine. Mirosul florilor îi desenă un zâmbet 
jucăuş pe fața palidă şi îi pictă un strop de roşeață pe obrajii ofiliți, uitând parcă de situația 
tragică a Emmei.       

Confuză de atmosfera asta străină, îşi dădu cu ambele mâini prin păr, astfel încât să îl 
aranjeze după urechi şi îşi privi hainele îndoliate, simțind cum amarul acela apare din nou 
în sufletul ei. Oftă, în timp ce se uita cu milă la felinarul care luminase trupul neînsuflețit al 
Emmei în întunericul păgubos de atunci şi nu ştia ce să creadă în legătură cu schimbarea 
asta climatică prea bruscă sau a lucrurilor din zona aceasta. Nu-i păsa de aceste mărunțişuri, 
încă era dărâmată de pierderea celei mai bune prietene şi atât.        

Din spatele ei se auziră nişte paşi grăbiți de pe asfaltul fierbinte şi asta nu o putu face 
decât să îşi întoarcă fața, ieşind din gândurile ei oribile. O femeie subțirică şi cât de cât 
înaltă, îmbrăcată în nişte haine decente de stradă, se deplasa grăbită cu capul aplecat 
către Elizabeth încât părul şaten cu nişte bucle lejere îi acoperea cu totul fața. Elizabeth se 
mişcă puțin, nedumerită de graba femeii. Mai băgată în ceață a fost când femeia nici nu a 
observat-o şi a trecut pe lângă ea tot la fel ca şi în modul în care venise.      

 O urmări curioasă când o văzu oprindu-se în fața porților rătăcită şi uitându-se ciudat 
printre gratiile ei, exact cum făcuse şi ea înainte. Dintr-un impuls, zise cu sfială, dar, totuşi, 
destul de tare încât să se audă:     

 - Vă pot ajuta cu ceva?      
 Înghiți în sec când văzu că femeia nici nu îşi întoarse capul la ea şi tot privea pe acolo cu 

o mare derutare. Elizabeth se apropie de ea şi mai zise încă o dată apăsător:     
 - Căutați pe cineva anume?      
 În continuare femeia nu se clintea din loc şi rămânea mută în fața porților, fără să o 

bage în seamă pe roşcata care părea iritată de ignoranța ei totală. Elizabeth întinse mâna să 
o pună pe umărul ei, dar rămase foarte surprinsă când mâna trecea prin umărul ei fără să 
simtă că o atinge. Scoase un țipăt uşor, privindu-şi mâna uimită peste măsură şi pe moment 
începu să se panicheze, văzând că nici femeia nu o simțise deloc şi, probabil, nici nu o vedea.         

Se puse în fața ei, cu speranța că visează şi că o va vedea în sfârşit, dar rămase încremenită. 
Fața femeii îi trezeau nişte sentimente foarte ciudate, văzându-i ochii de un căprui intens 
aproape înlăcrimați. Femeia aceasta privea prin ea ca şi cum ea nu exista în momentul de 
față, însă chipul ei palid îi transmitea o durere prea grea, prea distrugătoare. Plus că simțea 
o familiaritate aparte când se uita la trăsăturile feței şi la corpul ei acoperit de haine cam 
vechi pentru anul ăsta.         

Femeia oftă adânc şi trecu prin Elizabeth deschizând poarta de fier şi îndreptându-se 
spre intrarea în vilă cu nişte paşi indecişi. Elizabeth, văzând cum trecuse femeia prin ea, 
nu ştia ce să mai creadă şi era speriată la culme. Nu o vedea, nu o auzea, nu o simțea şi 
nici ea nu simțea nimic când atingea. Părea un sentiment insuportabil şi înspăimântător. Îşi 
privi picioarele şi mâinile, spunându-şi îngrozită: ,,Sunt oare o fantomă? Mi-a făcut statueta 
aceea ceva încât am ajuns aşa de inexistentă? Ce se întâmplă cu mine?”          

Încercă să se calmeze şi să se obişnuiască cu gândul că în preajma statuetei niciodată nu 
va avea o viață normală. După ce îşi mai reveni, hotărî să meargă înăuntru şi să vadă ce face 
femeia aceea acolo. Trecu prin porți, nereuşind să atingă clanța şi intră prin uşă, după ce 
admirase frumoasele flori pe care nu le mai văzuse în grădina aceasta de foarte mult timp. 
,,Va trebui să mă descurc singură de data asta, dar cum este posibil că pământul mă tine și 
nimic nu mă poate atinge?”

O MURITOARE

O muritoare... 
Asta-s eu! 
O marionetă prinsă de-o ață, 
una cu pământul ce soarele îngheață. 
O răufăcătoare 
cu o fărâmă de bunătate... 
Trădează o viață 
și pe celelalte le rupe în 
jumătate.

Fără conștiință 
calc pe suflete aproape sufocate. 
De nu mă iartă universul 
încerc să îi dau beznei dreptate. 
Iartă-mă 
să pot visa la noapte 
Sau fă-mă să-mi întâlnesc coșmarul. 
Tăcerea mă ucide  
de departe.

Încă respir să pot găsi alt aer. 
Lacrimile s-au uscat printre cioburi, 
dar amarul lor se mai simte prin vene. 
Ce dulce-i gândul de libertate 
atunci când piere!

ARTĂ

Știam să mângâi norii 
cu o singură privire. 
Și să plutesc în pași de dans 
pe lângă cele mai sfinte cuvinte. 
Știam să fiu deasupra celor  
ce nu învățaseră să fie liberi. 
Să extrag din esența anotimpurilor 
sintagme potrivite. 
Reușisem din întuneric  
să scot petale de lumină, 
pentru a le împrăștia pe patul
unde doarme acum 
inspirația mea divină. 
Din mâinile mele  
ieșit-au împărății întregi, 
locuite mai departe de 
îndrumătorii mei străvechi.

Oh, câtă putere dumnezeiască 
pe o singură hârtie! 
Din stiloul meu curgeau picături 
ce vindecă și învie. 
Mâinile mele bătătorite de creație 
au scos la iveală paradisuri 
pentru inimile bolnave 
cu o mie și una de frânturi.

Din Ceruri s-a pogorât puterea 
ce zace în mine 
și o foloseam pentru a crea 
simplu o galaxie întreagă. 
Eram una cu soarele 
și de mână cu cuvintele...

Acum praful înghite condeiul  
lăsat al nimănui, 
ducând în neștire metafore  
bătute în cui. 
Iar atotputernicia mea  
s-a cufundat în uitare. 
Eu, o muritoare, 
o privesc cu milă 
cum se pierde în zare.

De bogăţa de idei
N-am îndoială, ea există
Găseşti ce vrei şi ce nu vrei
La dumitale în revistă.

Mi-a zis poştaşu-n zeflemea
Când tocmai începea să plouă:
„Vezi, bre, că ai şi dumneata
O chestie-n pagina 9.

Îţî glazurară caterinca
De versuri pseudopoştale 
C-un fain post-scriptum cu palinca
Sub telegrama dumitale.

Tot ţie, cred, ţi-e datorat
Articolul cu Fănuş Neagu
Născut - cum zici - de al tău sat
La-o zvârlitură cu toiagu’. 
 
Cultura vâlceană, cu temei
Îşi completează pitorescu’
C-un florilegiu de idei
Şi fapte despre Eminescu.

La care-ntre figuri vâlcene
Te-ai înhămat şi mătăluţă
Şi n-ai făcut-o singur, nene
Ci însoţit de Chiricuţă.

Precum doi magi aţi glăsuit
El în acorduri de chitară
Iar dumneata învăluit
În fumul gros de la ţigară”...

CURIERULUI 
DE PRETUTINDENI,

Nr 48

Sunt muritor, prietene, ca tine
Şi ca toţi cei ce-acest pământ călcară
Cuvantul doar este zeiesc în mine
Şi dragostea nestinsă pentru ţară

Şi pentru neamul ăsta urgisit
Ducându-şi crucea-n spate de milenii
Mereu între Apus şi Răsărit
Tot dus şi-ntors, pe Calea cu Vedenii

Cuvântul mi-a fost dat să-i dau rostire 
Să ostoi sete dând la trecători
Să soarbă cu nesaţ din vechi potire

Şi sufletul să-şi ungă cu fiori
Pe lunga cale spre dumnezeire
Şepuitoare printre depărtări

REVISTEI CERVANTES, 
CONCURSURI 

CU PREMII șI...ALTELE

Doamne, cum uitai să scriu
De revista lui Terziu?!
(Care-nseamnă, fraților
Pe turcește „croitor”)
Neavand, el, cu timpul treabă
Nici eu parcă n-avui grabă 
Să-nsăilez, precum mi-e rostu’
Mai ales că George-al nostru
Nu revista ne-o trimise...
- Ce să trec în recipise?
Cum să-ncropesc o poveste

Dacă revista nu este?!
Acum însă m-am decis
Ceva tot e trimis:
E apelul dumnealui
Pe adresa orișicui
Simte freamătul fierbinte
Al pădurii de cuvinte
Și, tânjind la acalmie
Scrie, scrie și iar scrie...
Teatru, poezie, proză
Să le-aduni în simbioză
Toate astea captivante-s
Deci, trimiteți la Cervantes
Că e lung, precum știu eu
Drumul pân’ la Empireu
Cu escale empiriste
Prin tot felul de reviste
De la cele mai... banale
La cele empireale...
Mai jos aveți indicații
Cum să trimiteți creații
Mie mi-a făcut plăcere
Să vă scriu. La revedere!

21 august 2021
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Marian PĂTRAșCU

Când, în toamna anului 1939, a primit 
ordinul de încorporare, Vasile Mari-

nescu, originar din Segarcea Deal, lucra ca 
șofer în portul Turnu Măgurele. Abia împli-
nise 20 de ani, era un flăcău nu prea înalt, 
dar bine legat, brunet, cu părul creț și negru 
ca pana corbului, privirea pătrunzătoare, 
emanând o inteligență nativă, fiind primul 
dintre cei cinci copii ai părinților săi, trei frați 
și două surori. De mic a fost fascinat de ca-

mioane și și-a dorit să ajungă șofer. Își făcea meseria cu drag și 
seriozitate, era săritor și nu se da în lături de la treabă, patronul lui 
era tare mulțumit de el, permițându-i chiar să facă naveta acasă 
cu camionul pe care-l avea în primire și pe care îl îngrijea ca pe 
ochii din cap, cum se spune.  

Pe front, a fost tot șofer, era nevoie acută de soldați cu me-
seria lui. A făcut parte din Corpul V de Armată – Divizia I-a Blin-
dată. După eliberarea Basarabiei, în august 1941 armata română 
a declanșat operațiunea de cucerire a orașului Odesa. S-au dus 
lupte crâncene în ceea ce avea să se numească în istorie ”Bătălia 
de la Odesa”, balanța înclinându-se la început în favoarea inami-
cului dar, în urma măsurilor ordonate de mareșalul Ion Antones-
cu, pe la jumătatea lunii octombrie 1941 trupele române și-au 
făcut intrarea în Odesa. A fost o operațiune strict românească și 
una dintre cele mai mari victorii ale armatei române din cel de-Al 
Doilea Război Mondial!

În timpul administrației militare române a Odesei, unitatea lui 
Vasile Marinescu își avea comandamentul la vreo 40 de kilometri 
în afara orașului, spre nord-est, către linia frontului, șoseaua tra-
versând pe mai mult de două treimi din această distanță o pădure 
foarte deasă, de unde, noaptea, grupuri de partizani sovietici or-
ganizau ambuscade; acționau foarte rapid și tot astfel se și retră-
geau în pădurile și mlaștinile din împrejurimile Odesei.   

Sarcina principală a lui Vasile Marinescu era de a aproviziona 
cu combustibil unitatea militară din care făcea parte și nu numai. 
Mergea cu camionul său la un depozit de combustibil din Odesa, 
unde umplea niște butoaie de fier de câte 200 de litri, pe care 
apoi le ducea la unitatea sa; el le umplea, el le rostogolea și le 
urca în camionul tras cu spatele la o rampă de înălțimea potri-
vită. Din cauza partizanilor, era nevoit să conducă numai ziua, 
așa că, după fiecare încărcare, noaptea care urma dormea într-
o cămăruță rechiziționată din casa unui rus, situată la marginea 
orașului și aflată chiar în drumul său, camionul cu butoaiele încăr-
cate cu combustibil fiind garat în spatele casei acelui rus. În casa 
respectivă, alături de proprietar, un bătrân trecut bine de 60 de 
ani, dar încă în putere, mai locuiau nevasta lui, nora și doi nepoți, 
niște adolescenți de 16-17 ani, fiul lui și tatăl lor fiind, cică, mort 
în urma unui bombardament, așa-i spusese bătrânul rus care vor-
bea destul de bine românește.

Văzându-și de treaba lui și căutând tot timpul să-și deranjeze 
cât mai puțin gazdele, acestea au început chiar să-l îndrăgească 
pe Vasile Marinescu, ba, nora bătrânului – o rusoaică de vreo 35 
de ani, o blondă frumoasă foc, începuse să-i facă ochi dulci chiar 
din primul moment. El a rezistat cât a putut avansurilor ei, până 
când, a treia noapte, s-a trezit cu rusoaica lângă el în pat și… n-a 
mai avut loc de întors… În scurt timp, Vasile Marinescu devenise 
ca un nou membru al familiei acelor ruși, aceștia, în puținele lui 
clipe de răgaz, făcând haz de el fiindcă începuseră să-l învețe lim-
ba rusă și tare mai râdeau de pronunția lui stricată.  

În cea de-a doua seară în care a rămas în casa rusului aceluia, 
aflând despre munca lui de la depozitul de combustibil, acesta l-a 
întrebat:

– Vasili Marinovski, trebuie să-ți fie tare greu să faci de unul 
singur toată treaba asta, n-ai vrea ca eu și nepoții mei să te aju-
tăm? 

– Eu aș vrea să mă ajutați și-ți îți mulțumesc pentru propune-
re, Vladimir Petrovici, dar nu știu dacă o fi posibil așa ceva, sun-
tem totuși în război iar voi, rușii, ne sunteți dușmani…

– Ei, lasă, hai să încercăm dară, nu ne costă nimic, ne lasă să te 
ajutăm – bine, nu ne lasă – asta e!

A treia zi a oprit camionul la casa rusului și i-a luat pe el și 
pe nepoți. Când cele două santinele de la intrarea în depozit l-au 
văzut cu bătrânul rus în cabină și cei doi nepoți ai lui sus, pe ca-
roserie, au și pus mâinile pe arme îndreptându-le spre ei și între-
bându-l răstit: 

ODESA 22 OCTOMBRIE 1941 - O TRĂDARE NECESARĂ 
NOTĂ: Redacția Intol Press își cere scuze pentru erorile apărute la publicarea acestui articol în FORUM vâlcean, Nr 2, motiv pentru care republică articolul. 

– Ce e cu rușii ăștia cu tine, ce cauți cu ei aici?
– Măi camarazi, liniștiți-vă, nu fac nimic rău, i-am adus să mă 

ajute, mi-e greu să mă lupt de unul singur cu butoaiele astea, ei 
s-au oferit, bătrânul este chiar gazda mea!

– Da, așa este, vrem să-l ajutăm pe Vasili Marinovski pentru că 
tare cumsecade om este! – a întărit și Vladimir Petrovici.

Cele două santinele minunându-se că rusul vorbește 
românește și cunoscându-l bine pe Vasile Marinescu, i-au lăsat 
să intre în depozit. După ce atras camionul la rampă, rusul a zis:

– Vasili Marinovski, dumneata acum odihnește-te în cabină, 
doar arată-ne ce trebuie să facem.

