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Cristian Gabriel Moraru 

Invitație la altruism 

ă faci bine dezinteresat este 
expresia la auzul căreia mai toți 
ipochimenii din ziua de azi 

strâmbă din nas. „Ce vorbă e asta? Cum să 
ajut pe cineva fără să trag niciun folos?” sau 
„Bine, bine, te ajut, dar mie ce îmi iese la 
afacere, prietene?” sunt reacțiile cele mai des 
întâlnite la contemporani.  

Sunt de părere că în societatea 
noastră secularizată, care și-a pierdut în chip 
tragic busola morală, este nevoie de 
întoarcerea la dreapta credință și de 
redobândirea acelui set de valori pe care 
creștinismul l-a propus acum două mii de 
ani, producând schimbarea la față a omenirii.  

Acum mai mult decât oricând, trebuie 
să dăm dovadă că în noi, oamenii, mai există 
o fărâmă de bunătate, că sufletele noastre,
primite în dar de la Sfântul Duh, pot să fie în
continuare oglinzile în care Dumnezeu să se
poată privi zilnic în toată splendoarea slavei
Sale.

Poate sună desuet, dar ce poate fi mai 
frumos decât să trăiești o viață întru și pentru 
Dumnezeu? Ce poate fi mai frumos decât să 
prețuiești viața și sănătatea ca daruri ale lui 
Dumnezeu pentru tine? Ce poate fi mai 
frumos decât să fii cinstit cu semenii tăi și să 
te poți privi cu ei în ochi fără să te rușinezi?   

Ce poate fi mai frumos decât să-ți 
cinstești părinții ca să poți trăi mulți ani și în 

chip plăcut înaintea lui Dumnezeu? Ce poate 
fi mai frumos decât să culegi roadele muncii 
tale fără să râvnești la bunurile altuia? Ce 
poate fi mai frumos decât să-ți iubești 
aproapele ca pe tine însuți așa cum ne-a 
îndemnat Mântuitorul nostru Iisus Hristos? 

Ori, noi, oamenii, de mii de ani hulim 
numele Domnului PreaÎnalt, ne ucidem și ne 
sfâșiem între noi, persecutăm și încercăm să 
distrugem familia creștină prin mijloace care 
mai de care mai perverse, ducem războaie, 
mințim, furăm, fornicăm, nu avem disciplina 
muncii, nu avem respect pentru munca 
cinstită și pentru meritele semenilor și mai 
ales nu sărim niciodată în ajutorul celor de 
lângă noi atunci când sunt la ananghie. 

Ori toate aceste lucruri făcute în urma 
pervertirii naturii noastre nu fac altceva decât 
să producă disoluția societății, să conducă la 
efecte nedorite precum învrăjbirea oameni-
lor, la triumful răului, chiar dacă temporar, 
pe acest pământ.  

Dacă ne uităm numai la ultimele 
două secole din istoria omenirii, mai precis 
de la Revoluția franceză încoace, observăm 
crasa obnubilare a spiritului public (mai ales 
în Occidentul care a proclamat moartea lui 
Dumnezeu), exacerbarea luptei împotriva 
valorilor creștine și persecutarea creștinilor.  

Să ne gândim doar la secolul al 
XX-lea care a produs două ideologii politice,

fascismul și comunismul, care au fost practic 
mâna dreaptă și mâna stângă a Anticristului, 
producând două războaie mondiale care au 
adus atâta suferință și moarte, respectiv 
regimuri dictatoriale care au avut drept scop 
suprem anularea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale individului, încercând să-l 
depersonalizeze...  

Mitul omului nou despre care s-a 
făcut atâta vâlvă în secolul trecut traducea în 
fapt  nevoia de a-l reeduca pe om după 
chipul și asemănarea ideologiei de partid, de 
a-l transforma pe om într-o marionetă pe care
să o joace il puparo în fel și chip, după bunul
său plac.

Așadar, fără responsabilitate și 
implicarea în viața cetății, riscăm să ne 
trezim striviți de tăvălugul istoriei. E timpul 
să luăm atitudine față de toate erorile și 
ororile din lumea în care trăim, să ne 
salvgardăm chipul moral și natura divină din 
noi! Și, mai presus de toate, într-o lume în 
care răul proliferează, fiți buni, fiți altruiști, 
căci nu vă costă nimic! Vorba ceea din 
bătrâni: De omul bun și de vreme bună nu te 
mai saturi!  

Și țineți minte: ortodoxia, adică 
dreapta credință, este moartă fără ortopraxie, 
adică fără săvârșirea de fapte bune! 

Dumnezeu să ne binecuvânteze 
și să ne ocrotească pe toți!  

Daniela Achim Harabagiu 

Te va iubi mai mult... 
Poetului Serghei Esenin și Isadorei Duncan 

Am scrutat Pământul 
 În cele patru zări 
Și, când te-am găsit, dansai! 
Ca un animal de pradă vrăjit, 
Ți-am adulmecat dansul sălbatic, 
Stropind în jurul meu 
Orbirea celor ce mă vor, 
Îngerul meu blond, 
Frumos și blând, 
Îngenuncheat, stârnit, 
Rob alor mele farmece, 
Apriga-mi iubire, 
În tine-am trezit, 
Eu, înrobită ție, demonul meu... 
Nu știam că moartea 
Te va iubi mai mult...  

Tudor Matreșu 

Poemul durerii 
Au murit speranțele în noi,                                    Umbrele morților încep să învie 
A murit tot ce aveam mai  frumos, Ca niște fantome răscolite de vid. 
Ninge cu rușine, ninge cu noroi 
Și parcă destinul ni s-a întors pe dos. Ni se închid  nădejdile în flori de mătrăgună, 

Copiii noștri nu mai au dreptul la milă, 
Copiii își urăsc părinții goi de speranțe, În școli, ei pătrund ca-ntr-o văgăună, 
Pensionarii nu mai au ce pune pe masă, Răscoliți de teamă, de ură și silă. 
Prezentul se îmbracă în peticite hanțe 
Și pleacă șchiopătând, lăcrimând înspre casă.       Undeva, cândva, trăia o Românie, o țară 

În care aveai un drept să trăiești. 
Mai marii noștri ne pun botnițe-n bot, Tinerii noștri nu plecau în afară, 
Ne închid în case ca pe robii rușinii Aveau locuri de muncă acasă, firești. 
Și plouă cu dureri și plouă peste tot 
De ne plâng de milă până și câinii. Suntem închiși într-un blestem, într-o hrubă, 

Nu mai avem căi de ieșire, cețos labirint. 
Iartă-mă, tată, amintirea ta e străvezie, Pe trupul destinului suntem ca o bubă 
În mormintele voastre miroase-a Covid, Infectată cu viruși de minciuni hohotind.

„În fond, cultura este sau ar trebui să fie o anumită formă de a iubi lumea și de a spera.” 
        (Octavian Paler) 
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Expoziție de Arheologie la Muzeul Județean Teleorman 

n data de 23 decembrie 2020, a fost inaugurată expoziția „Cercetări arheologice în județul Teleorman – decada 2011-2020”, 
găzduită de Muzeul Județean Teleorman. Cei interesați o pot vizita până în iunie 2021. Felicitări pentru această inițiativă 
organizatorilor, care mențin trează atenția publicului larg pentru trecutul județului nostru. Sine historia, homo caecus est! (Argus) 

Florin Anghel Vedeanu 

CU TOATĂ INTERDICȚIA, ÎNTIND MÂNA CĂTRE UN PRIETEN 
Bătrâne, 

Cu inima obosită, constat că ne desparte un trecut și, poate, un viitor întreg... 
Pentru a lămuri lucrurile, „Te rog să mai trăiești puțin”! 

ărțile lui Mircea Constan-
tinescu au pentru mine ceva 
aparte. Sunt cărți de prieten. 

Ele țin timpul împachetat, etichetat în titluri, 
cronologic, ducând tăcute pe raft greul 
amintirilor. Simt cum mă cheamă în trecutul, 
frumos, transformat în nostalgie arheologică 
și asta mă face normal. Nenumăratele 
fotografii împreună și cu familiile, pe care, 
cu ochelarii pe nas, le etalez din când în 
când, mă fac să uit în ce an suntem și rămân, 
visător, conectat la o tinerețe fără bătrânețe, 
după care mă întâlnesc fața în față cu oglinda 
și... mă întristez! 

Mircea mă privește gânditor de 
alături, de pe coperta unei cărți și, câteodată, 
hâtru, din poze. Plec tăcut prin prezentul arid 
căutând zadarnic acel prieten care, ca un 
nabab, s-a risipit în cuvinte. Luase îndemnul 
străbunicului, stoic, Seneca: dacă tot n-avem 
la dispoziție decât o singură viață, atunci se 
cuvine ca barem să ne-o trăim frumos (sau 
bine, sau drept). Și a trăit-o frumos și drept. 

Cu binele dacă s-ar fi întâlnit aș fi 
știut și eu... Câteodată poza în omul care 
găsise o comoară numai din dorința de a 
dărui și, în precaritatea lui financiară, știa să 
fie generos... A început cu Ciudățenii de 
familie (1968), Cancerul blond (1970), Smog 
(1971) — retrasă din biblioteci și librării —. 

Încă din primul an de studenție, la 
Sociologie, de după Institutul Pedagogic, 
devine membru al Uniunii Scriitorilor, 
publicând articole în diverse reviste 
culturale, dar rămâne concentrat pe romane 
și eseuri, cărți cu o uriașă muncă de 
documentare istorică și socială.  

A absolvit Facultatea de Filosofie, 
Secția Sociologie, așa că, în opera sa de 
Doctor în Sociologie, întâlnim o analiză de 

factură socială din partea unui fin observator 
al trăirilor derulate cu precădere în București, 
oraș, căruia i-a dedicat toată dragostea și i-a 
acordat maxima medalie: neodihna sa, 
materializată în scrieri precum: Cum în 
demult Bucureștii petreceau (1977), Când 
toca la Radu Vodă (1992), După București 
potopul (2002), Români, vă ordon să stați la 
coadă (1997), Își amintea de Casablanca 
(1984) și, desigur, Amurgul Levantinilor, 
vol. I (1978), vol. II (1981), o prodigioasă 
cronică de familie, pe mai multe generații, un 
roman „à la James Joyce”, care ar face 
invidios orice creator. 

