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realitatea interioară, obişnuia să spună. Sunt 
pixelat. El era atât de atent la susurul organelor 
sale, că începuse să nu mai poată auzi izvoarele. 
Şi, culmea, nici cascadele. Era pişcat mereu, cel 
puţin aşa susţinea el. Mă pişcă realitatea 
interioară, zicea. Şi, unde pişcă ea, unde pişcă 
realitatea inetrioară, se umflă pielea. Se produc 
umflături. Apoi, ele încep să se coacă şi se 
transformă de-a dreptul în bube. Sunt răni ale 
viziunii interioare, obişnuia să zică Iov, atunci când 
îl întreba cineva. 

 
 

 
moartea de tânăr m-a vânat 
 
moartea de tânăr m-a vânat, 
m-a găbjit, 
dar n-a putut, până acum, să pună laba pe mine, 
căci sunt în graţia dumnezeului meu. 
 

moartea mea de tânăr m-a vrut al ei, 
al ei şi numai al ei, m-a vrut de soţ, 
de abia cu tulei, 
m-a voit de amant, 
de tânăr - şi de holtei. 
 

dar eu n-am vrut, n-am vrut să fiu al ei 
am vrut să fiu numai al Domnului meu minunat, 
să nu care cumva să vă fie cu bucovina, 
să nu vă fie, cumva, cu bănat. 
 

moartea de tânăr m-a certat 
şi m-a cercetat 
şi m-a fărmecat 
şi a cercat 
să-mi cureţe picioarele 
& osicioarele 
să-mi sugă vlaga & snaga din oase, 
să-mi pulpele spele, 
cu prinoase 
& aghioase 
 

şi să-mi pupe, la urmă, picioarele. 
 

moartea de tânăr a fluierat prin unghiile mele, 
le-a încercat între dinţi 
moartea de tânăr a trimis un aer rece 
un curent de aer rece printre picioarele mele. 
moartea de tânăr a-ncercat să-mi pună atele. 
capului meu sprijinitori. 
 

moartea mea de tânăr m-a tocmit pândar la iele. 
m-a tocmit uşii uşori 
şi grinjii căşii părinteşti, străbune, 
căpriori. 
 

moartea mea de tânăr m-a iubit. 
m-a băut, ca pe suc de roşii cu vodcă, pe cuţit. 
şi, apoi, în fiecare noapte, a cercat să mă pupe pe 
gură. să mă ţuce, cum se zice-n Maramu’. amin şi 
atunci şi acu! 
 

� 

 

    Mihail G ĂLĂŢANU 
 
 

Instrumentul perfect 
 
Eu am inventat 
Instrumentul perfect. Al iubirii 
şi al suferinţei. Prin care se cântă  
în fiecare zi. şi se mulţumeşte. 
prin care fluieră  
şi se îmbrăţişează mirii. în răsuflările lor împreunate. 

 
Eu însumi m-am căznit toată viaţa să ajung un 
instrument, sunt cea mai tristă invenţie: instrumentul 
prin care se suferă, singurul instrument prin care 
lumea suferă şi se iubeşte - şi, din când în când, se 
sărută. pe care au scornit-o îngerii. ţiganii vechi, care 
spoiesc tingirii. fluierul care adună, iarăşi, oasele 
laolaltă - şi-n care, orbi, se alintă plozii nenorocirii. 
Orbi, suntem iarăşi orbi, însăşi premiza, 
esenţa orbirii. Dar ce nevoie avem noi de vedere, 
când vederea ne face cu mult mai nefericiţi 
- şi gata să negociem târgul avantajos al năpăstuirii? 
 
 
- să fii uitat de lumea-întreagă - 
 
să fii uitat de lumea-ntreagă. 
să fii iubit de dumnezeu. 
să mergi ţinând într-o desagă 
decât, desprins, doar capul tău. 
 
deasupra n-o să fie numai cerul 
ci legea; peste lege, har. 
iar dedesubt adulmecă vierul 
ce-a răsturnat şi apa din aghiasmatar. 
 
să fii ştiut de dumnezeu. 
să fii uitat de lumea-ntreagă. 
să mergi, ţinând într-o desagă 
decât, desprins, doar capul tău. 
 
 
Realitatea interioară.  
Iov pişcat de realitatea interioară 
 

Pentru că stătea nemişcat, pentru că stătea numai 
nemişcat, absolut nemişcat, ca o statuie sau doar ca 
un mim, ore în şir, ba chiar zile în şir, Iov începuse să 
fie pişcat de purici sau de paianjeni, nici nu ştia bine 
ce erau. Sau de realitatea interioară. M-a pişcat  
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cântau în tren 
„ hai liberare „ pe valize de lemn 
acum nu e nici un vagon  
sau locomotivă rătăcită 
cineva legase o capră de barieră 
şi când au ridicat-o 
au spânzurat capra 
astăzi bariera este tot coborâtă 
oamenii trec tot pe acolo 
leagă de ea capătul drumului 
nu văd capra ce paşte pe cer 
spânzurată 
 
 
Balagan 
 

şoferul cu faţă de cal 
din Top Gear 
coboară un geam 
ridică un deget  
mă uit că-mi plouă 
cu zei ai şoselei 
în prăpădita mea ţară 
pe trecerea de pietoni 
lângă bordură 
trec portavioane 
spre insule australe 
unde echipe de fotbal 
sfătuite de ambasadă  
ar trebui să ducă ajutoare 
orfanilor pe ai căror părinţi  
i-au ucis 
nu la ai noştri 
din orfelinate 
mă înjură de mama  
de parcă maică-sa 
l-a fătat paznic la strâmtori 
şi pe mine pieton lângă bordură 
la trecerea acestui şofer 
cu faţa de cal 
pocnesc din bici 
la urmă 
 
 
Golăneală de şantier 
 
lucrase în Irak şi după un an de zile 
cu stomacul pipernicit 
încreţit de ceaiul arăbesc 
de cureaua strânsă la ultima gaură 
venise plin de bagaje 
verighete de aur pentru copii 
agita prin aer cupoane de stofe 
pachete de mohair 
în timp ce femeia îl privea  
mai mult speriată 
nu-l ştiuse atât de avar  
şi bucuria revederii  
era înlocuită cu o tristeţe tăcută 
simţea în partea de jos a pântecului  
o dorinţă plăcută 
era convinsă că şi el se masturbase 
 

         Virgil COSTIUC 
 

Cartelul meseriaşilor  
 

a trecut pe la mine bătrânul zugrav 
avea pe cap un coif din ziar 
o scară cât el 
o găleată 
şi la brâu o mistrie 
îşi freca unghiile pline de var 
de tricoul scorojit de vopsele 
era supărat că în ultimul timp 
mersul pe străzi devenise o rutină 
din pereţii caselor 
umbre de mucegai îl chemau 
să fraternizeze 
comenzile se terminaseră 
şi nu s-a îmbogăţit 
neavând ştiinţa tocmelii 
ori proprietarii i-au tras ţeapă 
cu-n blid de mâncare şi-o sticlă cu vin 
a lăsat la fiecare loc de muncă 
într-un cod secret 
o bască 
o şosetă 
un pantof 
o cămaşă fără mâneci 
o curea ruptă-n două 
un pantalon de salopetă 
un tricou 
mesajul 
„rău platnic” 
 
 
Capra 
 

trebuie să te apleci 
la barieră 
când treci calea ferată 
atunci vezi urmele paşilor 
celor îndoiţi din mijloc 
spre prima aşezare 
fără poveri 
oamenii se aplecau 
să le citească pe buze 
preţ de o îmbrăţişare 
prin gemurile unor vagoane 
obturate de bariere 
se aşteptau trenuri din ambele părţi 
fără dorinţa 
de-a privi dincolo 
părinţii au rămas 
cocârjaţi de eresuri 
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şi-n gând îl ierta  
înfiorată în inimă îşi amintea 
cum îşi freca vulvele cu degetul 
când îi simţea lipsa  
a durut-o capul şi doctorul a repezit-o  
„ce, vrei să ţi-o trag eu?” 
seara înainte de culcare 
bărbatul a scos o sticlă de alcool 
pe care scria Arak  
spunea că-i de la Mecca 
turnată în paharul celui ce păcătuise 
cu fapta se va albi  
având grijă ca pe al lui 
să şi-l şteargă cu şerveţelul  
în al femeii când a turnat  
băutura s-a albit ca laptele 
miliţia a bătut la el două zile 
dar femeia nu a mai înviat 
  
 
Ceasul 
 

pe drumul de fier 
sau căruţă 
hauleu 
cum tăia la copaci 
ferestrele din sticlă 
se opreau găinile din scurmat 
cocoşii trimeteau cucurigu prin telegraf               
hauleu 
trecea rapidul Bucureşti – Galaţi prin Barboşi 
şi nu oprea  
în gară ceasul elveţian arăta fix  
ora exactă 
hauleu 
atunci moartea cu-n membru amputat 
bombănind 
schimba macazul cu o cârjă din lemn 
tiptil 
deschideam dulapul  
cu maşinăria obosită 
şi făcându-i în ciudă 
dădeam un bobârnac  
la pendul 
 
 
Doreau să se întoarcă acasă 
 

luna trimetea pe sub pod 
apa sărată plină cu peşti 
stele clipocind în parcele 
crestate de diguri 
în colţuri în gropi temniţe 
zbătându-se peştii la reflux  
se auzeau de la şosea 
sporovăind  
lucrătorii sărăriei vremelnic pescari 
sorbindu-şi ceaiul   
îi mulţumeau lui Allah 
peştii erau duşi la pieţe 
soarelui evapora apa 
şi sare era strânsă în moviliţe 
ciorile albite îţi smulgeau gogoaşa din mână 

 

 

firimiturile de pe masă 
ciuguleau legumele răscoapte 
caprele ne-mulse cu ugerele-n pământ 
aşteptau ca animale de pradă 
zborul hârtiilor purtate de vânt  
să le rumege 
într-o zi au fost băgaţi la colhoz 
au primit avioane şi mitraliere 
Kamaz-urile au înlocuit urâtele Bedford-uri 
din primul război mondial 
ţărmul la strâmtoare a fost împânzit  
cu uriaşe antene 
insula Perim unde mai trăiau 
fericite ginţi matriarhale 
au trecut la altă formă de organizare 
s-au trezit cu o bază navală 
nu le-a mai dat nimeni ajutoare  
tinerii au fost trimişi în străinătate 
cei apţi la academii militare 
dar nu aveau apă 
şi au fost aduşi români 
să o scoată din piatră 
când au terminat 
toţi au vrut să întoarcă 
acasă 
 
 
Cum să săruţi un mort 
 

şi eu te-am iubit 
nebuno 
încovrigat 
mă rostogoleam pe tine 
decantat de cianură 
hârâiam pe trahee 
buzele mele sugea 
biberonul de aur 
în cimitirul fără clopot 
flori scoici şi briza mării 
ţigările mi le aprindeai 
prin părul galben  
una pentru mine 
mă simţeam bine 
soră medicală  
să nu mă deflorezi 
pe salteaua spitalului 
hamac pântecul tău monte Veneris 
tremurând de spasme 
în cimitir nu există nici un clopot 
un capăt de şină ferată 
drept dangăt 
criblură şi zgomote fade 
drumurile mele  
până la pieptul tău 
ultimul drum 
ultimul tren 
sfâşiat într-o gară 
te sărut 
peste pământ 
iubito 

� 
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numai întunericul, îşi aduce aminte de întunericul 
acela care era deasupra adâncului”3. Aceeaşi 
imagine a naturii primare, a unei naturi a 
începuturilor, a unui cadru în care viaţa „răbufnea 
fierbinte din străfund”4, iar „orele descătuşate’ n lutul 
cald / îşi culegeau secundele din vină”5 este 
reconstituită de Lianu în poemele din prima parte a 
creaţiei sale. De fapt, contemplarea naturii care îl 
înconjoară îl face să ajungă tocmai în punctul 
descris de sfântul Damaschin, meditaţia la un 
pământ aflat în primele clipe ale creaţiei, la acea 
stare primară şi nealterată a lucrurilor care îl 
determină să desluşească adevărul: „În pietre, se 
mai află acea lavă, / cenuşă’ ncremenită din văzduh 
surpat, / iar şerpii din oţet însângerat / mai fumegă 
din când în când, otravă”6. Lianu are melancolia unui 
paradis pierdut, un spaţiu în care se simte împăcat şi 
pe care îl asociază mereu cu natura care-l 
înconjoară: „Pe lângă tâmple adieri de vânt / şi adieri 
de cântec neştiut ... / Sunt parcă-n veacul de la 
început / cu sângele prin seve din pământ”7.    

Teofil Lianu vorbeşte despre Dumnezeul din 
lumea materială, un spaţiu al lucrurilor simple în care 
regăseşte forţa de care are nevoie. Evident, 
influenţa eminesciană şi cea folclorică din poeziile 
de natură nu poate fi trecută cu vederea, dar mai 
important este modul în care Lianu transmite 
mesajul că Dumnezeu se află în tot şi în toate. El 
revalorizează elemente din folclorul românesc 
pentru că acestea se potrivesc cu viziunea sa 
despre Dumnezeu şi lume. Este vorba despre un 
dumnezeu al fiecărei frunze, al fiecărei „legănări 
proaspete de vânt”8, o divinitate care respiră parcă 
în fiecare tablou de natură descris. Ideea că forţa 
divină îşi lasă amprenta în oamenii şi în lucrurile de 
care aceştia se bucură este indusă prin prezenţa 
unor elemente şi simboluri discrete. Astfel, în unele 
poeme îngerii nu cad din Paradis, ci coboară lin pe 
pământ în mijlocul unei naturi care se scaldă în 
lumina selenară.: „Cu îngerii plecaţi cândva din rai / 
salcâmii tăinuiesc în floarea albă. / De cer atârnă 
prea frumoasa salba / făcută Dar, de Doamna unui 
Crai”9. Un alt element care aduce aminte permanent 
de forţa şi implicarea divinităţii în viaţa oamenilor 
este crucea, simbol creştin care apare în poemele lui 
Lianu atât ca parte a unor formule folclorice, cât şi 
ca metaforă originală: „Cruce-n cer, Cruce-n 
pământ, / Soarele şi Domnul Sfânt, / Peste codrii 
cântului, / Peste valea gândului, / Peste faţa apelor / 
Ierburile pleoapelor” sau „Cruce nouă-n lan de grâu / 
S-a uitat la răsărit; / Gras trifoi a năpădit / Ş-a 
crescut până la brâu”.  

Dumnezeul lui Teofil Lianu nu este însă 
intangibil, ci se materializează sub ochii tuturor în 
natura înconjurătoare. Limbajul folosit în descrierea 
acestei hierofanii este simplu, desprins parcă de pe 
buzele creştinului din popor, iar cadrul în care este 
proiectată se aseamănă cu peisajele montane 
bucovinene: „Hăt în vale, apa’ prund / Sună-şi strune 
de lumină / şi cântarea trece lină / printre arbori 
până-n fund”.10 Trebuie precizat faptul că Dumnezeu 
  

(continuare în pag. 7)
 

 
Isabel VINTIL Ă 

 
Teofil Lianu, „răspânditorul” de icoană 

 
 Iulian Vesper considera versurile lui Teofil 
Lianu o poezie „a satului, a realităţii rurale, a muncii, 
a nădejdilor şi înţelepciunii ţărăneşti”1. Peste toate 
acestea, nu este de neglijat nici filonul religios al 
poemelor sale. Prospeţimea poeziei religioase a lui 
Teofil Lianu se păstrează pe parcursul întregii sale 
creaţii, fără să putem vorbi însă de o evoluţie 
considerabilă a relaţiei Dumnezeu-poet. În câteva 
cuvinte, putem spune că în poeziile religioase ale lui 
Lianu sentimentul apartenenţei nemijlocite la o 
entitate proteguitoare se reflectă în fiecare detaliu de 
natură: undă, frunză, stea. În spirit iconar, Lianu 
foloseşte poezia nu doar ca pe un mijloc de 
comunicare cu divinitatea, ci şi pentru a înfăţişa un 
Dumnezeu aşa cum îl simte, un Dumnezeu al 
lucrurilor simple. Fără a avea forma unor psalmi 
religioşi, poeziile sale îndeplinesc însă funcţia 
acestora, înscriindu-se în canoanele poeziei iconare, 
considerate un mijloc de răspândire a credinţei, o 
rugăciune a inimii, o modalitate de regăsire a sinelui. 
Iată ce mărturisea Vasile Posteucă în acest sens: 
„Poezia, ca drum interior, şi întoarcere la izvoare, ca 
rugăciune, e cu atât mai acasă în cuvântul Icoană. În 
semantica românească, icoana e nu numai pictură, 
ci şi obiect de veneraţie, prag de smerenie şi de 
întâlnire cu Dumnezeu. Prefigurare a cerului şi 
transfigurare a inimii. Iconarul transpune cerul, 
traduce misterul, inversează planurile. Dar nu numai 
atât. El e răspânditor de icoane, de lumină şi 
credinţă. Satele noastre aşteptau totdeauna, cu 
mare drag, iconarii. Uneori, ei numai vindeau icoane. 
Cele mai adeseori, însă, ei făceau icoane. Şi timpul 
cât îl petreceau ei şi lucrau în casele ţăranilor, era cu 
adevărat taină, sărbătoare, sfinţenie. Prin preajma 
penelelor, trecea, ades, în foşnet suav de odăjdii şi 
zâmbet de lumină lină, Dumnezeu. Iar „Iconar” în 
limba ţărănească a Bucovinei mai înseamnă şi 
iconostas. Locul unde se pun icoanele. Iconarul e 
faţa sfântului altar. Şi iconar mai înseamnă şi carte 
de icoane. Istorie sfântă ilustrată”2. Acesta este rolul 
pe care şi-l asumă şi Teofil Lianu, acela de a zugrăvi 
natura creată de divinitate şi de a-şi mărturisi 
neîncetat credinţa creştină purtată în suflet. 

Am putea merge mai departe afirmând că în 
poezia religioasă a acestui poet se conturează figura 
creştinului contemplativ, aşa cum îl vede sfântul 
Petru Damaschin, un creştin care în urma parcurgerii 
a opt contemplaţii ajunge la ceea ce teologii numesc 
meditaţie vie. Iată una din ipostazele contempla-
tivului în care îl regăsim pe poetul Teofil Lianu, 
mereu legat de natură şi de Dumnezeu: „Cât despre 
cei contemplativi, noaptea are multe vederi, cum 
zice marele Vasile. Ea aduce aminte de fiecare dată 
despre facerea lumii, pentru pricina că toată zidirea
se ascunde sub întuneric ca mai înainte şi ajută pe 
om să cugete cum cerul era odată singur, fără stele, 
precum nevăzute sunt acelea acum, când sunt 
ascunse de nori. Iar intrând în chilie şi privind  
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(urmare din pag. 6) 
 
este în viziunea lui Teofil Lianu o imagine vie care 
apare în câmpul vizual nu sub forma unui rug, nici a 
unui porumbel ca în Biblie, ci coborând lin pe un  pod 
de lăicer: „Bunul Dumnezeu din cer / Bun surâde 
între pleoape / şi coboară mai aproape / pe un pod 
de lăicer // Iar la umbra muntelui / singur Daniil 
Sihastru, / Psalm, ca cerul de albastru / zugrăveşte’ 
n cartea lui”11. 