Cu toate protestele lui, rusul nu s-a lăsat până ce Vasile Mari-
nescu a trebuit să facă exact cum îi ceruse el. După ce și-au ter-
minat treaba, rusul l-a trezit și au plecat spre casa lui. Treaba mer-
gea… ca pe roate pentru Vasile Marinescu; ba, fiindcă santinelele 
de la depozit se schimbau zilnic, tot mai mulți soldați români afla-
seră cum proceda acesta pentru a-și ușura munca. Până într-o zi…

La 22 octombrie 1941, orele 17:35 o explozie puternică a spul-
berat sediul Comandamentului Militar Român și al Diviziei a X-a 
Infanterie, ucigând pe loc peste 100 de soldați români și germani, 
administrația militară română a Odesei fiind astfel decapitată de 
toată conducerea ei superioară! Au urmat alte și alte explozii în 
lanț…

Ce se întâmplase? La sfârșitul lunii septembrie 1941, în fața 
ofensivei armatei române, conducerea armatei sovietice a hotă-
rât să transfere linia sa de apărare foarte aproape de Odesa. În 
scurt timp însă, sovieticii au realizat că menținerea bazei militare 
în Odesa devenise imposibilă, existând pericolul pierderii Penin-
sulei Crimeea care reprezenta principala bază a Flotei Mării Ne-
gre. De aceea, la 30 septembrie 1941 Comandamentul Suprem 
al Armatei Sovietice a decis să evacueze Districtul Militar Ode-
sa și să se concentreze pe consolidarea apărării Peninsulei Cri- 
meea. Evacuarea a început pe 1 octombrie, nu însă înainte ca, 
în cel mai mare secret, încă de la începutul lunii august, la baza 
tuturor obiectivelor industrial-militare și a clădirilor importante 
din oraș să fie amplasate mine care puteau fi explodate prin ra-
dio-semnal.

În momentul declanșării infernului, Vasile Marinescu tocmai 
intrase cu camionul în curtea gazdei lui. S-a dat jos repede din 
cabină și, preț de câteva minute bune, a privit înspre oraș neve-
nindu-i să creadă ceea ce vedea și auzea. A realizat rapid că o 
anchetă ulterioară putea foarte ușor să descopere faptul că el se 
folosea de gazdele sale în misiunea pe care o avea și că inevitabil 
îl aștepta Curtea Marțială și condamnarea la moarte! 

A fost adus la realitate de vocea lui Vladimir Petrovici:
– Vaaai, vai, Vasili Marinovski, ce nenorocire, ce nenorocire!...
Pe moment, Vasile Marinescu nu i-a răspuns, aruncându-i 

doar privire încruntată, plină de subînțelesuri. Bătrânul rus lăsase 
deja capul în pământ, temându-se de reacția furibundă a solda-
tului român…

Deodată, ca trezit dintr-un coșmar Vasile Marinescu i-a spus 
apăsat lui Vladimir Petrovici: 

– Am să bag camionul sub șopronul din spatele casei tale. Să-
mi aduci acolo urgent niște haine civile cu care să mă schimb, 
mâncare și apă. Am să rămân în cabină iar tu vei camufla cum 
poți mai bine intrarea sub șopron ca să nu fie văzut camionul. La 
ora 22 fix, vii să descărcăm butoaiele cu combustibil pe care le vei 
ascunde unde-i știi. După ce se întunecă bine, voi pleca unde-oi 
vedea cu ochii. Dacă spui cuiva că sunt aici, am să vă omor pe toți 
și am să dau foc gospodăriei tale! Ai înțeles? 

– Da, da, am înțeles Vasili Marinovski, îndată, îndată am să fac 
tot ce mi-ai cerut, numai te rog să ai milă de noi!

– Acum du-te și adu-mi cât mai repede ce ți-am cerut! – i-a 
mai spus răstit Vasile Marinescu.   

…Înainte cu câteva minute de ora 23, Vasile Marinescu a ieșit 
cu camionul din ograda și curtea lui Vladimir Petrovici mergând 
foarte încet... După ce a lăsat Odesa în urmă, a început să accele-
reze dornic să ajungă cât mai repede în pădurea cea deasă, spe-
rând ca pe acolo să fie interceptat de către partizani cărora să li se 
predea. Numai că trecuse de jumătatea drumului către unitatea 
lui și nu se întâmplase nimic. Cum de unitatea sa militară nu se 
mai putea apropia, a luat-o cu camionul prin pădure pe un drum 
secundar îngust, perpendicular pe drumul principal. După vreo 
7-8 kilometri însă, mașina s-a împotmolit și a început să patineze. 
Românul nostru a coborât, și-a luat cu el actele, mâncarea și apa 
și a luat-o prin pădurea aceea deasă mergând tot spre est. La un 
moment dat s-a pomenit în mijlocul unui mic luminiș, o lună mare 

și albă îl lumina ca ziua… Deodată din spatele lui a auzit o coman-
dă rostită tare, de o voce groasă:

– Padajdi, ia strieliaiu tebia! – adică ”Stai, că te împușc”!
Vasile Marinescu a încremenit și, scăpând din mână ranița cu 

mâncare și apă, a ridicat instinctiv brațele. Îndată din toate părțile 
a fost înconjurat de 10-15 ruși, toți cu puștile sau revolverele în-
dreptate către el.

– Haroșii celovek, pajaluista, ne strieliaii menia, ne streliaii me-
nia! – adică ”Om bun, vă rog, nu mă împușcați, nu mă împușcați!” 
– le-a răspuns, repetând asta cu voce gâtuită iar și iar... 

Rușii s-au apropiat de el punându-i o mulțime de întrebări pe 
care nu le înțelegea și de aceea Vasile Marinescu tot repeta într-
una:

– Ia nie panimaiu, pajaluista, nie panimaiu… – adică ”Nu 
înțeleg, vă rog, nu înțeleg!”.

Văzând că nu au cu cine se înțelege, i-au legat mâinile la spate 
și peste ochi – o eșarfă. Au pornit apoi prin pădure cu doi ruși 
de-o parte și de alta ținându-l de subțiori și care din când în când 
îl îndemnau:

– Davai, davai, bîstree, idi, idi bîstree!... – adică ”Haide, haide, 
mai repede, mergi, mergi mai repede!”.

 După doar câteva minute au ajuns la un adăpost săpat 
sub pământ unde l-au așezat pe un trunchi de copac; i-au scos 
apoi eșarfa de la ochi, lăsându-l legat cu mâinile la spate. Un rus 
între două vârste ce părea comandantul acelui grup de partizani 
i-a cerut, inclusiv prin semne, actele:

– Documientî, pakajite mnie svoi documientî!    
Vasile Marinescu i-a întins carnetul de serviciu și actele cami-

onului.
– Ahaaa, tî rumân! – a exclamat rusul, adică ”Ahaaa, ești ro-

mân!”.
Auzind asta, cel mai tânăr dintre partizani a și scos repede re-

volverul și l-a îndreptat spre capul prizonierului, dar comandantul, 
mai iute de mână, i-a împins brațul în lături, așa încât glonțul i-a 
atins doar urechea stângă din care îndată a și țâșnit sângele. Co-
mandantul l-a certat apoi aspru pe partizanul cel tânăr, sfârșind 
prin a-i trage acestuia o palmă zdravănă peste obraz. Apoi, ca și 
cum brusc și-ar fi amintit ceva, a scos de la brâu un ceas de buzu-
nar și văzând ce oră era, le-a spus ceva celor doi partizani care-l 
conduseseră iar aceștia l-au legat din nou la ochi, după care cei 
trei au plecat în mare grabă din adăpost cu prizonierul. În aceeași 
noapte, după un marș forțat, istovitor, Vasile Marinescu a fost tre-
cut peste linia frontului și predat sovieticilor care l-au urcat în-
tr-un jeep și, după vreo oră de mers, s-a trezit într-o celulă fără 
a mai fi legat la ochi, dar mâinile îi erau legate la spate cu niște 
cătușe de data asta. După altă oră, legat la ochi, a fost dus la inte-
rogatoriu într-un birou aflat câteva etaje mai sus în ceea ce Vasile 
Marinescu bănuia a fi o clădire în care se afla un comandament. 
Acolo, în prezența a patru ruși, între care unul era translator și 
dactilograful răspunsurilor pe care le dădea, a început cel mai dur 
și cel mai lung interogatoriu la care a fost supus…

Vasile Marinescu se hotărâse dinainte să spună tot adevărul. 
După vreo oră în care totul părea a decurge normal, cu întrebări 
din partea rusului mai în vârstă și răspunsuri prompte din partea 
prizonierului, ceilalți doi ruși au început să-l ia la bătaie strigându-i 
unul peste altul: 

– Skaji vse, ili mî ubiem tebia, skaji vse, ili mî ubiem tebia!... – 
adică ”Spune tot sau te omorâm”!

La un moment dat Vasile Marinescu a leșinat și s-a trezit abia 
după amiază în celula lui. Rememorând totul și bănuind că vor 
urma alte și alte interogatorii, el și-a spus în gând că, orice ar fi, 
trebuie să repete întocmai ceea ce spusese la primul interogato-
riu, începând îndată să-l și memoreze. Așa a și fost! Seara, după 
ce i-au aruncat în celulă un castron de tablă cu terci de ovăz și o 
carafă cu apă a fost din nou interogat. Vasile Marinescu a repetat 
cuvânt cu cuvânt ceea ce răspunsese la primul interogatoriu. L-au 
bătut și de astă dată, dar mai puțin crunt decât prima oară, căci 
n-a mai leșinat. Următoarele trei zile au decurs la fel: câte două 
interogatorii pe zi cu bătăile aferente…

În cea de-a patra zi însă, în biroul în care urma să fie interogat 
din nou, a intrat un bărbat bine făcut, cu vârsta în jur de 40 de 
ani, îmbrăcat cu o haină de piele neagră, lungă până la pământ 
și în haine civile pe sub ea. Acesta i-a scos afară pe toți ceilalți, 
rămânând singur cu Vasile Marinescu. I-a scos cătușele și i-a spus 
în românește să ia loc pe un scaun în fața lui iar el s-a așezat în 
spatele biroului. 

(Continuare în pag. 13)
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Leontina RUS

Am primit recent o 
scrisoare pe email 

de la prietenii noștri din 
Canada, de la Toronto, emi- 
grați după 1990, foști in-
gineri de aviație la Fabrica 
de Avioane din București, 
Ludmila și Gigi Dumitrescu, 
astăzi pensionari…

Deunăzi, televizoarele din România trans-
miteau de zor că vaccinul III, anti Covid 19, este 
iminent pentru cei care s-au vaccinat de două 
ori! Iată ce ne scrie Ludmila: 

- Bună, știu că nu aveți timp, dar vreau 
să aflăm ce mai faceți, cum o mai duceti cu 
Covidul? Dar cu căldurile?... Noi am făcut a 
doua doză de vaccin. Nu știu de ce mi se pare 
totul o mare minciună. Nu știu cum vom reveni 
la normal. Unchiul meu Petrică, fratele mamei, 
de 85 ani a făcut Covid! De  6 săptămâni e 
internat în spital (el nevaccinat a luat Covid de 
la soția lui, vaccinată, care, și ea a luat Covid tot 
de la o persoană vaccinată)!... Nu știu care este 
concluzia. Sănătate multă. Ludmila. 

Le-am răspuns prietenilor noștri: Bună, 
toate vechi și frumoase mai puțin propaganda 

EPISTOLA INGINERULUI PROGRAMATOR

VACCINAțI, REVACCINAțI, UNDE VOM AJUNGE OARE?

Mircea VASII 

Omul de litere Aureliu Goci s-a născut 
pe 5 iunie 1948, în comuna  Letca 

Nouă, jud. Giurgiu, urmînd Școala Generală 
Nr. 141 ,,I.C. Brătianu”, București, apoi 
Liceul Teoretic nr. 36 ,,Ion Barbu”, după care 
Facultatea de Limbă și Literatuă Română 
la Universitatea București. A fost profesor 
de limbă și literatură română la o școală 
generală, la două licee, muzeograf la Muzeul 

Literaturii Române, ca apoi să devină redactor la diferite reviste 
de anvergură precum: ,,Manuscriptum”,  ,,Dimineața”, ,,Albina”, 
,,Glasul Națiunii”, ,,Armonia” și ,,Țăranul Român”.

    Este primit în Uniunea Scriitorilor din România în anul 1986, 
având o activitate publicistică deosebită la reviste literare de primă 
clasă, precum: ,,Viața Românească”, ,,Luceafărul”,  ,,România 
Literară”,  ,,Convorbiri Literare”,  ,,Argeș”, ,,Tomis”, ,,Familia”, 
,,Astra”,  ,,Ramuri”, ,,Glasul Națiunii”, ,,Sud”, ,,Ateneu”, ,,Vatra”, 
,,Steaua”, ,,Tribuna”, ,,Amfiteatru”. Are de asemenea foarte multe 
inițiative culturale, susținând și editând reviste precum ,,Dunărea 
Albastră”,  ,,România Viitoare”,  ,,Călătorie Sprâncenată”.

A debutat la o vârstă fragedă cu o poezie în revista ,,Luceafărul” 
în anul 1962, ca debutul editorial să se producă în anul 1994 cu 
volumul ,,Delavrancea și devenirile arhetipului”.

De-a lungul timpului a atacat subiecte numai la vârf, cum 
se exprima fostul său profesor Alexandru Piru, pornind de la 
Eminescu, trecând pe la Arghezi, Marin Preda, Liviu Rebreanu, 
Mircea Eliade și mulți alții, precum și diferitele specii și genuri 
litarare de la ,,Miorița” la poezia postmodernistă a ultimului veac.

    
Opera:
- ,,Delavrancea și devenirile arhetipului”, Ed. ,,Glasul”,  1995.
- ,,Arghezi între infinituri. Eseu despre religiozitatea omului 

necredincios”, Ed. Curierul Dunării”, 1996.
- ,,Eminescu la infinit”, Ed. ,,Viitorul Românesc,, 1997
- ,,Răzbunarea lui Moromete sau Marin Preda și onoarea de a 

fi contrazis de istorie”, Ed.  ,,Curierul Dunării”, 1998
- ,,Romane și romancieri în sec. XX”, Ed. Fundației PRO,  2000
- ,,Originile, înflorirea și răspândirea mitului Dracula”, Equator 

care se duce în lume cu pandemia asta de 
aproape doi ani...Normal era să-i spună Covid 
20, acum Covid 21, căci, nici când era Covid 19, 
nu i se știa de nume! Cine poate să mai fie de 
partea lor, conducătorii lumii - chiar și ai noștri, 
faliți - când ei au instalat teatrul ăsta de stradă 
ca să țină oamenii în casă, să nu se adune și să 
se revolte împotriva răutăților acestei lumii!...în 
politica de globalizare, fățișă, nelăsând-o să se 
desfășoare natural, cum se întâmplă de 6000 
de ani (am citat, aproximativ, din soțul meu)...
Gripa aviară, pesta porcină și acum, cum era de 
așteptat, o gripă umană, care, nu se știe de unde  
vine și ce este...Și iată că Macron în sihăstria 
lui de rit mondializat merge mai departe! și 
chinejii, și rușii, la fel!...(citat din același autor). 
Au sfeclit-o doar americanii, care în 2021 au 
adus Crucișătorul Potemkin în ... Congresul 
american! Lumea arată că este dominată de 
prostie, crezând că pandemiile se declară după 
alura curbei lui Gaus... Dacă vom continua să 
fim tot mereu (sau Tot Înainte) liberali (fără 
conotația politică), fără pic de conservatorism 
și clasicism în acțiunile noastre dea dreptul 
nesăbuite (printre care și înlocuirea sistemului 
sanitar clasic cu unul modernist și farmaceutic) 
ne așteaptă ce e mai rău pe pământ: tăierea 
crăcii de sub picioare fără ca să ne oblige 

cineva!...Pe internet, Cultura Ars Mundi, puteți 
citi ultimul roman al convivului meu, Orașul de 
carton (așa e întreaga societate românească, 
de carton, fără să se știe că hârtia din carton 
și oxigenul din aer, aflat la îndemâna oricui, 
întrețin foarte bine arderea!) și cât de curând 
el va mai afișa, în PDF,  romanul la care tocmai 
eu corectez: Raiul este aici pe pământ! Eu de un 
an întreg și mai bine țin loc de învățătoare on 
line, pentru nepotul nostru Peter. În aceste zile 
de vacanță îmi duc nepotul la un curs de înot 
în piscina neolimpică a orașului Rm. Vâlcea! De 
la 01 septembrie Peter reia antrenamentele de 
scrimă pe care le face la Sala Sporturilor (chiar 
poate fi olimpică) din orașul nostru. Simona 
s-a retras în vârf de deal, vârf de pădure semi-
munte, la Șuici, lângă Curtea de Argeș, la al 
său soț fără declarație fiscală de căsnicie, adică 
fără acte...Bogdan este în Marea Britanie, de 
trei ani nu a venit acasă, taximetrist și student 
la ceva Academy  IT și trebuie, ne-a spus, să-i 
găsim  nevastă, dacă vrem urmași și de la el!! 
...Spune el: ce bine era odată când vegeta  liniștit 
la umbra stejarului bătrân...(și ce dacă Brâncuși 
a zis invers!)…Drept răsplată pentru fiul nostru 
atât de complex ancorat în societate, și eu și 
soțul meu, la sfatul lui ne-am vaccinat de două 
ori (precum el) și o s-o facem și a treia oară, că 

și-așa serul vaccinului este apă chioară (adică ser 
simplu) sau apă fiartă din vreun izvor de munte 
după modelul lui Ștefan cel Mare care se spăla pe 
rană, la operație, cu apă de izvor de munte...nu 
de la câmpie! Ceva imunitate tot am prins (ceea 
ce înseamnă că serul este curat) din moment 
ce în orașul Râmnicu Vâlcea, în neamul nostru 
enorm de mare (avem și doi nepoți marinari în 
familie, care, încă, zi de zi circulă pe mările și 
oceanele lumii) nu am semnalat dureri de cap 
și temperatură...niciunul (indiferent de varstă!)! 
Dragii noștri, frați de „Gabarite 99”, ne mai și 
distrăm, recent (încă n-am postat pe Cultura 
Ars Mundi, inclusiv Video Arhiva, participarea 
noastră - întreaga familie fără Bogdan) am 
participat la Lira Litoralului 2021-Mangalia, Cap 
Aurora-iunie-unde pentru a III-a oară Simion a 
câștigat concursul la secția Grafică - Caricatură. 
Vă trimit cele trei caricaturi create pe plajă, la 
tematică impusă.