Tot în zona romanelor putem 
enumera: Aleargă pentru viața ta (1985), Au 
fost odată ca niciodată (1987), Impozit pe 
viață (1998), Te rog să mai trăiești puțin 
(1998), Stand-by (2002), Spovedanii (2005), 
Cu noi în cârcă, Europa (2012).  

Post-mortem, a apărut Acolo sus, din 
lumea ta, dezleagă-mă de amintiri, un masiv 
volum de povestiri. Romanul, ultim(?), 
putem spune, Banca mărturisirilor, precum 
și File de jurnal, sunt nepublicate. O viață 
măsurată în cuvinte... un creator de lumi care 
nu vor muri niciodată.  

În zona creației non-ficționale, mai 
amintim: Tropăind prin Spațiul Schengen 
(2006), Orașul de la parter (2009), Noaptea 
când toate blondele sunt brunette (2010), 
Ronțăit de viu (2012).  

Dar să nu neglijăm eseurile, un gen 
literar de graniță, pe care scriitorul laborios 
— care a fost, și rămâne, Mircea Constan-
tinescu —, l-a cultivat cu Triumful lui Făt-
Frumos (1979), Vedeta (2001), La început  
fost tăcerea (2006), Accesul liber la raft 
(2008), Catalogul frumoaselor nerușinări 
(2013). 

Bibliografiile acestor eseuri, și nu 
numai, înglobează vârful creațiilor și filoso-
fiilor din toate timpurile și, cu excepția celor 
tehnice, toate domeniile. 

Fiind un vitregit de sortă, fără frați, 
am avut marea șansă de a fi prieten și frate 
cu un Astral, un frate bibliotecă, un frate 
înger-îndrăcit cu apucături omenești!... Un 
frate care, aproape 42 de ani, m-a asigurat că 
nu sunt singurul „alăturea cu drumul” și 
ne-am închinat noi, împreună, amândoi, 
aceleiași zeități dominatoare: Viața! 

Pe 26 ianuarie 2014, la prânz, fiind 
eu pe stradă, viscolul din București ne 
împiedica să ne înțelegem la telefon. I-am 
promis, printre rafalele reci, că  o să-l vizitez 
a doua zi pe la prânz. 

Pe 27 ianuarie 2014, ora 8 dimineața, 
am aflat că vorbisem cu el pentru ultima 
oară... Eternitatea l-a luat în brațe, cu robia 
lui cu tot, de la masa de scris!... 

Ne-am întâlnit la Crematoriu... El 
venise să se facă abur și fum, să încalece pe 
viscolul venit anume pentru a-l plimba, prin 
cer. Era în căutarea unei stele ipotetice, 
bizare, cât o masă de scriitor, dar care să aibă 
o mașină de scris cu litere invizibile pe care
să le pot citi doar eu.

Oameni buni, eu am un prieten în  
cer! Un cer fără garduri, fără Rai și Iad, un 
loc special în care scriitorii își fac de lucru, 
veșnicind. Eternitate ușoară, Prietene! 

P.S.:
...Și cât mi-aș fi dorit să spun: „Te

rog, mai trăiește puțin!” sau „Măi bătrâne, 
vii tu la mine sau vin eu la tine?”. Oricum, 
neapărat, să pui ceva la rece! Vezi că 
telefoanele s-au încurcat în 5 D-uri, adică 
cinci drumuri. Și ce dacă! Noi vorbim pe alte 
coordonate, fără abonamente! 
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Iuliana Pașca 

Datorie 
Am luat o hârtie de copac 
să-mi întind rufele dincolo de pereți, 
altfel aș face avort spontan 
și-ar fi păcat de idei. 

O naștere riscantă 
în zona interzisă din orașul pustiit, 

dar îi sunt datoare Cuvântului 
cu poezie. 

Protest perpetuu 
Jos trendul! 
Până și sintagma „la modă” e depășită 
aparență a aparenței și 
mască a măștii. 

Nu vreau să-mi forțez mâna să scrie 
ceea ce sufletul nu simte, 
să plângă în stihuri 
hoitul împuțit și păpușa înfumurată 
(de la vreo țigară artificială 
cu fumuri de efect iluzoriu) 
sau vreun organ ne...înțeles. 

Prefer să-mi port blugii până se rup 
singuri și siguri 
de colbul mirajelor, 
iar masca 
să-mi fie doar 
oglindă. 

De-a transmutația 
de ce să dau vina pe altul 
când știu că devenirea mi-e  
un interminabil joc de hazard 
în care (con)știința ucide ființa 
natural și necesar 
(ca un nebun care râde 
de esența tragediei) 
pentru a se reinterpreta 
de fiecare dată 
într-o beție de posibilități 
care se învârt în spirală 
până 
nu știu unde 
până  
nu știu când... 

Semne de întrebare 
Pisica zace pe asfalt 
cu mațele întinse în mijlocul drumului 
ca niște mirate semne de întrebare. 
Mașinile trec nepăsătoare peste ele,  
una, două, trei, 
văzându-și de cauciucurile lor scumpe, 
pentru că mașinile nu au suflet(e) înăuntru, 
dacă ar avea, s-ar opri 
să vadă ce-i cu semnele de întrebare… 

Căruțele au suflet!  
Căruța aceea plină cu pănuși 

s-a oprit,
iar sufletul său răspunde deja
semnelor de întrebare.

Căderea 
Urlete isterice îmi răsună în minte, 
mă străpunge trecutul ca o fecioară de fier, 
se zbate scrâșnind între tâmple 
durerea în convulsii. 

Încerc să adorm, dar spaima îmi zâmbește 
mefistofelic din măduva oaselor; 
mă cutremur, înnebunesc de frică 
și cad în abis… 

Inconștient,  
mă alătur unor dorințe lugubre 
ca niște bucăți de carne râncedă 
ce se desprind dintr-un embrion nenăscut – 
o neființă fără nume și fără rost.

Demoni invizibili ies din uitare 
și devorează 
cadavrul spiritului 
ca vulturi disperați după sânge 
mă însoțesc în căderea 
în mine. 

Ciob de lumină 
Picătura chinezească  
a umplut paharul creației. 
Tremură existența în cercuri 
închise în alte cercuri 
închise în oameni. 

Visez la o plimbare nocturnă 
printre lumânări eterne 
în afara universului din cercul 
pe care-l ținea în mână  
copilul ce voi fi. 

Ascut mintea cu un ciob de lumină 
ca să rup arcul în flăcări, 
să ies din cercuri, 
și să țin iar universul în mână. 

Devenire 
Mă țin de tine ca un copac de pământ 
înfigând tot mai adânc rădăcini curioase 
așa cum ține un bebeluș degetul mamei – 
cinci sfere cu care mă agăț de rai. 

Mă uit în ochiul tău 
— o gaură neagră în care se văd mugurii 
creației. 

Eu, ce am devenit? 

Cândva te-am înconjurat 
cu sferele dragostei — 
cinci lipitori însetate de cunoaștere. 

Știu, 
sunt degetul tău mic 
în jurul căruia se învârte conștiința. 

Übermensch 
S-a izolat pe munte într-un templu
unde lumina nu creează umbre
și răutatea nu pătrunde printre crăpături.

Zidurile înălțate în calea fericirii se 
prăbușesc 
în fața sufletului debarasat de povara cămilei 
și 
cad formând un covor de liniște în marea 
vanitate. 

Soarele iluminează arcuirile frunții, 
descleștează dinții și umple pustiul din 
templu 
cu zorii deșteptării. 

Zarathustra îmbracă rochia învăluită în șerpi, 
încalecă vulturul izbăvirii 
și coboară, iar, printre oameni. 

Sihastru 
De izolare am aflat din patimile lui Goma. 
După ce citeam toată ziua, 
noaptea îi povesteam fratelui meu, 
cu satisfacția călăului, că  
nimeni nu poate supraviețui izolării 
dacă nu crede în Dumnezeu, 
așadar, noi doi trebuia să credem, 
în caz de izolare. 

I-am zis și de înțelegerea că,
dacă trece noaptea cu bine, El sigur există,
iar eu, o să mă rog în fiecare seară.
A trecut noaptea și eu am crezut atunci,
dar, cu timpul, am uitat să mă rog;
apoi,
am uitat să mai cred,
iar, mai târziu, am uitat de Goma,
de izolare și de noaptea aceea înfricoșătoare;
aveam treburi mai importante de făcut...
Am schimbat icoanele cu postere cu formații
rock
și am început să iubesc fear of the dark,
m-am bucurat de libertate
ca primul înger căzut,
dar tot mă temeam de izolare,
până când
m-am întors în celulă și
l-am regăsit pe Dumnezeu
în mine.

Gravitație spirituală 
O simbioză obscură de gânduri 
rătăcite printre sinapse de aștri 
cere să-mi îngropați și sufletul 
atunci când voi muri. 
Trecându-i prin pielea aspră, 
voi cuprinde inima fierbinte 
ca o mamă îndoliată. 
Din adâncul încă neîntinat 
sufletele noastre unite 
vor naște oameni strălucitori. 
Abia atunci va dăinui lumina, 
venind dinăuntru. 
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Daniel Luca 

Poemul ce uneşte singurătăţile 
oezia din volumul Umbra mea 
urcă pe scenă de Any 
Drăgoianu (Editura Neuma, 

Cluj-Napoca, 2021) este despre viață, o viață 
a oricăruia dintre noi, cu lumini și umbre, 
care se zbate între resemnare și luptă, între 
fericire și suferință, între speranță și 
deznădejde. 