De multe ori Lianu plasează divinitatea în 
decoruri rustice, în spaţii rurale care îi sunt familiare. 
Iisus Hristos are în viziunea sa o colibă într-un lan de 
porumb unde fânul este culcat la pământ. Imaginea 
lui Dumnezeu-om este deseori alăturată imaginii 
omului care priveşte înapoi spre un timp care s-a 
scurs prea lesne şi care a acoperit urma trecerii sale 
pe pământ. Şi această amprentă a omului trecător 
prin lume este redată nu întâmplător prin imaginea 
plugului ruginit înfipt în brazdă şi al coasei acoperite 
de vegetaţie. Omul, mai bine spus creştinul, este în 
opinia lui Lianu un truditor al pământului, o fiinţă 
apropiată de lucrurile simple şi adevărate care poartă 
în ele semnul divin: „La coliba lui Hristos, / Nalt 
porumb şi fânul jos / Şi pomăt tânăr de-un an, / 
Răsărit de Sânt-Ioan. // Zori de aur, zorilor, / zorilor 
surorilor, / Apele mi-au tulburat, / Plugul ruginit în 
hat, / Coasa-n bozul năpădit, / Veacul, veac 
nevecuit”12. 

Mircea A. Diaconu pune în discuţie viziunea 
despre poezie şi divinitate a iconarilor într-o lucrare 
dedicată lui Mircea Streinul, referindu-se la un articol 
apărut în „Buna Vestire” în 1937, Încercare despre 
poezia legionară. Criticul literar susţine că figura 
divinităţii poate fi asimilată în accepţiunea lui Streinul 
cu figura poetului care are în procesul creaţiei 
acelaşi rol cu însuşi creatorul: „Panteismul viziunii 
despre poezie îşi va găsi expresia cea mai înaltă 
prin identificarea poetului cu Isus, căci «Isus e şi 
nume şi fapt», şi deci aparţine gestei originare 
însemnând o apoteoză a materiei, un imn al naturii 
cu care subiectul se identifică într-un proces de 
reînviere. [...] În concluzie, poezia nu este pentru 
tânărul scriitor bucovinean artă a cuvântului, ci act 
participativ la marele mister al existenţei, 
implicând o „disciplină” a creaţiei şi un „exerciţiu 
liric” în scrisul accesului la o cunoaştere 
intuitivă.”13. Mircea Streinul va susţine în paginile 
revistei „Iconar” că poetul trebuie să urmeze întocmai 
modelul cristic, să devină un ascet care poate, în 
numele poeziei şi al credinţei creştine, să renunţe la 
toate lucrurile lumeşti. Asemeni unui călugăr creştin, 
poetul este în viziunea lui Streinul mereu conştient 
de apropierea morţii, înfruntând-o prin acte de 
conştientizare şi acceptare: „Poetul va lăsa toate. Se 
va desbăra de măriri şi de plăceri. Va fi sacerdot. Mai 
mult: ascet. El va admite o permanenţă a morţii în 
duhul său, ca astfel s-o poată depăşi prin 
eternitate”14. Tot astfel, Teofil Lianu, conştient de 
destinul său, mereu cu gândul la momentul în care 
nu va mai fi, scrie poeme de o deosebită frumuseţe 
şi simplitate pe această temă, poeme care sunt 
adevărate meditaţii creştine pline de resemnare şi 

 
luciditate: „Mi-alunecă sufletul, lunecă / spre zori 
de tărâm neştiut, / doar mâinile numai se’ ntunecă 
/ Legate’ n inele de lut // Cobor mai în jos de 
răstoacele / frumoaselor ape de vis / doar cântul 
luminii întoarce-le / tristeţe’n albul cais // În paltin 
de somn amintirile / adorm şi-i frunziş azuriu, / în 
singurătate înşiră-le / odată, când n’ o să mai 
fiu”15. Pentru poetul iconar, moartea nu este un 
proces violent care marchează definitiv mersul 
universului. Sufletul se desprinde lin de lumea 
materială plecând spre un „tărâm neştiut”, dar 
mereu presimţit în versurile religioase. 

Despărţirea sufletului de trup se face în 
lumină, „spre zori”, semn că, împăcat cu 
Dumnezeu şi cu lumea sa, poetul îşi acceptă 
sfârşitul fără frică sau regrete. 

 
 

1 Lianu, Teofil, La culesul stelelor, (antologie) Iaşi, Editura 
Fundaţiei Culturale Poezia, 2008, p.8. 
2 Articol apărut în „Drum”, Anul XI, Nr. 4, Nov.-Dec. 1975. 
3 Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii. Sfântul Petru 
Damaschin, sfântul Simeon Metafrastul, vol .V, traducere din 
greceşte, introducere şi note de Dumitru Stăniloaie, 
Bucureşti, Editura Humanitas, 2001, p. 233. 
4 La început, în Lianu, Teofil, ed. cit., p. 31. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, p. 31. 
7 Pace, în ed. cit., p. 106. 
8 Balada mărului din câmp în Lianu, Teofil, ed. cit., p. 108. 
9 Ed.cit., p. 41. 
10 Hram la Putna în Lianu, Teofil, ed.cit, 2008, p. 48. 
11 Ibidem. 
12 Curcubeu peste ţară, în Lianu, Teofil, ed.cit., p. 80. 
13 Diaconu, Mircea A., Mircea Streinul. Viaţa şi opera, 1998. 
14 Streinul, Mircea, Poezia legionară, în „Iconar”, I, 4, 1935. 
15 Tristeţe în Lianu, Teofil, ed. cit., p. 107. 
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desen de Elena-Liliana Fluture 
 



Boema  Boema  Boema  Boema  2/20112/20112/20112/2011    8888    

                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
în artistă, nu atât pe pictoriţa Anca Bulgaru, ci mai 
întâi de toate pe poeta Anca Bulgaru. Fiecare tablou 
al său este o poezie, încărcată de metaforă şi stil, 
plină de culoare şi etalând un rafinament dus până la 
desăvârşire. Se spune despre pictori că înainte de a 
picta îşi reconstituie în minte o imagine „poetică” a 
ceea ce doresc să ilustreze grafic. Şi dacă aşa stau 
lucrurile, înseamnă că pictorii sunt artişti unici, dotaţi 
cu un înalt simţ de înţelegere şi de redare a realităţii. 
Aceste lucru ni-l dovedeşte din plin pictoriţa Anca 
Bulgaru, ale cărei tablouri spun câte o poveste, 
„enunţă” lapidar o poezie, „vorbesc” despre o 
autentică trăire şi simţire poetică. Unele tablouri 
poartă titluri ce-ţi sugerează localizarea temporală a 
unui haiku în formă liberă (o descriere de 
circumstanţă) precum: „Feeria zorilor alba ştri” , „La 
răscrucea timpului” ,  „Lini ştea unui r ăsărit” ,
„Povara culorilor” , „Tăcere nins ă în apus” ,
„Verdele de -acasă” , „ Roman ţa rozelor ude” .  
 Născută la Iaşi şi absolventă a Şcolii de Artă
din acelaşi oraş (la clasa prof. pictor Ioan Ginju şi 
prof. pictor Ghiţă Leonard), Anca Bulgaru a avut 
privilegiul de a se naşte într-o urbe cu o susţinută 
activitate artistică şi de a participa la numeroase 
expoziţii colective, care au şi consacrat-o în mediul 
cultural ieşean şi i-au adus şi multe premii. 
„Crescută”, având ca model operele unor mari pictori 
precum: Grigorescu, Baba, Lautrec sau Dali, 
Constable sau Renoir, Hatmanu de la Iaşi sau 
celebrii pictori ruşi, Anca Bulgaru are onestitatea de 
a recunoaşte şi opera unor valoroşi pictori 
contemporani, dintre care amintim de: Eduard 
Sandu, Doru Deliu, David Croitoru, Gheorghe Barbu, 
Ciprian Stratulat, Andrei Brănişteanu, Dorin Lehaci.  
 

 

Întrebată despre stilul artistic în care şi-ar putea 
încadra pictura, Anca Bulgaru a răspuns: „În general 
îmi place să cred că sunt realistă şi în viaţă şi în 
lucrările mele şi tocmai de aceea nu-mi fac iluzii că
pot reprezenta prin tablourile mele un stil anume. Ca 
orice îndrăgostit de culoare, iubesc impresionismul 
numai că visele sunt mai greu de pus in 
culoare....Încerc să redau în pânzele mele, cu 
modestele mele puteri, ”frumosul” care mă
fascinează şi pe lângă care se trece adesea cu pas 
prea grăbit. Cred că este de datoria mea să slujesc 
acest vis alături de cei care au aceleaşi preocupări,  

(continuare în pag. 9)

 
Gheorghe A. STROIA 

 
ANCA  BULGARU – Îngemănarea sclipirilor divine ale 

unui destin, pus în slujba artei 
 

„Un pictor este ca un dirijor de orchestră: 
trebuie să coordoneze armonia ei, astfel încât 
nici un instrument să nu facă discordanţă”.  

Anca Bulgaru
 
 Am primit veşti, de la transatlanticul nostru 
prieten - omul de litere şi de artă - Cristian Petru Bălan 
(Chicago), prin care mi se prezentau câteva dintre 
tablourile unui artist, până atunci necunoscut mie. Am 
rămas surprins şi supărat, în acelaşi timp. Nu mi-am 
putut explica de ce nu am luat contact mai devreme cu 
aceste lucruri. De ce nu am observat multe din 
lucrurile care contează cu adevărat? Şi deşi sună a 
retorică, trebuie să admitem că aceste lucruri ni se 
întâmplă frecvent. Avem o ţară, „presărată” cu destine 
geniale, cu oameni al căror suflet abundă de talent, 
dar despre care nici măcar nu avem îndrăzneala de a 
cerceta. Există în proximitatea noastră adevăraţi 
„monştri sacri” care de multe decade străbat calea 
plină de sacrificii a scrisului, a artelor frumoase, încăr-
caţi de vibraţii onirice şi construind cărămidă cu cără-
midă panteonul valorilor acestui neam binecuvântat de 
Dumnezeu. Trăim într-o mare ignoranţă, frământaţi 
poate prea mult de grijile cotidiene, care ne-au 
transformat în sclavii materiei, uitându-ne condiţia de 
oameni („animale ” zice-se dotate cu inteligenţă sau 
purtătoare ale unui spirit pătrunzător).  
 

 
 

M-am apropiat cu teamă de lucrările acelea şi 
abia atunci am observat în câte culori pot fi pictate 
simţirile unui suflet. Abia atunci am realizat că trebuie 
să (re)cunoşti, trebuie să simţi, trebuie să-ţi găseşti 
timpul necesar de a te (re)întâlni cu propria persoană, 
încercând să-i (re)descoperi pe cei din jurul tău. O 
astfel de teribilă experienţă trăiesc din prima clipă când 
am privit un tablou ce poartă semnătura Ancăi 
Bulgaru. Deşi nu o cunosc personal pe distinsa 
pictoriţă, am început să mă apropii cu o oarecare 
timiditate de „sufletul” artistei, revelat cu o deosebită 
generozitate prin picturile sale. M-am declarat din 
prima clipă un admirator al domniei-sale, recunoscând 
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(urmare din pag. 8) 
 
indiferent că o fac ca amatori sau ca profesionişti 
consacraţi” (Tablouri de Vis). Ca omagiu adus 
oraşului său natal, pictoriţa expune permanent la 
„Galeriile Top Art” din Iaşi, acolo unde uneori este 
„colecţionată”, alteori „cumpărată”. 

Ce este impresionant în cariera de peste 
patruzeci de ani a artistei, prezenţa acelui fior aproape 
liric, profund românesc, care face din pictoriţa Anca 
Bulgaru, o veşnic îndrăgostită de plaiurile româneşti, 
de flora lor unică, de peisajele lor – pe care, se pare 
că s-a născut VEŞNICIA. Foarte multe dintre 
tablourile domniei-sale poartă nume de localităţi, 
ţinuturi, aşezări româneşti, încercând parcă să 
imortalizeze frumuseţea aceea simplă, dar rarisimă a 
meleagurilor mioritice: „Boboteaz ă la Tihu ţa” , 
„Cătun la munte” , „Vacan ţă la Moeciu” , „Var ă în 
Bucovina” , „Spre M ăgura iarna”, „Apus de soare 
la Fundata” , „Plai de dor” , „Septembrie în 
apuseni”, „Vara la M ălini , „Priveli şte spre Valea 
Seacă” , „Undeva în Bucovina”, „Urcu ş la 
Bîrnova” , „În p ădurea Şorogarilor” , „Bucovina, 
Plai de Dor”, „În soarele de Maramu”. Legată 
indisolubil pe pământul acestei binecuvântate ţări, 
pictoriţa încarcă de culoare, locurile pe care le redă în 
peisajele sale. Astfel, redă în tonuri calde şi vii, în 
culorile unor imperiale apusuri, frumuseţi fără de 
asemănare, desprinse din sufletul său generos şi 
nobil. Peisajele Ancăi Bulgaru poartă rareori doza 
aceea de neobişnuit, de fantastic. Ele sunt pe cât de 
reale, pe atât de somptuoase. Cu o atenţie 
desăvârşită la detaliu, pictoriţa exprimă „Triste ţi de 
toamn ă aurie” , declarându-se profund îndrăgostită 
de două momente astrale magice: toamna şi apusul. 
Astfel, foarte multe dintre picturile sale, executate în 
cea mai mare parte în ulei pe pânz ă, poartă numele 
de apus: „T ăcere nins ă în apus” ,”Miraj de sear ă” ,
„Amurg Violet” , „Apus pe mare” , „Apus nins”, 
„Apus înflorit” , „Apus imperial” (1,2) , „Apus cu 
maci” , „Apus”(1,2) .     
 V-aţi întrebat adesea: de ce Anca Bulgaru nu 
pictează figuri, portrete, oameni? Am încercat să 
găsesc măcar o infimă explicaţie a acestui fapt, 
observându-i tablourile. Poate pentru că (este doar un 
modest punct de vedere) în fiecare tablou al său, 
Anca îşi pictează de fapt sufletul, îşi pictează de fapt 
culorile multiple ale stărilor pe care le trăieşte. Astfel, 
ca extensii ale propriilor reverberaţii, artista îşi dăru-
ieşte bucuria de a picta prin:  culorile metamorfice ale 
frunzelor toamnei, bogăţia cromatică a florilor de 
câmp, în fâneţele proaspăt cosite, în licărirea apelor 
din pădurea inundată, în anotimpurile ce se perindă 
cu ciclicitate şi nonşalanţă. Artista mai pictează flori. 
Flori, neasemuit de frumoase! Le simţi culoarea şi 
contemplându-le frumuseţea, parcă le percepi şi 
aroma. Personal, am iubit dintotdeauna florile. Le-am 
privit mereu cu ochii unui copil neastâmpărat, care le 
„amesteca” aroma (acum inconfundabilă) cu 
varietatea coloristică. Observând şi trecând prin filtrul 
„raţiunii” florile pictate de draga noastră Anca, am 
realizat că o simplă floare, înseamnă mult mai mult 
decât atât. Florile, pentru pictoriţă, sunt altceva. Cred 
 

 
că „reprezentarea” unei flori îi dă un sentiment de 
nostalgie, pe care cu greu se hotărăşte să-l pună pe 
pânză, un sentiment care uneori, nu este deloc 
confortabil. Pentru Anca Bulgaru, o floare înseamnă 
un act de curaj, un demers finalizat prin aşternerea 
bucăţilor de suflet în armoniile unice ale corolelor 
florale. Ca o magnifică dovadă a unei autentice simţiri 
româneşti, pictoriţa ieşeană redă, pe pânza sa, 
culorile vii ale florilor plaiurilor natale. Astfel sunt 
ilustrate: „Imortele” (Nemuritoarele), „Floarea 
Soarelui”, „Maci imperiali”(1,2…) , „Bujori” ,
„Crizantem ă” , „Anemone” , „Flori de câmp” ,
„Trandafiri ro şii” , „Dumitri ţe în vas de lut” ,
„Margarete albe” , „Albe flori de prim ăvară”.   
 

 
 

Pentru pictoriţă, sursele de inspiraţie sunt 
variate. Inspiraţia poate veni de oriunde, sau de unde 
te aştepţi mai puţin. De multe ori arta înseamnă 
surprinderea unei idei, a unei teme iar apoi lucrul la 
acea tema depăşeşte barierele inspiraţiei şi se 
converteşte în chin. Un chin, prin care artista renaşte 
de fiecare dată, în pete de culoare, atinse de aripile 
divine ale creaţiei. Acolo, la intersectarea chinului cu 
inspiraţia, se naşte lumea, se naşte lumina, străluce 
speranţa sacră a Muzei. Ce m-au surprins la lucrările 
pictoriţei Anca Bulgaru au fost: culorile, gama 
cromatică vie, cu tonuri calde, utilizate cu 
generozitate de fiecare dată, creând iubitorului de 
artă acel unic melanj de linişte, confort şi meditaţie. 
Privind undeva dincolo de reprezentarea artistică, vei 
găsi o întreagă lume, care vibrează şi care îţi este 
dăruită doar ţie. Cu o rară generozitate, Anca Bulgaru 
dăruieşte tuturor, câte ceva. Are pentru fiecare: o 
floare, o primăvară, un soare de vară, un amurg de 
toamnă sau un bulgăre de nea, un copac cu ramurile 
îngemănate ca într-o îmbrăţişare, toate acestea 
dovedindu-ne că pe tărâmul artei pot sta faţă în faţă 
“Doar doi” : cel care dăruieşte (artistul) şi cel care 
primeşte (iubitorul de artă). Nu ai cum să nu fii în 
tagma admiratorilor artei Ancăi Bulgaru, ţinând cont 
că poartă în ea crâmpeie din veşnicia noastră, din 
veşnicia României – în genere. Aş îndrăzni să-l citez 
pe Henri Focilllon care, spunea despre marele nostru 
Grigorescu: "Nicolae Grigorescu este român cu tot 
sufletul şi în toată opera sa... Prietenia cu artiştii
francezi nu a reuşit să-l smulgă meditaţiei româneşti,  
 

(continuare în pag. 15)
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      Valeriu VALEGVI 
 

EROS ŞI THANATOS 
 

 În procesul firesc pentru cultura naţionalã de 
reevaluare a valorilor se înscrie şi amplul studiu 
monografic-critic al lui Petru Ursache - EROS & 
THANATOS la Cezar Ivãnescu (Editura Contem-
poranul, Bucureşti, 2010, 251 pag). 
 Lucrarea este structuratã polifonic în şase 
capitole, unele consonând cu altele precum zilele 
unei sãptãmâni. Vine un timp al reconsiderãrilor şi 
analizelor atente dupã dispariţia fizicã a poetului, un 
timp în care adoraţia (sincerã sau trucatã) şi ura 
(împinsã din spate de invidie) se manifestã într-o 
deplinã armonie. 
 Demersul autorului acestui studiu este acela 
de a ne convinge (a câta oarã?) cã poezia lui Cezar 
Ivãnescu nu este una de pus în raft, ci o poezie de 
recitit, în care sunetul propriu – „sunetul nou” – reţine 
pe cititorul interesat. 
 Totodatã, paradigma operã-om, atât de mini-
malizatã de unii dar şi atât de supralicitatã de alţii, 
preocupã în mod special pe autorul lucrãrii, iar 
argumentele sale pro-om în edificarea unei opere 
poetice de referinţã sunt mai mult decât pertinente. 
 Nu în ultimul rând, Petru Ursache dovedeşte 
cu mãsurã marea sa admiraţie criticã faţã de Don 
Cezar Ivãnescu. 
 Studiul critic porneşte de la ideea cã orice 
rãutate în receptarea unei opere poate sfârşi în faţa 
evidenţei: valoarea poeziei semnate (şi Don Cezar 
este acel poet care desface prin valoarea discursului 
sãu toate zãgazurile…). 