Să ne vedem cu bine și să se ducă la Satana 
virușii ăștia necunoscuți: Covid 19, 20, 21 și cei 
care vor mai veni sau virușii ăștia propagați cu 
Spray-uri otrăvitoare!...este doar război; și să 
mergem înainte și să ne vedem la mare și mai 
apoi la munte! Sau invers…Nu mai recitesc, dacă 
sunt greșeli și neclarități răspundem la cerere...

AURELIU GOCI
  Am încercat să caut un motto adecvat, dar orice citat din opera domnului Aureliu Goci poate reprezenta inefabilul...

Publishers, Victoria, Australia, 2000
-  ,,Mileniul al III-lea și Direcția Nouă în cultura românească”, 

Ed. ,,Viitorul românesc”, 2001
- ,,Geneza și structura poeziei românești în secolul XX”, Ed. 

,,Gramar”,  2001.
- ,,Dinu Săraru și reconvertirea romanului în poveste”, ed. 

,,Semne”,  2002.
- ,,Fenomenul Caragiale și reîncarnările virtuale”, Ed.  ,,Viitorul 

românesc”, 2002
- ,,Prozatori la frontiera mileniului”, Ed. ,,Betta”, 2009
-  ,,Apocalipsa după Arghezi”, Ed. ,,Betta”, 2009
- ,,Poeți români la frontiera dintre milenii”, Ed. 

,,Niculescu”, 2012
- ,,Liviu rebreanu-centrul operei și distiribuția 

tipologică”, Ed. Betta,, 2014
- ,,Întâmpinarea cărților-echilibru și contraste, 

metamorfoze și metafore în cronici literare”,  Ed. 
,,Betta”, 2015.

-,,Mircea Eliade –spațiul ancestral și tipologia 
urbană”, Ed. Zodia Fecioarei,  Pitești, 2016

-,,Mihai Eminescu-identitate și semnificație”, 
Ed. ,,Betta,, 2017

-,,Prozatori români în primele două decenii 
ale mileniuluitrei”, Ed. ,,Betta”, 2018

Și iată acum ne încântă cu o nouă apariție ,,Poezia românească 
de la Dosoftei la Nichita Stănescu”, volum apărut la Editura 
Academiei Române, București, 2019, în care trece în revistă cu 
stilul său particular, erudit și plin de surprize evoluția poeziei 
românești de-a lungul timpului.

Iată ce spunea despre Aureliu Goci ilustrul său profesor 
Alexandru Piru: ,,Fostul nostru student Aureliu Goci scrie critică 
litarară cu pasiune și aplicație și atacă subiecte numai la vârf: 
Eminescu, Arghezi, Marin Preda, istoria litarară în dezvoltări 
complicate dar credibile.  (...)

Cu Aureliu Goci și colegii lui de magistratură critică începe să  
se configureze a cincea generație de critici maiorescieni, susți-
nătoare a principiului estetic exclusiv în evaluarea literaturii. (...)

Nu există vreo lucrare a sa, o cronică, o recenzie oricât de 
concisă, în care să nu descoperi o idee atractivă, un gând inedit, o 
asociație surprinzătoare, o frază scânteietoare, ieșită din comun și 

din registrul comunicării obișnuite.
Sunt convins că Aureliu Goci are ceva de spus în critica literară 

românescă”. 
Aceasta o spunea prin anul 1993, dar iată că trecerea timpului 

l-a propulsat spre cele mai înalte culmi ale creației, ale criticii 
litarare și nu numai.  

Domnul Aureliu Goci a studiat și studiază în profunzime 
literatura de la originile ei, dar și pe cea actuală, dând verdicte, 
criticând  cu meticulozitate, reactualizând și rediscutând operele 
și fenomenele de creație artistică, interconectând cititorul 
cu opera, dând posibilitatea oricărui lector să facă o legătură 

indisolubilă între text și mental, mai simplu spus, 
să realizeze demersul, sensul, intriga și mai ales 
mesajul operei citite.

După cum bine și adevărat grăiește ,,critica 
prozei este o acțiune excesiv cronofagă: pentru 
lecturarea romanelor-fluvii , cronicilor de epocă, 
trebuie să-ți dedici tot timpul liber și chiar timpul 
ocupat cu alte activități. Abia după depășirea 
dificultăților lecturii poți să inventezi comentarii, 
să imaginezi clasificări tipologice, să gândești 
teoretic și să bați câmpii cu grație...”

Și iată, că ilustrul domn Aureliu Goci a 
făcut-o de fiecare dată cu stilul său  caracteristic, 

inimitabil, adecvat fiecărei opere criticate, ,,critica” sa fiind de 
fiecare dată de bun augur pentru autori, neimpunând restricții, 
nedescurajând, dându-le  elan și ardoare spre operele viitoare.

Ar mai fi foarte multe de spus despre domnul critic  și om 
de litere Aureliu Goci, care uneori se jertfește pe altarul scrisului, 
neadmițând la rândul său să jertfească pe vreun  ,,păcătos ,, în 
ale scrisului, admițând fără rezerve (opinia mea),  că oricine a 
trecut prin condeiul său, în afară de clasici, au încercat ulterior  să 
devină din ce în ce mai buni, să depună eforturi susținute pentru 
autodepășire, critica domnului Goci transpunându-i nu întro 
atmosferă de blazare, ci stimulându-i spre scrieri din ce în ce mai 
bune.

...Mulțumesc din suflet pentru ceea ce a scris pentru mine, 
prefațându-mi două dintre volumele mele de poezii apărute 
la Editura ,,Betta”, București. Bunul Dumnezeu să ni-l țină întru 
sănătate deplină și viață lungă.
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12. Manuscris miscelaneu. Datând de la 
începutul secolului al XVI-lea, Manuscrisul 
cuprinde Cuvinte alese din cartea Sfântului 
Dionisie Areopagitul și Parenesisul Sfântului 
Efrem Sirul, adică mângâiere prin parabole, 
rugăciuni și învățături foarte diferite folosi-
toare sufletului. O filă păstrează semnătura 
ieromonahului Ioan, „egumenul Bistriței”.

13. Sbornic. Manuscris de la începutul 
secolului al XVI-lea, Sbornicul cuprinde învă-

țăturile Avvei Dorotei, precum și alte texte de literatură ascetică.
14. Proloage sau Sinaxare. De redacție sârbă, manuscrisul da-

tează de la începutul secolului al XVI-lea și cuprinde pe scurt vieți-
le sfinților prăznuiți în Biserica Ortodoxă în perioada septembrie-
februarie, deci într-o jumătate de an, dovadă că va fi mai existat 
un volum pentru celelalte șase luni. De remarcat, Viața Sfintei 
Paraschiva, întocmită de Eftimie al Târnovei, prăznuită la    14 oc-
tombrie, și Viața Sfântului Grigorie Decapolitul, la 20 noiembrie, 
ale căror sfinte moaște se păstrează întregi în țara noastră. Ma-
nuscrisul are două valoroase însemnări; una precizează că: „Au 
fost odinioară aceste Proloage la Bistrița, în preacinstita Mănăsti-
re, ctitoria banului”, iar a doua adeverește că: „Au fost odinioară 
împrumutat...; a fost la țarul Neagoe un an și n-a luat-o”, adică a 
împrumutat-o pentru citirea și folosirea ei ca izvor la redactarea 
Învățăturilor sale către Teodosie, apoi a restituit-o Mănăstirii.

15. Tipiconul Sfântului Sava. Manuscris din secolul al XVI-lea, 
Tipiconul este opera Sfântului Sava cel Sfințit (+533), care cuprin-
de îndrumări referitoare la viața monahală și regulile privitoare la 
săvârșirea slujbelor bisericești, mai ales în mănăstiri.

16. Pomelnicul Mănăstirii Bistrița. Păstrat într-o copie din se-
colul al XVII-lea, Pomelnicul original datează din a doua decadă 
a secolului al XVI-lea. Profesorul Aurelian Sacerdoțeanu, care l-a 
studiat și publicat, afirmă: „Vechiul pomelnic a început sa fie re-
dactat în timpul lui Neagoe Basarab care, în șirul domnilor, are 
pomelnic complet. Conținutul bogat al Pomelnicului Craioveștilor 
ne duce la aceeași epocă”.

17. Albina. Descrisă de Alexandru Odobescu, apoi de Emil Tur-
deanu, antologia cunoscută sub numele de Albina, descoperită !a 
Mănăstirea Bistrița, a dispărut. Ea a fost studiată după alt exem-
plar, scris tot în Țara Românească, în secolul al XVI-lea, probabil 
tot în Mănăstirea Bistrița. Manuscrisul copiat pentru Mănăstirea 
Bistrița, terminat la 23 noiembrie 1518 de caligraful Dragomir, 
cuprinde o culegere de povestiri morale și filozofico-religioase, 
alcătuită de călugărul Tomaso Gozzadini în secolul al XIII-lea și ti-
părită la Veneția în 1474. Inspirată din Sfânta Scriptură, din ope-
rele marilor dascăli ai Ortodoxiei, ca sfinții Vasile cel Mare, Ioan 
Gură de Aur și Maxim Mărturisitorul, precum și din filozofii antici, 
Aristotel, Platon și Pitagora, la noi este cunoscută și sub numele 
de Albinușa sau Floarea Darurilor. Pătrunsă de timpuriu în litera-
tura românească, datorită legăturilor voievodului Ștefan ce! Mare 
(1457–1504) cu Veneția, un exemplar a fost adus în Moldova. în 
anul 1492, ieromonahul Veniamin, care activase la Putna, apoi pe 
lângă arhiepiscopul Ghenadie al Novgorodului, o traduce în limba 
rusă, iar postelnicul Gherman Valahul, în cea română. Foarte in-
structivă, Albina a lăsat puternice amprente în creația poporului, 
deoarece abordează cele mai diferite subiecte, precum: rugăciu-
nea, dragostea, pacea, dreptatea, înțelepciunea, adevărul; sau 
combate minciuna, lenea, viclenia, fățărnicia, înșelăciunea și alte-
le. Autograful copistului atestă paternitatea manuscrisului, adică: 
„Cu voia Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, 
s-a scris această carte ce se zice Albina, în Mănăstirea Bistrița, 
în zilele prea piosului și de Hristos iubitorului Io Neagoe marele 
voievod și din porunca marelui jupan Preda, fiul marelui vornic 
Pârvu, în anul 7027, ocolul soarelui 27, al lunei 16, indictionul 6, 
temeiul 18; s-a sfârșit în luna noiembrie, în 23 zile. A scris mâna 
mult păcătosului și nevrednicului, sluga cea mai mică a domnului 
meu jupan Preda, grămăticul Dragomir”.

18. Tetraevanghelul postelnicului Marcea. Donat Mănăstirii Bis- 
trița în anul 1519 de marele postelnic Marcea și soția sa Marga, so- 
ra lui Neagoe Basarab. Manuscrisul, cunoscut și sub numele de Tetra-
evanghelul postelnicului Marcea, cuprinde textul celor patru Evan- 
ghelii, precedat de câte o Predoslovie, alcătuite de arhiepiscopul 
Teofilact al Bulgariei. Scris pe hârtie de bumbac orientală, manus- 
crisul cuprinde 50 de coli. Din nefericire, nu există nici o însem- 
nare cu privire la caligraf, miniaturist sau locul unde a fost realizat.  
Donatorii sunt menționați în documentele epocii, din care știm că,  
jupan Marcea ocupă funcția de mare postelnic între 24 aprilie 
1510 și 8 ianuarie 1512, apoi clucer și mare vornic, iar jupânița 
Marga este atestată la 9 ianuarie 1531 când, împreună cu jupâni-
ța Vlădae, donează Mănăstirii Bistrița o parte din moșia Gârcovu.

19. Tetraevanghelul. Copiat în Țara Românească, probabil tot 
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la Mănăstirea Bistrița, Tetraevanghelul datează din secolul al XVI-
lea. Descoperit între manuscrisele bistrițene, comparativ cu cel 
anterior, Alexandru Odobescu relatează că este „de aceeași for-
mă, conținut și limbă, dar avu nenorocirea a fi cu totul stricat de 
umezeală în Peștera de la Bistrița”.

20. Apostolul. Manuscrisul copiat de diacul Dragomir, Apos-
tolul a fost terminat la 26 octombrie 1519, „în scaunul Craiovei 
pe lângă protopopul Vlad Duhul”. Dintr-un autograf, cunoaștem 
că, Dragomir a realizat lucrarea din porunca „marelui jupan Pre-
da, fiul marelui jupan Pârvu vornic”, și că, „această carte numită 
Praxiu a dăruit-o jupan Preda la sfânta Mănăstire numită Bistrița”.

21. Minei pe luna ianuarie. Manuscris început de copistul Die-
niș, l-a terminat în anul 1521 grămăticul Dragomir, cel menționat 
anterior. Autograful ultimului caligraf denotă următoarele: „Cu 
voia Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh s-a 
terminat această carte în luna martie, ziua 17. S-a scris această 
însemnare în sfânta Mănăstire ce se zice Bistrița, în zilele prea 
piosului și de Hristos iubitorului domn al acestei Țări Românești 
Io Neagoe voievod, în anul 7000 și 29. Această carte a adăugat-o 
jupan Preda hramului Adormirii Sfintei Născătoarei de Dumnezeul 
Iar cine va încerca să o aducă la o altă parte, să fie blestemat de 
318 părinți și să aibă parte de Anania și Samfira. Dieniș a început, 
eu mult păcătosul Dragomir am sfârșit”.

22. Minei pe luna februarie. Manuscris copiat tot în jurul anu-
lui 1520, pare a fi opera aceluiaș  grămătic Dragomir.

23. Minei pe luna martie. Probabil copiat în Mănăstirea Bistri-
ța, Mineiul aparține primului sfert al secolului al XVI-lea.

24 Minei pe luna august. Descoperit în fondul de manuscrise 
bistrițean, Mineiul a fost copiat în secolul al XVI-lea. Pe o filă, se 
păstrează însemnarea: „Scris-am eu, logofătul Radu”.

25. Minei pe luna decembrie. Ca cele anterioare, și acest Mi-
nei aparține secolului al XVI-lea. În anul 1682, Mineiul a fost legat, 
potrivit autografului de pe copertă: „Acest sfânt minei este al sfin-
tei Mănăstiri Bistrița și l-am dat eu, popa Ioan eclesiarh, de l-au 
legat cu cheltuiala noastră, în zilele luminatului domn Io Constan-
tin voievod Basarab, în zilele părintelui chiar Paisie arhimandrit, la 
leat 7190, aprilie 3 zile”.

26. Psaltirea și noțiuni tipiconale. Copiată în anul 1531, Psal-
tirea este opera caligrafului Teofil ierodiaconul din Mănăstirea 
Bistrița Pe lângă psalmii împăratului David, manuscrisul cuprinde 
catavasii închinate sfinților sârbi Simeon și Sava Nemanja și Ște-
fan Uroș Decianski, dovadă că textul de bază folosit de copist era 
de proveniență sârbă. Important este autograful scriitorului, care 
oferă valoroase informații cu privire la manuscris, adică: „Eu, ie-
rodiaconul Teofil, am scris această carte la Bistrița..., care se află 
la poalele Muntelui numit Păpușa, unde este truda și ctitoria ba-
nilor, cu binecuvântarea egumenului Misail și cu porunca ierodia-
conului Teodor, eclesiarhul sfintei Mănăstiri, în anul 7039, în zilele 
lui Vlad voievodul, fiul fostului Vlad voievod cel Tânăr”. Din secolul 
al XVII-lea, manuscrisul păstrează un autograf bistrițean: „Scris-
am eu, Stoica logofăt ot Bistrița”.