Cu pași când înainte, când înapoi, 
omul trebuie întotdeauna să fie pregătit să fie 
izbit cu forță de viață în piept, existând 
lucruri și situații ce nu pot fi schimbate 
[„umbra mea/ albă ca o statuie/ se clatină 
spre stânga/ unde Ana și Manole încearcă un 
dialog/ (…)/ brusc umbra mea se retrage/ 
înțelegând neputința schimbărilor istorice” 
— Umbra mea urcă pe scenă] și altele care 
pot fi îndreptate, lupta, indiferent de rezul-
tatul ei, aducând satisfacția de a înfrunta 
destinul, de a nu lua totul de-a gata, fără 
nicio împotrivire [„am tras după mine tone 
de nesiguranță/ am urlat în plină stradă/ (…)/ 
nici unui război nu m-am sustras/ (…)/ am 
urcat într-un tren și am luptat/ cu moartea/ cu 
reîncarnările/ (…)/ m-am înecat în singură-
tate și deznădejde/ însă am revenit” 
— Supraviețuitoarea]. 

Este dificil, totuși, de luptat atunci 
când realitatea nu corespunde cu imaginea 

creată („suntem două iluzii/ care și-au cum-
părat umbrele/ de Black Friday” — Promo-
țională), și pe deasupra e și cruntă, dar 
tocmai de aceea ancora trebuie înfiptă exact 
aici („la mine/ răsăritul are un program 
precis/ pentru că mi-am dat seama/ 
ancorările în realitate sunt utile” — Despăr-
țirea de mituri). 

Chiar și inima trebuie despărțită în 
două, o parte să rămână visătoare, iar cealaltă 
lucidă, pentru a putea preîntâmpina pericolul, 
pentru a conștientiza care este adevărul 
dintr-o relație de dragoste („Mai am o 
jumătate de inimă// neatinsă de focul 
iluziilor/ am păstrat-o/ pentru momentele de 
luciditate”). 

Descoperirea singurătății în doi este 
dureroasă, dar preferabilă amăgirii unei 
conviețuiri doar de dragul de a fi împreună, 
fără nici un orizont, ca doi străini, dincolo de 
sentimentele investite („dintr-un suflet/ 
cucerit cu ani în urmă/ recunosc/ ești doar un 
străin/ și atât/ unul de care nu mă pot bucura/ 
nici întrista/ un soldat retras în pustietatea 
sufletului” — Ora adevărului). 

Prefăcătoria nu duce la nimic bun, 
doar la frustrare, nesiguranță, neliniște, 
teamă și chiar ură, ascunzând în locuri 
dosnice toată frumusețea interioară („am 

început să fim la fel/ ocupați/ necruțători/ 
vicleni/ înveliți în timp ne scuturăm de 
sentimente/ avem pumnale/ și tăiem zilnic 
bucăți de suflete” — Similitudini). 

Prin urmare, este obligatoriu să fie 
trezită conștiința, în caz contrar totul va fi 
distrus, odată pentru totdeauna („unde nu 
mai e conștiință/ dragostea nu încape/ și 
prăbușirea este inevitabilă” — Poem de 
veghe). 

Salvarea poate veni doar de la poem, 
fiind singurul care are harul de a uni două 
singurătăți [„hai să împărțim bucata asta de 
timp/ hrănindu-ne singurătățile/ fără frică sau 
rușine/ (…)/ poate de azi/ tocmai de azi/ de 
la poemul acesta de un roșu aprins/ viața mea 
capătă sens” — Femeia îmbrăcată în poemul 
tău de azi], poeții, prin spiritul lor de 
sacrificiu, aducând renașterea sufletească a 
celor care se află la ananghie („poeții pierd 
totul până la urmă/ înecați în fumul gros al 
neputințelor/ se vor lăsa duși de mână 
orbește/ din nenorocire în nenorocire/ ca 
victimele unui accident stupid/ ce își 
recunosc păcatele/ mizând pe o altă 
răstignire” — Poeții pierd totul până la 
urmă). Pe drumul vieții trebuie să mergi cu 
ochii larg deschiși pentru a putea distinge 
adevărul de minciună, realitatea de iluzie. 

Dumitru Ciocan-Sin 

Clasicismul (II) 

2. Fabulosul Wolfgang Amadeus Mozart, creatorul a 600 de opusuri

Simfonii, concerte, cvartete, sonate, serenade și opere stau dovadă a genialității sale. Ca și
în cazul lui Haydn, Mozart l-a apreciat pe Beethoven, spunând că întreaga lume va vorbi despre 
el. Mozart a avut o viață zbuciumată, cu lipsuri ale existenței. Și cu toate astea, a creat o muzică 
iubită precum Serenada pentru treisprezece instrumente de suflat cu delicată armonie, opere ca 
Nunta lui Figaro, o muzică veselă, spirituală, ca în cuceritoarele opere Don Juan, Flautul 
fermecat etc. Pe lângă arta de o clasică expresie și mare bogăție muzicală, Mozart a creat și unele 
bagatele muzicale pentru persoane cu gusturi modeste. 

3. Sublimul Ludwig van Beethoven, muzicianul egal cu sine însuși

Pe lângă eleganța și rafinamentul înaintașilor lui, el este (după Bernard Shaw) un răzvrătit, 
un zbuciumat, cu o dezordine voită, spirit zeflemist, absolută indiferență triumfătoare față de 
normele celorlalte genuri muzicale ale contemporanilor.  

Beethoven a apărut ca o furtună în valul uriaș al spiritului uman. Spre deosebire de Haydn 
și Mozart, care aveau o educație aleasă, Beethoven era un boem răzvrătit, un om din popor. El 
izbutea compoziții magnifice, expresive și inteligente. Cu tot caracterul lui obscur, în Simfonia a 
IX-a, mai ales în a patra mișcare a simfoniei, a demonstrat cât de mult și-a revărsat dragostea față
de om.

Titanul de la Bonn, creatorul a 9 simfonii, 32 de sonate pentru pian, cea mai celebră fiind 
Sonata lunii, Imperialul, concert pentru pian și orchestră, Concertul Nr. 3 în Re major pentru 
vioară și orchestră, 14 cvartete pentru coarde, este cel mai cântat compozitor al lumii.  

Tot el face trecerea spre genul romantic, genul pragmatic, prin opera Coriolan, inspirată 
din trufașul Coriolan al lui Shakespeare, și chiar prin Simfonia a III-a, Eroica. 

Beethoven avea un curaj extraordinar, sfidându-i pe prințul Esterházy și pe Napoleon. La 
auzul știrii că acesta din urmă s-a proclamat împărat, a schimbat titulatura simfoniei a III-a din 
Napoleniana în Eroica, exclamând: „Atunci erai erou, acum ești un tiran!”. 

Mihai Merticaru 

Sonetul ticăloșilor* 
„…sâmburele lumii e eterna răutate.” 

 (Mihai Eminescu) 

Pecinginea, viermele și minciuna, 
Licheaua care se crede supraom, 
Mai insignifiantă decât un atom, 
Otrăvitoare precum mătrăguna, 

Ne-au năpădit precum larvele un pom, 
Se lăfăiesc și ronțăiesc întruna. 
Ticăloșiile-s una și una 
Și se-nmulțesc în ritm de metronom. 

Mocirlă, gunoaie, pigmei și duhoare, 
Țopârlănie și nimicnicie, 
Cu scârnă, puroi fetid și tumoare 

Ne asaltează care mai de care. 
Țara-i spoliată în cârdășie 
De specialiști în arghirofilie. 
_______________________________ 

* Sonetul este reprodus din volumul
Brâul Afroditei, recent apărut la Editura
Rafet din Râmnicu Sărat.

P 
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Iulian Bitoleanu 

Un hermeneut român de talie europeană 
Adrian Marino1, „personalitate proeminentă a culturii române” (p.5) reprezintă unul din 

cazurile rare de intelectual care a trăit exclusiv din scris, nu din salariu la stat, fapt semnalat cu 
entuziasm de originalul gânditor din Carpați, tradus prompt și asiduu în franceză, germană, încă 
din deceniile ceaușiste. Într-adevăr, fostul asistent al lui G. Călinescu (1944-1947) s-a bucurat de 
aprecieri mai consistente extra muros decât acasă, unde, nu de puține ori, neprietenii, adversarii 
fie l-au ignorat, fie l-au perceput doar prin grila exigenței, a contabilizării de minore 
imperfecțiuni. „Pe scurt, Adrian Marino ne-a oferit o demonstrație de afirmare internațională pe 
cont propriu, în sfidarea istoriei ostile ce i s-a dat.” (p.30). 

Succesul din anii 1970-1980 s-a produs pe fondul unei relaxări ideologice pentru fostul 
disident dejist (p. 26) căruia i s-au permis unele libertăți, inclusiv aceea de voiaj în țări capitaliste, 
iar patriotul de Marino nu a emigrat, ci și-a văzut de construirea „unei cariere internaționale”     
(p. 25) prin opurile sale docte, ce filtrau, sintetizau știința umanistă occidentală. Au rezultat 
„scrieri savante” (p. 21), recompensate cu premiul Herder (1985), demne de coagulat într-un 
domeniu ezoteric, hermeneutica, unde, în genere, „competența specialistului român încetează a 
mai fi eficientă” (ibidem). 

Dincolo de activitatea de critic literar riguros, semnatar, printre altele, al celei mai 
profunde monografii despre un romantic și simbolist poet (Opera lui Alexandru Macedonski, 
1967), o primă latură a personalității lui Adrian Marino ar fi cea de hermeneut, ilustrată prin 
Hermeneutica lui Mircea Eliade (1980), Dicționar de idei literare (vol. 1, 1973), Biografia ideii 
de literatură (vol. 1-7, 1993-2003), Modern, modernism, modernitate (1969). Doctoratul cu 
G. Călinescu, fortificat printr-o specializare de comparatist în Elveția și stagiul de bursier în
Franța, Germania au netezit acest drum cărturăresc și i-au creat un fel de aură ieșeanului stabilit la
Cluj. „Și înainte de 1990, și după, Adrian Marino a fost (…) cel mai vizibil intelectual român în
străinătate.” (p.13).