*        * 
* 

 Primele douã capitole („În loc de curriculum 
vitae”, „Sub zodia proletcultului) prefigureazã şi 
justificã demersul aventuros al liricii cezarivãnes-
ciene. Reţinem câteva din ideile  tratate. 
 Martor şi trãitor totodatã al fenomenului de 
transformare a poeziei în purã ideologie în anii 50 din 
secolul trecut, poetul recunoaşte deschis cã a 
semnat, nesilit de nimeni, o astfel de poezie, dar din 
dorinţa sincerã de a da cu tifla tuturor profitorilor 
acestui gen de literaturã. 
 Schimbarea la faţã a poetului, în sensul 
revenirii şi instalãrii sale definitive într-un fãgaş 
inconfundabil, s-a întâmplat între debutul publicistic 
(1960) cu douã texte comuniste şi debutul editorial cu 
volumul ROD (1968). Revenirea s-a fãcut în mod 
firesc, deşi într-o mare încordare a eului creator,  
 

 
lucru petrecut de altfel şi cu alţi congeneri de ai sãi 
(ex. Nichita Stãnescu). Poetul şi-a pregãtit cu 
acribie debutul editorial, cartea sa fiind imediat 
premiatã la Festivalul Naţional de Poezie „Mihai 
Eminescu” – Iaşi (6-11 octombrie 1968). 

*        * 
* 

 Clouul studiului - bolta de referinţã - este 
susţinut de urmãtoarele trei capitole („Dezgheţ /
Îngheţ”, „Ritmica formelor”, „Împãrãţia Baaadului”) 
în care Petru Ursache obţine adevãrate izbânzi in 
interpretarea criticã a poeziei lui Don Cezar. 
 Analizele pe text surprind intimitatea dure-
roasã a poetului precum şi ceva din tainele labora-
torului de creaţie. 
 Autorul studiului ajunge la convingerea cã 
„Cezar Ivãnescu (ne) împãrtãşeşte lecţia eroicã a 
rezistenţei prin poezie, prin poezia devenitã suferin-
ţã şi scriere; sau suferinţã transpusã în puterea 
creatoare” (pag.72). 
 Talentul de excepţie, relevat prin debutul cu 
ROD, nu l-a ferit pe poet de pericolele unei expuneri 
în faţa unei societãţi în plinã agonie, situaţie alimen-
tatã şi de comportamentul sãu mai puţin ortodox. 
Era un rãzvrãtit, iar poeziile sale nu ţineau cont de 
canoanele realist-socialiste impuse la Şcoala de 
literaturã de domni precum Paul Georgescu, Savin 
Bratu sau Silvian Iosifescu. 
 „Cezar Ivãnescu este un poet vocalic în 
sensul acusticei mistice. Sunetul pur vine la el 
înaintea cuvântului cu încãrcãturã materialã, este 
vestitor de sens şi de eveniment…” (pag.81), afirmã 
autorul. Sub imperiul acestei evidenţe sondeazã 
înţelesul unor poezii (Lâna de aur; Doina). 
 Don Cezar experimenteazã cu succes o 
ritmicã personalã, începând cu repetiţia de sunete, 
de cuvinte şi terminând cu grupuri de versuri, de 
strofe şi ansambluri compoziţionale. 
 Pornind de la afirmaţia lui B. Croce cã „Sta-
rea de suflet” constituie limita zero a poeziei, autorul 
studiului ajunge la concluzia cã „Poezia, ca 
expresie şi intuiţie purã, este o teorezã, adicã o 
modalitate de afirmare şi de cunoaştere a vieţii 
sufleteşti, care concureazã şi completeazã 
meditaţia filosoficã” (pag.90). 
 Poezia lui Don Cezar se plaseazã în mod 
natural pe aceastã formã a teorezei, ca drept 
dovadã fiind amintitã poezia “Tatãl meu Rusia”. O 
altã caracteristicã a acestei poezii este abundenţa 
textelor de ars poetica, toate concentrate pe per-
soana poetului mitizatã. 
 În totalitatea sa se manifestã o stare de 
rãzboi permanentã între Bine şi Rãu, între Frumos 
şi Urât. 
 Autorul studiului conchide cã poezia astfel 
conceputã este un discurs ce-şi arogã propria-i 
dimensiune, fiind purtãtoarea unui secret de 
compoziţie, indescifrabil dupã o singurã lecturã. 
Acest discurs poetic irumpe dintr-un eu profund, un 
eu deopotrivã ingenios şi fantast ce se supune 
numai unei ordini formale. 
 

(continuare în pag. 11)
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(urmare din pag. 10) 
 

 În faţa unei poezii intitulatã Pietate („! roagã-
te-n genunchi, Marie, / pentru pruncygul tãu Iisus, /
nimeni în oraş nu ştie / de ce-a fost luat şi dus” -
pag.121) cititorul neatent poate sã susţinã cã nimic 
nou nu rãsare ca informaţie şi imagine sensibilã, ba 
dimpotrivã repetiţiile înceţoşeazã forma, expresia. 
 Existã în aceastã înşiruire o structurare 
savantã a compoziţiei, apropiatã de muzicã. Întrucât 
poezia este cantabilã, reverberând îndelung în auzul 
cititorilor, dorinţa de a fi recititã se manifestã din plin.
De fapt, fecioara Maria se roagã în genunchi pentru
toţi copiii lumii, chiar şi pentru poeţi. 
 Erosul este unul din componentele liricii 
cezarivãnesciene ce întreţine o contextualizare, o 
poziţionare optimã a poetului. În comparaţie cu alţi 
iluştri înaintaşi sau congeneri, la Cezar Ivãnescu 
moartea produce încântare, sub aspect literal, iar 
întâlnirea cu ea înseamnã chiar împlinirea bucuriei.
  
 În Balada lui Mil („! şi-aşa searã de searã, 
unul mai norocos / o sã-ntâlneascã Moartea – acea cu 
râs frumos, / o sã-ntâlneascã Moartea – acea cu râs 
frumos!” – pag.136) fantasma acestui nume însoţeşte 
angelic paşii poetului în Baaad, un ţinut bântuit de 
himere şi întrebãri. Aceastã poezie opereazã din plin 
cu alteritãţi ce permit o sarabandã a sensurilor 
derulate în faţa fiinţei mereu tensionatã. Chemarea 
numelui fantasmatic se justificã prin dorinţa expresã 
de „împreunã-contemplare” a frumuseţii, acea parte a 
existenţei sub chipul accidental al Erosului. 
 Cezar Ivãnescu depune constant un efort de 
recuperare a ambelor dimensiuni ale imaginarului, una 
în sfera lui Eros sub pecetea frumosului şi alta 
subordonatã Thanatosului şi grotescului, ultima 
puternic vitalizatã. 

 
Scriitorul Petru Ursache 

 

 Tehnica citatului este o altã paradigmã 
rezolvatã mãiestru de poet. Predominã extrase din 
Eminescu, Sfintele Evanghelii, precum şi repetate 
trimiteri la mitologiile asiatice şi amerindiene. De 
asemenea abundã citatele folclorice, doina, colindul şi 
descântecul fiind adevãrate ispite pentru un poet atât 
de orgolios. 
 Poetul nu ezitã sã introducã în textele sale 
ample pastişe folclorice; alteori  se întâlnesc blesteme 
sau bocete în compoziţii aflate în afara oralitãţii (ex: „! 
nu mă-mbãt de beuturã / de durerea mea mã-mbãt” -
pag.151). O idee cristologicã îl bântuie: scrierea ca 
suferinţã. Fãrã îndoialã cã astfel se dovedeşte cã 
poezia religioasã şi-a împlântat adânc în el rãdãcinile 

 

(„Tatã al meu, tu, care ai ridicat Turnul Babel… Tatã 
al meu, din sãmânţa ta am crescut…” – Turnul, 
pag.156, 157). Este un trubadur suigeneris al morţii 
neelogiate, precum cântãreţii medievali îl preamãresc 
pe Eros. 
 Este evident cã nu-l preocupã moartea, ci 
jocul diabolic al rolurilor dintre Eros şi Thanatos, 
perfecţiunea la care ajunge trauma acestui joc 
(„Carte, tu n-ai parte / de nici un cuvânt, / umbli, Albã 
Carte, / Cartea mea plângând” – Doina / Carte 
plângând - pag.162). 

*        * 
* 

 Capitolul intitulat „Procesul asasinilor” rea-
duce la suprafaţã spre analizã destinul unor 
personaje din generaţia lui Nicolae Labiş, precum şi al 
altora, care au marcat profund peisajul literaturii 
române, cu referire la cãrţile “Timpul asasinilor” şi 
“Pentru Marin Preda” scrise de Don Cezar, cãrţi de 
publicisticã şi de memorialisticã. 
 Desigur cã aceste cãrţi încomode, prin tonul 
acuzator şi pamfletar, au deranjat o pleiadã de nume 
implicate mai mult sau mai puţin în derularea 
evenimentelor. 

 
Poetul Cezar Ivănescu 

 

 Morţile atât de neaşteptate ale lui Nicolae 
Labiş şi Marin Preda, morţi care au condus la atâtea 
supoziţii şi legende, petrecute la un interval destul de 
mare una faţã de cealaltã (cca 20 de ani) au constituit 
un motiv întemeiat de studiu pentru poet, destule 
texte din opera celor doi motivând viitorul lor sfârşit. 
 În secţiunea finalã a studiului, Petru Ursache 
desãvârşeşte efigia creatorului de excepţie care a fost 
şi va rãmâne, Don Cezar Ivãnescu: „Prezenţa lui Don 
Cezar printre noi nu era „din lumea aceasta”. Nu-şi 
gãsea locul nicãieri, iar dacã încerca sã se aşeze, fie 
şi pentru scurtã duratã, se dovedea repede a fi 
neîndemânatec şi inutil, asemenea albatrosului lui 
Baudelaire. Cãci îl luau în primire persoane cu 
experienţã de duzinã… departe de visãrile şi de 
aventurile lui galante şi trubadureşti”. 
 Lucrarea domnului Petru Ursache impre-
sioneazã prin sinceritate, elocinţa argumentelor pro şi 
contra, precum şi prin rãbdarea de bijutier în recitirea 
unor texte de referinţã din opera lui Don Cezar 
Ivãnescu. 
 La încheierea acestei scurte priviri, reco-
mandãm cu cãldurã lecturarea atentã a cãrţii –
“EROS & THANATOS la Cezar Ivãnescu”. 

� 



Boema  Boema  Boema  Boema  2/20112/20112/20112/2011    12121212    

                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tania NICOLESCU 

 
ÎNTRE  OGLINZI 

 
- Dialog cu scriitorul Ovidiu Dunăreanu - 
 
Când pentru prima oară am răsfoit paginile 

povestirilor sale, m-am simţit brusc teleportată într-un 
alt timp şi într-o altă lume, pe care totuşi o 
recunoşteam cu aceeaşi uimire şi bucurie, o lume 
care-mi vorbea în uitatul grai al luminii, sunetelor şi 
miresmelor sale, o lume pentru care în anii copilăriei 
aveam încă ochi care să o perceapă. 

Poate că doar pulberea timpului –uneori încă 
atât de timpuriu  - face ca peste ochii multora dintre 
noi, să se închidă într-o protectoare adormire, o 
adevărată ... membrană nictitantă, dincolo de care 
aceasta lume se volatizează, devenind nevăzută. 

Dar  deschizând paginile cărţilor lui Ovidiu 
Dunăreanu, ca printr-o magie pe care doar condeiul 
talentatului scriitor o cunoaşte, mi s-a arătat înaintea 
ochilor, aşa cum doar demult ştia să mi se arate, toată 
frumuseţea tărâmului dintre ape şi cer, în care “timpul 
are fiorul veşniciei”. 

O avalanşă de sistole şi diastole verbale, în 
care: ”pădurea răsună ca o cupolă de catedrală”, 
“fluviul foşneşte surd asemeni unei orgi îndepărtate”, 
“sitarii trec ca viforul”, “adâncurile se mişcă molcom”, 
”lumina împresoară torenţial”, “guşterii mursecă 
muşiţa”, “tăcerea vibrează”, făcea să se audă 
respiraţia uneori năvalnică, alteori tainică a acelui 
“pridvor al veşniciei” aparţinând  Dobrogei - ţară 
“binecuvantată, croită după un canon dumnezeiesc”  
care «a luat definitiv în robie» sufletul scriitorului 
Ovidiu Dunăreanu ”biruit tot mai pustiitor de chema-
rea unei iubiri fără seamăn”. 

Aici, în lumină,  între oglinzile cerului şi ale 
apei, între yin şi yang, îşi caută Ovidiu Dunăreanu 
identitatea şi împlinirea, puritatea şi armonia în 
universul creat de Dumnezeu, care făcând toate 
lucrurile, a lăsat omului libertatea de a le numi, 
invintându-l astfel să devină împreună - creator cu 
ziditorul său, ca oglindă şi chip al său. Şi Ovidiu 
Dunăreanu îşi asumă cu bucurie această libertate, 
acest dar primit de la Dumnezeu, de a vedea cele ale 
firii cu ochii de deasupra firii, de a vedea lucrurile cu 
încărcătura lor sfântă, de a intui acele “porţi secrete” 
prin care lesne se poate trece “dincolo”: 

“O lumină torenţială mă împresoară din toate 
părţile, îşi azvârle asupra-mi tumultul.Îmi dă în ochi, 
umplându-mi-i pentru câteva secunde cu jerbele ei de 
foc. Îmi taie răsuflarea....La numai câţiva paşi de 
mine, defilează pe picioroangele lor ca trestia, 
călcând rar, bâtlani cocoşati şi egrete mari, 
vaporoase; stârci solemni îşi ciugulesc tacticos aripile 
cu pliscuri cât fusele; fuioare alb-roşcate, călifarii pier 
şi se ivesc ageri, ca într-un joc magic, pe sub săbii de 
papură; suveici multicolore fulgerând văzduhul, 
prigoriile vânează din zbor albine gureşe, desprinse 
de pe ciorchinii florilor de izmă sălbatică; berze 
solitare, încondeiate pe aripi cu tăciunele, moţăie într-
un picior, fără să le pese de foiala din jur; cocori cât 
 

 
pămătufurile îşi deapănă şalurile de mătase ale aripilor, 
asemeni unor mimi de mare clasă, în ritmurile unui 
dans febril; cormorani moţaţi, ţigănuşi bruni-verzui, cu 
ochi mărgelaţi, ca rubinul şi cu ciocurile curbate şi lungi 
cât andrelele, chirighiţe ciufulite lopătează de colo-colo 
aerul aprins; lişite dolofane, corcodei şi cufundaci 
poznaşi, de smoală, pescăruşi albaştri vântură fără 
odihnă străfundurile; lebede maiestoase, cu gâturi de 
şarpe, pătate pe ciocuri cu purpură, prinţese 
dintotdeauna încoronate sub geana subţire a pădurii, 
plutesc în cercuri largi, ţinând în puterea lor lacul” (din
volumul “Cu bucuria în suflet”). 

 
Scriitorul Ovidiu Dunăreanu 

 

Natură extrem de sensibilă, Ovidiu Dunăreanu 
este o fire artistică, un estet, un senzorial prin 
excelenţă, fin observator, cu o memorie bună a 
detaliilor, interesat de ceea ce învaţă şi simte direct 
prin propriile experienţe şi de ceea ce-i comunică 
simţurile. Meticulos şi ordonat - preocupat de-a avea 
un stil îngrijit – este un conservator cu  respect pentru 
valorile tradiţionale. 

Trăsăturile personalităţii sale, definite prin 
predominarea senzorialului, a dinamicii, a introversiei, 
explică şi laturile cele mai valoroase ale creaţiei lui; 
talentul de povestitor, plasticitatea scrierii, dorul de 
pribegie, interesul pentru taina trecerii şi devenirii 
timpului, fascinaţia pentru trecut, care-l determină să se 
aplece cu multă atenţie asupra izvoarelor istorice 
căutând informaţii precise. Ca introvertit, în condiţii 
dificile tinde să se detaşeze de Scyla şi Caribda 
realităţii, supravieţuind pe corabia propriei sale 
imaginaţii care-l poartă spre limanul echilibrului 
sufletesc. Tot aşa şi personajele sale găsesc ajutor în 
fantezie - visul diurn, cu ajutorul căruia pot privi dincolo 
de prezentul cu obstacolele sale altfel greu de 
surmontat. 

De curând, am avut privilegiul de a putea purta 
un dialog cu distinsul scriitor. 

 

Tania Nicolescu: Pentru început, v-aş ruga să 
rezumaţi pentru cititorii noştri, biografia dvs., cu mo-
mentele ei pe care le consideraţi semnificative. Am 
reţinut că v-aţi născut în 1950 la Arad... 