27. Tetraevanghelul egumenului Misail. Început în sfânta Mă-
năstire Bistrița, probabil de ierodiaconul Teofil, Tetraevanghelul a 
fost terminat în Muntele Athos, la anul 1537, de monahul Mar-
darie; apoi a fost adus la Bistrița, unde a fost ornamentat cu mi-
niaturi în aur și culori. O interesanta Postfață, pe care o redăm 
pentru valoarea ei. relatează istoria acestei cărți: „Prea bunului 
Dumnezeu, atotțiitorului și atotvăzătorului, dătătorului a fiecărei 
bune fapte, care printr-Însul se începe și sfârșindu-se sfârșitul; 
Aceluia glorie și domnire în nesfârșite veacuri! Amin. Pentru că, 
întru treime închinatul Dumnezeu a binevoit a împle biserica Sa 
cu cărțile cele sfinte, pentru glorificarea și folosul cititorilor. Drept 
aceea, și eu robul lui Dumnezeu, egumenul Misail ieromonah de 
la Mănăstirea numită Bistrița, am găsit de cuviință a scrie s(f)ânta 
Tetraevanghelie și, fiindcă meșterul cel ce a fost început-o a și mu-
rit, am râvnit de osârdia sufletească și am hotărât în inima mea să 
nu fie așa cu o astfel de faptă bună, adecă a se nimici și în uitare 
a rămânea și spre a face bine și spre a săvârși aceasta de suflet 
mântuitoare și dumnezeiască carte s(f)ântă de patru ori Vestire, 
pe care Sfântul Duh, prin gura Apostolilor, a revărsat-o spre cunoș-
tință și împlinire glorificării dumnezeirei cei în Trei Fețe ca într-una 
închinată, și am găsit pe un frate de la S(f)ântul Munte Athos, prin 
dragoste către noi atras; acestuia am încredințat-o și am trimis-o 
ca să o săvârșească, și acolo s-a scris la sfântul Munte Athos, și ia-
răși s a adus aici în Mănăstire; am așezat aurul și cu diferite culori 
am săvârșit-o și am împodobit-o și am depus-o în sus-zisa Mă-
năstire Bistrița în s(f)ânta biserică, hramul Adormirei Preasfintei 
Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu și Puterea Fecioarei 
Maria, unde zac moaștele Preacuviosului Părintelui nostru Grigo-
rie Decapolitul, pentru rugăciunea și lauda Preas(f)intei Stăpânei 
noastre Născătoarei de Dumnezeu și spre gloria și onoarea Celui 
dintr-însa Născutului adevăratului Domnul Dumnezeu și Mântui-
torul nostru Iisus Hristos. Vă rog dar, pe toți părinții și frații noștri, 

și cei tineri și cei în vârstă și cei bătrâni, de vor citi sau vor scrie, să 
iertați pe noi cei ce cu osârdie la această faptă ne-am silit, pentru 
iubirea lui Hristos și să binecuvântați ca, împreună să preamărim 
pe Tatăl dintre Care toate (sunt): Treimea cea deoființă și nedes-
părțită, (prin care) aici vom găsi pace și milostivire, iar dincolo ne 
vom lumina cu lumină și cu dar dumnezeiesc, și de veșnicile bună-
tăți ne vom îndulci cu toți s(f)inții care din veac au plăcut lui Dum-
nezeu, în nestrăbătute veacuri. Amin. S-a scris această S(f)ântă 
Tetraevanghelie în s(f)ântul Munte Athos, din porunca părintelui 
egumen kir Misail ieromonahul, de la Mănăstirea numită Bistrița, 
care este în Țara Ungrovlahiei și se află sub ocrotirea Muntelui ce 
se cheamă Păpușa, și unde este osteneala și ctitoria băniei Craio-
vei, în zilele prea piosului și de Hristos iubitorului Io Radu voievod, 
fostul preot și călugăr, atunci ținând bănia Craiovei jupan Șerban 
mare ban; în s(f)ânta Mănăstire fiind păzitorul bisericii și paramo-
nar marele eclesiarh kir Teodor ieromonah. S-a ostenit încă și cel 
mic și cel din urmă, care numai nume monahicesc are, iar fapte 
nicidecum; leneș și sărac în bunătăți, spornic și bogat în păcate, 
robu! robilor lui Hristos, al cărui nume este: la început, înainte de 
unu a patruzecilea se află; la mijloc, o sută și unu, cu a patra se 
adună, iar la sfârșit, pe lângă a zecelea, o sută și cinci se cuprind. 
În anul 7045, ocolul soarelui 17, al lunei 15; temelia 18, indictio-
nul 10. Așadar, părinților și fraților preaiubiți, rog pentru iubirea 
voastră de Dumnezeu, de va fi vreundeva greșit, din imperfecțiu-
nea minții mele, sau prin greșirea textului sau prin reaua așezare 
nu va fi plăcut gustului vostru, chiar de veți disprețui cu drept a 
mea nimicnicie, însă nu blestemați, ci binecuvântați, aducându-vă 
aminte că nimeni dintre oameni perfecție n-a avut; (căci) n-a scris 
Sfântul Duh, nici înger, ci om cu patimi și păcătos, și mâna cea ti-
noasă și supusă putrezirii, și spiritul tâmpit și demn de milă; rugați 
pe Stăpânul Hristos ca, pentru ale voastre s(f)inte rugăciuni, și noi 
nevrednicii să ne învrednicim cu voi să stăm în partea dreaptă a 
dreptului Judecător, la înfricoșata judecată, și să auzim bun glas al 
Aceluia: Veniți binecuvântații Părintelui Meu, moșteniți Împărăția 
pregătită vouă de la facerea lumii, care să fie tuturor de folos (ca 
s-o câștigăm) cu darul și cu iubirea de om a Domnului nostru Iisus 
Hristos, Căruia cu Tatăl împreună și cu Duhul S(f)ânt (fie) slava 
și puterea, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor! Amin”. Cele 
două Tetraevanghele, al postelnicului Marcea și al egumenului 
Misail, se aseamănă în privința volumului, a materialului de scris, 
a literelor și a grafiei, dovadă că ambele provin din aceeași școală 
de caligrafi și miniaturiști. Totuși, Alexandru Odobescu, făcând o 
comparație între ele, scrie despre cel din urmă: „Formele sunt 
mai grele și mai apăsate, liniile trase cu mai puțină finețe și regu-
laritate. Culorile mai puțin variate, se mărginesc la verde, civit și 
aur. Contururile figurilor sunt în general formate din linii drepte 
și, într-unele chipuri de păsări fantastice, se unesc cu ornamen-
tele împrumutate de la plante”,  diferențieri care provin, fie din 
perioadele diferite ale scrierii, fie din talentul inegal al caligrafilor 
și miniaturiștilor. În anul 1916, manuscrisul a fost transportat la 
Moscova, împreună cu alte obiecte de valoare din tezaurul țării, 
de unde a fost înapoiat în 1956.

28. Tetraevangheliar. Al treilea exemplar, dintre Tetraevan-
gheliarele descoperite la Bistrița, Alexandru Odobescu îl descrie 
astfel: „Alt volum de aceeași formă, conținut și limbă, care avu 
nenorocirea a fi cu totul stricat de umezeală, în Peștera de la Bis-
trița, lăsând în ființă vreo câteva fragmente de pagini zugrăvite 
cu scene din Evanghelie. Pe una din ele, cea mai puțin putrezită, 
vedem reprezentată: Hristos cheamă pe Petru și Andrei; un cadru 
colorat roșu cu borduri negre încinge desenul executat pe câmp 
de poleială aurită. De o parte, Hristos de pe o stâncă întinde mâna 
către apostolii Săi, care din barca lor au aruncat în valurile rotun-
jite ale mării o plasă sau coș în care se zăresc câțiva pești roșiori. 
Dar ce forme sucite și puțin firești! Ce lipsă de perspectivă! Ce 
pașnică nesimțire în figuri! Barca, stânca, peștii, apa, personajele, 
toate apar deodată pe întâiul plan. Nici o zare de lumină, care să 
învie tabloul! Nici o suflare de geniu, care să înalțe spiritul!”.

29. Tetraevanghel. Aparținând secolului al XVI-lea, Tetraevan-
ghelul a fost donat Mănăstirii Bistrița, prin anul 1543–1544, de 
marele vistier Ioan din Râmnicu Vâlcea.

30. Pravila. Tradusă după o compilație de nomocanoane bi-
zantine, asemănătoare celei a lui Manuel Malaxos, Pravila a fost 
donată Mănăstirii de mitropolitul Teofan III al Moldovei, care tră-
iește aici între anii 1619–1623. Ieromonahul Mihail Moxa a tra-
dus-o în perioada 1630–1640, fiind tipărită în 1640 și cunoscută 
sub numele de Pravila de la Govora sau Pravila Mică. În mod cert, 
fondul de manuscrise slave din Mănăstirea Bistrița a fost mult mai 
bogat. De-a lungul timpului, multe dintre ele s-au risipit; unele 
s-au degradat, altele au fost sustrase și depozitate în biblioteci 
străine, unde se păstrează și astăzi ca adevărate comori ale cultu-
rii noastre, deși egumenii, sau marii eclesiarhi ai Mănăstirii, aveau 
grijă să le semneze și să aplice pecețile, specificând că aparțin 
sfântului locaș și să nu fie înstrăinate.
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Marinela BELU - CAPșA

Cu mari emoții am pornit la drum, spre 
Țara Lăpușului, fiind pentru prima 

dată când am hotărât să șofez pe o distanță 
atât de mare, pentru mine (aproape 400 de 
km, în aceeași zi). Dar curajul și hotărârea 
mea au fost răsplătite din plin de zâmbetul 
cald al poetei Valeria Bilț, de ospitalitatea 
lăpușenilor, de peisajul de poveste, de 
întâlnirea cu scriitori deo-sebiți, sosiți din 

toate colțurile țării, invitați de talentata scriitoare Valeria Bilț, 
pentru a participa la Festivalul de Literatură, Artă și Tradiții, ediția 
I, organizat în cadrul Zilelor Iei și ale Poeziei, în perioada 24-27 
iunie 2021, în Târgu Lăpuș.

Întâlnirea cu invitații a început la Casa Preturii, o clădire de  
patrimoniu construită la sfârșitul anilor 1890, care a servit ca „Pre- 
tură” (Primărie), acum fiind hotel și restaurant, situate în centrul 
orașului. La cina de bun sosit m-am întâlnit cu o mare parte dintre 
scriitorii invitați, surpriza cea mare fiind apariția muzicianului 
Grigore Leșe care a stat alături de noi în tot timpul festivalului.                                                                                           

A doua zi, vineri 25 iunie, cu toții am fost primiți în sala de 
festivități a Liceului Teoretic „Petru Rareș” din Tg. Lăpuș, o clădire 
modernă situată într-un campus școlar ce poate fi model pentru 
multe localități din țară. După intonarea Imnului Național, a 
Imnului ASTRA și a unui Te Deum, doamna Valeria Bilț a deschis 
lucrările primei ediții a Festivalului. A urmat cuvântul primarului, 
domnul Mitru Leșe, aflat la al șaselea mandat, care ne-a urat 
un „călduros bun venit” în orașul său. Doamna Mariana Pop, 
directoarea liceului, a făcut o scurtă prezentare a campusului 
școlar care datează din anul 2007. Acesta cuprinde săli de clasă 
dotate cu material didactic modern, o cantină, club, internat, 
terenuri sportive, o sală de sport și un bloc cu 10 garsoniere 
pentru profesori. A urmat conferința cu tema „Paradigmele 
Literaturii”.  Au conferențiat: doamna profesor dr. Delia Muntean, 
din Baia Mare, pe tema „Poeți români din Voivodina” și domnul 
poet, profesor dr. în litere Nicolae Băciuț cu tema „Sentimentul de 
neam la Grigore Vieru”.

Doamna Delia Muntean a vorbit despre jurnalistul și scriitorul 
Vasile Barbu, Președintele Societății Literar-artistice TIBISCUS 
din Uzdin, un sat sârbesc unde românitatea este la ea acasă. 
Vasile Barbu promovează cultura românească în această insulă 
de românism prin publicații, festivaluri de poezie („Drumuri de 
spice”) și prin înființarea Casei Românești din Uzdin.

Domnul Nicolae Băciuț a făcut o prezentare succintă și 
emoționantă „unui neîndreptățit al istoriei literaturii, vocea cea 
mai autoritară a poeziei basarabene prin renașterea sentimentului 
românesc”, poetul Grigore Vieru.

CĂLĂTOR ÎN țARA LĂPUșULUI
Festivalul de Literatură, Artă și Tradiții, ediția I, TÂRGU LĂPUș, 24-27 iunie 2021

Interesant a fost momentul prezentării câtorva delegații 
ale despărțămintelor ASTREI din Ardeal. Asociația Transilvană 
pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) 
a fost înființată la Sibiu în anul 1861, având un rol însemnat în 
emanciparea culturală și politică a românilor din Transilvania. 
Primul ei președinte a fost Andrei Șaguna, vicepreședinte Timotei 
Cipariu și secretar George Bariț. Anul acesta sunt sărbătoriți 150 
de ani de la înființarea asociației. În present, activitatea ASTREI 
se desfășoară în peste 70 de despărțăminte (filiale), în anul 
1965 fiind reînființată Astra Lăpușneană la Tg. Lăpuș de către 
cărturarul Valentin Bilț, președintele actual fiind doamna Valeria 
Bilț. În cadrul festivalului au fost premiați mai mulți președinți de 
despărțăminte: profesorul Ioan Seni, colonelul Ioan Boțan ș.a. 

În încheierea momemtului festiv, grupul folk al Liceului 
Teoretic „Petru Rareș” a prezentat o suită de cântece.

La ora 16 ne-am întâlnit la Pensiunea „Smarald”, aflată într-
un spațiu pitoresc, înconjurat de brazi falnici, de vile cochete, pe 
malul unui lac cu pești și al unui râu ascuns de sălcii pletoase. 
Aici a avut loc lansarea cărții „Vibrații” a Valeriei Bilț, scoasă la 
Editura Vatra Veche. Despre carte au vorbit: domnul Nicolae 
Băciuț, cel care a scris și prefața volumului, domnii Răzvan Ducan 
și Nicolae Suciu care au scris postfața și alți colegi. Momentul a 
fost completat de intervenția muzicianului Grigore Leșe care 
a făcut o interesantă prezentare a crezului său artistic. Tinerele 
Maya Demian și Larisa Marc au prezentat un frumos miniconcert 
la pian, iar autoarea sărbătorită ne-a onorat cu autografe.

Cu sufletul încărcat de frumusețea poeziei am plecat să vizităm 
Mănăstirea „Sf. Ana” Rohia, situată în Țara Lăpușului, mănăstire 
înființată în anul 1923, ctitor fiind preotul Nicolae Gherman, care 
a zidit mănăstirea în numele fiicei sale, Anuța, moartă la vârsta 
de 10 ani. La început a fost o bisericuță din piatră și cărămidă, 
apoi au fost construite „Casa de stejar”, „Casa stăreției”, „Casa 
paraclis” unde se află și biblioteca, „ Casa Poetului”, „Altarul de 
vară”, „ Poarta maramureșeană”, „Casa albă” și „ Muzeul”. În anul 
1996 vechea bisericuță a fost demolată și pe locul ei a fost ridicată 
o nouă biserică mare, impresionantă, la subsol fiind paraclisul 
catacombă. Pe un deal încărcat de flori se găsesc: camera în care a 
stat ultimii săi ani scriitorul Nicolae Steinhardt ( evreu convertit la 
religia creștină ortodoxă, autorul „Jurnalului fericirii”), biblioteca 
pe care el a amenajat-o și mormântul său (de pe care doamna 
Cecilia Rădescu a smuls buruienile).

Seara a culminat cu recitalul folkistului Adrian Vascu, aplaudat 
cu căldură și urale.