Perioadei de tip damnat —1949, arestat, apoi deportat în Bărăgan, 1957-1963 —, i-a 
succedat o alta fastă, în care discipolul se va despărți de (modelul) Călinescu și de cutumele 
confraților în a practica istoria și critica literară ori recenziile, optând pentru construcții livrești 
somptuoase, solide, fie și neterminate, într-un ev al „dezghețului” cultural și politic. Gest 
încununat cu succese editoriale, premiate de Academia Română sau de Uniunea Scriitorilor, 
bonus simpatia a multor optzeciști bucureșteni, ieșeni... Ca inițiator de proiecte grandioase, revista 
„Cahiers roumaines d’études littéraires”, cu o circulație uimitoare în spațiul artei autentice și 
venerate din Vest, A. Marino și-a sporit cota de respect și prețuire pe plan extern (p. 30). A-l 
cataloga ba critic literar, ba teoretician al literaturii i se pare lui I. B. Lefter insuficient și propune 
formula de ideolog literar, critic de idei (p. 11). O mostră: Critica ideilor literare. 

O nouă  dimensiune a polivalenței  spirituale a solitarului ardelean (vezi și lucrarea sa, 
Viața unui om singur) ar fi, după Ion Bogdan Lefter, Europa ca proiect liberal, un soi de 
europenism concretizat prin opurile Pentru Europa (1995), Prezențe românești și realități 
europene, jurnal intelectual (1978), Al treilea discurs (cultură, ideologie și politică), 2001, 
Politică și cultură (1996). 

Europenismul înseamnă criticism, mai zice sursa citată, examinarea trecutului și 
filtrarea prezentului (p. 34),cu alte cuvinte, un maiorescianism de mileniul 3, am conchide noi. 
În plus, civismul (p. 35), sinonim cu implicarea socială și politică. Savantul român din urbea lui 
Sextil Pușcariu, D. D. Roșca devenise prin anii ’80 „aproape o instituție el însuși” (p. 35), un 
reper intelectual și moral pentru numeroși succesori ca Mircea Martin, Andrei Corbea, Ștefan 
Borbély, Sorin Antohi etc.  

Ca globe-trotter, văzuse, înțelesese civilizația, arta, cultura din Franța, Germania, Anglia, 
Danemarca, Belgia, Olanda, Portugalia, Luxemburg și se ambiționase a se autodepăși, deziderat 
tălmăcit prin a fi criticul, teoreticianul român cel mai în vogă dincolo... 

Un veritabil ambasador al spiritualității românești care nu și-a renegat deloc obârșia și nu 
a hiperbolizat cosmopolitismul... 

Cum energiile creative nu secaseră nici la 80 de ani, — ne avertizează monografistul —, 
ultimii 5 ani de existență l-au găsit în plin proces cognitiv, înconjurat în camera de la stradă de 
„munți de cărți”, asamblând sutele de fișe lecturale, țintind la noi proiecte de anvergură, în pofida 
senectuții, a vicisitudinilor vârstei, a unor necazuri, probleme cu sănătatea etc... 

Partea ultimă a cărții, „Evocări”, schimbă metoda de lucru, de la sinteze, esențializare la 
depănarea narativă a unei prietenii începute prin 1985, durative, dincolo de distanțele geografice 
București-Cluj ori temporale de câteva decenii, relație bazată pe afinități, seriozitate, încredere și 
optimism între un literat bucureștean bursier la Viena (șansa nefinalizată din motive de dosar, 
respectiv de „lunedist”, de membru al Cenaclului de luni, condus de criticul N. Manolescu, 
precum și de amiciție cu Dorin Tudoran, un indezirabil pentru regimul opresor ceaușist) și un 
enciclopedist din Cluj, deținător de premiu internațional.  

Autorul reconstituie momentul inițial în toată splendoarea emoțională, cu alocuțiunea 
junelui din capitală, cu cele 3 descinderi ale discipolului în fieful lui Marino și retururile 
clujeanului, adeziunea lui la inițiativele mai tânărului coleg, o asociație scriitoricească, ASPRO, 
precum și o revistă, „Observatorul cultural”, până la conversațiile telefonice și încurajările venite 
dinspre faimosul umanist, în acord cu obiectivele șefului de școală doctorală de la București... 

 Pe scurt, o carte vie, despre o personalitate aparte, cu ștaif european, „un autor de 
excepțională valoare.” (p. 68). 

1I. B. Lefter, Adrian Marino: un proiect pentru cultura română. Analize și evocări, Craiova, Ed. Aius, 2006 

Alina Florica 

Ninge 
Ninge peste mine, ninge ca-n povești, 
Mă topesc în faldul umbrelor lumești. 
Și mi-e dor de mâna gândurilor tale, 
Tot altarul nostru strigă în petale. 

Nu mai știu nici ora care să te-aducă, 
Te-ai pierdut în toamna visului-nălucă, 
Mi-este gri în sânge și te-aștept sfioasă, 
Ninge cu iertare din iubirea noastră. 

Suntem două unde ce nu s-au văzut, 
Două cânturi-sfere care au tăcut, 
Mi se face moarte-n gleznele cărunte 
Și-ți adorm privirea-n triste amănunte. 

Te iubesc de-o eră și încă pe-atât, 
Ninge-mă în clipa zborului durut, 
Mi-este teamă iarăși de plecări de humă, 
Vino să petrecem într-un fulg de spumă! 

Tăcere în poeme... 
Țipă gânduri nude de a ta tăcere, 
Iarna-aceasta ninge dalbă mângâiere, 
S-a decis în ceruri Însuși Dumnezeu
Să răsară-n toate visul-curcubeu.

Din absurda cale ce ne-a fost tocmită, 
Brazdele răstoarnă clipa-nțelenită, 
Și se strâng cazarme de absurde fapte, 
Se croiesc stindarde-n slovele curmate. 

Din potopul fulgilor-amețiți de stele, 
Se declamă iarăși un desiș de iele. 
Tremur de lumina-ți ce-o alungi abstract 
Și-ți descânt absența-n plânsul nesecat. 

Strigă-n van luceferi, dezvelind amnare, 
Sângele meu umple din senin, pahare, 
În fărâma vieții mă culegi treptat, 
Prin zăpada nouă îngerii-au săpat. 

Voi pleca devreme dintr-un trup plăpând 
Și-ți voi cerne dorul în poemul blând. 
Tu vei vrea să numeri fluturii de veghe 
Prin săruturi ninse de-ntristări pribege. 

Vei striga prin hăul lumii nevăzut 
Tot altarul-matcă, unde am zăcut 
Și vei ști că-n albul con de vreme 
Orchestrează mâna-mi noi și noi poeme. 

Vis alb 
Strigă sus, pe dealuri, glasuri de copii, 
Se întrec bezmetic săniile vii, 
O poveste pare satul dintr-o carte, 
Iarna preasfințită albul și-l împarte. 

Ninge de trei zile peste-acest ținut, 
Clopoțeii sună a farmec de-nceput, 
Fulgii mari de lapte susură din ceruri, 
Fețe-mbujorate rătăcesc în zboruri. 

Din petale mama-mi face o cunună, 
Moș Crăciun șoptește lumii: „Noapte bună!” 
Numai tata-adună în cărări omăt, 
Cât de cast visează ochii îndărăt! 
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Domniţa  Neaga 

Marian Raicu: Ţara exilului interior 
xilul a fost şi va rămâne mult 
timp una dintre temele 
recurente ale universului 

cultural românesc. Cuvântul „exil”, în sensul 
propriu, indică o ipoteză coercitivă, 
exprimând, la un prim nivel semantic, actul 
alungării unui individ din locul său de 
origine.  

În contextul modern, exilul implică o 
puternică valenţă voluntară. În vreme ce 
exilul, în sensul său clasic, este impus de o 
situaţie, cel de după 1989 este o traumă 
privilegiată. 

Sintagma „exil interior” este utilizată 
frecvent, în contextul revitalizării literaturii 
române din perioada totalitară. El este un 
exil metaforic, care defineşte viaţa şi 
activitatea literară a scriitorilor căzuţi sub 
interdicţia cenzurii. „Exilul interior” cere 
tenacitate întru speranţă, în sensul că nu este 
zadarnică încercarea lui de către acela care 
şi-l asumă.  

Chiar şi acum, în deplină libertate, se 
poate vorbi despre prezenţa şi chiar 
necesitatea unui astfel de exil, pentru că el 
este spaţiul în care ne particularizăm, 
izolându-ne, ca oameni de creaţie, de 
standardul cotidian. 

Poetul Marian Raicu îşi are propria 
ţară în care îşi trăieşte exilul interior, 
experienţa dobândită în acest spaţiu imaginar 
împărtăşind-o şi cititorului odată cu volumul 
de versuri, Ţara exilului interior. 

Teleormănean la origine, Marian 
Raicu are o frumoasă activitate literară care, 
din păcate, este puţin cunoscută.  

Volumele de versuri, publicate 
înainte de 1989, au apărut la edituri din afara 
ţării (Uitarea de sine, Ed. Villard and 
Yoggit, Brooklin, 1983; Cântece pentru 
prinţesa Cry, Cambridge, 1986; Părţi ale 
lumii, Ed. Villard and Yoggit, Brooklin, 
1989; Născut să cânt Blues, Ed. Leonard 
Laundsay, U. S. A., 1989), iar în anul 1990, 
la Ed. Eurotur, Bucureşti, apare volumul, tot 
de poezii, Răsărit de duminică. 

Firul nevăzut al practicării vocaţiei 
personale este legătura ce, până la o 
individualizată limită a suportabilităţii, l-a 
împiedicat pe M. Raicu să-şi părăsească ţara.  

Rămânerea, însă, într-un exil interior 
trebuia să aibă un sens şi pentru poetul 
nostru s-a dovedit benefică, rezultatul rodind 
în cele peste optzeci de poeme, incluse în 
cartea Ţara exilului interior, apărută la 
Editura Tipoalex, Alexandria, 2020 sau în 
cine ştie ce alte creaţii care nu ne-au fost 
dezvăluite de autor până în prezent. 

Lucrarea este concepută în două 
părţi, inegale ca mărime, prima conţinând 
peste cincizeci de poezii, iar a doua parte, 
Încercănările sinelui, aproape treizeci de 
poeme. Reperele critice, semnate de nume 
cunoscute din diaspora, Vintilă Horia şi 
Renato Zamfir, dar şi de critici străini (André 
Gateau şi Georges Sirveau — Franţa; Elke 
Rutta-Nedo şi Anne Habersaat — U.S.A.), 
ne întăresc convingerea că Marian Raicu a 

fost citit mai întâi, afară, şi apoi în ţară, 
primele sale patru cărţi apărând, după cum 
am văzut, la edituri străine. 