Ovidiu Dun ăreanu:  Biografia mea nu este una 
spectaculoasă, ci obişnuită şi în general împărtăşesc 
părerea că partea aceasta biografică deşi joacă şi ea 
un rol, nu este hotărâtoare în destinul unui scriitor, rolul 
ei nu este definitiv, nu va face ca un om care are talent 
şi un dat să se realizeze. Naşterea mea la Arad  
 

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

rămâne o întâmplare. Tata era grănicer şi a fost detaşat 
în 1949 cu unitatea de la graniţă (de pe lângă Silistra) 
acolo la Arad unde m-am născut, însă prin 1951/52, 
tata, ieşind din armată şi nemaidorind să rămână în 
Arad unde i s-a oferit o slujbă, ai mei s-au întors în 
Ostrov, în Dobrogea, unde erau bunicii mamei mele şi 
unde au rămas până la sfârşitul vieţii. 

Eu am deschis ochii la Ostrov, în spaţiul acela 
care continuă să fie pentru mine unul  special, în care 
m-am format, cu o natură miraculoasă, greu de egalat. 
De multe ori am spus, că dacă vrei să vezi chipul lui 
Dumnezeu, mergi la Ostrov pe dealurile de acolo şi 
priveşte orizonturile, pădurile, Dunărea, imensităţile care 
ţi se deschid sub ochi şi vei fi un privilegiat şi vei avea 
sentimentul că acela este unul din chipurile lui 
Dumnezeu. 

Şcoala generală şi liceul le-am urmat la Ostrov. 
Erau anii aceia în care aveam idealuri extraordinare, nici 
prin cap nu-mi trecea că liceul din Ostrov ar putea fi 
inferior altor licee, totuşi, o carte se învăţa în Ostrov şi 
alta în liceele marilor oraşe, asta am văzut-o mai târziu 
când am fost obligat să dau la o facultate; era greu să 
pleci din Ostrov, cu mulţi profesori suplinitori, oameni 
care veneau şi plecau din liceu, care erau pasageri pe 
acolo. Noi am fost o generaţie de copii dotaţi. 
Majoritatea am reuşit să ne luăm zborul din acel colţ de 
ţară la diferite şcoli superioare şi să realizăm mult mai 
mult decât generaţiile de până la noi. Eu am intrat la 
Facultatea de Biblioteconomie-Bibliologie din Bucureşti. 
Am fost, în 1970, ultima promoţie care a absolvit-o. 
Această facultate aparte s-a reînfiinţat în cadrul 
Universităţii Bucureşti de abia după 1989. 

După terminarea ei, prin repartiţie, am venit la 
Constanţa, la Biblioteca Judeţeană, unde chiar mi-am şi 
dorit să ajung, pentru că era spaţiul de lângă mare, vast 
şi uluitor, pe care mi l-am visat din copilărie, văzându-l 
foarte rar, în timpul unor excursii şi tabere. M-am stabilit 
aici în Constanţa. Poate a fost şi şansa mea de a 
aprofunda, dincolo de peisajele şi de viaţa fermecată, de 
acolo de la Ostrov, o multitudine de cunoştiinţe despre 
istoria, geografia, literatura, multiculturalitatea, specificul 
acestui ţinut de la mare. Astăzi pot să spun că mi-l asum 
drept “comitatul” meu literar. 

Nu am fost prea conformist şi am scotocit prin 
depozitele biblioteci, în ani, fondul de carte destinat 
Dobrogei, făcând cunoştinţă cu lucrările fundamentale 
ale acesteia, care m-au călăuzit ulterior în ceea ce am 
scris. Am început să scriu versuri şi povestiri încă din 
liceu. Tot atunci am aflat că la Constanţa se înfiinţase 
revista Tomis, care avea şi un cenaclu redutabil. Am 
debutat în Luceafărul, ca student, dar m-a atras mereu 
Constanţa şi mai ales ideea că în Constanţa exista acea 
revistă. Când am venit la Constanţa, la douăzeci de ani 
visam să public în revista Tomis şi să frecventez 
cenaclul acesteia, ceea ce s-a întâmplat curând, dar nici 
nu-mi închipuiam, că peste două decenii voi fi redactor, 
redactor şef adjunct şi, în cele din urmă, redactor şef al 
acestei publicaţii. 

Am apărut în Tomis încă din 1971 - m-a publicat 
cu o schiţă, Eugen Lumezianu, apoi au urmat şi alte 
schiţe şi povestiri, ceea ce-mi dădea sentimentul că sunt 
pe un drum bun. Am rămas, până în 1989, un 

 

colaborator constant al revistei. Însă până-n 1989, cei 
din generaţia mea, optzecistă, nu au putut intra în 
redacţia revistei Tomis, pentru că trebuia să ai origine 
muncitorească, să fii de încredere şi devotat partidului, 
să fii… pe linie, să nu dai sentimentul că eşti un evazi-
onist, un cosmopolit, să scrii despre ce ţi se indica… 

După 1990, Constantin Novac a făcut o 
schimbare de macaz binevenită pentru toţi şi a adus la 
revista Tomis colegi de-ai noştri. Aşa am ajuns şi eu la
revistă, din 1991/92 până-n  2003, unde am lucrat cu 
plăcere cu oameni de vocaţie, care s-au realizat în 
spaţiul poeziei, prozei, eseului..., care au devenit 
cunoscuţi în literatura noastră şi cea dobrogeană. 
Revista Tomis a reprezentat pentru noi toţi un moment 
remarcabil de formare şi afirmare, o adevărată şcoală 
de publicistică literară şi culturală. Regret, astăzi, că 
revista nu mai este, că ea a încăput după 2003 pe 
mâinile unor oameni nepricepuţi care au dus-o în cele 
din urma la dispariţie.  

Pe la revista Tomis, după 1990, au trecut 
criticii Gabriel Rusu, Vladimir Bălănică, publicista Doina 
Jelea, poetul Sorin Roşca, prozatorii Florin Şlapac, Dan 
Perşa. Dintre cei mai tineri, i-aş aminti pe poeta Iulia 
Pană, pe traducătorul şi prozatorul Mădălin Roşioru, pe 
eseista Carmen Raluca Şerban. Ne-au fost alături, 
călăuziţi de rigoare, exigenţă şi profesionalism, 
scriitoriitorii consacraţi precum Nicolae Motoc, 
Constantin Novac, Arthur Porumboiu, Nicolae Rotund 
şi încă alţii. După 2003, când am refuzat să mergem pe 
drumul impus de oamenii lipsiţi de valoare care au 
confiscat revista Tomis, am realizat la Constanţa 
pentru prima dată după foarte mulţi ani - chiar de la cel 
de-al doilea război mondial încoace - o revistă 
particulară de anvergură - ExPonto - ca o necesitate, 
realizată de un grup de scriitori, editori şi universitari, 
care nu erau sub incidenţa nici unei alte grupări 
culturale sau politice, oameni strânşi în jurul editurii şi 
tipografiei cu acelaşi nume, în jurul Filialei Dobrogea a 
Uniunii Scriitorilor, în jurul Universităţii Ovidius. 

Cine va deschide colecţia revistei pe opt ani, 
va observa gestul de a fi adus în paginile ei oameni de 
prima linie, în special din spaţiul de sud-est al Româ-
niei, în interferenţă cu valorile naţionale din principalele 
centre culturale româneşti, de la Iaşi, Bucureşti, Cluj, 
Oradea,Timişoara, Sibiu, dar şi cu foarte mulţi români 
plecaţi afară, cu personalităţile culturale din spaţiul 
european mai ales. Iar dincolo de toate acestea, mi-am 
văzut cu încredere de scrisul meu... 

TN: Care a fost prima carte pe care aţi 
publicat-o? Când aţi debutat? 

OD: Da, am debutat destul de târziu. Sunt un 
om care scrie cu exigenţă, mai greu. Vin din stirpea 
autorilor care au un stil şi stilul este ceva ce te obligă 
să fii mai atent cu scrisul şi cu rigoarea acestuia. 

Prima carte o consider volumul colectiv 
«Preludii epice», apărut în 1990 la Editura Eminescu -
volumul era făcut înainte de 1989, dar era oprit de 
cenzură de circa trei ani. A urmat în 1993, o antologie 
împreună cu Constantin Novac, pe care am numit-o 
«Vânzătorul de enigme», parafrazând o nuvelă a  
marelui prozator Valentin Şerbu. 

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

Prima mea carte individuală, apărută în 1995, 
s-a numit «Cu bucuria în suflet»; a fost o încercare de 
configurare a unui spaţiu cu mijloacele prozei şi ale 
notelor de călătorie, o carte ce s-a bucurat de o 
primire deosebită, pentru că era o altfel de carte 
despre Dobrogea, altfel decât se obişnuise lumea 
citind reportaje despre canalele, agricultura şi 
izbânzile socialiste. Ea vorbea despre o Dobroge 
eternă, despre natura ei, oamenii ei, despre miturile şi 
legendele ei, despre ceea ce avea ea mult mai 
profund decât lucrurile de suprafaţă. Prin textele 
incluse în ea, am dorit să fac o legatură cu literatura  
scriitorilor de dinaintea proletcultismului, cu 
Sadoveanu, cu Tudor Arghezi, Gala Galaction, cu 
Ioan Adam, Ioan Simionescu, I. M. Ionescu-
Dobrogeanul, cu toţi cei care au scris despre 
Dobrogea altfel decat cărţile de dupa 1947/48; chiar 
la sfârşitul cărţii am nişte povestiri care fac legătura 
cu ceea ce urma să se întâmple în 2003, apariţia 
volumului de povestiri “Întâmplări din anul şarpelui”...,
carte despre care s-au scris atâtea cronici, note şi 
comentarii încât m-am şi speriat, gândindu-mă că 
după ea va trebui să scriu o următoare carte de proză 
care să o depăşească şi să fie foarte bună. 

Am mai publicat o carte de interviuri 
«Convorbiri pontice», am scos o antologie cu 
regretatul Victor Corcheş a poeţilor uitaţi din 
Dobrogea veche, numită «Corabia de fildeş», am 
publicat un volum de povestiri tradus în Germania -
«Vaporul de la amiază», un dicţionar biobibliografic în 
două ediţii, cuprinzând scriitorii filialei Dobrogea a 
U.S.R., o carte de publicistică la care ţin foarte mult, 
«Vitralii», apărută la Editura Muzeului Literaturii 
Române, în care am combinat interviurile cu 
profilurile făcute unor plasticieni şi scriitori din spaţiul 
pontic şi naţional, eseurile despre ceea ce am trăit şi
trăim noi în realitatea culturală şi scriitoricească..  

Am publicat un volum consistent de proză, 
împreună cu alţi patru prozatori, colegi de generaţie, 
pe care-i consider oamenii cei mai valoroşi în proza 
din spaţiul românesc de la mare, «Concert la patru 
mâini», în care am făcut o selecţie din textele cele 
mai bune pe care le-am avut noi până-n 2005 (Liviu 
Lungu, Florin Şlapac şi Dan Perşa).  

Am ţinut în mod special să reeditez volumul 
«Cu bucuria în suflet» (Editura Paralela 45), pe care 
l-am rescris şi întregit pentru că lipseau de acolo 
unele gânduri de-ale mele, iar acum m-am oprit un 
pic, să-mi termin o nouă carte, care va fi un roman -
cu titlu provizoriu «Lumina îndepărtată a fluviului», 
care continuă lumea şi atmosfera din “Întâmplări din 
anul şarpelui” într-un registru mult mai amplu, 
fantastic şi magic. 

TN: De ce, registru magic? 
OD: Da, pentru că fac o apropiere de basm şi 

de unele motive din nişte  poveşti ale ţinutului de sud-
vest, de la Dunăre, al Dobrogei, având o incidenţă
între realitate şi poveste, că nici nu ştii când treci  de 
pe un tărâm pe altul. Este, dacă vreţi, şi o replică la  
literatura tipic neorealistică, faţă de care am unele 
rezerve. De ce m-am simţit, eu, atras şi am pornit să 
fac o literatură de acest gen? Pentru că această 

 
literatură este mereu solidă, mereu serioasă, este o
literatură puternică, alertă, şocantă, care nu de 
puţine ori duce în suprareal, în fantastic, găsindu-şi 
drumul sigur spre inima cititorului. 

TN: Cum aţi caracteriza creaţia literară 
românească din ultimii ani? 

OD: Se produce o schimbare extraordinară 
în literatură. Vine o generaţie tânără cu o forţă de 
nestăvilit, care are o şansă indiscutabilă : aceea de a 
fi liberă să spună ce vrea, şansă pe care generaţia 
mea n-a avut-o şi a trebuit să găsească tot felul de 
stratageme literare la nivelul textului, apropo de 
textualismul şi de postmodernismul generaţiei 
optzeciste, ca să poată să apară şi să spună nişte 
adevăruri, pentru a păcăli cenzura, partidul şi alte 
organisme şi organe puse să controleze şi să dirijeze 
creaţia literară. Şi ar mai fi o circumstanţă favorabilă 
pentru aceasta, şi anume posibilitatea de a se 
sincroniza cu ceea ce se scrie în plan european şi 
universal şi de a nu mai fi în contratimp cu marea 
literatură a momentului. 

TN: De ce pseudonimul Dunăreanu? 
OD: Mi l-au dat Ştefan Bănulescu şi 

Sânziana Pop în 1970, când m-am dus la Luceafarul 
cu nişte schiţe şi povestiri, le-au plăcut ce-am scris şi 
m-am trezit publicat şi botezat de Bănulescu şi aşa a 
rămas; pentru că toate povestirile mele, după cum v-
aţi dat seama, ţin de un topos al Dobrogei de sud-
vest, de pe malul Dunării. 

TN: Cum vă implicaţi ca scriitor în viaţa 
culturală? 

OD: Sunt prezent la manifestările importante 
legate de scris, de carte, însă le evit pe cele  lipsite 
de substanţă, amatoristice, pentru că mănâncă 
timpul degeaba şi vreau să fiu mai liniştit, să-mi văd 
de scrisul meu. Am făcut destule pentru alţii, atât la 
filiala U.S.R., cât şi la Editura Ex Ponto. Şi fac în 
continuare cu revista Ex Ponto. Consider, însă,  că a 
venit momentul să fiu mai discret, nu mai vreau să 
ies pe la toate întâlnirile, pentru că ele nu joacă un 
rol prea însemnat în destinul unui scriitor, el trebuie 
să stea de vorbă mai mult cu sine, să scrie mai mult, 
să iasă mai puţin «la balcon». Am eu, deocamdată, o 
gâlceavă a mea cu mine, ca să spun aşa. Când îmi 
voi definitiva nişte proiecte voi reveni în spaţiul public 
mai riguros. 

TN: Ce vă inspiră mai mult să scrieţi? 
OD: Sunt niste subiecte, nişte teme, sunt 

nişte obsesii pe care le am pentru a crea un topos şi 
o lume, cum am spus, neapărat ale mele, cu legile, 
cu dinamica lor, cu ideile şi personajele lor, care sunt 
un topos şi o lume inventate, oricând posibile, ce ţin 
să corecteze realitatea cu defectele, cu surprizele şi 
cu umbrele ei. Ficţiunea este singurul mod de a face 
suportabilă lumea omului. Omul este un animal care 
citeşte. El caută povestea, sub tutela ei, sub puterea 
ei de seducţie, el se simte apărat. Textul unei 
asemenea naraţiuni ţine în permanenţă, prin nişte 
fire nevăzute, magice şi misterioase, legătura cu 
realitatea, luându-şi din ea doza necesară de 
autenticitate. 

(continuare în pag. 15)
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(urmare din pag. 14) 
 

TN: Să înţeleg că îndulciţi într-un fel cu 
imaginarul, un pic, realitarea aceasta? 

OD: Nu, realitatea este câteodată foarte 
crudă şi imprevizibilă, ea ajută imaginarul, îl 
alimentează cu idei, cu imagini etc., dar imaginarul 
rămâne forma ideala a unei realităţi posibile. Nu e o 
îndulcire ci mai degrabă o corectare, o întregire, şi de 
ce nu, o eternizare a clipelor din realitate... 

Secretul unei scrieri bune, este acela de a 
declanşa în sufletul şi-n mintea oamenilor acele 
oglinzi nevăzute şi fabuloase, în care ei să se 
regăsească  şi să-şi reamintească momentele 
importante din destinul lor, pe care memoria le 
conservă dar cu timpul le estompează. Literatura asta 
cred că face, îţi redeşteaptă în permanenţă în faţă 
ochilor lucruri despre tine, pe care le ştiai, dar le-ai 
uitat, cărora ea  le conferă semnificaţiile şi importanţa 
cuvenită. 

TN: Care este mesajul pe care prin cărţile 
dumneavoastră îl adresaţi oamenilor? 

OD: Cred în continuare că lectura şi cărţile 
sunt nişte bucurii speciale, pe care omul şi le poate 
permite pentru a se salva de relele acestei lumi, de tot 
ce ţine de derizoriu şi deşertăciune...de moarte... ele 
sunt un suport puternic care-i iluminează viaţa şi-i dă 
sentimentul de speranţă şi de izbândă a ei. Mai toate 
personajele mele sunt bântuite de fiorul “tinereţii fără 
bătrâneţe şi al vieţii fără de moarte.”  

TN: Dincolo de toate cele ce mi le-aţi 
mărturisit până acum, vă încearcă vreun regret? 

OD: Singurul meu regret este că nu am fost 
mai îndrăzeţ şi că nu am scris mai mult. Am fost, într-
o anumită perioadă de tinereţe, chiar un 
risipitor.Trebuia să ştiu să-mi drămuiesc  mai bine 
timpul...Am fost un timid, un reţinut şi nu întotdeauna 
lucrurile astea sunt de bun augur. Cred, însă, că unui 
scriitor îi trebuie răbdare, speranţă şi disciplină pentru 
a merge mai departe. Secretul în viaţă? Să nu 
renunţe. Şi să nu uite care este raţiunea vieţii sale. 
Răbdarea înseamnă conştiinţa propriei valori. Marii 
scriitori au fost toleranţi şi au avut totdeauna răbdare.  

Şi cum timpul nu are niciodată răbdare cu noi 
oamenii şi ne constrânge mereu să ne încadrăm în 
prea strâmtele-i tipare, îmi iau deocamdată rămas bun 
de la scriitorul Ovidiu Dunăreanu, cu convingerea că 
în curând - având în vedere tenacitatea sa – cel 
născut pe tărâmurile luminii şi având o incontestabilă 
vocaţie pentru frumos, va dărui oamenilor  încă un vis 
între filele noului său roman. Pentru că oamenii au 
nevoie de frumos, au nevoie de a visa, pentru ca 
fiinţa, sufletul lor, să se “despovăreze de orice 
greutate şi să se contamineze definitiv de flacăra pură
şi deplină a poeziei, de dorul fără perche al zborului”, 
aşa cum ne mărturiseşte autorul în paginile cărţii sale, 
«Cu bucuria în suflet», carte care ca şi celelate, se 
constituie într-o veritabilă declaraţie de dragoste 
pentru pământul  din care s-a înălţat. 