Sâmbătă, 26 iunie, a fost o zi la fel de încărcată în evenimente 
bine orânduite. Mai întâi, a avut loc semnalul editorial când 
invitații și-au prezentat cărțile, astfel cunoscându-ne mai bine 
prin ceea ce facem, ca poeți și prozatori. Eu am prezentat cărțile 
mele „Dansul cuvintelor”, „Mă doare gura dacă tac”,„Poeme 

pentru Adya”, „(B)Arca ideilor” și ultimul volum apărut în 2021 la 
Editura Scrisul Românesc , jurnalul de călătorie „India, dincolo de 
timp”. A fost o prezentare scurtă, atât cât să trezească interesul 
ascultătorilor. Mărturisesc că sunt mulțumită de reacția colegilor 
scriitori care au dorit volumul. Mii de mulțumiri Valeriei Bilț 
pentru cronica sa!

După amiază am mers să vizităm Casa Muzeu și Biserica 
Monument UNESCO din satul Rogoz. Aici am fost întâmpinați 
de un grup de femei și copii în costume populare, imaginând o 
clacă în care au prezentat meșteșugul de tors, învățat de la bunici 
și străbunici, cât și țesutul, cusutul motivelor populare pe ii ș.a. 
Partenerul media al întregului festival a fost Orizont TV, coordonat 
de chiar directorul postului, Eduard Bogdan.

În fața Casei Muzeu din Rogoz, moderatoarea tv Adela Șanta 
a prezentat un scurt moment de muzică populară, alături de 
interpretele Carolina Perța și Livia Neag.

Părintele Hojda a făcut o scurtă descriere a bisericii, „ o 
catedrală din lemn de ulm”ce datează din anul 1663, cu pictură 
din anul 1785.

În intervenția sa, inginerul silvic Florin Mârzac a vorbit despre 
pădurile seculare de fag din împrejurimi, un sit UNESCO, păduri 
neumblate, unde stăpâni sunt urșii, lupii, râșii, căprioarele și 
cerbii și unde nu se exploatează lemnul, spre încântarea tuturor. 
În același timp, am admirat arta sculpturii în lemn a meșterului 
Nicolae Șerban. Mărturisesc că nu am putut rezista tentației de 
a gusta din palinca maramureșeană și de a mânca pancove calde, 
ceea ce a completat starea de bucurie și de mulțumire de a fi 
prezenți în locuri cu oameni minunați.

Reveniți la Casa Preturii, am vizionat un film documentar 
despre orașul Tg. Lăpuș și am participat la Gala Poeziei în cadrul 
căreia fiecare poet a citit câte două poezii din creația proprie. Eu 
am citit două poezii incluse în volumul „India, dincolo de timp”: 
„Ricșa” și „Omul”. Cantautorul și poetul Traian Chiricuță a susținut 
un antrenant recital de muzică folk. 

Deși eram obosiți după un program atât de bogat, târziu în 
noapte ne-am bucurat de surpriza venită din partea domnului 
primar Mitru Leșe care ne-a oferit câte o frumoasă „Diplomă de 
onoare”, pentru care mulțumesc din nou.

Din motive obiective, regret că nu am putut rămâne și la 
programul de duminică susținul de maestrul Grigore Leșe , la casa 
lui din satul Stoiceni. Pierderea este numai a mea.

M-am despărțit cu mare greutate de oamenii și de locurile 
lăpușene( îi menționez în mod special pe proprietarii Pensiunii 
„Smarald”, unde am fost cazată), locuri unde m-am simțit 
minunat, mai ales după perioada grea a pandemiei prin care am 
trecut cu toții. 

Dragă Valeria, îți mulțumesc cu plecăciune pentru invitația la Festi- 
valul tău, ediția I, și-ți doresc mult succes și la următoarele ediții!

Luciana Cosmina VLAD

Iartă-mă, pentru că 
nu am ştiut să fiu 

atentă la mărăcinii care 
te înţepau, la buruienile 
care te stinghereau, la 
florile pe care le îngrijeai 
în grădina sufletului tău. 
Iartă-mă pentru gândurile 
toxice care se înfigeau 

în tine, când mă întorceam acasă, copleşită de 
dezamăgirile de peste zi. Iartă-mă, că nu am fost 
destul de abilă să mă descarc de greutăţile pe 
care o femeie singură este obligată să le poarte 
de la cei ce se joacă cu forţa lor dominatoare, 
asupritoare, provocătoare…

Iartă-mă, pentru că nu am ştiut să mă curăţ şi 
să te curăţ de emoţiile care ne sfâşiau... Iarta-mă, 
pentru că nu ştiam să te ascult, să te menajez, să 
te îmbrăţişez, să te iubesc ca pe un copil drag 
ce-mi erai, ci doar cu durerea sufletului meu …

de femeie văduvă şi încercată de nevoi.
Toate astea vin atât de târziu pentru că ne 

trezim greu din amorţeala nefericirii în care ne 
zbatem multă vreme. O femeie singură este 
privită fie cu bunătate şi compasiune, fie cu 
asprime şi severitate, pentru că nu este destul 
de « bărbată. » O femeie singură poartă tot felul 
de bătălii şi cu bărbaţii care o ademenesc şi cu 
femeile care o urmăresc…O femeie singură este 
fie răzbătătoare şi vitează, trecând mândră şi 
puternică prin lume, fie dedicată, pasionată de 
muncă, oarbă că deranjează lumea cu energia şi 
bunele ei intenţii. 

În fine, o femeie singură, dacă nu are ală-turi 
o rudă, o prietenă, o cunoştinţă care s-o mân-
gâie cu o vorbă bună sau cu un sfat, se simte pier- 
dută. Dacă nu are cui se confesa, trebuie să facă 
faţă unor chinuitoare conflicte interioare, să 
ia decizii pe care apoi le regretă, să acţioneze 
cerând mereu ajutor…

Conjunctura de viaţă este de vină sau un om 
anume, m-am întrebat mereu ? Cred că toţi care 

concurează la «dreptul de a domina.» Cât timp 
trebuie să studiezi psihologie până să înţelegi că 
unii «vin pe pământ» să sufere şi alţii vin să îi facă 
să sufere pe semenii lor. De aceea, Fericirea nu 
vizitează multe familii. Doar pe acelea unde s-a 
instalat mai înainte Iubirea, Blândeţea, Credinţa. 

Iartă-mă, copile, că, dacă nu provin dintr-o 
asemenea familie, nu am ştiut să construiesc 
nici eu Fericirea noastră. Sigur, că în primii ani tu 
ai adus atâta bucurie în familie, încât pot spune 
că au fost cei mai frumoşi din viaţa noastră. 
Problemele au apărut odată cu decesul tatălui 
tău, cu prima ta boală serioasă şi cu obligaţiile 
şcolare care te chinuiau. Au trebuit să treacă 
aproape 50 de ani, până când am primit răspuns 
la cauza acestor impedimente ce apar în viaţa 
oamenilor. Prima este relaţia mamă –copil care 
se înfiripă la naştere, dar şi înainte de naştere 
prin dialogul pe care ea ştie sau nu, să îl poarte 
cu « nenăscutul ». Dacă datina din străbuni 
este respectată şi copilaşul născut este pus 
în braţele mamei, acesta va avea cel mai bun 

IARTĂ-MĂ, COPILE!
câştig- siguranţa de sine şi legătura cu sinele 
propriu. Dacă nu, mare pierdere pentru copilul 
care va fi străin de familie, de lume, de univers, 
de viaţă. Se va căuta mereu şi nu va şti de ce nu 
are o legătură strânsă cu mama sa, cu eul său şi 
stabileşte greu relaţii armonioase cu cei din jur… 
El se va lupta mereu cu diferite piedici şi se va 
simţi singur, chiar în mijlocul celor apropiaţi. A 
doua este moştenirea genetică, căci omul vine 
pe pământ cu un bagaj de trăsături pozitive şi 
negative. Educaţia joacă un rol covârşitor pentru 
a da formă şi conţinut calităţilor, însuşirilor 
frumoase şi a pune în umbră defectele. A treia 
şi cea mai importantă este planul lui Dumnezeu 
pentru fiecare dintre noi. Unii urcă pe scara 
socială, având mari obligaţii şi responsabilităţi, 
alţii au profesii solicitante care le cer şi efort 
şi pricepere şi mare răspundere, iar alţii sunt 
dedicaţi îndemânărilor cu care au fost înzestraţi, 
pentru a o lua zilnic de la capăt, cu răbdare, cu 
perseverenţă, cu conştiinciozitate. 

(Continuare în pag. 13)
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Adriana GHEORGHIU-BRAMPTON, Canada

De multe ori, în liceu, la ora de 
limbă și litaratura română, l-am 

auzit pe profesorul nostru spunându-ne: 
„Nu uitați! Icrele se fac cu icre.” 

Bineînteles că toți zâmbeam chiar 
dacă, în felul nostru, noi înțelegeam. 
Explicația era simplă: „Literatura o înțelegi 
cu ajutorul literaturii, limba română o  
cunoști cu ajutorul limbii române.” Peste  
ani i-am dezlegat, cu adevărat, înțelesurile.

Domnul D. P. Popescu, directorul re- 
vistei „Observatorul” trebuie să fi cunos-
cut și dumnealui această „rețetă”, odată 
ce cu ajutorul românilor din Canada 
care scriu în limba română reușește să 
promoveze ceea ce este românesc.

Astfel, în paginile revistei tipărtie sau 
virtuale, apar scrise în limba română 
eseuri, tablete și mici istorii, fragmente de  
roman, poezii și povești, memorii, impresii 
de călătorie și biografii, autobiografii, 
ziceri și…editorialul. Când deschizi pagi-
nile din „Observatorul” în Canada zici că ești acasă, în Romania.

Dintre românii care scriu în limba română la revista „Observatorul” mă aflu și eu care, 
urmând aceeași „rețetă”, de paisprezece ani, scriu povești pentru copiii români din Canada.

Și uite așa tot povestind, într-o zi m-am gândit și la copiii din România.
Astfel, am trimis poveștile la câteva edituri din țară, iar o editură a reținut două dintre 

vomulele mele de povești din care a selectat două fragmente pentru manualele școlare 
destinate elevilor români din România pentru anul școlar 2021-2022.

Un fragment este din povestea „Șoricelul Semy și șoricelul Ory”, care se află, actualmente, 
în paginile manualului digital de „Educație civică”, clasa a-III-a, paginile 37-38, iar un altul, 
însoțit și de un mic video, solicitat de editură, din „Introducere” la volumul de povești „Asta 
este România”, în manualul digital „ Educație civică”, clasa a-IV-a, pagina 26. Lângă titlu se 
află un simbol roșu de film, care se deschide și astfel se poate viziona video-ul, în care mă 
adresez din Canada copiilor din România.

Ce le spun eu lor? Le spun că ceea ce simți pentru România se exprimă și se scrie în 
limba română. „Rețeta” pare simplă, și totuși…ce drum!

Mulțumesc, Limba Română, oriunde te afli tu: în România sau în Canada.
Atașez site-urile unde se pot găsi cele două manuale amintite mai sus.
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa a III-a/Educatie Civica/Uy5DLiBBUkFNSVMgUFJJ/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa a IV-a/Educatie Civica/QVJBTUIT/

DIN PAGINILE REVISTEI 
„OBSERVATORUL“ DIN CANADA, 

ÎN PAGINILE MANUALELOR 
șCOLARE DIN ROMÂNIA

(Urmare din pag. 12)

Nu vorbim de acei ce în mod nechibzuit şi 
aberant devin delincvenţi, certaţi cu legea, cu 
societatea, cu sensul bun al vieţii...

Iartă-mă copile, că nu am vorbit mai mult 
despre oameni, cum să îi înţelegi, să îi tolerezi şi 
să-i îngădui. Ai crescut, crezând că toţi pot fi buni, 
dacă vor… 

Iartă-mă, că nu am ştiut să îţi pansez rănile 
sufleteşti, făcute de diverşi inconştienţi, cum nu 
le-am vindecat nici pe ale mele, decât târziu, 
foarte târziu. Iartă-mă, că nu am trecut împreună 
puntea sentimentelor frumoase şi a emoţiilor 
alese, ci separat, tu ca tine, eu cum am putut…spre 
castelul cu surprize magnifice ale vieţii. Acum ştiu, 
că sprijinul material nu acoperă decât o parte din 
nevoile inimii noastre…

Iartă-mă, că Iubirea între noi nu a avut culori 
strălucitoare şi forme minunat potrivite. Tot ce a  
fost delicat şi tandru în copilărie, s-a modificat în  
adolescenţă şi s-a tulburat la tinereţe. De ce? Răs- 
punsul este uşor şi greu de înţeles- iubirea de sine.  
Când nu ştim să ne iubim pe noi înşine ne supunem 
unei torturi fără sens. Zbaterea ţine ani şi ani şi nu  
ştim să procedăm favorabil nouă, încât să fim per-
cepuţi corect şi de cei din jur. Lecţia asta n-învăţat-o 
nici eu şi nu am ştiut să ţi-o predau nici ţie…

Iartă-mă, că nu te-am învăţat nici lecţia 
cutezanţei, a înfrânării, a controlului şi optimizării 
situaţiilor, a strategiei şi tacticii calculate, încât 
succesul să îţi surâdă întotdeauna. Am pus accent 
pe adaptare şi bună orientare, pe bun simţ şi 
omenie, pe cinste şi discreţie, pe simţul datoriei 
împlinite şi pe responsabilitate. Nu este de ajuns 
pentru a avea curaj, încredere de sine, preţuire de 
sine şi forţă interioară. 

Daniel Goleman vorbeste în cartea sa 
“Inteligenţa emoţională” despre faptul că noi 
punem, în societate, în mod greşit accent pe 
IQ, ca standard de definire a excelenţei în viaţă. 
Inteligenţa emoţională E.I. este mult mai de folos 
ca să ne controlăm emoţiile, ca şi inteligenţa socială 
S.I., ca să fim sociabili şi flexibili, încât să lucrăm 
bine în echipă sau într-un colectiv. Nu se predau la 
noi asemenea lecţii utile la şcoală sau Universitate, 
iar la locul de muncă mulţi sunt extrem de stresaţi 
şi stresanţi! Iartă-mă, deşi eu am suferit decepţia 
unui loc de muncă unde răutatea avea diverse 
nuanţe şi tonuri în fiecare zi, nu am ştiut să te 
înarmez pe tine cu arme de apărare… 

IARTĂ-MĂ, COPILE!
Iartă-mă că nu am ştiut să răspund nici 

pentru mine, apoi nici pentru tine: cum să rezolv 
sentimentul de ruşine şi remuşcare, ca să îmi 
exprim liber personalitatea, cum să nu lupt cu mine, 
pentru a fi pe plac altora, cum să nu rămân singură 
şi mâhnită deseori, cum să mă mulţumească 
relaţiile cu alţii, cum să îmi stăpânesc egoul ferm 
şi încăpăţânat şi să ascult de eul meu politicos şi 
blând! Nu am ştiut diferenţa între a răspunde şi a 
reacţiona, între a fi neclintit pe respectul de sine 
şi a tolera, între a negocia şi a ignora, între a fi 
provocat cu rea intenţie şi a găsi un avantaj…

Iartă-mă pentru că nu mi-am pus problema 
din punctul tău de vedere : cât de apreciat te-ai 
simţit, cât de protejat, cât de neglijat sau neînţeles, 
uneori, câtă încredere de sine şi iubire de sine ţi-am 
insuflat…

Carl Jung spunea : « Până când nu transformi 
inconştientul în conştient, acesta îti va dicta viaţa 
şi îl vei numi destin. » Ei bine, acum ştiu cât de 
inconştienţi suntem noi, oamenii, în majoritatea 
timpului şi cât de important este, ceea ce depunem 
în subconştient. Toate experienţele de viaţă le 
adunăm, mai ales cele negative şi trecem prin viaţă 
copleşiţi de Urât. Mergem la preot, ne mărturisim, 
dar subconştientul rămâne tot plin de fapte pe 
care nu le uităm, nu le iertăm. Această problemă 
a subconştientului este greu de rezolvat, dar nu 
imposibil… Aşa gândeşte o mamă : «  copilul meu 
să nu sufere ca mine. Să îl ajut să fie mai vigilent, 
mai vesel, mai detaşat…» Şi totuşi viaţa are grijă 
să îi ofere şi abandon, şi respingere, şi supărări şi 
renunţări, şi refuzuri şi trădări. Cine te învaţă  cum 
să le suporţi, cum să le digeri, cum să le anulezi, 
cum să le arunci « peste bord » ? Mama, doar 
suferă alături de copilul ei şi se roagă să-l ajute 
Dumnezeu… Astfel, anii trec şi ajungând la un fel de 
bilanţ, scrie această scrisoare de pocăinţă.