În multe dintre poemele actualului 
volum, autorul alexandrean cultivă stările 
lăuntrice, act premeditat de recluziune în 
liniştea bogată a propriei lumi: „Într-o 
noapte.../ pedalam pe biografia mea/ umplută 
până la refuz/ cu sinucigaşi profesionişti...// 
(Psalm livid); „Şi eram deţinuţi/ în turnul cu 
ceas// Înconjuram umbrele/ noastre la 
fiecare/ jumătate de oră/ în speranţa 
întâlnirii/ cu fata aceea singură/ ce ne 
aştepta/ la eşafod/ pe tronul vacant/ al 
propriei noastre singurătăţi// (Tronul vacant). 

 
legoria rătăcirii în vis, a 
plimbărilor prin peisaje 
sălbatice, ascunde ecourile 

magnificei metafore a lui Novalis. Departe 
de mine gândul de a face o apropiere a 
poeziei lui M. Raicu de poezia romantică! 
Dar şi în poezia modernă, ca de altfel în cea 
clasică, autorii visează călătorii prin univers, 
prin spaţii fără graniţe... Dar, oare, universul 
şi infinitul nu sălăşluiesc şi în noi? 
„Distanţele lumii/ au fost măsurate/ cu paşii 
răspântiilor/ Rememorare a oglinzilor/ 
purpurii/ în descătuşarea căderii.../ (Scară la 
stele).  

Multe alte poeme cuprind imagini 
biblice catre amintesc de Naşterea 
Domnului, de Răstignirea Sa: „Crucea Lui 
semăna/ cu o pasăre...// Doamne, cât de 
mult/ sângera/ cât de mult/ Şi-a primenit 
sângele/ cu ţărână/ a coborât de pe cruce...” 
(Christ), ori de mitologicul Potop din vremea 
lui Noe: „Zilnic în sufletul meu/ se zbat 
armatele tristeţii/... Puntea corabiei lui Noe/ 
a devenit un eşafod/ cu luciul de marmură.../ 
(Puntea corăbiei lui Noe). 

Oglinda, simbol al cunoașterii, 
metaforă a creației, devine un motiv recurent 
în poemele lui M. Raicu: „La hotarele 

ochilor/ numai lumina/ se prelinge-n oglinzi” 
(Cântecul răgușit al nisipului); „Oglinzi 
scobite/ împuținează cerul/ cu o respirație a 
crinilor” (Iubirea ta); „Poetul rămâne/ tot 
mai singur/ în oglinzile sale” (Poetul).  

Iubirea nu lipseşte din creaţia lirică a 
autorului. Sentimentul acesta aduce în 
sufletul poetului fericirea învăluită de magia 
culorilor: „Când voi fi fericit/ am să leg/ cu 
lanţuri subţiri/ fructul roşu/ al inimii tale// 
Priveşte:/ cerul e vineţiu// Oare tu galopezi/ 
pe sufletul meu/ măsurând veşnicia?// 
Fructul galben/ s-a rostogolit// Numai ploaia 
albastră/ te vinde unui copil/ fără copilărie” 
(Când voi fi fericit).  

În alte poeme, iubita „ca grâul 
sălbatic” îl taie „cu bisturiul/ de cristal al 
iluziei...” făcând să se stingă „toate flăcările/ 
din ochii ei albaştri”.  

Alteori, nemărturisirea sentimentului 
duce la înstrăinarea cuplului: „Nemărtu-
risirea dragostei tale/ înflorită înlăuntrul 
cuvintelor/ mi-a inundat sufletul meu/ de 
copil vinovat// Suntem străini/ ca o insulă 
din Atolul Bikini...” (Zile pălmuite de 
existenţa iubirii).  

Înmugurirea sentimentului este, în 
accepţia poetului, o creaţie divină: „În 
noaptea aceasta voi desena/ pe sufletul tău/ 
cuvintele unui poem păgân/ pentru că simt 
apropierea de tine/ ca pe o creaţie ciudată/ a 
unui copac ud înfrunzit/ dintr-odată în 
noapte...” (Cuvintele unui poem păgân). 

Condiţia poetului, cu toată avalanşa 
de frământări, incertitudini, căutări, 
neîmpliniri... este surprinsă în foarte multe 
poeme, determinându-ne să concluzionăm că 
avem în M. Raicu un poet autentic, la care 
poezia devine metaforă, parabolă, el 
interpretând elementele fireşti, concrete, în 
lumina transcendentului: „Am trăit mereu 
îndărătul/ pâraielor limpezi/ şi sufletul meu 
s-a numit/ a fi fost patima/ dovedirii că
suntem” (Rămurirea sângelui omenesc); „Ce
pot să arăt copilului meu/ un râu al lenei sub
un soare mort/ poezia scrisă sub glonţul/ de
calibru 38/ mâinile împreunate sub
genunchii/ unor cărţi slinoase...” (Semn
prevestitor de dezastru); „Osia lumii
strâmbată/ esenţa luminii/ ce mi-o mai aduc
aminte.../ Spaima de adevărul/ că sunt/
singura diferenţă/ dintre paradox şi extaz./
Tiptil şi definitiv/ mai am nevoie de multă
exactitate/ În rest/ poemul acesta strâmb”
(Poem strâmb).

Volumul de versuri Ţara exilului 
interior este o carte în care autorul pune în 
drepturi subiectivitatea, fără accente 
intimiste şi fără a dramatiza existenţa mai 
mult decât este ea în realitate.  

Iată ce spune, pe ultima copertă, 
Vintilă Horia (Villalba, Spania) despre 
creaţia conjudeţeanului nostru:  

„Rar se întâmplă ca un poet să fie 
sigilat în destin, să ilustreze prin el însuşi 
bucuriile şi durerile existenţei şi de aceea, 
multă vreme, Marian Raicu va rămâne în 
conştiinţa noastră confundabil cu sinele”. 

E 

A 



Teleormanul cultural   Anul IV ♦ Nr. 6 (15) ♦ 15 Decembrie 2020 

7 

Victor Gabriel Osăceanu 

Ion Gheorghe Duca, o personalitate de seamă în fruntea diplomației românești (IV) 
Relevând importanţa pe care o prezenta 

această conferinţă şi pentru statul român, se 
preciza că era necesară prezenţa unui delegat 
român în comisia respectivă, sugerându-se din 
partea acestuia iniţiative diplomatice într-o serie 
de capitale europene, pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv.  

În acest sens, cu receptivitatea care l-a 
caracterizat întotdeauna, Ion Gheorghe Duca 
răspundea, în exact aceeaşi zi, printr-o telegramă 
prin care se arăta că demersurile necesare 
fuseseră deja întreprinse. Duca a considerat că 
modalitatea optimă de acţiune era chiar 
contactul personal cu oameni politici şi 
diplomaţi de vază, cum erau Briand, 
Chamberlain sau Beneş, ca atare, a recomandat 
acest lucru reprezentanţilor români la Geneva şi 
nu numai1.  
       În cele din urmă, eforturile conjugate ale 

ministerului şi ale diplomaţilor s-au concretizat, 
în mod fericit, cu un acord dat de Consiliul 
Societăţii Naţiunilor ca România să facă parte 
din Comisia pregătitoare a Conferinţei 
dezarmării2. 

       Ion Gheorghe Duca a fost conștient de 
importanța misiunii pe care o moștenise de la 
înaintașul său Take Ionescu, în ceea ce privește 
marea sa realizare, Mica Înțelegere, de a asigura 
din partea română buna funcționare a acestei 
vitale alianțe regionale pentru România.  

Ca atare, prin inițiativele sale, a devenit 
un fel de protector al alianței statului român cu 
Cehoslovacia și Regatul Sârbo-Croato-Sloven 
(Iugoslavia), după cum se poate constata și 
dintr-o luare de poziție în Parlament, la 
jumătatea mandatului său:  

,,De când am venit la guvern am 
inaugurat sistemul conferințelor periodice ale 
Micii Antante. Am avut până acum patru 
conferințe. Am avut una la Belgrad la 1922; am 
avut a doua în toamna anului 1922 la Praga; am 
avut a treia astă-vară la Sinaia; am avut a patra 
acum la Belgrad. Vom avea viitoarea din nou la 
Praga... Dar aceste conferințe nu ne-au dat 
numai satisfacție nouă, ele au înfățișat tot mai 
hotărât Mica Înțelegere ca un sâmbure de 
solidaritate, de ordine și de pace în centrul 
Europei”3. 
         Desigur pentru ca, în cadrul alianței, 
relațiile României cu Regatul Sârbo-Croato-
Sloven să aibă un curs normal, era necesar să fie 
rezolvată sinuoasa problemă a Banatului. 
Ministrul român al Afacerilor Străine a precizat, 
cu aceeași ocazie, în 1924:  

,,Cu sârbii am rezolvat chestiunea 
graniței din Banat... am încheiat cu sârbii o 
convențiune pentru reglementarea situațiunii 
locuitorilor a căror proprietăți sunt tăiate de 
graniță iar în momentul de față tratăm direct cu 
guvernul din Belgrad rezolvarea chestiunii 
școlilor și bisericilor din Banatul sârbesc și din 
Banatul românesc și am nădejdea că aceste 
tratative vor ajunge la un rezultat 
satisfăcător...”4. 