� 

 
 

(urmare din pag. 9) 
 
amintirii doinelor, imaginii întinsei câmpii dunărene, 
argintate de pulbere, acestei dulci ţări de coline, cu 
vii şi căsuţe acoperite cu şindrilă. ...El rămâne poet, 
iar arta sa este un cântec de pasăre. El este român 
prin sentiment, prin lirismul fin, prin simpatia pe care 
o pune în pictură, în alegerea motivelor de-o 
melancolică întindere sau de-o intimitate visătoare, 
prin ceea ce are tandru şi spiritual în maniera sa.". 
Observându-i creaţiile şi cunoscându-i devotamentul 
meritoriu în domeniul artelor, daţi-mi voie, ca prin 
analogie să o „denumim” pe această doamnă a artei
plastice româneşti : un GRIGORESCU, în variantă 
FEMININĂ. Şi nu este o exagerare, acest punct de 
vedere fiind împărtăşit de foarte mulţi iubitori de artă, 
fie ei avizaţi sau nu! 
 

 

Aş încheia intempestiva mea incursiune prin 
galeria de artă a doamnei Anca Bulgaru, redând un 
fragment dintr-o notă de corespondenţă personală 
cu artista. Cu o simplitate şi o modestie 
extraordinară, îşi amintea: „Ţin minte că am fost la 
Câmpina, când eram copil şi am vizitat şi casa 
MARELUI GRIGORESCU... profesoara care ne 
însoţea ... mi-a adus aminte să  respir... căci mi s-a 
oprit respiraţia în faţa pânzelor lui. Nu o să uit 
niciodată că muzeografa mi-a dat voie (pe ascuns ) 
să le ating. Eu  sunt doar un om simplu, amator de 
frumos, care doreşte să slujească frumosul, cu 
modestie şi credinţa că oamenii încă îl doresc şi îl 
caută. Sunt în foarte mare măsură un autodidact. 
Profit de timpul care mi-a rămas.... să pictez  cât e 
ziua de lungă. Într-adevăr mă simt bine în lumea 
mea colorată , unii se bucură de lucrările mele, alţii 
le atacă , alţii mă laudă...dar eu sunt fericită să mă 
trezesc dimineaţa cu gândul că în sfârşit am timp 
suficient să pictez..... şi asta înseamnă totul pentru 
mine”. Cu adâncă reverenţă în faţa unei cariere de 
excepţie, practic a unei vieţi puse în slujba artei, aş 
aminti crezul de viaţă, dar şi de artist al Ancăi 
Bulgaru: “Daca vezi întotdeauna unde ţi-e locul, 
nu po ţi face gre şeli majore” 

 

� 
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       Carol  FELDMAN 
 
 

Din nou – despre copilărie… 
 

Încercarea unei dest ăinuiri 
 
 

O întrebare puerilă, mai mult chiar decât 
copilăria în sine, care, de fapt e perioada indiscutabil 
cea mai frumoasă a vieţii, am auzit-o săptămâna 
trecută la radio: de ce idealizăm copilăria? Hai să 
zicem că întrebarea în sine, ca mijloc de stimulare a 
unei interminabile discuţii (care a avut loc, vorbind 
doar spicherul), cu prezentarea părerilor multiple, nu 
m-ar fi deranjat, din contră, dar continuarea 
argumentativă a întrebării, cu suplimentul: «nu trăim 
azi mai bine ca în copilarie?» - m-a făcut să zâmbesc. 

Categoric - nu! Căci toate argumentele 
vehiculate de crainicul de la radio - al cărui nume n-
am apucat să-l aud - vin să întărească incom-
parabilitatea anilor copilăriei cu tot ce urmează în 
viaţa omului după trecerea lor. Cred că şi cel mai 
mare bogătaş din lume, tot va gândi, cu ireversibile 
regrete, la dulceaţa copilăriei, chiar dacă a trăit-o în 
sărăcie. Dacă intenţia probabilă a emisiunii, pe care 
n-am ascultat-o de la început, a fost tocmai de a întări 
ceea ce - în marea lor majoritate - cred ascultătorii, că 
anii copilariei nu pot fi înlocuiţi cu «la dolce vita», 
atunci această intentie şi-a câştigat, fireşte, asen-
timentul meu; cu toate că, în cadrul emisiunii, s-a 
spus că mulţi atribuie nostalgiei rolul dominant al 
dorului de copilărie. 

Nostalgia nu este o parte neglijabilă în 
frumoasele (în general) amintiri pe care copilăria ne-o 
trezeşte, dar – după gândirea mea – nu e unicul şi nici 
cel mai important element în procesul de preţuire al 
anilor începutului drumului atât de ambiguu al vieţii 
omului. Departe de a mă considera «unicul» sau «cel 
mai...» din imensa galerie a condeierilor în ale căror 
scrieri copilăria ocupă un loc de seamă, consi-
derentele rândurilor ce urmează se bazează pe 
câteva lucruri personale, cuprinse în paginile cărţilor 
mele, păstrând - sper - modestia necesară.  

Şi totuşi, dacă e să mă «grozăvesc» un pic la 
acest atât de sensibil capitol al relatării şi (aproape) 
idealizării copilăriei de către un număr atât de mare 
de scriitori, mă bucur mult să constat că mă aflu într-o 
«companie» de prestigiu, la care am îndrăznit, cu nici 
o premeditare ierarhică, să-mi alătur modestele mele 
cuvinte scrise... 

 
Da, copilăria, la mine - aşa cum trecutul meu 

nu s-a terminat - trăieşte cu mine, în mine, până 
fiinţa mea se va termina... E o condiţie existenţialistă 
a firii mele. De aceea, prima mea carte apărută în 
urmă cu nouă ani poartă numele - «Copilul din 
mine». De fapt, acest titlu al primei mele cărţi e 
subtitlul (netipărit, dar simţit, cred) al tuturor cărţilor 
mele. 

Dacă vreţi, ca o generalizare, neexagerată, 
a tot ceea ce mâna, gândirea şi sufletul meu aştern 
pe neaua hârtiei. 

Ştiu, acest lucru este considerat de unii, 
naivitate. Nu mă deranjează. 

Acest fel de conştientă naivitate mă 
înnobilează! (Simţământ personal!). 

Aşa cum în procesul creaţiei mele pe 
câmpul cu oarecare întârziere fertilizat al scrisului 
meu, timpul este elementul fizic hotărâtor, nu-mi 
permit să-l irosesc şi de aceea scriu adesea, din 
nou, despre copilărie. Căci, am spus-o: «Trăim o 
singură copilărie şi o simţim o viaţă întreagă»... 

...Şi să nu credeţi că mi-am trăit copilaria 
«pe o tavă de aur»; nici măcar de argint. 

Nu datorită, ferească Dumnezeu, voinţei 
regretaţilor mei părinţi, a căror amintire mi-e mai 
scumpă ca aurul... Am avut o copilărie, sub aspect 
material grea, grea de tot. Dar tocmai în pofida 
inevitabilelor condiţii ale unei vieţi pline de greutăţi, 
găsirea razei de lumină a inocentei frumuseţi a 
copilăriei, raza prin care natura ei firească străpunge 
negurile cele mai opace, m-a făcut să mă împro-
pietăresc cu un bun pe care-l păstrez cu mare 
atenţie toată viaţa. 

Hai să spunem - e un bun necesar eului 
meu, ca să fiu eu! Acest bun zămislit din lumină, 
curăţenie, cinste, dragoste şi respect - ca să citez 
câteva «molecule» din componenţa lui - e îngerul 
meu păzitor de o viaţă. 

Numele lui este Copilăria. 
Îţi  mulţumesc, Doamne, că i-ai dat acestui 

înger timpul liber ca să mă însoţească pe anevoiosul 
drum al vieţii. Sper ca el să nu-l fi irosit cu mine, căci 
îngerii, în general - aşa se spune - ştiu ce fac... 

� 
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Marin MOSCU  
 

"Să trăiţi bine!” 
 

Să trăiţi bine! sunau în sufletul său cuvintele 
Preşedintelui, cuvintele viitorilor consilieri şi ale viitorului 
primar... Să trăiţi bine! Noi, copiii, ne adunam ca la urs, 
în parcul din centrul comunei Piatra de Încercare. 
Fanfara cânta pe o scenă de mărime mijlocie, dar, care 
capta privirile tuturor participanţilor gură-cască la lansa-
rea sloganelor politice. 

Primarul,  Ştefan Gâgâilă, care şi-a anunţat, în 
aplauze, un nou mandat, a împărţit găleţi cu sigla 
partidului pe care-l reprezintă, găleţi din care nu lipseau 
sticla de ulei, kilogramul de zahăr, câte un pui congelat, 
un caiet şi un pix. 

- La votare, dacă faceţi suveica, aşa cum aţi 
făcut şi tura trecută, vă mai dau câte cinci sute mii lei, 
adică cincizeci ron. Duceţi bagajele acasă şi veniţi să 
chefuim în cinstea actualului  şi a noului primar. 

- Să trăiţi bine, domnule primar! 
- Să trăiţi şi voi… 
Petrecerea a ţinut trei zile şi trei nopţi. Chiar şi 

preotul Nichipercea lăuda, până-i plesneau fălcile, 
binefacerile primarului… 

Alegerile au avut loc, suveica a adus în 
buzunarul tatei cincizeci ron, mâncarea s-a terminat, 
găleata a rămas fără mâner, doar pixul cu sigla 
partidului, l-am ascuns în ghiozdan, să mă laud cu el la 
colegi. Pixul, averea mea, primit de la primar, avea 
inscripţia: să trăiţi bine! Azi aşa, mâine aşa… alegerile 
au trecut. Primarul şi consilierii s-au reinstalat în scaune 
luxoase şi bănoase, numai că, de la o lună la alta, 
ajutoarele sociale au fost micşorate şi amânate. Din 
când în când, microbuzul SAM-ului din comună nu-şi 
mai făcea prezenţa prin satul Sărăcuţul de Lux. Cei 
drept copiii de la clasele primare se bucurau văzând 
cum doamnele  lor învăţătoare Lili Domnescu şi 
Mariana Omenescu îşi dădeau sufletul  să ajungă la 
şcoală. Mă întâlneam de multe ori cu dumnealor la 
mijlocul distanţei dintre cele două sate: 

- Mai ai trei kilometri, Învingătorule! îmi spunea 
doamna Mariana, fosta mea învăţătoare. 

- Sărut mâinile, doamnă! Nu voi uita niciodată 
că mă susţineţi şi că-mi îndemnaţi părinţii să-mi facă un
rost în viaţă! 

- Felicitări, Învingătorule, felicitări! Ai luat trei 
Olimpiade cu nota zece.  Eşti un geniu, un mare geniu. 
De azi înainte te alint Geniul Învingător. Te superi? 

- Cum să mă supăr, doamna învăţătoare? Sărut 
mâinile şi … o zi bună! 

* 
- Trebuie să aveţi grijă de băiat. Este 

excepţional! 
- De-aţi şti, doamna, învăţătoare, că nici cele 

trei găini din ogradă nu ne mai „sponsorizează”, nu se 
mai ouă. Şi el, săracul, şi fraţii lui, duc dorul unui ou. 
Alocaţia cum o primim, cum o terminăm. Ajutorul 
social…  nu ne-a bucurat demult. Suntem pe muchie de 
cuţit. Nu ştim ce să facem, în ce parte s-o luăm. 

* 
După câteva luni, Angelica, mama 

Învingătorului, cu obrajii roşii de fericire, vine la şcoală  
 

 

şi-i spune doamnei învăţătoare: 
- Mulţumim din suflet, atât eu cât şi copiii. 

La îndemnul dumneavoastră, şi cu banii 
dumneavoastră, Ionel, soţul meu, a plecat în 
Spania, la cules de căpşuni. M-a rugat să vă 
înapoiez banii cu care ne-aţi făcut bine. 

- Draga mea, nici pe mine nu mă dau banii 
afară din casă. Criza asta bat-o focul, mi-a adus cu 
25% mai puţin salariu, dar, te rog, spune şi tu : 
bogdaproste! Cumpără şi tu câte ceva copiilor. 

- Sărut mâna, aşa voi face, sărut mâna… 
A doua zi cei trei copii de la clasele primare, 

aveau hăinuţe noi, încălţăminte nouă. La televizor 
politicienii cereau în cor „încredere” populaţiei 
pentru a trece criza. 

- Criza-i pentru noi, spune doamna Maria-
na, nu-i pentru ei, pentru cei de la putere. Copiii de-
senează cu cărbuni sandale pe pielea goală şi vin 
la şcoală. Cu spini în picioare şi cu spini în suflet. 

- Ce să facem, doamna învăţătoare? Ce să 
facem? Suportăm şi sperăm! Sperăm să trăim bine! 

* 
La căpătâiul lui Ionel Căpşunaru, cei patru 

copii, împreună cu Angelica, plângeau de li se 
rupeau sufletele. Norocul lor a fost că Ionel a murit, 
sărac dar curat, la el acasă, după ce vânzătorii de 
suflete l-au scos la mezat, muncindu-l pe rupte, 
bătându-l şi luându-i bruma de bănuţi pe care-i 
câştigase cu lacrimi şi sudoare. 

A fost nevoit să fugă înapoi, în ţară, bătut şi 
bolnav, la vatra lui unde spera să aducă puţină 
prosperitate, dar la fel a rămas, cu sărăcia lui. 

Cei de la Combaterea Crimei Organizate au 
simulat că au luat măsuri, cred oamenii din sat. 
Geambaşii de suflete au rămas, bine mersi, liberi, 
cu buzunarele doldora, cu jipane, castele şi gagici! 

* 
 Angelica a fost nevoită să ia taurul de 
coarne şi să plece în Italia. Harnică cum era, a intrat 
repede în graţiile doamnei Dominica dintr-un oraş 
apropiat Romei. Din scaunul ei cu rotile, doamna, o 
întreabă într-o românească perfectă 
 - Ai copii, Angel?  

- Am patru copii şi sunt văduvă. 
 - Dumnezeu să-i ţină sănătoşi! Cine are 
grijă de ei? 
 - Fiul meu cel mare, Olimpicul din ultima 
clasa de gimnaziu.  
 - Nu te supăra! Dacă vrei să vorbeşti cu ei, 
la telefon, vorbeşte. Nu-ţi fă probleme, nu te costă! 

- Doar cu doamna învăţătoare, daţi-mi voie. 
 - Sigur! 

Telefonul sună. 
- Vino, urgent acasă! Învingătorul nostru 

este în spital. Acum vorbeşte cu doamna doctor. 
Până vii tu,  ne ocupăm noi de el. 

* 
- Cum s-a întâmplat? întreabă doctoriţa 

Luminiţa Moisescu. 
- Mă grăbeam să ajung la şcoală, am căzut 

şi…norocul meu a fost că doamnele învăţătoare m-
au găsit îngheţat la mijloc de drum. 
 

 (continuare în pag. 23)
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       Tania NICOLESCU 
 

Sosia 
 

Doar zdreanţa aripii de fluture 
între pleoapele luminii sidefii 

şi paşii micului painag 
una cu pulberea-n 

şerpuitoarea urmă a femeii galbene 
cu mărul în dinţi. 

 

Din vechiul cuib de lăstuni 
cade-n gol tăcerea 

castană zgribulită sub iarba cosită 
unde ogarii vântului roată-i dau  

adulmecând nedumeriţi 
pe sub coaja zdrelită 
cruda mireasmă    

   a realei dorinţi. 
 

Şi între degete fugare  
remodelează amurgul 
părelnicele umbre-n  
neschimbatul 
nou chip. 

 

Scrinul 
 

Din rărunchi scârţâind  
sicrinul amintirilor   

burduşit de multicolore clipe 
s-a deschis  

gata-gata  să-mi reverse de-a valma pe podea 
fularul pufos de clipe mohair  

din geroasa dimineaţă  
când m-am trezit zâmbind zărilor  

colorate-ntr-un irezistibil roz 
mătasea ripsată cu 

modelul primelor frunze purtate-n Eden imprimată 
şi-n aşteptarea 

promisei plimbări cu troleul prin oraş 
în nerăbdători pumni şifonată 

catifeaua vişinie cu dantele asortate 
a  începutului de an păşind solemn  

sub bradul sclipitor 
ce-şi risipea mireasma în odaia caldă 

netezimea rece de piele de şopârlă a serii 
de ploaia primei despărţiri udată 

de toate fără să îmi lase timp s-aleg 
deborda 
înghesuindu-le în faţa mea. 

 

Privit de la etaj  
oraşul îşi întindea  

păienjenişul lipicios de străzi murdare 
legănând între rigolele-ngheţate  

  
somnul corăbiilor de hârtie 

solii perimate 
 către destinatarii adormiţi în cuşmele de omăt 

de câini flămânzi şi-nfriguraţi adulmecate 
 

Cât colo  negrele mănuşi îmi aruncam 
şi-n sforile albastrului zmeu  

în nesfârşit zbor 
tot mai sus lunecam 

pe cerul fără de-nceput şi-apus 
ce se-ntindea în faţa mea. 
 
Clarobscur 
 

Seară de week-end 
în acest noiembrie 

cu miros de vară târzie 
vânturat peste clarobscurul străzilor 

cârpit cu umbrele  
îmbătrâniţilor tineri ce 

le-ncearcă la pas anduranţa  
ronţăindu-şi febril tot plictisul 

revărsat valuri 
valuri de coji 

peste urmele lor. 
 

Ce plictiseală – şuieră umbra  
de pe ziduri desprinsă 

şi-ntr-o clipă-n alte forme  de 
întunecimi prelinsă. 

 

Din plasa haloului 
ferindu-se 

luna-şi iţeşte pe jumătate obrazul 
cernând nisipul nopţii-n 

geana dimineţii 
rătăcite printre  dealurile 

năpădite de puzderia meduzelor 
ieşite din mare ca să-şi usuce voalurile aurii 
împrăştiind în jur stropi grei de soare. 
 

Doar iepurele roşu-n grăbită tăcere 
galeriile tainice-şi sapă şi-afundat în adânc  
mai tresare tot ciulindu-şi urechea. 
 
Carapacea 
 

De geana  dimineţii umede desprinse 
     reîntoarsele gânduri  
prăfuite de amnezia 
     îndelungatelor călătorii în vid 
încep să croşeteze rând după rând 
     doar şi ici colo ajustând  
iţele cotidianului drum 
     pe care cu un gest obosit le mototolesc 
şi peste umăr le-arunc. 
 