O va trimite copilului ? Nu. Tonalitatea şi tendinţa 
vădită este de a-şi cere iertare sieşi. Conştiinţa ei 
este încărcată. Fiul nu ar fi de acord cu această 
mărturisire. Ar spune că exagerează, că este prea 
aspră cu ea însăşi. Fiecare mamă face totul pentru 
copilul ei, şi ea şi-a făcut datoria întotdeauna. 
Problema este, că se consideră vinovată că nu 
şi-a oferit o viaţă mai bună ei înşăşi. Se acuză de 
nepricepere, de neştiiţă şi neputinţă. Dar cine este 
pregătit pentru toate examenele pe care Viaţa i le 
cere ? Niciunul. Şi totuşi, omul dintotdeauna s-a 
descurcat… Cum? Îndeplinind o singură condiţie- 
să trăiască!

ION 
SEGĂRCEANU
DEMOLATORII DE STATUI 

(În memoria lui Cristofor Columb)
 
A fost aici, odatã,o falnicã statuie, 
Înaltã și semeațã, cu chipu-i fabulos: 
Navigator destoinic, în mantie-albãstruie, 
Privind departe-n zare, spre-un țãrm misterios. 
 
A strãbãtut oceane în cruntã clocotire 
Spre-un orizont fantastic de soare, nouri, rouã 
Și împlinindu-și rostul, vibrând de fericire, 
A sãrutat pãmântul, numindu-l „Lumea Nouã”... 
 
Dar au venit de-a valma, cu rânjete de cioclu, 
Barbarii noi de astãzi, zdrobind acea statuie: 
Ei au uitat cã Bravul ce strãjuia pe soclu 
Le-a dat o Țarã mândrã, cum alta-n lume nu e... 

(Toronto. Observatorul/ 05 iulie 2020)

(Urmare din pag. 9)
A început apoi să citească atent toate interogatoriile de până atunci, 

aruncându-i din când în când câte o privire liniștită, deloc mirată. După ce 
a terminat de citit totul câteva clipe, care lui Vasile Marinescu i s-au părut 
o veșnicie și presimțind că atunci și acolo i se va hotărî soarta, rusul civil 
l-a privit în ochi tăcut, stând cu palmele încrucișate sub bărbie… Când, în 
sfârșit, s-a hotărât să vorbească, l-a întrebat:

– Măi băiete, tu știi cine sunt eu?... Eu sunt fiul lui Vladimir Petrovici! 
Și colonel NKVD! 

Apoi, i-a chemat în birou pe torționarii lui de până atunci cărora le-a 
spus cu hotărâre, desigur, în limba rusă: 

– De acum înainte, să vă purtați frumos cu acest băiat! E de-al nostru! 
Dacă aud altceva, cu mine ați încurcat-o rău de tot! S-a înțeles?

În poziție de drepți, cei patru ruși care-l chinuiseră de câte două ori pe 
zi până atunci au răspuns salutând:

– Am înțeles, să trăiți, tovarășe colonel!                                                             
*

La începutul lunii februarie 1944, Vasile Marinescu a fost căutat de 
colonelul NKVD care atunci, la sfârșitul lunii octombrie 1941, i-a aranjat 
un prizonierat mult mai ușor în comparație cu alți compatrioții căzuți pri-
zonieri la sovietici. Pe atunci el se afla în lagărul din Mikolaiev, având un 
statut privilegiat în sensul că era șofer pe un camion și făcea livrări diver-
se, ajunsese chiar să și țină foarte scrupulos contabilitatea lor; în același 
timp, avea parte și de o hrană mai bună și i se permitea chiar să iasă în 
oraș în timpul liber. Cu ce scop îl căutase acel colonel NKVD? 

La sfârșitul anului 1943, s-a constituit în URSS, Divizia ”Tudor Vladi-
mirescu” formată 

exclusiv din prizonieri români cărora li s-a promis o viață îmbelșugată 
în țara lor dacă vor lupta pe front alături de sovietici împotriva naziștilor. 
Fiul lui Vladimir Petrovici, acel colonel NKVD, venise să-i propună lui Va-
sile Marinescu să se înroleze voluntar în acea divizie. Dar, spre surprin-
derea sa, acesta a refuzat politicos:

– Domnule colonel, vă mulțumesc foarte mult pentru oferta dum-
neavoastră, dar în războiul acesta eu n-am luptat cu arma în mână nici 
măcar un minut, am fost tot timpul șofer. Datorită dumneavoastră îmi 
este bine și acum și nu aș vrea să schimb asta cu nimic altceva.

Spre surprinderea românului de astă dată, colonelul i-a răspuns bi-
nevoitor:

– Bine măi băiete, dacă tu așa vrei, atunci așa să rămână! Ai grijă de 
tine!

*
…În vara anului 1946, Vasile Marinescu s-a întors în țară… Din nou a 

bănuit în aceasta 
”mâna” colonelului NKVD, fiul lui Vladimir Petrovici, gazda lui de la 

marginea Odesei. De atunci și până la moartea sa, la peste 90 de ani, i 
s-a spus… Marinovici. A refuzat întotdeauna cu încăpățânare să poves-
tească ce i se întâmplase în război și în prizonierat. Șimțindu-și sfârșitul 
aproape, deși avea o mulțime de nepoți, l-a chemat la el doar pe fiul 
sorei sale mai mici, pe atunci – inginer chimist, azi – pensionar. A fost 
singurul căruia i-a relatat cele de mai sus iar noaptea următoare a plecat 
în eternitate…

ODESA 22 OCTOMBRIE 1941...
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Petre MERCEA

(Povestioară adevarată pentru Felix Sima)

Noi ne-am cunoscut în primavara 
lui 1978, când eu am „descălecat” 

la Râmnicu-Vâlcea în calitate de proaspăt 
stagiar la Uzina „G” din Govora. Absolvisem 
faculatea de fizică și în urmatorii patru ani 
am lucrat la o serie de teme de cercetare 
în laboratoarele numitei instituții. Deci 
știai și tu că vecinul Petrică de la etajul 3 de 
pe aceeași scară a blocului din Ostroveni 
este fizician, după cum ai mai decoperit cu 

siguranță că îmi făcea plăcere să-mi ocup timpul liber cu o serie 
de activități - să zicem cu un „fler artistic-amatoristic”, cum ar fi 
fotografiatul sau realizarea de obiecte de decorație interioară din 
cupru emailat. Combinația aceasta de „fizician la locul de muncă” 
și „modest artist-amator în timpul liber” am păstrat-o și în toți 
anii după ce am m-am îndepărtat din Vâlcea către Clujul natal, 
pe urmă după 1990 la Cincinnnati în SUA și, de aproape 25 de 
ani, în Stuttgart/Germania. Adevărul este că ambele tipuri de 
activitați mi-au facut și îmi fac, în continuare, mare plăcere și mi-
au dat, în decursul anilor, multe satisfacții. De aceea, am încercat 
totdeauna să le exercit „cât puteam eu de bine”, cu dăruire și 
(un pic de) creativitate pentru ceea ce-mi propuneam să fac. Și 
uite așa ajungem la Stuttgart unde de peste zece ani familia mea 
locuiește, împreună cu alte șase familii, într-o casă cu patru etaje, 
pe strada „Padurea de mesteceni” (Birkenwaldstraße) despre 
care ți-am povestit „pățania” mea cu mesteacănul ce-și scutura 
frunzele în fiecare toamnă pe trotuarul nostru. Și aici lucrez tot ca 
fizician, pentru o firmă de cercetare și dezvoltare din München, 
iar în timpul liber fotografiez sau concep și realizez tot felul de 
obiecte de mobilier și decorațiuni interioare. 

Casa în care locuim are o istorie mai aparte și anume: în toamna 
lui 1944, aliații au efectuat un mare raid aerian ca să bombardeze 
gara feroviară (se afla către sud de casa noastră, la circa 12 minute 
de mers pe jos) și uzinele Daimler-Benz aflate ceva mai departe, 
tot către sud. Dintre multele mii de bombe aruncate din cer, și 
care au pulverizat nu numai gara ci și cam tot centrul Stuttgartului 
și la sud zona industrială, una s-a rătăcit cam 1 km „mai către 
nord” și a nimerit în plin numai o singură casă de pe Birkenwaldstr. 
Rezultatul îl banuiești; într-o fracțiune de secundă, casa a disparut 
de pe fața pământului, lăsând în urmă doar un nor de praf, un 
incendiu sănătos și un mare morman de moloz. Locuitorii au avut 
în această fază noroc; casa avea o pivniță adâncă, solid construită 
și echipată ca si adăpost antiaerian. Peste câteva luni, razboiul s-a 
terminat și, peste încă 5 sau 6 ani, reconstruirea  Germaniei (și 
a Stuttgart-ului) după grozaviile razboiului, a luat avântul intrat 
în istorie ca și „deutsches Wirtschaftswunder” adică „miracolul 
economic german”. În această perioadă, a fost îndepărtat și 
molozul rezultat din casa bombardată de pe Birkenwaldstrasse 
și s-a pus problema reconstruirii ei. Numai că între timp unii din 
foștii locuitori se aranjaseră în alte locuite sau nu aveau posibilități 
materiale pentru o construcție nouă iar alții, mai puțin norocoși, 
nu s-au mai întors din lagărele de muncă și extermiare unde 
fuseseră deportați de naziști la finele anului 1944. Așa a stat un 
teren viran pe Birkenwaldstrasse până prin anul 1957 când, în fine, 
s-au găsit un numar de investori pentru care s-a construit casa în 
care locuim și noi acuma. Să nu crezi ca aceasta este un „palat”, ci 
mai degrabă „un bloc” în stilul și la calitatea la care se realizau, în 
acea vreme, asemenea construcții și la Cluj. Poate că ferestrele și 
camerele sunt ceva mai mari si finisajele ceva mai îngrijite decât la 
cele din  Cluj, dar casa noastră nu a avut nicio șansă să primească 
un premiu de „arhitectură si urbanism”, dimpotrivă. În anii grei 
de după război, s-au realizat în Germania sute de mii, dacă nu 
milioane de asemenea case. Plimbându-te prin orașele germane, 
le recunoști ușor după stil și calitate și multe din ele sunt numite, 
un pic peiorativ, „Mietkasernene” adică „cazărmi cu locuințe de 
închiriat“. După anul 2000, mai ales în zona Stuttgart-ului (care 
este foarte prosper, fiindcă este una din cele mai puternice 
zone industriale din Europa), mulți proprietari de asemenea 
Mietkasernen au fost confruntați cu două optiuni: fie dărâmă 
casa și în locul ei construiesc, cu mai mulți bani, una modernă 
și de înaltă calitate, fie intreprind măsuri de renovare și reparații 
(în parte subvenționate de stat) mai ales ca să ridice nivelul 
calitativ-estetic și bilantul energetic al imobilului. Pentru noi si 
ceilalti proprietari ai imobilului din Birkenwaldstrasse nu intra, 
din motive pecuniare lesne de dedus, în discuție decât opțiunea 
a doua. Așa că, în primăvara lui 2018, am reușit să angajăm un 
birou de arhitectură care să facă planul de renovare și echipele 
de meseriași care să înfăptuiască „minunea” în teren. Lucrările au 

CUM ERA SĂ DEVIN DIN FIZICIAN, ZUGRAV…
început, în mod firesc, cu „îmbrăcarea” casei cu o schelă pe patru 
etaje+acoperiș și a continuat cu tot felul de lucrări, timp de mai 
multe luni. Către finele lui iunie, aveam un nou acoperiș cu țigle 
(garantate pentru 100 de ani) și un pod izolat din care ni s-a zis că, 
pe oră. nu scapă către afară. nici atâta energie cât să fierbi un ceai. 
Venise deci vremea să se treacă la renovarea tencuielii exterioare 
și zugrăvirea într-o culoare „adecvată”. Pentru lucrarea acesta, 
a fost angajată o  firmă (germană) bine cunoscută din Stuttgart. 
Pe teren s-a deovedit însă ca numita firmă, ca să-și „optimizeze” 
veniturile, a delegat acestă misiune unui sub-contractant format 
dintr-o grupă de zugravi, toți albanezi, tineri originari din Kosovo. 
Așa ne-am trezit pe schela aminită cu o trupă simpatică de 
meseriași care tot timpul fumau și vorbeau pe o limbă de neînțels 
dar îmi mulțumeau întotdeauna cuviincios și prietenos pentru 
cafeaua și apa minerală ce le-o serveam benevol, din timp în timp 
(și în Germania,„rotițele” meseriașilor se învârt mai bine dacă le 
„ungi” cu asememea mici „atentii”). Cu șeful acestei trupe - un 
maistru zugrav care vorbea germana - mă conversam din când în 
când, evident pe teme specifice zugrăvitului și nu ale fizicii.

Unul din obiectivele acestor meseriași era sa repare tencuiala 
și pe urmă să zugraveasca și un perete sud-estic din fațada pe 
care nu este niciun geam. Peretele acesta este înalt cam de 11 m 
si lat de cam 2 m  și este orientat către Birkenwaldstrasse. Când 
s-a asjuns la această temă, asociatiei de proprietari ai imobilului 
i-a venit ideea să încercam să facem pe acest perete ceva „deo-
sebit” (un fel de „minioperă de artă”) care să „învioreze un pic es- 
tetic” clădirea și s-o ridice așa peste statutul de Mietkaserne classic  
ce-l avusese înainte de renovare. Ca propunere concretă la acestă  
idee, domnul architect responsabil cu renovarea a venit cu ideea  
„măreață” să tencuim neted și în alb acel perete și să scriem cu  
litere de-o șchioapă și vertical pe suprafața așa rezultată: BIRKEN-
WALDSTRASSE 105. Evident că a fost întrebat cam cât ar costa 
o atare „operă de artă” (care ar fi fost o „lucrare suplimentară”, 
neprevazută în devizul inițial). La care domnul arhitect 
ne-a informat prompt ca tencuirea, la neted, a celor cam  
11m x 2m ar costa „cam atâta”, pe urmă făcutul unui 
proiect și șabloane pentru textul de 10,5m x 1,8m de mai  
sus ar costa „cam atâta” și pe urmă execuția ca și „co-
mandă specială” a inscripționării ar mai costa „cam atât”.  
Însumând acești „cam atâta”, a rezultat o sumă frumușică 
de tot! Cu acestă sumă, Neluțu și Gheorghe – zugravii 
din satul natal Rovina/jud. Hunedoara al soției mele, ar 
fi tencuit și zugrăvit toată casa părintească pe trei nivele 
a Dorinei și ar mai fi rămas material și ca să se repare 
și zugrăvească cotețele și cocina din curtea țăranească 
adiacentă. Acestea sunt foarte importante, fiindcă în 
primele, cumnata mea Rodica ține vreo 20 de găini 
care fac ouă „cu adevărat bio” iar cumnatul meu Vasile 
îl „găzduiește temporar”, în a doua unitate, pe „Gogo” 
(un „individ” simpatic care ar mânca tot timpul ca să se 
„îngrașe ca un porc”, fără să-și dea seama, în naivitatea 
lui, că așa își pecetluiește, către mijlocul lui decembrie, 
soarta de chiriaș temporar al numitei cocini). 