       O chestiune aparte şi continuă pentru 
ministrul Ion Gheorghe Duca a reprezentat-o 

1 A.M.A.E., fond Geneva, vol. 4, f. 36 
2 Ibidem, f. 30 
3 Gheorghe Buzatu, Op. cit., p. 327      
4 Ibidem, p. 328 

problema minorităţilor. Încă de la începutul 
mandatului său, Duca a ţinut să-şi exprime clar 
şi concis poziţia faţă de această problemă extrem 
de delicată cum s-a dovedit pentru statul român. 
         La 11 aprilie 1922, într-un discurs în 
Camera Deputaţilor, răspunzând afirmaţiilor şi 
consideraţiilor făcute la adresa politicii guver-
nului cu doar o zi înainte la Târgu Mureş de 
György Bernady, lider al Partidului Maghiar, 
Duca a declarat: 

 ,,Domnilor, n-am pretenţiunea aici să vă 
schiţez în întregime acest program de muncă. Îl 
cunoaşteţi din programul nostru de partid. Vreau 
numai să spun că în această operă vom avea în 
vedere spiritul care trebuie să domnească într-o 
societate modernă şi civilizată faţă de 
minorităţile etnice. În această privinţă să-mi daţi 
voie să exprim toată gratitudinea mea şi a 
colegilor mei domnului deputat Bernady pentru 
cuvintele care le-a rostit aseară. Punctul nostru 
de vedere este că toate naţionalităţile fără 
deosebire de rasă sau de credinţe religioase 
trebuie să fie considerate în România Mare pe 
un picior de deplină egalitate cu toţi fiii ţării, cu 
o singură condiţiune, ca aceste naţionalităţi să se
considere în cadrul statului român ca credincioşi
fii ai statului nostru. Ne-a bucurat declaraţiunea
dlui Bernady de ieri pentru că în numele
numeroasei populaţiuni maghiare care se găseşte
astăzi în hotarele României Mari, domnia sa
ne-a dat asigurări formale că, în acest fel
înţelege această populaţiune datoriile ei către
statul român”5.

Într-un mod elegant, dar tranşant, 
inteligentul politician clarifica problematica 
drepturilor cetăţenilor minoritari. 

  În timpul mandatului lui Duca, 
preşedintele Secţiei administrative şi a minori-
tăţilor din cadrul Societăţii Naţiunilor, Erik 
Colban, ca de altfel şi alţi emisari ai acestui 
organism, au efectuat în anii 1923, 1924, 1926, 
călătorii de informare în România  la invitaţia 
autorităţilor româneşti6.  

La 6 ianuarie 1923, Colban era informat 
de unul dintre funcţionarii Secţiei despre o 
întâlnire avută cu ministrul Afacerilor Străine. 
Tema centrală a discuţiei a fost cea a 
minorităţilor. Se preciza că ministrul român a 
accentuat că statul român va promova o 
politică liberală faţă de minorităţi, în speranța că 
ei se vor atașa de statul român, adăugând că nu 
erau probleme în raporturile cu germanii şi cu 
rutenii, iar statul român a întreprins multe în 
favoarea evreilor7.      
          Minoritarii din România, ca şi din 
celelalte state, şi-au prezentat, în principal, 
punctele de vedere faţă  de statutul lor, prin 
intermediul petiţiilor trimise la Geneva. Maghia-
rii au redactat după unele surse 40 de petiţii, în 
afara lor, din România ajungând şi petiţii ale 
ucrainienilor, ruşilor, rutenilor, bulgarilor şi 
germanilor8. 

5 ,,Glasul minorităţilor”, Anul II, 13 aprilie 1922, 
pp. 20-27 
6 Gheorghe Iancu, Probleme ale minorităților 
entice din România în documente ale Societății 
Națiunilor, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 
2002, p. 30 
7 Ibidem, p.76 
8 Ibidem, p. 30 

         Privitor la această problemă a petițiilor, Ion 
Gheorghe Duca a adresat concetățenilor 
minoritari îndemnul:  

,,Nu mergeți la Geneva pentru 
revendicările dumneavoastră de aici, aveți 
încredere în noi și căutați ca doleanțele 
dumneavoastră să le satisfaceți nu peste hotare, 
ci la București”9. 

Unul din aspectele mult dezbătute pe 
această temă a fost cerinţa reprezentanţilor 
minorităţilor din România de a avea 
învăţământ în limba maternă, existând serioase 
discuţii referitoare la cele două legi elaborate 
în acei ani. Este vorba despre Legea 
învăţământului primar, adoptată în 1924, şi cea a 
învăţământului particular, în 1925, soldate cu 
rezultate notabile. Hans Otto Roth, deputat și 
totodată președinte al minorităţii germane din 
Camera Deputaților, într-o discuţie cu Ion 
Gheorghe Duca, preluată de consulul britanic la 
Bucureşti, Herbert Dering, după adoptarea 
primei legi, i-a declarat că, deşi nu era pe deplin 
mulţumit cu prevederile ei, recunoaşte că 95% 
din solicitările minorităţilor fuseseră acceptate şi 
prevăzute în lege, exprimându-şi speranţa că 
cele 5% rămase se vor rezolva pe viitor10.  

În cazul maghiarilor, susţinea Duca, 
guvernul de la Budapesta îi instiga mereu, îi 
îndemna să se adreseze Ligii Naţiunilor. Duca a 
afirmat că s-ar  bucura dacă Colban ar face o 
vizită în România, pentru a vedea la faţa locului 
situaţia, fapt care s-a şi petrecut în acel an la 
insistenţa ministrului român al Afacerilor 
Străine11. În urma unei extrem de aprofundate 
și amănunțite călătorii în țară în iulie-august 
1923, putem spune o adevărată expediție, 
înaltul reprezentant al Societății Națiunilor 
avea să afirme sugestiv, la 8 august 1923, 
într-o scrisoare adresată secretarului general al 
forului de la Geneva:  

,,De aceea, călătoria noastră a fost o 
mare reuşită, şi acum îmi pun mai mari speranţe 
în faptul că şcolile existente nu se vor îndepărta 
de principiile generale ale liberalismului şi 
consideraţiei faţă de minorităţi, principii pe care 
el (n. a. — Duca) le susţine atât de fervent, şi 
care constituie politica Guvernului său. El a 
răspuns că Guvernul român nu adoptă această 
politică de dragul minorităţilor ca atare, ci 
fiindcă ştie că este în interesul României ca toţi 
cetăţenii ei să fie trataţi într-o asemenea manieră 
încât să le permită să fie mulţumiţi şi să fie loiali 
statului”12.    

      În timpul unei noi vizite a lui Colban în 
România, în mai 1924, întâlnindu-se cu acesta, 
Duca a repetat asigurarea de anul trecut, cum că 
Guvernul nu va persecuta minorităţile şi nu le va 
leza interesele. La 24 mai 1924, reprezentantul 
Societății Națiunilor transmitea, printre altele, 
către Geneva ceea ce îi fusese precizat de către 
ministrul român, că ,,desigur, trebuie salvgardate 
interesele legitime ale statului, dar după 
atingerea acestui obiectiv minorităţilor li se va 
acorda cel mai liberal tratament în chestiuni 
şcolare”13. 

9 Marin Nedelea, Op. cit., p. 156 
10 Gh. Iancu, Op. cit., p. 30 
11 Ibidem, pp. 75-107 
12 Ibidem, p. 107 
13 Ibidem, p. 128 
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Emina Căpălnășan 

Acorduri importante, multă logică și puțin dichis lingvistic
 foarte simplu să facem acordul 
între predicat și subiect. Este 
însă uneori complicat să identi-

ficăm subiectul care impune acordul. De la 
subiect pornesc lucrurile, predicatul fiind cel 
care se aliniază la cerințele subiectului.   

Prin urmare, potrivirea formală numită 
acord se complică atunci când subiectul 
propoziţiei este un substantiv cu sens colectiv 
sau partitiv. Regula acordului în această 
situaţie nu este uşor de formulat, întrucât 
oscilaţia singular-plural ce caracterizează nu 
doar exprimarea orală, ci şi enunţurile scrise 
face ca delimitarea dintre normă şi uz să fie 
mai puţin strictă. Gramatica este asociată 
matematicii, dar nuanțele în gramatică sunt 
nuanțe, iar frecvența unor construcții poate 
strica ordinea existentă la un moment dat.  

Iată cum stau lucrurile: Gramatica 
uzuală a limbii române admite şi varianta cu 
predicatul la plural, pe lângă cea cu predicatul 
la singular, precizând că „preferinţă se dă 
totuşi singularului” [Ion Bărbuţă (coord.): 
246]. Altă observație utilă: „Întrucât în aceste 
cazuri acordul după înţeles (...) alternează cu 
cel formal, realizat, adică, cu substantivul 
colectiv sau partitiv la singular, se ridică în 
mod firesc problema nu atât a unei preferinţe, 
cât mai ales a unei tendinţe existente în acest 
sens în limbă.” (D. Craşoveanu, Contribuţii la 
studiul categoriilor sintactice de subiect şi 
predicat (teză de doctorat): 171).  

Frecvenţa situaţiilor în care predicatul 
se orientează „nu după respectivul substantiv 
colectiv sau partitiv la singular şi în nominativ, 
ci după determinantul în acuzativ al acestuia” 
(ibidem) se explică prin faptul că „în gândirea 
celui ce vorbeşte sau scrie se impune în primul 
rând şi predomină ideea de pluralitate a 
elementelor care compun grupul sau colectivul 
[subl. aut.], nu aceea de unitate a ansamblului.” 
(ibidem: 172).  

Substantivele colective şi partitive care 
fac posibilă această discuţie sunt: buluc, cârd, 
cireadă, ciurdă, droaie, grămadă, grup, 
herghelie, majoritate, morman, mulţime, parte, 
pereche, puzderie, roi, seamă, serie, stol, 
sumedenie, şir. Numeralele fracţionare cu 

valoare substantivală jumătate, sfert, doime, 
treime, zecime admit, de asemenea, atât forma 
de singular a predicatului, cât şi cea de plural.  

Concluzia este simplă: sunt corecte 
enunţurile: El a propus o mulţime de concepte 
care şi astăzi se regăsesc în manuale.; O 
mulţime de site-uri web au grafică 
spectaculoasă.; Îmi plac o mulţime de filme, 
dar mă fascinează cele vechi. 

Unitatea ansamblului este ignorată, 
așadar, atunci când ideea pluralităţii 
elementelor se impune în mintea celui care 
vorbește ori scrie. Acordul la plural (după 
înţeles) nu este considerat, în acest caz, o 
abatere de la normă, ci o posibilitate de 
concretizare a relaţiei dintre subiect şi predicat. 
Există situaţii în care determinantul la plural 
lipseşte din propoziţie, fiind subînţeles. Şi în 
acest caz, predicatul are formă la plural.  