Şi-n igluul tăcerii ascult 
     cum pe spate îmi plesnesc crescând 
solzii primelor plăci de carapace 
     pe care-n joc zburdalnic 
degetele altor stropi de ploaie 
     timpul vor rostogoli curgând. 

� 
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         Cati GHEORGHE 
 
 
 

Canon 
 

 
Gândurile mele tropăie pe meleaguri străbătute 

de neguri dense, încercând să se spijine pe idei fixate 
în memorii nescrise încă. Capitulează în faţa unor 
orizonturi parcă verticalizate de ură. Accept instincte 
primare în căuşul palmelor asudate de tortura lor şi 
mă transform într-un palid trandafir pe mormântul 
coşmarului din noaptea de Sânziene. Aştern în 
drumul ce-l străbat, fânul proaspăt cosit în labirintul 
din care nu am ştiut să ies niciodată. Gândurile mele 
dansează în ritmul în care pământul pulsează sub 
paşii mei şi ştiu că voi găsi uşa pe care am intrat doar 
pentru a ieşi spre norii care aduc ploaia. Mi-au 
crescut aripi şi zbor spre curcubeul sufletului meu!
Trec dincolo obosită de atâta căutare a capătului de 
drum. Citesc cuvintele scrise cu aburi de lumină:
"Staţionarea interzisă!". 
 
 
 

Poveste de început şi de sfârşit 
 

 
Ai îngropat o ulcică cu farmece şi descântece în 

sufletul meu şi chiar dacă aş vrea, nu pot să găsesc 
alt descântec care să mă facă bine de tine.  

Ai venit noaptea Zburător şi ai furat din odaia 
mea toată durerea şi suferinţa pe care le strânsesem 
într-un cufăr cu alte amintiri. Le-ai dus pe Lună Nouă, 
peste nouă mări şi nouă ţări şi le-ai lăsat, fără cale de 
întoarcere. Dar nu te-ai mai întors decât să arunci o 
privire şi să te convingi că nu plec, că nu mă duc în 
lumi străine şi că nu te părăsesc pentru o Doamnă pe 
care o cunosc prea bine. Şi mai treci din când în când 
pe aici să-mi spui: "Noapte bună, să nu pleci, să mă 
laşi în lumea asta fără tine şi fără dragostea ta!  

Trebuie să mă iubeşti aşa cum nimeni nu o 
poate face ca tine! Să mă adori, pentru că eu sunt 
stăpânul cheilor de la lacătele cu care te-am ferecat!" 

Şi eu nu pot să-ţi spun că nu vreau să mă 
eliberezi, pentru că m-aş pierde fără tine şi fără 
dragostea ta.  

Nu-ţi pot spune pentru că tu eşti basmul meu, 
povestea mea de început şi de sfârşit!  

Eşti într-o lume paralelă unde voi ajunge într-o 
zi, sau într-o noapte cu Lună Nouă, ca o zbatere de 
aripă, ca o picătură de ploaie, într-un ultim zbor.  
 
 

 
Plouă 

 

Demult, tare demult nu a mai plouat aşa!
Picăturile mari de ploaie mi se preling pe faţă. 
Încerc să deschid ochii şi să privesc dincolo de cer. 
Norii mă împiedică şi nu ştiu de ce ploaia are gust 
de mare, sărat şi amar! Zâmbesc în liniştea nopţii şi 
în lumina zilei. Zâmbesc scăldată de raze de soare 
şi înţeleg de ce ploaia are gust de mare, sărat şi 
amar. Plâng... plâng cum numai eu ştiu să o fac şi 
tristeţea mea o spăl cu lacrimile mele sărate şi 
amare. Rămâne doar durerea! 

Plâng... 
 
 

Ne quid nimis 
 

Au trecut anotimpuri pe lângă mine, parfumul 
florilor de tei îmi înfioară simţurile şi miros zăpada 
căzută peste sufletul meu. 

Îmi odihnesc gândurile în fiecare an încercând 
să repar ce nu mai funcţionează. 

M-am transformat într-o circumstanţă atenuan-
tă încercând să scap de pedeapsă, şi mă întreb de 
ce tocmai cei care ar trebui să pledeze pentru mine 
mă declară vinovată?! 

Ce lege îmi interzice să iubesc?! 
Ce lege îmi interzice să gândesc?! 
Ce lege mă condamnă?! 
Mă fac vinovată de inocenţa cu care zâmbesc, 

mă fac vinovată că tot timpul am regretat, mă fac 
vinovată că vreau să înţeleg! 

Sunt curioasă în mâna cui este piatra şi cum 
va face să o arunce înspre mine fără să vadă 
nimeni?! 
 
 

Nimeni 
 

Nimeni nu vede ce văd eu. Nimeni nu aude ce 
aud eu. Nu ştie nimeni ce ştiu eu sau nu înţelege 
nimeni ce înţeleg eu! Tresar la fiecare pas pe care 
îl fac înainte, tresar la zgomotul pe care îl face 
inima când, obosită, mă ceartă şi-mi cere să mă 
opresc o clipă şi să-mi odihnesc durerile. Tresar 
când văd chipuri triste şi ochii goi ce mă privesc 
parcă din alt timp. Nu vede nimeni ce văd eu! Vine 
peste mine coşmarul care se repetă noapte de 
noapte, şi visele pe care le visez eu nu le visează 
nimeni! Nimeni nu împarte cu nimeni nimic, şi nu 
înţeleg de ce nimeni nu înţelege ce inţeleg eu! 

Nu ştie nimeni cine sau ce sunt eu... 
Sunt numai un strop din întreaga mea viaţă! 
Sunt numai câteva rânduri dintr-un poem. Sunt 

un fragment dintr-un vis şi dintr-un coşmar! 
Sunt atât de singură în singurul univers pe 

care nimeni nu-l ştie, nimeni nu-l vede, nimeni nu-l 
"aude"... 

Sunt doar eu... sunt o mie de suflete, pentru ca 
cineva, cândva, să aleagă. Dar... nimeni...  

� 
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Gheorghe A. STROIA 

 
„Calea pustie” de Marin Moscu sau  

Descrierea realist-magică a societăţii româneşti - o 
realitate proprie şi personală, prinsă în mrejele unei 

ludice ficţiuni 
 

 În peisajul literar vrâncean, scriitorul Marin 
Moscu (de formaţie matematician, actualmente 
pensionar) aduce o pată de culoare - prin scrierile sale 
insolite, indiferent dacă este vorba despre un volum de 
poezie sau unul de proză. Dintre scrierile domniei-sale, 
aş aminti: „C ălăreţul cu spatele gol” (Editura Porto-
Franco, Galaţi-1995), „Gioconda din versuri”
(Editura Revista V, Focşani - 2000), „Pas ărea 
albă” (Editura Călăuza, Deva-2001), „Cum se na şte 
dragostea”  (Editura Călăuza, Deva-2003), „Mare de 
semne”  (Editura Călăuza, Deva-2004), „F oşnetul 
eternit ăţii”  (Editura Rafet, Râmnicu Sărat -2006) şi 
„Strig ătul t ăcerii”  (Editura Rafet, Râmnicu Sărat -
2008). Ultima sa apariţie literară este o carte de proză 
scurtă, intitulată: „Calea Pustie” (Editura Rafet, 
Râmnicu S ărat -2010) . Cartea (136 pagini) cuprinde 
un număr de 32 de povestiri de factură preponderent 
fantastică. Fiecare povestire reconstituie într-o manieră 
unică: oameni, locuri, fapte şi întâmplări, ca „frânturi” 
desprinse din realitatea societăţii româneşti, aşa cum a 
fost percepută de însuşi autorul cărţii.  
 

 
Scriitorul Marin Moscu 

 
 Unele dintre povestiri nu au o localizare spaţio-
temporală exactă, acestea constituind, precum un 
puzzle, o realitate proprie şi personală, prinsă în 
mrejele unei ficţiuni ludice. Marin Moscu îşi creează 
propria sa galerie de personaje. Cu portrete mai mult 
sau mai puţin individualizate, galeria sa de personaje 
uimeşte prin diversitatea caracterelor acestora. Un 
aspect interesant al personajelor cărţii: numele 
fiecăruia. Practic, numele propriu al personajelor 
înglobează în el formula ce le defineşte şi caracterul. 
Apar astfel nume precum: primarul Marineru Valsec, 
doctorul Herodot Bunescu, Ionel Dreptăţescu, 
Suspendescu şi Lumpescu, Antihrist Baronescu,  

 
Suspusache, Maria Trimisescu, Maria Bombonică, 
Vasilică Tontonel, George Guşter şi galeria de 
nume-formulă poate continua. Acestor personaje, 
întruchipează defectele societăţii româneşti, pe 
care autorul le sancţionează cu perseverenţă: 
prostia, moravurile uşoare, proletcultismul, 
obedienţa dusă până la fanatism, lipsa de 
scrupule, falsitatea. Multe dintre povestirile cărţii 
(veritabile schiţe) amintesc atât de tipologia 
personajelor, cât şi de evenimentele petrecute în 
stil caragialian. Astfel „Culoarea preferat ă”
aminteşte despre luptele din campania electorală 
pentru alegerile locale. Versată, Miţura Amilic 
(amanta primarului) ştie să-şi atingă scopurile şi 
să-şi asigure confortul, cu riscul oricăror ilegalităţi 
întreprinse – mascate prin intermediul unei 
temeinice pregătiri juridice. În schiţa „Apoll o şi 
Afrodita”  este aspru sancţionată infidelitatea 
conjugală, insistându-se şi asupra implicaţiilor 
negative ce rezultă din acest lucru. Ideea în sine 
este accentuată prin folosirea numelor date celor 
două personaje negative, în antiteză cu cele ale 
personajelor mitologice. „Demisia”  este un alt 
exemplu, din gama povestirilor în care se 
sancţionează decadenţa clasei politice, 
personajele executând tot felul de manevre, fie în 
interes propriu, fie în interesul atotcunoscătorului 
partid politic. Morala din finalul povestirii este 
usturătoare: „Mi-aş da demisia şi din viaţa actuală, 
pentru una viitoare dacă aş şti că adevărul nu stă 
cu minciuna la aceeaşi masă. Doamne, cât de 
ipocrită este viaţa!”(Demisia ) .  
  

 
 

Stilul lui Marin Moscu de a scrie este în 
multe dintre povestiri unul încifrat, codat, 
povestirile împletind diversele planuri ale realităţii, 
cu ficţiunea. La un moment dat, ai senzaţia că nu 
poţi stabili cu exactitate care parte a povestirii este 
 

(continuare în pag. 21)
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(urmare din pag. 20) 
 
reală - dar creează magie şi care parte a ficţiunii se 
intersectează cu realitatea. Povestirile din „Calea 
pustie” îţi creează senzaţia de foame: o foame de idei. 
Dacă acţiunile povestirilor se desfăşoară pe două 
planuri: cel al realităţii şi cel al ficţiunii, atunci cititorul 
este „obligat” să construiască un al treilea plan: cel al 
modului propriu de percepere ale celorlalte două. 
Practic, cititorul este incitat să-şi creeze o părere 
proprie faţă de evenimentele descrise, care nu trebuie 
să coincidă cu cea unanim exprimată. De formaţie 
matematician, autorul construieşte ecuaţii, ale căror 
necunoscute sunt multiple. Prin integrarea (de 
suprafaţă sau de volum) a realităţii, lectura îţi creează 
o gamă unică de senzaţii, ce alternează în construcţii 
când ridicate la pătrat, când extrase dintr-o rădăcină 
pătrată. Marin Moscu creează - prin cartea sa de 
proză scurtă - scene, scenarii, momente şi schiţe, 
construite cu o dibăcie de dramaturg, unele dintre 
povestiri putând fi convertite în piese de teatru. Prin 
creionarea detaliilor scenice, construirea acţiunii cadru 
cu cadru, autorul ne surprinde prin talentul său 
regizoral. (Revolu ţia furat ă, Apollo şi Afrodita ). 
 

 
Autorul pe coperta cărţii sale 

 
 Legătura dintre viaţă şi moarte apare ca 
laitmotiv în scrierea de faţă, personajele fiind adeseori  
despărţite firav de moarte, prin şansa sau norocul de 
circumstanţă. Poveste incredibilă a dragostei dintre un 
ţigan şi o româncă, „Maria, fiica Mariei”  împrumută 
accente din scenariul „Şatra” , nefiind nici aici 
prezentă delimitarea clară a realităţii de ficţiune. 
„Calea pustie” are un pronunţat caracter hibrid ( ce 
combină realitatea mediului rural cu cel urban). 
Perspectiva uneori ironică a autorului cât şi reticenţa 
auctorială, iată tot atâtea motive pentru a încadra stilul 
literar din cartea de faţă în realismul-magic, prezent şi 
în proza fantastică a lui Vasile Voiculescu sau D. R. 
Popescu. Amintind de fiorul liric din scrierile lui Ion 
Agârbiceanu, povestirea „Peisaj de iarn ă”
accentuează iminenţa morţii şi neputinţa omului în 
faţa destinului, blestemul cel mai mare al unui om fiind 
cel de a supravieţui propriilor copii. Modul de 
prezentare al personajelor, de creionare a realităţii, de 
 

  
dozare a fantasticului este distinct aici, faţă de 
oricare altă povestire a cărţii. Cu veritabile calităţi 
de detectiv, minuţioasă şi atentă la orice detalii, 
învăţătoarea Alina din „Ceasul”  aminteşte de 
personajul principal din Baltagul. Isteţimea femeii 
(un pedagog devotat) este dublată de o rafinată 
cunoaştere a psihologiei umane. Alina reuşeşte să 
investigheze şi să elucideze, astfel, o crimă şi mai 
mult decât atât – să împace doi fraţi.  
 Dacă ar fi să inventariem câteva dintre 
motivele pentru care cititorul ar fi tentat să citească 
o astfel de carte, am enumera: galeria colorată de 
personaje, vasta tipologie umană, amestecul de 
real şi fantastic (cu preponderenţă pentru fantastic), 
claritatea şi fluenţa exprimării, finalurile surprinză-
toare, evenimentele unei realităţi imediate. Iată 
câteva dintre atuurile cărţii, care fac din ea o scriere 
valoroasă. Lecturând „Calea pustie” îi vei descoperi 
mesajul, care este de fapt unul profund uman: acela 
de a încerca – şi de a reuşi – să ne depăşim 
propriile limite, de a ne găsi propriul mod de a ne 
trăi viaţa, cu amestecul ei fatidic de „Ambrozie şi 
otravă”, dacă-mi este permis să-l citez pe poetul 
tecucean Vasile Sevastre Ghican. Din punctul meu 
de vedere, lectura cărţii de faţă, nu poate fi decât 
una plăcută, agreabilă. Prin volumul „Calea pustie”, 
scriitorul vrâncean îşi depăşeşte propriile limite, 
dovedeşte un subtil talent de derulare a firului epic, 
reuşind să creeze o proză scurtă de calitate, viabilă 
şi valoroasă, care cu siguranţă poate fi valorificată 
pentru îmbogăţirea propriei noastre experienţe de 
viaţă. Visând către o cale ce nu se doreşte pustie, 
limpede precum cerul ce îi acoperă sufletul, 
îmbogăţit cu sensibilitate şi cu chipul luminat de 
razele de soare ale universului său artistic, Marin 
Moscu dovedeşte – prin scrierile sale - maturitate 
literară şi un deosebit simţ estetic. Cu siguranţă cei 
ce îi vor lectura ultima sa carte, vor gusta din ea ca 
din vinul vieţii, simţindu-i amestecul de dulce şi 
amar, care-i defineşte unicitatea. Lectură plăcută! 

� 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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Când…   
 

Când dulcele vocalei 
a căzut pe pământ 
ca o lacrimă 
a dimineţii 
poate a devenit cuvânt, 
iubire sau zbor, consoană 
sau, dulcele vocalei 
crescând 
pe ritmul veşniciei 
a devenit fiinţă. 
 
 

Vox Maris 
 

Curg spicele câmpului 
prin sângele meu, 
şi-n tâmple 
port maiestuos 
un caval, 
mi-au înflorit privirile, 
deşi nu-i vremea acum, 
pe văile albastre 
ale gândului, 
mama doar mă simte 
în burta misterioasă 
a realului, 
mama îmi mângâie 
timpul 
pletos, scorţos, luminos… 
 
 

Adiaforă 
 

Învolburat 
sângele acoperă 
gândul mirosind a tăcere, 
ascuţişul sentimentelor 
s-a mai tocit înduioşător, 
prin cotloanele raţiunii 
rumegă 
răsăritul-unicorn. 
 
 

Martie-Mărţişor 
 

Buna Vestire 
mi-a închis sărutul 
într-o parte a clipei, 
ridurile dragostei 
sunt mai grele 
decât cuvintele,  
soarele dinlăuntrul meu 
mă apune încet 
şi tristeţile mă bucură 
(paradoxal) 
tot mai mult,  
şi-a venit eul, 
nu-l aşteptam atât de curând, 
atât de ascuns 
aproape de sufletul meu,  
într.un fulg de iubire 
imaculat… 

 

 
Ioan GHEORGHIŢĂ 

 
Cine? 
 

Urmele auzului 
sunt tot mai adânci 
pe coloana nevertebrată 
a timpului, 
cine mi-ar despărţi 
privirea în două, 
cine mi-ar uda 
sufletul 
cu slovele tămăduirii 
dacă iubirea apune 
precum soarele, 
dacă răsare 
niciodată aceeaşi,  
cine mi-ar despărţi 
privirea în două? 
 
 

Iubire  
 

Te-am auzit 
într-o piatră 
incoloră, 
ţi-am atins tălpile 
ascuţite 
ca privirile de pin 
înflorit, 
şi-atunci 
ţi-am cioplit 
mirosul diamantat 
(sculptură de vis 
într-o margine de cer) 
dintr-o aură 
uitată 
pe un zâmbet  
de jad… 
 
 

Sfidare 
 

Şi piatra mai râde 
printre florile carnivore 
de goliciunea secundelor 
ce procreează 
zadarnicul 
prins în ghearele 
asfinţitului… 
 
 

Cerc 
 

Gândul nearticulat 
al parfumului 
din petale incolore, aflat 
dinaintea oblicului, 
îngenunghiat şi alb 
prin nesfântul, întâmplătorul 
pustiu 
îşi oferă sieşi 
roadele 
preaîncercatului Sisif. 
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Gong 
 

Rătăcesc  
printre cuiburi de necunoscute 
nu departe de mine însumi, 
şi mă-ntreb 
precum ramurile nealtoite ale privirii, 
şi mă transform 
într-un semn, 
într-o pată de culori 
singularizându-mă 
 
 

Floarea pasiunii 
 

Seminţele pasiunii mele 
le-am aşezat 
pe fruntea cernoziomului, 
pe culoarea luminii, 
pe respiraţia timpului, 
pe o brazdă din privirea  
necunoscutului, 
dacă ar fi numai o petală, 
dacă ar fi un miros inocent 
de speranţe absurde, 
dacă ar fi o floare 
în care să nu-mi regăsesc 
vreun vis, 
doar tu, 
aflată pe treapta 
genealogică superioară 
a iubirii, 
doar tu 
mi-ai ofili aerul 
tânăr, neîntrerupt… 
 
 

Cântec în deltă 
 

Destinul apelor 
este ascuns 
în sufletele noastre 
şi ochii lor mă urmăresc 
prin trestiile, luncile albastre, 
parcă le simt durerea, 
parcă le simt tristeţea printr-o clipă, 
parcă-n strânsoarea cujbelor 
se zbate o aripă… 
 
 

Negaţie 
 

Nu mai sunt o taină 
cu fruntea de cristal, 
cu iubirea fluidă şi mărginită 
de aripile plopilor măiaştri, 
mi-am înfrunzit 
sentimentele 
tot mai mult 
şi mai îndeaproape. 
 