Revenind la Stuttgart și la prezentata propunere a 
arhitectului nostrum, mărturisesc că am avut cel putin 
două-trei nopți de „somn agitat, cu vise apăsătoare”. Să  
cheltuim atâta amar de bani pentru o așa „operă de ar- 
tă”!? Știam însă din experiența mea cu mentalitatea con- 
cetățenilor mei germani, că pentru a abate gândurile 
coproprietarilor noștri de la o atare realizare și cheltuială, 
trebuie să „pui pe masă” o propunere alternativă con- 
cretă și nu doar să „susții teorii la nivel verbal”. În această 
situație, s-a activat în mine spiritul de „mic artist amator” 

și m-am întrebat ce aș putea eu propune, concret, la subiectul 
în cauză? După alte două-trei nopți cu „somn redus”, mi-a venit 
ideea că, pe peretele în discuție, s-ar putea realiza o lucrare grafică 
multicoloră, din forme geometrice simple. Avantajul acestei idei 
era că o schiță la scara redusă a acestei lucrări puteam să realizez 
chiar eu, folosind o coală mare de carton, hârtii colorate, o foarfeă  
și ceva lipici. Zis-și-făcut, după vreo patru-cinci ore de „trebăluială 
pseudoartistică”, aveam o „ciornă” cam la scara 1:10 a propunerii 
mele. A doua zi, la întâlnirea cu ceilalți proprietari ai imobilului 
nostru și cu arhitectul responsabil cu renovarea, am întins această 
„ciornă” pe capota mașinii care ne ținea loc de masă. După un mo- 
ment de tăcere, unul din ceilalti proprietari (un cunoscut architect 
pensionar din Stuttgart) a spus: „Domnule Mercea, propunerea îmi  
place, asta o facem”. Arhitectul responsbil cu renovarea a „înghițit 
tăcut gălușca” nerealizării proiectului său, iar ceilalți proprietari au 
sprijint propunerea mea (poate și fiindcă intraseră în „minoritate 
de voturi”). Deci, cum ar fi zis împăratul Caesar, „zarurile au fost 
aruncate” (alea iacta est). Condiția asociației de proprietari a fost 
însă să mă ocup eu de realizarea lucrarii și ea să nu coste în nici 
un caz așa de mult ca acea sumă de „cam atâția” a arhitectului 
responsabil cu renovarea. Trebuie să știți că ceilalți proprietari ai 
imobilului nostru sunt „șvabi din zona Stuttgart” get-beget! Ori, 
despre aceștia se știe că sunt oameni nu numai foarte harnici și 
muncitori, dar și inventivi și economi (vezi, de exemplu, firmele 
Mercedes, Porsche, Bosch, samd). Numai că atunci când trebuie 
să scoată un ban din buzunar ca să achizitioneze ceva, șvabii 
aceștia sunt cele mai apropiate rude ale scoțianului proverbial!    

Nu trebuia să fiu fizician ca să-mi dau seama că de abia de 
acuma „problemele vieții” deveneau serioase. Nu aveam habar 
cum se realizează  o „pictură cu forme geometrice colorate” pe 
un zid ce trebuia, încă, tencuit la neted și nici nu știam cine ar 
putea realiza aceste  lucrări!? Dar nici nu-mi trecea prin gând 
să abandonez proiectul din aceste cauze. Clar mi-a fost de la 
început că lucrarea nu putea fi realizată nici în timp și nici la 
un preț acceptabil  cu „forțe de muncă locale”. Așa că te-am 
contactat pe tine, Felix, și te-am rugat să-mi recomanzi pe cineva 
din Vâlcea care ar putea realiza o atare lucrare. Prompt, mi-ai 
găsit un prieten scenograf din Vâlcea cu care, în timp record, am 
discutat toate aspectele realizării lucării și am și stabilit cum și 
când să trecem la acțiune. Numai că planurile acestea nu s-au 
putut realiza pe parcursul lunii iulie 2018 din cauza unei boli grave 
în familia prietenului tau scenograf. Acuma stăteam „cu spatele 
la zid” cu proiectul meu; nu aveam cine sa-l realizeze și stiam că 
în 2-3 saptamani schela din jurul casei va fi demontată, fiindcă 
echipa de kosovari vor  termina cu zugraveala restului casei. 
Dar, nici în acesată situație nu mi-a venit gândul să abandonez 
proiectul ci l-am sunat pe Florin - un prieten inginer constructor 
ce locuiește nu departe de Stuttgart. I-am povestit, în detaliu, 
cum stă situația cu proiectul meu, ce cred că ar trebui făcut și 
i-am cerut părerea. Florin, pe care-l cunosc din anii de studenție 
de la Cluj, este un tip șugubăț, dar pragmatic, care mi-a spus 
direct: „Petrică, pentru tencuirea la neted a zidului poți apela la 

prietenul nostru zidar Victor, iar dupa aceea, „pictura” 
o poți face tu cu rola, așa cum ai zugrăvit apartamentul 
tau din Birkenwaldstr.” Când „stai cu apa până la gât”, 
te agăți și de cea mai mică „surcică”, numai să ajungi 
la mal. Așa că, în următoarea sâmbătă, am cumparat 
de la Obi (asta este un fel de Dedeman de la voi din 
cartier) toate materialele necesare, inclusiv doi saci cu 
tencuială albă special, cu praf de marmoră de Carrara. 
Victor m-a instruit rapid cum trebuie pregatită tencuiala 
și el s-a apucat de lucru din vârful schelei „către în jos”, 
iar eu am făcut și cărat sus pe schelă, toată ziulica, galeți 
cu material. Pe la ora cinci după masă, nu numai că am 
fost gata și am văzut ce „lucrare profesionistă” făcuse 
Victor, dar am fost amândoi și uzi până la piele, fiindcă 
toată ziua a plouat ca „din găleata cerului”. Luni, șeful 
echipei de zugravi kosovari m-a intrebat cine a făcut 
acea „lucrare frumoasă”. I-am spus adevărul. 

Acuma, nu mai trebuia decat realizată „pictura”, ceea 
ce, la totala mea lipsă de experiență în domeniu, nu era 
tocmai un gând liniștitor. Dar, încurajat de Florin, m-am 
dus din nou la Obi și am comandat, la o domnișoară 
tânără și simpatico, opt găletușe cu vospea specială de 
fațade, fiecare cu o alta culoare, conform unei „ciorne” 
ce o realizasem în prealabil pe computer, cu programul 
Photoshop. Până am ales rolele, pensulele și benzile de 
crep pentru zugrăvit, de care ziceam că voi avea nevoie, 
domnișoara numită mi-a amestecat, cu „mașina ei 
minune”, cele opt culori. Ajuns acasă, se punea acuma 
problema transpunerii ciornei mele de la scara 1:10 pe 
zidul tencuit în alb stralucitor și netezit exemplar de 
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Victor. Aici, am apleat în parte la cunoștințele mele de fizician și 
așa am „digitalizat în coordonate carteziene”, ciorna mea și așa, 
prin mărire la scara 1:1, am determinat pentru fiecare colț al figu- 
rilor mele tăiate din hârtie colorată, coordonatele orizontale și verti- 
cale pe zidul casei. După aceea, am transpus cu un linear mare și  
un creion de templar, aceste coordonate pe zidul cu pricina și am  
unit punctele (colțurile) fiecărei forme geometrice (au fost bine pes- 
te 120) cu banda autoadezivă de hartie crep. După aceea, vopsitul 
cu rola a fiecarei forme geometrice, în culoarea ce-i revenea, a fost  
o treabă relativ ușoară. Asta a fost cam cum prezisese Florin, nu-
mai că a ținut o săptămână de lucru, la cam 35°C la umbră și a tre- 
buit să urc cam de 80 de ori schela, până la nivelul 4. Dar, la sfâr-
șitul săptămânii, „lucrarea” era gata și, sincer să fiu, „nu arată rău”,  
iar schela a putut fi demontată in decusul săptămânii ce a urmat. 

Peste una sau două zile după aceea, m-am întâlnit din nou cu 
șeful zidarilor kosovari care m-a întrebat: „Cine a făcut lucrarea 
asta frumoasă?” (nu fusese toată „săptămâna patimilor mele” pe  
șantierul casei noastre). I-am spus din nou adevarul, si dânsul mi-a  
răspuns: „Respekt für diese Arbeit” (adică „respect pentru această 
lucrare“), ceea ce trebuie sa știți că aici, în Germania, este, din 
partea unui meseriaș cu diplomă, un mare și nu gratuit făcut com- 
pliment. După care  dansul m-a întrebat direct: „Domnule, ascultă, 

dumneata ești zugrav sau nu!?” La care i-am răspuns din nou 
adevărul, fără să-i declin însă, exact, ce făceam eu „ca fizician” în 
imobilul gata renovat. La care, kosovarul mi-a răspuns: „Dacă știți 
să faceți lucrări de astea, păcat că nu sunteți zugrav! Ați putea 
câștiga bani buni cu asemenea lucrări pentru școli, grădinițe, 
clădiri sociale, instituții și chiar și pentru privați. Cunosc o serie de 
interesați în acest sens.” L-am asigurat pe kosovar că asta a fost 
prima și, probabil, ultima mea „excursie în domeniul picturilor 
murale” și că voi lucra, pe mai departe, în „meseria mea de bază”.

După câteva zile, în care euforia realizării la timp și la 
costuri foarte acceptabile, chiar pentru un „șvab de Stuttgart”, 
a proiectului ce vi l-am prezentat mai sus, s-a mai așezat, mi-a 
revenit în gând ultima discuție cu șeful zugravilor kosovari. Și așa 
îmi ziceam că cine știe dacă această experiență ar fi avut loc în 
urmă cu 15 sau 20 de ani, poate aș fi fost tentat (cel puțin pentru 
un timp) să abandonez aici, în Germania, fizica și ecuațiile și să 
iau în mană vopselele și rolele, ca să realizez pentru tot felul de 
clienți proiecte grafice de genul aceluia tocmai finalizat. Aș fi făcut 
aceasta cu mare plăcere și dăruire, fiindcă de fiecare dată aș fi 
văzut cu ochii mei rezultatul muncii depuse. Aici, în Germania, 
un meseriaș priceput este o persoană foarte respectată și 
căutată și, de multe ori, mai bine înstărită decât un fizician care 

știe să facă cercetare și să rezolve ecuații. Dar acuma, în pragul 
pensionarii din „meseria” de fizician, asemenea gânduri mi s-au 
părut pe drept depășite. Ceea ce nu înseamnă neapărat că „am 
agățat flinta în cui”: recent am stabilit cu Rodica, cumnata mea, 
că dacă pandemia „se mai milostivește de noi”, vin la Rovina, în 
județul Hunedoara, tencuim în alb și netezim pereții garajului, ai 
cotețelor și ai cocinii de care vorbeam mai sus și, după aceea, 
pictăm pe ele forme geometrice colorate „ca la Stuttgart”. Dacă 
nu de alta, fiindcă în pivnița adancă de care vă vorbeam, mai am 
opt găletuțe pline pe jumatate cu vopsele de fațadă de cea mai 
bună calitate, „made in Germany”. În 25 de ani am devenit și 
eu un picuț de „șvab de Stuttgart”! Și pe urmă, ce se vor bucura 
„găinile cu adevarat bio” ale Rodicăi și noul „Gogo” al cumnatului 
Vasile de noua „capodoperă murala”! 

P.S.  Lucrarea descrisă mai sus stă și arată și azi, după aproape 
trei ani, ca și în prima zi pe peretele casei noastre. Din când în 
când, când mă aflu în curtea din fața casei, sunt întrebat de unul 
sau altul cine a făcut și ce reprezintă lucarea. De regulă, răspund 
că autorul este un „pictoraș amator” ce locuiește în această casă 
(fără să dau nume) iar ceea ce reprezintă lucrarea vă pot povesti 
și vouă într-o scrisoare urmatoare, dacă aveți interes s-o aflați!

                                     Stuttgart, februarie 2021

LAURA VEGA MARCU...    (Urmare din pag. 7)
Medicul Gheorghe Marcu îi va purta de grijă Laurei Elena Vega, timp de 22 de ani, și spre finalul 

însoțirii îi va fi dat și numele evanghelistului Marcu, cu doar trei ani înaintea plecării.
Fecund, prilejul s-a ivit după scăparea, cu abilitate, din chinga sovietică și descătușarea robiților 

patrioți, din 1964. Spiritul recuperării istoriei neamului, eroilor posibili, cerea atitudini noi și transferul 
unui minim necesar din cele ale  adevărului, omenește posibil, către generațiile care se manifestau 
creator pe scena, cu multe interdicții încă. Erau încă multe lucruri ocultate, ca nepotrivite vremii. Cum 
să  vorbești, despre Basarabia, Bucovina, înstrăinate tocmai la „fratele” răsăritean, fiind atunci încă 
solidari lagărului socialist, care se închina doar materialismului? Cum să vorbești, prea slobod, de cei 
puși la index și încă nereabilitați pe de-a întregul: Lucian Blaga, Constantin Brâncuși, Mircea Eliade, 
Petre Pandrea, Lucrețiu Pătrășcanu, Emil Cioran, Eugen Ionesco, Monica Lovinescu, Vintilă Horia, 
George Uscătescu, Pamfil Șeicaru etc.? Laura Vega (încă nu Marcu!) este școlită de cel ce înțelegea 
vremea și mersul istoriei. Așa se va forma militantul în cunoștință de cauză asupra vremurilor și în 
același timp, atitudinea  pentru izbânda viitoare. Arta scrisului cu elanul întreg al patriotului autentic, 
participarea nemijlocită în ascociațiile care pot amplifica energiile de același fel, forța evocatoare cu 
un patos al trăirii celor din memoria sa fabuloasă, toate au fundamentul unei credințe puternice. 
Prezența în spațiul public, prin mijloacele media performante, ori la marile evenimente naționale cu 
o putere de iradiere din ce în ce mai mare au făcut din Laura, o personalitate cunoscută și apreciată.

Afirmată fiind, și lansată în lumea aleasă a poeziei, cu o voință susținută acum de o cunoaștere 
specială-vecină erudiției!-, cu înțelesul celor subtile și incomode; cu concretul unei vieți împlinite fami- 
liar; cu darul primit în ziua apostolului Andrei; OMUL împropriat cu voința, știința și puterea credinței, 
putea precum  „... o Margaret Thatcher ”(cum o va fi caracterizat... Gheorghe Marcu!) să fie ea însăși  
OMUL călăuzitor. Laura Vega Marcu, știa acum, dorea și  putea ea să fie, pe cale, înger păzitor multora. 
I-a fost  spus la plecare, cu vorbele chiriașului grăbit, de cel ce i-a împlinit maturitatea și i-a dat 
sporul cunoașterii și mecanismul priceperii, chiar el, soțul unei vremelnice conviețuiri, de 22 de ani: 
„Rămâi sănătoasă cucoană că îmi iau geamantanul și plec!” Cu adevărat Gheorghe Marcu a plecat 
în 1988, dar își lăsase omul potrivit să ducă ștafeta prin lumea de-afară, până în 2021, 12 ianuarie!  
Omul pregătit să ducă lupta, peste hotarul lui 1989, anul unei schimbări de macaz, va recunoaște, 
într-o formulă poetică, darul cel mare primit de la înaintemergătorul Gheorghe Marcu. În 2003, la 
Cluj-Napoca, apărea mărturisirea explicită : „Infinitul din palmă-Viața medicului Gheorghe Marcu”, 
Editura, ETNOGRAPH.  El, cel care i-a însoțit 22 de ani din propria sa viață, se va fi pus: nemărginire 
de gând în palmă , să ducă mai departe o ștafetă... Aflăm din mărturisirile biografice ceea ce un distih 
esențializează: „Ai rămas un nume într-o carte/Cu amintirile mele ce te susțin”, ori poate un motto, 
din averea umanității, care spune: „Fiii buni sunt luminile neamului” și un titlu cu adreasabilitate ce 
particularizează personalitatea soțului, Gheorghe Marcu: „Un om mare într-o Valahie a speranțelor”.

Înainte de trecerea pragului spre o lume descătușată, încă în ceața tranziției, ca un tunel, ca un 
deșert, trebuia aprinsă propria lumină și exersată știința iluminării prin cuvânt. Iat-o pe Laura Vega 
Marcu, pășind pe „Țărmul Aurorei”, la Editura Litera, București, 1985, cu un volum de versuri! Iat-o, 
printre fondatorii vâlceni (chiar dacă sub zodia propagandei realismului socialist, poezia patriotică 
făcea casă bună cu simțirea românească și, poezia bună, îl scotea din temnițe pe Dumnezeu, fără 
știrea,  ori cu complicitatea unor gardieni mai omenoși...!) ai Societății literare „Anton Pann”. În 
această pregătire de zbor, Gile (alintatul soț!) încă îi potrivea aripile pentru înălțimile ce urmau să 
vină. Iordanul, din 1989, nu-l va fi trecut decât Laura Vega Marcu, acum  cu numele evanghelistului 
devenit datorie..., pentru rodirea celor însămânțate. Adăugăm aici mărturia sublimată, care 
canonizează pe soțul trecut peste cumpăna timpului, în cerul informal: „Doctorul Marcu a devenit o 
umbră/precum Ahile, Agamemnon, Orfeu,/ prin întrebările mele umbla,/Gheorghe al meu a devenit 
un zeu.” ( vezi.„ Infinitul din palmă...”, poezia „În flacăra lumânării”, p.40).