Pe de altă parte, autorii lucrării Limba 
română corectă. Probleme de ortografie, 
gramatică, lexic [Vasile Breban (coord.)] 
notează situaţii în care determinantul la plural 
nu influenţează forma predicatului, deoarece 
„accentul cade pe substantivul care exprimă 
ideea de colectivitate, considerată ca o unitate 
perfectă, în care elementele componente îşi 
pierd existenţa lor individuală. În astfel de 
formulări predicatul apare la singular: Stolul 
de păsări înnegreşte câmpul; Pâlcul de 
călăreţi grăbea (Sadoveanu)”. Până la urmă, 
literatura își are legile (ei).  

În privinţa numărului predicatului în 
propoziţiile în care subiectul este exprimat 
printr-un substantiv cu valoare de numeral sau 
printr-un numeral propriu-zis având o determi-
nare la plural, acelaşi colectiv de autori este 
categoric: predicatul se pune la plural.  

În consecinţă, se spune corect: „Mai 
mult de jumătate din subiecți susţin că preferă 
să se trateze în sistemul privat de sănătate.” 
(hotnews.ro); „Aproape jumătate dintre 
pacienții confirmați cu COVID-19 internați în 
spitalele din România sunt asimptomatici.” 
(hotnews.ro); „Peste jumătate dintre românii 
plecați în străinătate vor să se întoarcă în ţară.” 
(stirileprotv.ro). Logică, naturalețe și argu-
mentul că gramatica nu este o colecție de idei 

strâmte, nu este un pat al lui Procust pentru 
discursul liber, spontan.  

Mioara Avram (v. Gramatica pentru 
toţi: 269) include substantivul grup în rândul 
colectivelor care nu acceptă asocierea cu un 
predicat la plural. Autoarea este de părere că 
acordul după înţeles reprezintă o deviere de la 
normă în acest caz. Pe de altă parte, nu putem 
ignora faptul că uneori norma pierde din 
vedere anumite fenomene ce ţin de uzul limbii.  

Formulări precum: „Un grup de 
britanici au protestat la înălţime, chiar în 
apropiere de clădirea Parlamentului.” 
(realitatea.net); „Un grup de adolescenţi au 
refăcut traseele turistice din zona lacurilor.” 
(replicahd.ro) apar în frecvent în presă sau în 
mediul online.  

Cu referire la substantivele care 
exprimă o cantitate (mulţime, majoritate, 
parte, jumătate etc.) şi au rol de subiect, 
aceeaşi autoare admite că acordul gramatical, 
strict formal, este „concurat” de alte tipuri de 
acord: „în construcţiile cu atribut la plural 
acordul după înţeles, combinat (...) cu acordul 
prin atracţie, se răspândeşte tot mai mult, 
având perspectivă să devină chiar normă, deci 
se spune O mulţime de copii a sau au venit., 
Majoritatea elevilor va sau vor pleca.”. 
(ibidem). 

Am ţinut să expun mai multe puncte de 
vedere despre acelaşi fenomen. Un lucru e 
cert: în privinţa comportamentului acestor 
substantive în relaţia cu predicatul, nu există 
unitate de păreri. Tocmai acest lucru este 
grozav: formularea unor argumente, urmărirea 
exemplelor, confruntarea intuiției și a familia-
rității cu regula. Lingvistul nu este un simplu 
înregistrator de cuvinte ori de sintagme, ci un 
artizan rațional, căutător de soluții, susținător 
al normei, dar și contestatar al unor asocieri ce 
contrazic logica unui mesaj.  

În final, o chestiune ca un refren — 
observaţia făcută în ultima ediţie a Gramaticii 
Academiei: „Substantivele colective care nu îşi 
specifică direct membrii admit două ipostaze 
sintactice responsabile de două tipuri de acord 
— un acord gramatical şi un acord după înţeles 
şi prin atracţie.” (354).  

Cristian Gabriel Moraru 

Profil de critic 
 

ersonalitate complexă a vieții culturale timișorene și nu 
numai, fie că abordează poezia, romanul, literatura 
pentru copii, eseul sau critica literară, Daniel Luca 

dovedește de fiecare dată că este un profesionist al scrisului. Ceea ce nu 
ne miră absolut deloc! Mai mult, am putea afirma, fără să greșim, că 
plăcerea autorului de a trăi printre și pentru cărți, stimulată pesemne și 
de profesia de bibliotecar, nu este depășită decât de bucuria de a trăi 
printre și pentru oameni.  

În calitate de critic literar, Daniel Luca a început de câțiva ani o 
profundă și mai mult decât necesară cartografiere a fenomenului literar 
contemporan, adunându-și cronicile literare despre cărțile apărute în 
„imediata noastră apropiere” într-o carte de critică, intitulată sugestiv 
Raftul de la colț, din care au apărut deja 2 volume până în prezent.  

Și în această nouă culegere 
de cronici — a treia la număr, iată! 
— Daniel Luca face un adevărat tur 
de forță, reușind să surprindă 
esențialul celor peste o sută de cărți 
(re)citite. O mică bibliotecă, așadar, 
spre care cititorul este îndrumat de 
critic cu bucuria și cu nădejdea că va mai fi câștigat un pariu literar. Cu 
sine și cu posteritatea! 

Prestigiul criticului este conferit în special de erudiția sa, de 
capacitatea de a pune corect în context o carte sau de a intra în 
subtextul acesteia, respectiv de verdictul critic din final care face ordine 
în haos, propunând o ierarhie axiologică, de care este atâta nevoie. 

E 
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NICOLAE DINA 
O LUME ÎN OGLINDA SUFLETULUI 

ltimul deceniu de activitate 
ca mânuitor talentat al 
condeiului liric a însemnat 

publicarea mai multor volume de versuri, 
lucru ce ne îndreptățește să afirmăm că 
NICOLAE VĂLĂREANU SÂRBU se află 
în deplină maturitate artistică, contribuind, 
meritoriu, la evoluția literaturii române 
contemporane. 

La cele 17 volume de poezii 
publicate în ultimii zece ani, se adaugă acum 
Arome de suflet (Editura Armonii culturale, 
Adjud, 2020), volum în ale cărui poeme se 
remarcă reflexivitatea profundă a realității 
prin transfigurarea ei simbolică de către un 
poet cu un real har artistic. 

Pentru Nicolae Vălăreanu Sârbu, 
poezia este spațiul metafizic în care putem 
ajunge numai cu gândul, cu imaginația, și 
numai poetul, înzestrat cu puterea de a 
transfigura artistic cuvântul, poate depăși 
limitele cunoașterii, mai ales că și în sufletul 
său își găsesc loc adevăratele valori morale 
ale umanității: dreptatea, binele, frumosul, 
adevărul, cinstea, modestia, toate sub semnul 
Iubirii, cea care se află la originea vieții și îi 
dă sens.  

De aceea, ca „un muritor credincios/ 
cu respectul pentru legea pământului”, 
acordă lumii din sufletul său toată atenția, 
„cu dragostea sângelui picurat prin lacrimi”, 
lume înțeleasă prin toți cei care îl „însoțesc 
la mântuire”, căutând adevărul, binele, pacea 
și condamnând „fapta/ ce nu mă lasă să dorm 
liniștit”, obsedat de acțiunile reprobabile ale 
unora pe care le dorește îndreptate aducând 
„lumina stelelor în ferestre” (Rămân cum am 
fost).  

Pentru că „sufletul e mai presus de 
orice închipuire”, mai ales cel al poetului 
care trăiește profund și binele, și răul, în el 
își găsește locul toată lumea, acea „adunătură 
de oameni fiecare cu Dumnezeul ei” și, chiar 
dacă „unii înghit orice li se spune”, ei nu-și 
pierd speranța și „așteaptă să se ivească vreo 
minune” (De vorbă cu mine însumi). 

Valorile umane, în aparență obișnui-
te, banale chiar, dar firești, sunt cele care 
asigură o existență liniștită, dorită de toți 
oamenii de bună credință care uită că încă 
mai există „șiretlicuri/ ce dărâmă zilnic zidul 
cinstei”, făcându-l pe poet să se întrebe 
retoric „cine se va cinsti cu bunul simț”, dacă 
vor dispărea cei conduși în viață de princi-
piile morale (Mă tot întreb).  

În asemenea situații, poetul-cetățean 
simte cum „nemulțumirea încă mai strigă în 
mine/ întrebările cad întotdeauna când nu te 
aștepți/ și răspunsurile verosimile sunt greu 
de dat” atunci când îl „irită vorbele mari/ 
fără substanță în spusele unor oameni”, astfel 
că este greu de trăit „pe pământul plin de 
nesiguranță și imprevizibil”, loc unde nici 
măcar speranțele nu mai înaripează ființa, 
pentru că ele sunt „mereu agățate/ de 
orizonturile care fug tot mai departe”, 
precum o fata morgana în deșert (Mă irită 
vorbele mari).  

Dezamăgit și revoltat de o asemenea 
stare de lucruri, poetul constată că „lumea mi 
se pare întoarsă pe dos/ nimeni n-ascultă de 
nimeni/ tot ce se știe-i pus la îndoială/ apar și 
dispar fenomene inexplicabile/ se răspândesc 
tot mai multe falsuri” și se înarmează cu 
singura sa armă, pana, pentru a reinstaura 
dreptatea și adevărul, fiind „prezent/ în toate 
întâmplările și ele mă încearcă/ […]/ lupt 
până la epuizare./ Strig cu revoltă,/ nimic nu 
mă oprește în loc/ și nici nu mă tem/ când 
îmi topesc seva/ în fiece cuvânt” (Sunt 
prezent), poezia devenind calea spre lumină, 
așa cum „diminețile se înfășoară-n poezie/ 
înțelepciunea cade-n cuvinte/ se înalță-n 
oglinzi de lumină” (Înțelepciunea din 
cuvinte), iar „cuvântul este mai adânc decât 
poate spune”, atunci când „în miez are 
Dumnezeul său de început/ prin care se naște 
cunoașterea de sine și de alții/ și se formează 
limba/ cea dătătoare de viață” (Cuvântul).  

 
oetul este convins că „aerul 
înălțător al crezului în oameni” 
și „dragostea pentru adevăr” 

sunt căile prin care omul luptă pentru 
„amprenta credinței” în sufletul celor care 
„se ascund în farisei” și care nu mai cred în 
„cuvântul înțelept/ ce luminează întunericul” 
(Sub amprenta credinței).   