(din volumul în pregătire “Solzi de primăvară”) 

� 

(urmare din pag. 17) 
 

- Dacă nu te găseau dumnealor, rămâneai 
fără degetele de la mâini şi de la picioare, fără vârful 
nasului şi fără  vârfurile urechilor. Ai avut mare noroc! 
Te-am tratat ca pe propriul meu fiu. Doamna 
învăţătoare Mariana  a stat cu tine noapte de noapte, 
mi-a arătat toate diplomele tale de Olimpic. Felicitări! 

- Mulţumesc! 
- Apropo, de ce-ai scris pe fiecare diploma „să 

trăiţi bine!” 
- Doamna doctor, şi la înmormântarea tatălui 

meu, fiecare politician, primar, consilieri au aruncat în 
găleata fără mâner, câte cincizeci ron , bani care nu 
ne-au ajuns nici de pomană. Numai că ei, nici la 
înmormântare n-au uitat sa îngâne: să trăiţi bine! M-
am gândit că trebuie să-mi fac un viitor, să învăţ bine 
chiar dacă nu am ciorapi în picioare, trebuie să ajung 
să trăiesc bine, fără să  mai spună domnul Preşedinte 
să plecăm din ţară! 

- Tot poporul  doreşte să trăim bine, numai că 
la noi cei ce ne urează să trăim bine, se gândesc 
numai la ei. Ei să trăiască bine! Noi ne târâm prin 
viaţă ca şopârlele prin mocirla întâmplării. Asta este 
condiţia noastră!...Ei sunt hoitarii noştri! 

- Cei ca mine, or să schimbe totul… sunt 
sigur! 

În uşă îşi făcu apariţia Angelica 
- Mamă, cum de-ai venit? Cum ai aflat?... 
- Doamna învăţătoare m-a anunţat. Uite, ţi-am 

adus un laptop, hăinuţe şi ceva  bani. Doamna mea 
din Italia mi-a dat o sumă frumuşică, dar pe traseu, 
într-o parcare, am fost „perchiziţionaţi” de nişte 
poliţişti,care ne-au amendat şi ne-au luat banii. La 
intrare în ţară, la vamă, şoferul nostru nici n-a vrut să 
audă că facem sesizare la organele în drept. Era în 
legătură, bănuiesc, cu presupuşii poliţişti. Aceştia 
suntem, dar să nu uit, că tu eşti fiul meu, mândria 
mea, uitasem  să te îmbrăţişez,  să te sărut… 

- Era să fiţi săraci, spuse doamna învăţătoare, 
era!… Dar, de azi înainte nu trebuie să  vă mai faceţi 
griji, puteţi să trăiţi bine în adevăratul sens al 
cuvântului. 

- Cum?  
- Am jucat la loto, cu gândul la şansa 

câştigului, ca tot românul. Am combinat datele de 
naştere ale copiilor , şi, iată, am câştigat! Este norocul 
lor, banii lor, şansa lor. Toate actele le-am făcut pe 
numele tău, Angelica. Ai grijă de aceşti olimpici, de 
aceste genii care răsar din durerea pământului 
românesc, sfinţindu-l apoi cu bunătate, frumuseţe şi 
inteligenţă. 

- Mulţumim din suflet! Sunteţi un mare om, cu 
adevărat om, ca şi doamna mea din Italia, pe care aş 
vrea s-o aduc aici, printre noi. 

- Dumnezeu să ne audă şi să ne ajute, spuse 
doamna învăţătoare ieşind pe uşă. Lacrimile îi 
brăzdau obrajii de fericire, împlinirea unei fericiri mult 
visate. Să trăiţi bine, să trăiţi!… 
 

� 
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Elena-Liliana FLUTURE 

 

 
 

"Aici, nimeni n-a murit niciodată 
toţi au fost călători. 
Au venit, s-au închinat la lună 
şi s-au făcut nori". 
 

 
 
Mitropolitul Bartolomeu Valeriu ANANIA        
 
Mare ierarh ortodox, poet, dramaturg, 

prozator şi traduc ător, las ă moştenire opera s a 
vast ă şi consistent ă. 
 

 
 

Patriarhul culturii române, Arhiepiscopul şi 
Mitropolitul Bartolomeu Valeriu ANANIA, a început 
călătoria spre Împăraţia Cerurilor în ziua de 31 
ianuarie 2011, la ora 19.25. 

 
 

VORBE, ZICERI, CUVINTE DE SUFLET... 
 

"Cer iertare tuturor celor cărora le-am greşit, 
într-un fel sau altul, aşa cum şi eu, la rându-mi, îi iert 
pe toţi cei care, cu voie sau fără voie, mi-au greşit". 

"Singura mea avere sunt biblioteca şi manu-
scrisele personale, precum şi colecţia de acte, scrisori 
şi fotografii". 

"Doresc să fiu înmormântat în groapă de 
pământ reavăn, având deasupra piatra pe care mi-am 
pregătit-o din timp". 
 

 

Mitropolitul Bartolomeu Anania s-a născut la 
data de 18 martie 1921  din părinţii Ana şi Vasile 
Anania, în comuna Glăvile-Piteşteana, judeţul 
Vâlcea. A primit la botez numele de Valeriu . A 
urmat şcoala primară în satul natal, apoi cursul 
secundar l-a făcut la Bucureşti. S-a înscris la 
Seminarul Teologic Central din Bucureşti ale cărui 
cursuri le-a urmat în perioada 1933-1941. A 
frecventat şi cursurile la liceele "Dimitrie Cantemir" 
şi "Mihai Viteazul” din capitală, luându-şi 
bacalaureatul în urma examenului susţinut la cel de-
al doilea liceu (1943). 

La 2 februarie 1942  s-a călugărit  la 
Mănăstirea Antim din Bucureşti, preluând numele de 
Bartolomeu . În acelaşi an, la 15 martie, a fost 
hirotonit ierodiacon, slujind în această calitate la 
Mănăstirile Polovragi şi Baia de Arieş.  

Se va retrage la Mănăstirea Văratec, în 1982, 
pentru a se dedica scrisului. Operei sale scriitori-
ceşti deosebit de bogată, va adăuga una de excep-
ţie: diortosirea şi adnotarea Sfintei Scripturi, după 
Septuaginta, într-o limbă frumoasă şi curgătoare. 
Această lucrare o va elabora şi desăvârşi după 
alegerea ca Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi
Clujului. După cum mărturiseşte singur, această 
operă i-a solicitat peste zece ani de muncă de 
ocnaş. Biblia aceasta, tip ărit ă în anul 2001 a 
devenit şi edi ţia jubiliar ă a Sfântului Sinod. 

În primăvara anului 1990, Prea Cuviosul Arhi-
mandrit Bartolomeu Anania a făcut parte din Grupul 
de Reflecţie pentru Înnoirea Bisericii, alături de cleri-
cii Dumitru Stăniloae, Constantin Galeriu, Daniel 
Ciobotea, Constantin Voicescu, Iustin Marchiş, Toa-
der Crâşmariu şi de mirenii Horia Bernea, Octavian 
Ghibu, Teodor Baconsky, Sorin Dumitrescu. 

La 21 ianuarie 1993  va fi ales ca Arhiepiscop 
al Vadului, Feleacului şi Clujului. Hirotonirea întru 
arhiereu. Instalarea în Catedrala din Cluj-Napoca a 
făcut-o Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist la 7 
februarie 1993, înconjurat fiind de un sobor de 
ierarhi şi de o mare mulţime de credincioşi. 

Din acest moment a început misiunea de 
excepţie în fruntea Arhiepiscopiei Vadului, Felea-
cului şi Clujului. În toamna anului 2005, nemulţumit 
că Andrei Andreicuţ, candidatul pe care l-a susţinut 
în mod public, nu a fost ales în funcţia de mitropolit 
al Ardealului, a iniţiat ruperea episcopiilor din nordul 
şi centrul Ardealului de sub jurisdicţia scaunului 
mitropolitan de la Sibiu. 

În ziua Înălţării Sfintei Cruci, la 14 septembrie 
2000, a avut loc slujba de sfinţire a mausoleului de 
la Rîpa Robilor din Aiud (“Mormântul celor fără de 
morminte”), săvârşită de Î. P. S. Bartolomeu Valeriu 
Anania, împreună cu un sobor de preoţi ortodoxi şi 
greco-catolici, toţi trecuţi pe la Aiud şi prin alte 
temniţe comuniste.  

În cuvântul rostit cu acel prilej Î. P. S. Sa a 
spus, între altele: „Iată, am venit să sfinţesc acest 
prestol realizat prin grija deosebită a Asociaţiei 
Foştilor Deţinuţi Politici din Sibiu [...] Şi am făcut 
sfinţirea după ritualul întreg, socotind că este bine 
ca această masă să nu fie doar un simbol, un 
jertfelnic pe care să se oficieze doar parastase, ci, 

(continuare în pag. 25)
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(urmare din pag. 24) 
 

cel puţin din când în când, să se săvârşească pe ea 
şi Sfânta Liturghie. Pentru aceasta este nevoie de o 
sfinţire specială. În piciorul Sfintei Mese am aşezat 
Sfinte Moaşte ale unui martir – în acest loc al 
martirajului – şi documentul care s-a citit în faţa 
frăţiilor voastre, şi care rămâne aici, sub pecete, atât 
cât va dura acest jertfelnic şi cât va dura acest monu-
ment. [...] În numele lui Dumnezeu şi în numele morţi-
lor noştri, vă mulţumesc tuturor celor ce aţi jertfit şi aţi 
ridicat acest monument memorial, celor ce aţi zidit a-
cest jertfelnic pe care azi s-a săvârşit, pentru întâia 
oară, Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur”. 

Joi, 2 martie 2006, Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române l-a ridicat pe Înalt Prea Sfin ţitul 
Arhiepiscop Bartolomeu al Vadului, Feleacului şi 
Clujului la rangul de Mitropolit al Clujului, Albei, 
Crişanei şi Maramure şului.  Această nouă 
mitropolie, înfiinţată canonic de către Sfântul Sinod la 
4 noiembrie 2005, a fost trecută în Statut şi i s-a 
stabilit denumirea de către Adunarea Naţională 
Bisericească pe 1 martie 2006. A fost instalat oficial 
ca mitropolit la 25 martie 2006 de către un sobor de 
ierarhi în frunte cu Patriarhul Teoctist. 

S-a afirmat în literatur ă încă de pe băncile 
şcolii, făcându-şi debutul în anul 1936 la revista 
"Vremea", apoi la revista "Dacia Rediviva", al cărei 
redactor principal a şi fost. După ani a colaborat la 
revistele: "Gazeta Literară", "Luceafărul", "Magazin 
Istoric", "Ateneu" şi altele. 

A publicat în revistele centrale biserice şti , 
"Glasul Bisericii", "Mitropolia Olteniei", buletinul şi 
calendarul "Credinţa" din Detroit, "Renaşterea" de la 
Cluj-Napoca (unele sub pseudonimul Vartolomeu 
Diacul). Din punct de vedere al scrisului duhovnicesc, 
din multele lucrări amintim "Filele de acatist" (1976), 
"Acţiunea catolicismului în România interbelică" 
(1992), "Cartea deschisă a Împărăţiei", o tâlcuire 
competentă a Sfintei Liturghii izvorâtă din experienţa 
de bun orator a Înalt Preasfinţiei Saleblicat si ultima 
aparitie "Memorii" în 2008, în care-şi descrie viaţa în 
toate etapele ei, articole cu caracter teologic, predici, 
note şi comentarii. 

Vorbind de activitatea sa de dramaturg, trebuie 
să menţionăm dramele: "Mioriţa" (1966); "Meşterul 
Manole" (1968); "Du-te vreme, vino, vreme!" (1969); 
"Păhărelul cu nectar" (fantezie pentru copii-1969); 
"Steaua Zimbrului" (1971); "Poeme cu măşti" (1972). 
Acestea au fost puse în scenă de o serie de teatre 
din ţară: "Barbu Ştefănescu Delavrancea" din Bucu-
reşti, "Alexandru Davila" din Piteşti, "Dramatic" din 
Baia Mare ş.a 

În anul 1982 obţine Premiul pentru 
Dramaturgie al Uniunii Scriitorilor din România. 
Alegerea sa ca arhiepiscop nu l-a făcut să abandon-
neze scrisul astfel că in anul 1978 devine membru al 
Uniunii Scriitorilor din România. I-au apărut volumele 
de poezii: "Geneze" (1971); "Istorii agrippine" (1976); 
"File de acatist" (1981); Anamneze" (1984); "Imn 
Eminescului în nouăsprezece cânturi" (1992); 
"Poezie religioasă românească modernă" (1992). La 
acestea se adaugă volumele de proz ă şi de eseuri : 
"Greul Pământului" (1982), "Rotonda plopilor aprinşi" 

 

(1983), albumul "Cerurile Oltului" (1990), "Amintirile 
peregrinului Apter" (1991), romanul exotic "Străinii din 
Kipukua" (1979) şi multe altele. 
 

- Preşedinte de onoare al Fundaţiei "Nicolae 
Steinhard" (1993); 

- Membru de onoare al Senatului Universităţii de 
Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-
Napoca (1993); 

- Premiul special pentru volumul "Din spumele 
mării", la Salonul de carte din Oradea (1995); 

- Senator de onoare şi membru al Marelui Senat 
al Universităţii Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (1996); 

- Premiul "Cartea anului", pentru volumul "Din 
spumele mării", la Salonul naţional de carte din Cluj-
Napoca (1996); 

- Marele Premiu pentru poezie al Festivalului 
internaţional de poezie "Lucian Blaga", Cluj-Napoca 
(mai 1999); 

- Diploma şi medalia Academiei de Artă, Cultură 
şi Istorie din Brazilia (mai 2000); 

- De la Preşedinţia României, Medalia 
Comemorativă "150 de ani de la naşterea lui "Mihai 
Eminescu" şi Ordinul Naţional "Pentru Merit" în grad 
de Mare Cruce (2000); 

- Premiul pentru Opera Omnia, al Uniunii 
Scriitorilor, filiala Cluj (martie 2001) ş.a. 
 

De asemenea, IPS Bartolomeu  i-au fost 
decernate titlurile de Doctor Honoris Causa  al 
Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (1 iunie 
2001), al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu 
Haţieganu" din Cluj-Napoca (7 iulie 2001); "Cetăţean 
de onoare" al municipiului Cluj-Napoca (25 ianuarie 
1996); "Cetăţean de onoare " al municipiului Bistriţa 
(martie 2001). "Cetăţean de onoare" al municipiului 
Dej; Cetăţean de Onoare al comunei Vad /2005. 

Pentru activitatea sa ecleziastică a fost distins 
cu: Crucea Patriarhală - Bucureşti, Ordinul Sfântului 
Mormânt al Patriarhiei Ierusalimului, Ordinul Sfinţilor
Apostoli Petru şi Pavel al Patriarhiei Antiohiei. 

Începând cu data de 22 noiembrie 2010 este 
Membru de Onoare al Academiei Române. 
 

Lăsând tristeţea ce ne cuprinde, să ne rugăm cu 
toţii ca plecarea la Dumnezeu a părintelui Anania să 
reprezinte unirea noastră cu Lumina Dumnezeirii şi 
lucrarea începută să contuinuie prin noi. 

Istoria urcă pe treptele cele mai înalte, glasul 
ferm şi curajos şi însetat întru apărarea ortodoxiei a 
celui mai important ierarh ortodox mărturisitor al jertfei 
preoţimii romane ortodoxe în închisorile comuniste.  

Vocea de aur a mitropolitului Anania nu a 
putut fi amu ţită de ororile comuniste, de prigoana 
şi compro- misurile care îmbibau sufletele oricui. 
A amu ţit în schimb când Dumnezeu a trimis 
“Îngerii Lumino şi ai Veşniciei” s ă-l aduc ă lângă 
El. Chiar şi Dumnezeu în Puternicia Lui are nevoie 
de „Stâlpi de Foc Valoro şi şi Smeri ţi”, ca părintele 
ANANIA. 

� 
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Ionu ţ IANCU 
 

Omul - prezenţă statornică pe acest pământ  
ce ţine să arate tuturor că există! 

 

Nu doar natura se va face simţită în această fortă-
reaţă a simţurilor, ci mai ales lumina, gândul şi zâmbetul, 
ce se vor a fi percepute în viaţa omului prin flori, frunze şi 
copaci. Dintotdeauna copacul a fost un simbol al forţei, al 
puterii şi al înţelepciunii, al fertilităţii şi al vieţii, însă 
astăzi, el desemnează tot ceea ce exista, măsoară timpul 
în poezie şi mai presus de toate, mută omul în infinit. 

Cine se apleacă asupra artei poetice (Autoportret) la 
poeta Maria Tirenescu  va constata un suflet ce refuză 
să îmbătrânească, o fiinţă  ce doreşte să devină tânără 
prin amintire, un suflet cald unde tristeţea nu-şi găseşte 
locul întrucât o floare, o frunză sau un sunet, va poposi 
mereu lângă cel părăsit. Tema poemelor ar putea fi omul 
singur în mijlocul lumii, o temă ce deschide diverse 
dimensiuni ale interpretării, de la nuanţa filosofică până la 
cea ştiinţifică, ştiut fiind faptul că matematica (ştiinţa) a 
mers întotdeauna la pas cu filosofia (marii matematicieni
fiind renumiţi în filosofie). 

Această prezenţă permanentă se face simţită 
întotdeauna discret, fie ca muză lângă cel ce scrie, fie ca 
receptor al mesajului. Lumina, ca şi la Blaga, este cea 
care revelează taina, misterul. În momentele de cumpă-
nă, ea rămâne semnul suprem al legământului, al neuită-
rii; astfel, între cei doi îndrăgostiţi certaţi, separaţi, apare 
curcubeul ca punte de suflet, pod peste mizeriile inimii. 