Și abia plecă ... Bătrânul (ne atenționa marele poet asupra unei bătălii decisive, pentru credința 
neamului, ce se va fi întâmplat prin negura istoriei!), că lumea mare a rupt cortina de fier, că în 
țară s-au schimbat sensuri, într-o înnoptare a nedeslușirilor celor albi, de cei negrii. Ce a fost era 
contestat in integrum. Toți se deziceau de ceea ce fusese și nimeni nu gândise altfel nici înainte.(?!) 
Prinsese întunericul aripi și glas, că tocmai găsise țapul ispășitor. Trâmbițele propagandei au devenit 
vocea patriotului național. Trompetiștii au schimbat doar partitura, și-au reformat orchestrele, le-au 
rebotezat, să însemne o deșteptare autentică. Toate firmele vechi au fost date jos și... focului, odată 
cu toate carnetele roșii și omagiile tuturor vechilor temenele.

Geopolitica, sincronă și ea câmpului de luptă, reafirma spiritul național al celor desprinși din 
lagărul roșu. Firesc au scos capul vechile resentimente ale revizionismului, care nu se împacă cu 
realitatea vremii. Cum să accepți caracterul statului național român, când tu acasă ai scris și predat 
o altă istorie care denunța Trianonul? Nu se recunoștea continuitatea daco-romană, a românilor! 

Dialectic, în câmpul de forțe au apărut militanții cauzei naționale în grupări politice și civice. 
Au fost cultivate marile simboluri și s-au redefinit reperele de identificare, chiar în legea legilor: 
Constituția. Alba Iulia devenea capitala spirituală a unității românilor. Deșteaptă-te române!... imn 
național (cu exaltarea unui orgoliu vâlcean și reconsiderarea lui Anton Pann, ca mare personalitate, 
emblematică, pentru Râmnicul lui Mircea cel Bătrân!).  Ziua Națională, 1 Decembrie, adevărată zi 
a zilelor, trebuia să reamintească românilor de marea adunare, plebiscitară, de acum un veac și 
de permanenta nevoie de unitate, într-un respect al principilor conviețuirii pașnice a oamenilor, 
acceptându-și diferențele.Vocile puternice ale celor cu har s-au desprins din larma generală și au 
limpezit gândurile. Poeții de serviciu, precum: Adrian Păunescu, Ioan Alexandru, Grigore Vieru, Vadim 
Tudor, Virgil Carianopol ș.a., au primit-o alături pe Laura Vega (acum... foarte Marcu!), considerând-o 
o soră de suferință în durerile cele mari ale țării. Doina... ieșise din ilegalitate, dar revenirea la trupul 
țării a Basarabiei și Bucovinei cerea reînfrățirea cu cei înstrăinați. Unirea, în cuget și simțire, cu 
înțelesul deplin al misiunii putea însemna pentru inițiata Laura Vega Marcu asocierea mai multora în 
gând și acțiune. Rostirea mesajului către cei mulți pe toate canalele posibile, neîncetat, devenea un 
imperativ. Numai trecerea în revistă a asociaților în care s-a implicat acest luptător dăruit poate da 
dimensiunea eforturilor:  „Ginta Latină” (Președinte al filialei vâlcene!), Societatea Culturală „Anton 
Pann”(de la înfințarea din 1999, până în 2021!), Cercul de la Râmnic „România –Grădina Maicii 
Domnului” (2001-2021), Uniunea Veteranilor de Război și a Urmașilor de Veterani din România-
Filiala „General Gh. Magheru”, Vâlcea (cu rolul de consilier juridic, având gradul militar de locotenent 
în rezervă!), Societatea Scriitorilor Români (cu participare la Cenaclul și revista acesteia „Amurg 
sentimental”), Fundația „Iulia Hasdeu”, filiala Vâlcea, Forumul Cultural al Râmnicului. Prezența sa la 
Cenaclurile literare din Râmnic, din țară;  la marile evenimente ale acestei perioade de regăsire întru 
spirit național, prin cultură și tradiții; lucrările publicate, articolele atâtor reviste, emisiunile de la 
radio și Tv., dau dimensiunea unei implicări eroice , a unei vieți angajate pentru cauza nobilă a patriei 
sale, a oamenilor cu înțelegerea mai altfel a celor încercați de neputințe.

Sunt cunoscute din dicționare și lucrări monografice, aspecte ale vieții poetei și patriotului 
militant. Lucrările publicate (poezie, articole de atitudine, note biografice, cronici ale evenimentelor 
etc.) stau mărturie perenă asupra persoanei care a vrut să poată, a învățat continuu: să știe, să 
înțeleagă și cum să facă; apoi cu dragostea pe care ți-o dă credința le-a făcut cu onestitate, nu pentru 
sine, ci pentru cei de lângă ea. Relatăm aici, nu din cele citite, auzite, ci din cele la care am fost parte, 
doar câteva lucrări de-a împreună cu OMUL: Laura Vega Marcu:

1.După 1996, ne-am cunoscut prin intermedierea săptămânalului „Jurnalul de Vâlcea”, apoi 
prin cenaclurile tentativei de constituire a asocierii literare...„Etalon”. În 1999, când am pus bazele 
Societății Culturale „Anton Pann” (altceva decât fosta asociație literară...„Anton Pann”, constituită 
printr-o decizie de partid, prin 1983, dar devenită caducă în 1990!), prin inițiativă civică și fără vreun 
patron comanditar, în primul val al fondatorilor au fost trei„amazoane” care au rămas consecvente 
ideii de creație liberă, fără porunceli partinice: Laura Vega Marcu, Adina Enăchescu și Zenovia Zanfir. 
Acestea s-au adăugat unor personalități cu nume și mare prestigiu public : Costea Marinoiu, Petre 
Petria, Ion Măldărescu, Nicolae Mazilu. În valul următor s-au adăugat și alții, mulți fiind dintre cei... la 
două capete (vezi trecutul glorios...!)  care au așteptat să vadă dacă noua asociere va trăi, că nu voiau, 
vezi Doamne!, să se compromită. Laura Vega, ca un ambasador permanent la ...Alba Iulia, Sebeș, 
București, Câmpina ne informa asupra evenimentelor, concursurilor literare; ne aducea ca invitați 
la acțiunile noastre personalități ale culturii, cu aceeași respirație ca a noastră. Ne punea împreună 
energiile și ne potriveam fecund acțiunile. Laura a rămas în spiritul lui Anton Pann, întreaga sa viață: 
ceea ce a primit viață pentru sine s-a risipit pe de-a întregul... oamenilor; 2. În anul 2002, pentru 
cinsirea sărbătorii „Limba noastră cea Română!” am pregătit o donație de carte pentru Chișinău. Cu 
acest prilej Laura Vega (fiind președinta filialei vâlcene  „Ginta Latină”, a organizat lansarea cărților 
mai multor scriitori vâlceni la Biblioteca Județeană a Iașului, prilej cu care am cunoscut pe Victor 
Crăciun,  Constantin Ciopraga, Constantin Ostap și am stabilit relații de colaborare care s-au dovedit 
durabile peste timp (vezi... colocviile Brâncuși și relațile speciale cu Basarabia și Bucovina!); 3.Toate 
descinderile noastre în Loviștea vâlceană, cu misiuni diverse, precum: reabilitarea evenimentului 
Posada 1330, la Perișani (pentru a corecta o omisiune în manualele de istorie ...alternative!), târgului 
mare de Sf.Ilie, de la Titești, înfințarea unei filiale „Anton Pann” la Greblești, au fost onorate de Laura 
Vega Marcu! O impresionantă arhivă fotografică îi reține chipul luminos, iar mărturisirea sa privind 
singura ei temere doar de Dumnezeu, ne-o arată așa cum a fost un model de neînfricare. 

Acum, când te-ai întors în constelația Lirei, în marele firmament al Lui Dumnezeu, Laura Vega, îți 
vom păstra scriptura amprentată Marcu și cât vom mai fi pe lumea asta nu te vom uita.  Ne vom uita, 
când amintirile ne vor provoca, la chipul tău și îți vom repeta gândurile recitând vreo strofă din cele  
lăsate să-ți veșnicească spiritul

M. SPORIș
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Cristian Ovidiu DINICĂ

Când poezia însoțește arta grafică 
pentru a da dimensiuni profunde 

gestului artistic se nasc cărți frumoase, 
precum „Picături de Pastel”, gândită de 
Diana Maria Mitulescu și Bogdan Popian, doi 
cutezători ce și-au reunit forțele creatoare 
pentru nobila misiune de a surprinde și a 
transmite emoție. Cei doi artiști ne-au dat 
întâlnire cu sprijinul Teatrului Anton Pann 

în 19.02.2021 la lansarea cărții lor sub bune auspicii culturale. 
Lucrarea de față este rodul colaborării Editurilor Patrimoniu și 
Hoffman și al Centrului Județean pentru Conservarea 
Culturii Tradiționale Vâlcea.

Dedicat iubirii, volumul se deschide cu menționarea 
celor trei grații din viața poetului, care-l călăuzesc zilnic, 
Anca, Andra și Mădălina! Introducerea în atmosfera 
boemă, specifică unui oraș cu tradiție, pe care autorii îl 
iubesc, s-a făcut cu sprijinul muzicii de promenadă și café 
concert, interpretată de fanfara Județeană „Constantin 
Brâncoveanu”. A fost un adevărat regal muzical.

Despre Diana Maria Mitulescu care îți provoacă prin 
simpla sa prezență o stare de bucurie, fiind preocupată în 
permanent să observe și să imagineze echilibre artistice 
remarcabile, realizate pe diferite materiale, ne-a vorbit 
doamna Elena Stoica, fost director al Centrului Județean 
pentru Conservarea Culturii Tradiționale Vâlcea. De la 
dânsa am reținut că zânele au hărăzit-o pe Diana cu 
optimism fermecător, ochiul ei fiind înzestrat asemeni 
unui aparat de fotografiat cu surprinderea sublimului în 
elementele sale definitorii, că Diana înțelege cu modestie 
patrimoniul material al satului tradițional, că aceasta 
animă obiectele ce au înmagazinate spiritul popular, creând 
decoruri și transpunând în scenă idei desprinse din dramaturgie 
fiind și un bun scenograf. Tot doamna Stoica l-a prezentat pe 
Bogdan Popian, cunoscut pentru implicarea sa în teatru, atât ca 
dramaturg cât și ca regizor și profesor, ca fiind cel care a dirijat 
din umbră realizarea cărții, reușind cu poeziile sale să fie în ton 
cu desenele și fotografiile din carte, asemeni unor comentarii 
inspirate scrise în versuri.

Cartea ne dă posibilitatea să apreciem contribuția fiecăruia, 
totul concretizându-se într-o simbioză între imaginația și 
creativitatea Dianei și inteligența artistică a lui Bogdan. Mesajul 
rezultat din această împletire este susținut atât liric cât și grafic.

Prietenia care-l leagă pe Bogdan de profesorul Nelu Barbu este 
de bun augur, pentru amândoi, criticul analizându-i cu răbdare 
versurile, scoțând la lumină tehnica ce-l apropie pe autor de artele 
poetice. Volumul cuprinde o tematică vastă, chiar dacă poeziile 
sunt de respirație scurtă, lapidare, sunt expresive, țesătura fină 
în care sunt realizate le dă tonalitate socratiană, stoică, orfică. 
Totodată sunt și melancolice, interiorizate, având ca pretext 
mesajul metaforic al picturilor din volum, dar și cultura bogată a 
poetului. Găsim în ele motive ca zborul, ochiul-oglindă internă, dar 

și sentimente precum cel al timpului sub multitudinea de forme 
ale trecerii, ale veșniciei. Cultura puternică și rafinată îl onorează 
pe Bogdan. Ansamblul cărții dezvăluie autonomia esteticului, a 
ținut să mai sublinieze profesorul și criticul Nelu Barbu.Versurile 
sunt asemeni unui comentariul artistic săvârșit de omul de 
cultură Bogdan Popian asupra imaginilor din această carte, ca 
o replică lirică cu fină desfășurare asupra suportului pictural și 
grafic Astfel, ca poet, Bogdan intră în lumea Dianei, unde invitați 
suntem cu toți să ne bucurăm de expresia artistică, pură, adusă 
în lumina esteticii de cei doi protagoniști.Pe întreaga perioadă a 
lansării s-au derulat pe ecranul din sală imagini din carte, acestea 
au fost însoțite cu recitări și muzică de chitară în interpretarea 
cantautorul Dan State.

În partea a doua a întâlnirii, poetul Nicolae Nistor a caracterizat 
dialogul celor doi ca regăsire a metafizicii complexe, o îmbinare 
reușită la toate nivelurile. Departe de a fi minimaliste, versurile 
volumului arată cum poetul transpune pictura din interiorul său 
într-un tandem fericit sau dialog fericit, care pune în evidență 
sinceritatea creatoare.

Nichi Ursei a apreciat și el volumul și a adus în dar epigrame 
care au relaxat atmosfera, astfel că întâlnirea culturală s-a încheiat 
sub semnul bunei dispoziții. Surpriza a constat prin prezența în 
sală a doi buni prieteni ai Dianei, Ileana Nana Necsuțu și Lorin 
Cimponeriu, care au ținut să aducă și ei un salut, referindu-
se asupra lucrărilor Dianei, ca la o lumină ce veghează lumea 
sa interioară, surprinsă într-o paletă largă, încântătoare, dar și 
asupra poeziei care are toate valențele unei opere de temelie.

Așadar ne-am bucurat de o seară luminoasă, care ne-a dat 
încredere că și pe viitor vom avea parte de evenimente culturale 
deosebite. 

Volumul „Picături de Pastel” realizat în tandem de Diana Maria 
Mitulescu și Bogdan Florian Popian cuprinde patruzeciși patru de 
poezii concepute ca și comentarii lirice la tot atâtea ilustrații ce 
abordeză diferite modalități grafice de redare a sentimentelor cu 

mare amplitudine tematică.
În poezii ca „Ochii iubirii”, poetul ne mărturisește că așteaptă 

iubirea și după nori, de dincolo de timp. Astfel putem vedem 
optimismul său, îl înțelegem ca pe un om răbdător și plin de 
speranțe care ni se destăinuie cu sinceritate.

În poezia „De-aș fi Alice” autorul preia inefabilul din tablolul 
Dianei, ea fiind cea vinovată de conceperea tainelor și prin 
intermediul versurilor ne dă cheia simbolurilor introduse, 
propunându-ne un plan al transcendentului. Iată cum suntem 
parteneri și noi cititorii într-un dialog constructiv ce imaginează 
etapele parcursului.

Versurile poeziei „Fetișurile fericirii simple” ne dau șansa 
atingerii fericirii care ține de treptele ce conduc spre conștient, de 

potcoavele aducătoare de noroc sau de chei ruginite. De 
aici desprindem ideea accesului îndelung întârziat. Să fie 
de vină teama? Comunicarea realizată între cei doi autori 
este de apreciat, practic este modalitatea în care cititorul 
are acces la mesajul transmis.

O temă bine surprinsă este timpul care, precum un 
fir roșu, ne conduce prin volum și pe care îl întâlnim în 
poezii ca „Teoria Big Bang” unde din neant, din haos apare 
viața, dar și din amestecul de culori după rețete cunoscute 
doar mântuitorilor de pensule. Imaginația debordantă se 
regăsește la tot pasul în acest volum ca un joc continuu 
la care suntem părtași. Alte poezii în care regăsim tema 
timpului sunt „Înstrăinare” unde totul pare pierdut și doar 
o incursiune ulterioară, probabilă, a sufletului ar mai fi 
posibilă, dar și în „Îți mai aduci aminte…?”, în care revin 
imaginile unei tinereți trecute și regretate, timpul boem 
pierdut. Punctul culminant îl aflăm în poezia „Mi-e frică, 
teamă...”, unde păienjenișul uitării ține captive imaginile 
copilăriei, iar mărturisirea din versurile „Îmi este frică, 
teamă,/ de clipa în care/ nu voi mai avea.../ amintiri!”, 

este conștientizarea nesiguranței și regretul de a nu fi stăpânul 
timpului.

Ca un crez al autorului putem înțelege poezia „Doar actor”, în 
care posibilitatea de a recupera rolurile din lumea viselor risipite 
este masca. Cu ea, din spatele scenei, poți să fii ce dorești dar fără 
ca aplauzele să-și regăsească speranțele de altădată.

Așteptăm noi surprize artistice din partea celor doi.

UN PLASTICIAN, UN POET, O CARTE
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