Cireşul şi floarea de cireş apar ca imagini arhetipale 
(Cireşul, Sakura - simbol al familiei şi sursa puterii sale) 
ale dorului („Primăvara, dorul are culoarea florilor de ci-
reş”) ale apusului de soare sau ale permanenţei: „Din ci-
reş cade o frunză galbenă. O iau şi citesc: te mai gân-
deşti la mine?”. Anotimpul primăverii este propice comu-
nicării, un dialog suprem ce nu poate fi înţeles decât de 
limbajul florilor (trimiterea spre fragilitate şi frumuseţe, 
spre gingăşie şi puritate este netă): „Gândurile mele, 
mângâiate de petale de cais, ţi le trimit să-ţi ţină de urât”. 
Chemarea este adresată cu trimitere spre bucuria în 
armonia naturii „Vino să vezi spectacolul primăverii!”, 
unde doar vântul aduce schimbarea. Personificarea sa 
este atât de evidentă încât în acest volum vântul devine 
personaj. El „piaptănă pletele câmpiei” sau dansează în 
pom până când frunzele cântă. 

Comunicarea şi nevoia de comunicare devin  proble-
me acute. Poeziile dezvoltă un monolog ce deschide por-
ţile spre un univers al luminii. Aceste poeme pot fi supra-
puse tablourilor pictate de Monet. Natura nu-i  înfrumuse-
ţată, ci transfigurată, apare peste tot triumful luminii în-
drăgostite de pământ. Când distanţa dintre oameni 
(purtători de lumină) devine de nesuportat, nici ochiul nu 
mai percepe lumina („Cum să-ţi scriu când prin ochii mei 
trec nori?”) rămânând în urma doar lacrima, „Lacrima de 
cireş”. Dar „Vântul a adus / o frunză palidă: / primul semn 
de la tine”… 
        Scăpând de această înspăimântătoare dimensiune 
a nemărginirii - singurătatea - Maria Tirenescu  devine 
poeta ce aduce în faţa auditoriului un coş cu flori de bu-
curie ce se lasă purtat peste tot. Unii admiră, alţii 
invidiază, vorbesc, însă cititorii iubitori de frumos se 
apleacă asupra textului sorbind mireasma poeziilor sale: 
„Când vreau să-ţi vorbesc închid ochii”… 

 

Maria TIRENESCU 
 

Supărarea 
 

Câteva afişe anunţau un spectacol în care 
urma să cânte Doina Badea. Era vacanţă şi nu se 
punea problema să-l pierd.  

Înainte de a începe spectacolul, mă apropii de 
scenă. Aştept să se aşeze spectatorii. „Dacă rămân 
locuri neocupate, mă aşez unde e liber. Dacă vine 
lume multă, am un loc în care mă postez: lângă 
stâlpul care susţine balconul”. De data aceasta, au 
venit toţi cei care aveau invitaţii sau bilete. Câţiva 
spectatori primiţi în sală peste numărul de locuri îşi 
aduc scaune din sala de repetiţii. Eu rămân în 
picioare. Mă simt bine. În deschiderea spectacolului 
cântă o tânără pe care nu am mai auzit-o. Îmi place 
cântecul ei. În pauză merg în biroul instructorilor şi
cer caiet şi pix. Înarmată cu ele, mă apropii de 
domnul Mihăescu. 

- Ce credeţi, Bianca Ionescu o să vrea să-mi 
dicteze cuvintele la cântecul pe care l-a cântat? 

- Vino cu mine! 
Domnul Mihăescu vorbeşte cu artista şi îmi 

face semn să mă apropii. 
- Domnul instructor mi-a spus că vrei să 

vorbeşti cu mine… 
- Da. Vreau să vă rog să îmi dictaţi cuvintele 

cântecului pe care l-aţi interpretat… 
- Bine. Scrie! 
Din când în când, Bianca se uită la mine. Eu 

mă uit la ea şi aprob din priviri. 
 

„Ca tine nu e nimeni, nu-i nimeni pe lume. 
Eu cred numai în tine şi-n dragostea ta. 
Cuvintele ce-mi spui ştiu că-s adevărate. 
Inima ta nu minte şi simt că iubeşte. 
 

Glasul, privirea ta nu se pot uita 
Şi nici prima îmbrăţişare, primul sărut 
De-acuma totul, totul îmi va spune-aşa:  
Ca tine nu e nimeni, nu-i nimeni pe lume…” 

 

Când termin de scris, îi mulţumesc. Bianca 
zâmbeşte. E fericită că a putut să-i facă o bucurie 
unei adolescente. Nu i se întâmplă prea des să 
vorbească cu spectatorii. De obicei, trece neob-
servată, mai ales că e la începutul carierei.   

A doua zi merg să-l caut pe tata. Asist, 
involuntar, la o discuţie. 

- Să vedeţi, domnule director, ce nervoasă era 
Doina Badea! Zicea: „Cum e posibil? Să meargă la 
necunoscuta aia şi să nu vină la mine să îmi ceară 
un autograf?” 

Nu mă pot abţine:  
- Eu am vorbit cu Bianca Ionescu. Nu am 

îndrăznit să vorbesc cu Doina Badea. Şi nici cu 
Bianca nu aş fi îndrăznit să vorbesc fără ajutorul 
domnului Mihăescu. Cum era să merg la Doina 
Badea fără un buchet de flori? Nu ştiam că se va 
enerva atât de tare. N-are decât să îi treacă! 

Nu mai puteam repara gestul, dar am văzut 
cum reacţionează vedetele. 

� 
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Tănase CARA ŞCA 

      
Nedumerire 
 

- Iubitule, ce faci, ce meditezi? 
Îl întrebă soţia curioasă  
Pe soţul său. - Păi, ce să fac, nu vezi? 
Nimic, răspunse soţul. Ce îţi pasă? 
 

- Păi, cum nimic? De-o oră studiezi 
Certificatul de căsătorie 
Pe feţele amândouă-l cercetezi 
De parcă ce conţine nu se ştie! 
 

- Da, recunosc, de-o oră scotocesc 
Dar nu găsesc, şi asta mă cam miră,  
Cred că e incomplet şi nu greşesc 
N-are trecută data când expiră! 
 
 

Fără taxă 
 

În faţa unei facultăţi, 
Cu un viţel în funie 
Stătea un cetăţean posac 
Într-un sfârşit de iunie. 
 

Pe lângă el, un trecător 
Ce nu părea deloc grăbit 
Se-opri în loc şi întrebă 
Privind la cuplul insolit: 
 

- Ce e cu dobitocul, bade? 
- E un nevinovat viţel, 
Răspunse omul, şi să ştii 
Că dobitocul, nu e el! 
 

Feciorul meu, e dobitocul 
Că m-a adus aici cu sila, 
El dă acum admiterea 
Iară ce vezi, este doar pila! 
 
 

Surplus de lenjerie 
 

- Nu-ţi mai pune sutienul 
Şi-aşa n-ai ce pune-n el, 
Spuse soţul soaţei sale, 
Că ţâţe nu ai de fel! 
 

Săgetându-l cu privirea 
Soaţa-i spuse ca-ntre soţi: 
- Păi, te-ntreb şi eu, bărbate, 
Tu de ce-ţi mai pui chiloţi?  
 
 

Aparenţe 
 

Mirel se spovedeşte  
Unui amic de-al său: 
- Nevasta mă iubeşte, 
Mi-a demonstrat-o, zău! 
 

Nu este zi pierdută 
Seara când vin, fireşte 
Nevasta mă sărută 
Pe frunte părinteşte. 

 
- Te cam înşeli, amice, 
Ţi-o spune Stan Păţitul, 
Te cercetează-aş zice 
Şi-o ia cu… mirositul. 
 
 

De adio! 
 

După ce judecătorul pronununţă divorţu’, îndată 
Foştii soţi, ieşiră sobri din sala de judecată. 
Ea, privind străin la omul ce până atunci îi fuse 
Soţ, în fapte şi în acte, cu reproş în glas îi spuse: 
- De-o să vânturi toată lumea, de-o să caţi până albeşti 
O femeie-aşa ca mine sigur, n-o să mai găseşti! 
Fostul, o privi retoric şi mişcând din cap precaut 
Spuse: - Eu una ca tine, sigur… nu o să mai caut! 
 
 

Perspirantă 
 

Tramvaiul trăncănea pe şine 
Cărând mereu, ca şi acum 
Vagoanele-i aglomerate 
Mereu, mereu pe-acelaşi drum. 
 

O doamnă prinsă în strânsoare 
Să se elibereze-un pic 
Dorind la prima să coboare, 
Văzu în faţă-i un pitic. 
 

Piticul, ridicat pe vârfuri, 
Privea cu ochiul curios 
În sus la doamnă şi îi spuse: 
- Stimată doamnă, vă daţi jos? 
 

- Sigur că da, răspunse doamna 
Mă dau, de ce eşti curios? 
- Cu ce? O întrebă piticul, 
Că mirosiţi tare frumos!  
 
 

Trei, Doamne, şi toţi trei 
 

Parafrazându-l pe George Coşbuc 
Am să vă spun povestrea unui tată 
Ce trei copii avea, dar singuri cuc, 
Neînsuraţi deci, doi băieţi şi-o fată. 
 

Şi într-o zi, cel mare zis Andrei, 
Cu vocea joasă şi privirea vidă 
Îi spuse tatei:-Dă-mi trei mii de lei 
Că am lăsat-o pe una gravidă. 
 

A doua zi şi cel mai mic, Ticuţă 
Veni şi spuse:-Am făcut-o lată 
Îmi trebuie cinci mii de lei tăicuţă 
Că am lăsat pe una-nsărcinată. 
 

A treia zi află, cum că şi fata 
Rămasă grea, prelung şi greu oftează 
Atunci, cu un suspin spuse şi tata: 
- Ei, în sfârşit, se mai şi încasează! 

    � 
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  Dan Tudor CALOTESCU  
 

Adorm cuvânt 
 

Picteazã clipa 
cu penelul genelor 
rupe desenul 
cu ispita mâinior 
aşeazã buzele 
în formã de inimã 
izvorul tãu 
luminã împletitã 
seceta mea 
risipind nisipul 
clepsidra iubirii 
nemãsuratã 
adorm cuvânt 
visându-ţi visul! 

 
Miracol 

 

În noaptea 
iubirii 
refuz sã mai spun 
cele douã cuvinte 
clişeu 
declaraţie universalã 
sentinţa inimii… 
 

în noaptea iubirii 
mã învãlui în lumina ta 
orbit 
mut 
fãrã declaraţii 
doar cu inima deschisã 
cãutând miracolul 
buzelor tale 
nerostite! 
 
Primăvară 
 

Mi-e primãvarã 
atât de verde 
ca un fluture 
ca o floare de cireş 
albastrã 
un cer 
desenat în ocean... 
 

îmi e aşa primãvarã 
ca o privighetoare 
şi dansez 
cu zefirul 
un zbor de pãpãdie! 

 

 

Prietenului meu, adultul 
 

Sunt vinovat 
cã inima mea a rãmas 
copilã... 
sunt aşa de vinovat 
încât nu vreau 
sã fiu adult... 
îmi e aşa drag 
sã privesc iubirea 
cu mintea copilului 
încât aştept o mângâiere 
pe creştetul capului 
drept rãspuns! 
 

Dacã 
iubirea mea e copilã 
aş vrea sã nu creascã 
niciodatã! 
 
Dor 
 

Pãmântul 
pe care tãlpile se sprijinã 
albastrul în care stau stelele 
agãţate 
şi unde locuieşte speranţa 
rãsãritul promis 
luna dăruitã 
rotundul din piept 
cuvintele îmbrãcate 
de infinitul gândului 
marea trecutã prin ochi 
nu sunt altceva 
decât dor de mamã! 
 
Matematica iubirii 
 

Împart infinitul la doi 
nu pierd nimic 
nu câştig nimic 
mã aleg cu întregul... 
 

o matematicã ciudată 
o matematicã a iubirii! 
 
Echilibru 
 

Luminã, 
în jurul tãu gravitez 
ca un electron 
avid de echilibru! 
 
Ascult 
 

Mi-am întins timpanele 
pe cristalul minţit al ferestrei 
spre a-ţi asculta inima... 
 

ce muzicã 
îmi acoperã ochii 
visãtori! 

� 



Boema  Boema  Boema  Boema  2222/2011/2011/2011/2011    29292929    

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Lansare de carte la Tecuci 
 
Casa de Cultură din Tecuci, condusă de 

generosul şi pasionatul ei director Viorel Burlacu, a 
oferit vineri, 14 ianuarie 2011, alături de alte eveni-
mente culturale, şi o lansare de carte a scriitorului 
gălăţean Petre Rău. Practic, au fost prezentate 
publicului ultimele două cărţi din creaţia sa literară:
prima, “Ultima noapte cu Bernoulli ”, volum de 
poezii subintitulat “cyberpoeme”, apărut în primăvara 
lui 2010 la editura Nouă din Bucureşti, iar cea de-a 
doua, “Insomniac 1001 ”, o carte de panseuri 
apărută în ultimele zile ale anului 2010 la editura 
InfoRapArt din Galaţi.  

 

 
 

Poetul tecucean Dionisie Duma care a şi 
prezidat acest eveniment a făcut o elegantă prezen-
tare cărţii de poezie ”Ultima noapte cu Bernoulli”. 
Aşa încât, în urma emoţionantului său discurs, care 
a anunţat printre altele şi despre faptul că poetul 
Petre Rău i-ar fi mărturisit intenţia sa de a nu mai 
scrie versuri, acesta din urmă a fost nevoit să 
intervină pentru a da unele lămuriri despre cele 
dezvăluite. 

Astfel, Petre Rău şi-a recunoscut intenţia de 
a nu mai include poezia în creaţia sa viitoare, 
argumentând totul, cu sinceritate - mărturiseşte 
domnia sa, prin dificultatea producerii unei astfel de 
stări de creaţie, aşa cum se petrece ea în cazul său, 
prin faptul că ”daimonul” poeziei se abate mai rar 
asupra-i în bântuirea sa artistică, dar şi prin aceea că 
este mai tentat de alte structuri artistice, precum 
proza, eseul sau critica literară. Cu toate acestea, 
ultimul său poem, singurul pe care l-a mai scris 
poetul în ultimul an, intitulat “Să vină la mine toiagul”, 
a fost lecturat în premieră cu acest prilej. 

 
Publicul prezent la manifestaţie a mai aflat 

că scriitorul, matematicianul şi filozoful Petre Rău 
scrie cărţi de aforisme, romane, eseuri, poezie, chiar 
şi umor, dar publică şi articole şi studii ştiinţifice din 
domeniul matematicii şi informaticii. În poezie, 
Dionisie Duma îl receptează ca pe un poet meditativ, 
metafizic şi modern, caracterizându-l drept un 
“scriitor tecucean care a fost răpit de gălăţeni”. A dat 
citire unor poeme selectate din ultimul său volum de 
versuri, dar şi gânduri din cartea de aforisme. Petre 
 Rău, om modest, dar înzestrat din plin cu har şi 
talent, a conchis acelaşi Dionisie Duma. 
 

 
 

Prezentând în continuare numerosului 
auditoriu şi faptul că scriitorul Petre Rău este legat 
sentimental de arealul geografic al Tecuciului, fiind 
născut în comuna limitrofă Nicoreşti, urmând liceul 
teoretic din Tecuci (actualul “Spiru Haret”), fiind în 
acea perioadă când a şi debutat literar membru al 
cenaclului “Calistrat Hogaş”, Dionisie Duma a amintit 
în discursul său şi despre o carte mai veche a 
acestuia, un volum de eseuri literare intitulat 
“Oglinda lui Eminescu”, căruia i-a făcut o savuroară 
prezentare, citind pagini dedicate luceafărului 
poeziei româneşti, la care ne raportăm nu doar la 
nivel de creaţie, ci mai ales ca simbol al suferinţei, al 
jertfei în “Catedrala Cuvintelor”, cum a menţionat 
domnia sa. O carte evocatoare, un scut în faţa 
denigratorilor. 

 

 
 

(continuare în pag. 30)
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(urmare din pag. 29) 
 

De altfel, Petre Rău însuşi a prezentat auditoriului, 
în premieră, un scurt eseu intitulat “A fost, este şi va 
fi Eminescu”, care a electrizat asistenţa prin 
virurenţa dar şi vigurozitatea şi rigoarea discursului 
care combătea dur pe toţi denigratorii poetului 
neamului. 

 

 
 
Evenimentul cultural a prilejuit, alături de 

anticipata sărbătorire a Zilei Culturii Naţionale, de 
aniversarea naşterii poetului unic al neamului 
românesc - Mihai Eminescu şi de lansarea cărţilor
scriitorului Petre Rău, şi vizionarea unui film dedicat 
lui Eminescu sub semnătura lui Constantin Velicu. 
Nu au lipsit poezia, muzica şi dansurile, dar şi 
producerea scenică într-un frumos recital poetic a 
scriitorului Costică Oancă din Corod, a membrilor 
cenaclului literar “Calistrat Hogaş” condus de poetul 
Dionisie Duma, a copiilor de la şcolile şi liceele 
locale, a grupului “Angelli” condus de prof. Mircea 
Călianu ş.a. 

 

 
 
Sărbătoarea lansării de carte a continuat 

apoi la Liceul “Spiru Haret”, unde a fost invitat 
scriitorul Petre Rău. Evenimentul s-a desfăşurat în  
 

 
sala bibliotecii liceului, o clădire anexă a instituţiei 
care nu exista la începutul anilor 70, pe când 
scriitorul de azi era elev al acestei instituţii de 
învăţământ. 
 

 
Aici, poetul Dionisie Duma a prezentat din 

nou oaspetele şi cărţile sale, iar profesoara de 
limba română a liceului, Mariana Chiriţă, fostă 
colegă de promoţie cu Petre Rău, împreună cu alţi 
profesori şi elevi ai şcolii - cei mai mulţi dintre ei 
iubitori ai literaturii - au avut parte apoi de o 
discuţie amplă, deschisă, un dialog detaliat cu 
invitatul de onoare despre condiţia şi starea de azi 
ale scriitorului şi scrierilor sale, despre creaţia 
literară în general, dar şi despre amintiri, 
mărturisiri, dezvăluiri etc., toate acestea întreţi-
nând mai bine de două ceasuri un ambient plăcut. 
 

 
Pe total, ziua de 14 ianuarie a înglobat la 

Tecuci un eveniment cultural complet, care a 
revărsat pe deplin bucurii estetice. 

 
 

A consemnat Antoaneta DOBREANU

� 
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