Întreaga sa existență a însemnat 
respectarea acestor valori morale, toate 
constituind un „crez” al trăirii și al gândirii, 
însoțit de „multă dragoste” și de aspirația 
spre absolut, căci „sângele îmi poartă prin 
artere/ tot ce-mi înflorește prin gânduri/ mă 
face să sper la tot ce urcă la cer,/ și nu se lasă 
răpus de zădărnicie” (Păstrez același crez). 

O temă mai veche, prezentă și în 
acest volum, este dragostea, pentru cultivarea 
căreia, în calitate de cunoscător al mitologiei 
românești, autorul valorifică unul dintre cele 
patru mituri, pe acela al zburătorului, pentru 
a sublinia, astfel, apariția primilor fiori ai 
iubirii. În poemul Cântec fără cuvinte, văzut 
ca  ființă fabuloasă, ca un duh care tulbură 

sufletul fetelor nubile, zburătorul este un 
„nepereche-luceafăr” care, de această dată, 
„mângâie/ […]/ fecioarele pământului”, fapt 
pentru care stelele trădate aflate în același 
univers celest „mocnesc de invidie”, mai ales 
că zburătorul-luceafăr, nu numai că nu le mai 
chinuie pe fetele pubere, ci face în așa fel 
încât „se topește lumina/ de iubire în inimi”, 
sufletul înamorat tresăltând într-un melan-
colic „cântec fără cuvinte”.  

Poetul însuși trăiește fiorii dragostei 
atunci când se simte atras de niște „zâne din 
păduri fermecate”, coborâte din basm, 
fiindcă ele „îi iubesc pe oameni” și „înalță 
cântări” pentru frumusețea care „capătă 
contur și formă/ în fiecare femeie/ cu pieptul 
înflorit în lumină”.  

Laitmotiv preferat, lumina simboli-
zează originea vieții și, de aceea, „cântările” 
sunt „sunetele sculptate” mai ales „în amiaza 
mea”, metafora sugerând faptul că sentimen-
tul de iubire se manifestă cu aceeași 
profunzime și la maturitate, când „în amiaza 
mea se înalță cântări/ mă regăsesc în sunete 
sculptate/ pe chipul tău de zăpadă/ și mă 
îndrăgostesc” (Zâne din păduri fermecate).  

Lumina înseamnă și cunoașterea prin 
învățătură, dragostea pentru semeni și 
bunăvoința de a și-i apropia, pentru că „prin 
învățare lași să pătrundă lumina/ în 
conștiință, gânduri,/ limbă și cuvintele tale”, 
acestea din urmă neputând exista decât 
într-un trup viguros cu un suflet luminos pe 
care poetul și-l deschide în versurile sale 
văzând că „toată lumea-i mult prea 
curioasă”. (Lumea-i mult prea curioasă). 

La originea „cântărilor” se află 
poetul, ale cărui sensibilitate și trăire afectivă 
se regăsesc în poemele închinate iubitei, 
fiindcă numai ea îl poate înțelege citindu-i 
poemul care „poate spune mai mult decât 
mine”, din moment ce și-a deschis sufletul în 
versurile lui și, de aceea, „are fiorul subțire 
al inimii/ unde cuibărește demult dragostea”, 
iar afecțiunea profundă stă la originea 
îndemnului adresat: „Citește cu sufletul de 
femeie/ și caută printre cuvinte/ tot ce vrei să 
înțelegi profund.” (Citește cu suflet de 
femeie).  

De altfel, iubita este „stăpână a 
inimii” celui ce o așteaptă pe înserat („la 
fereastra nopții deschisă”), pentru că a fost, 
este și va rămâne „un imbold care vindecă 
răni”, mai ales pe cele ale inimii, și care îi 
luminează viața searbădă, fără emoții și 
sentimente în lipsa ei („pustiul vieții 
nisipos”), atunci când îi va oferi „iubirea 
adusă în brațe”, moment în care cel ce 
iubește se simte „cu sufletul împăcat” (Un 
imbold care vindecă răni).  

Iubirea împărtășită, ca sentiment 
plenar, alungă suferința și tristețea din inima 
celui ce iubește cu adevărat și aduce fericire 
și bucurie, pentru că ea „urcă pe trepte până 
la tine/ […]/ și deschide ușa inimii să se 
topească-n ea/ până ce suferința devine 
bucurie lăuntrică”.  

(continuare în pagina 13) 
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Petronela Apopei 

Destin de dragoste nețărmurită 
mil Cioran spunea că „atunci 
când îți plouă în suflet, fă-ți 
umbrelă dintr-o bucurie”, iar 

poetul Ioan Romeo Roșiianu vine cu o nouă 
provocare lirică, făcându-și sieși, dar și 
cititorilor săi o altă bucurie într-o lume 
„improprie visului și poeziei”, într-un timp 
ce a marcat oamenii de pretutindeni.   

Volumul de poezie Scrisori către 
Izoleta, apărut la Editura „Detectiv literar” 
(Colecția „Clynamen”), din București, în 
timpul pandemiei ce a destabilizat sufletește 
oamenii, vine să confirme încă o dată 
capacitatea de concentrare și creație a 
autorului „Scrisorilor”, adevărate bijuterii 
lirice. Într-o vreme în care oamenii au fost 
obligați să își refuze orice zâmbet, cineva, un 
pionier al cuvântului vine cu forța unui 
uragan să confirme faptul că oamenii sunt 
vii, există, ființează, trăiesc.  

Inebranlabil în scriitura sa, Ioan 
Romeo Roșiianu confirmă aceste lucruri 
printr-o altă serie de scrisori adresate... 
„Izoletei”, termen foarte des uzitat în această 
perioadă, în egală măsură un obiect de temut 
și detestat de întreaga omenire... Purtați de 
valurile vieții ca frunzele toamnei, supuși 
regulilor și restricțiilor unei lumi strâmbe, ne 
rămâne în ochi doar cuvântul... un alt fel de 
cuvânt de revoltă, de durere și lacrimi.  

Înzestrat cu mult curaj și determinare, 
Ioan Romeo Roșiianu, acest călător neobosit 
dinspre suflet înspre suflete, scrie cu toată 
revolta de care este capabil (creând adevărate 
monumente literare prin Scrisorile sale), 
simțind lipsa acută a prietenilor și 
prieteniilor pe care el le-a creat de-a lungul 
timpului. Scrisori noi, alăturate unora 
cunoscute de lectorii săi, aduc în emoțiile 
proprii durerea unei lumi întregi.  

Dacă până acum moartea părea doar 
un laitmotiv („Lăsați Moartea să vină la 
mine!”) acum e un obiect asupra căruia se 
răsfrânge întreaga disperare a unui om 
(„IUBITO, îți scriu cu disperarea celui ce 
știe iubi cu trupul/ cu sufletul și cu mintea 
rămasă/ îți scriu cu spaima zilei de mâine și 
cu neputința zilei de azi/ trag cu urechea la 
ușa de la hol și mă amăgesc/ că aud pașii tăi 
venind înspre mine/ îmi place să credcă n-ai 
uitat mângâierile mele/ pasiunea cu care 
făceam dragoste mă arde și acum” — 
Scrisoare din domiciliul meu forțat).  

Autorul a conceput Scrisorile în 
„domiciliul meu forțat” și tinde să rămână 
veșnicul îndrăgostit „ce știe iubi cu trupul cu 
sufletul și cu mintea rămasă”, rememorând 
amintiri trăite în „clipa repede ce ni s-a dat” 
(vorba lui Eminescu), dorind numai îmbrăți-
șarea Iubitei („ca-n vagonul de dormit în 
care-am făcut dragoste/ c-o patimă surdă/ 
ne-am temut nu să nu ne audă controlorul 
atunci/ ci să nu se oprească lumea în drum/ 
să învețe de la noi o iubire de-o clipă.” — 
Scrisoare despre-o singură viață și un sfârșit 
iminent”), cu trupul căreia s-a drogat într-un 
tren de noapte „ce mă duce/ de nicăieri spre 
niciunde// Așa a fost, Iubito, când am făcut 
dragoste în trenul pustiu/ eram garați pe linia 

moartă și ne-au trezit/.../ Așa a fost, Iubito și 
de atunci încoace mă autodenunț/ că m-am 
drogat cu trupul tău/ că m-am îmbătat cu 
sufletul tău cu fiecare respirație avută/ dar 
pentru că te iubesc atât de mult/ n-am să 
recunosc niciodată că din cauza minții tale/ 
m-am lăsat răstignit pentru ultima dată în
piața publică” — Scrisoare despre cum
m-am drogat cu trupul tău.

Femeia care vine cu o multitudine de 
calități sufletești și fizice („formele tale de 
felină”, „trupul tău mlădios/ și sânii la fel de 
obraznici”) poate fi cea care îl salvează de la 
moarte („Mai știi că atunci când ai avut 
orgasm în hotelul de la/ marginea lumii mi-ai 
promis că mă salvezi de la moarte?”), ea este 
acea izbăvire de tot răul atunci când „pe sub 
balconul meu/ defilau cete de demoni”, iar 
prietenii erau cu toții departe, izolați de 
restul lumii („IUBITO, eu am apucat vremea 
când îmi îmbrățișam/ prietenii// eram cu ei, 
Iubito și timpul stătea în loc în clepsidrele/ 
sparte/ de atunci și până acum am îngropat 
miloane de amintiri/ și cuvinte” — Scrisoare 
despre-o singură viață și un sfârșit iminent).  

Lumea din jur e stearpă, prietenii 
falși știu să vândă sufletul bun, precum Iuda, 
cândva, o lume fără sentimente, angrenată 
doar în a-și procura bunuri materiale, uitând 
de sufletul care are nevoie de iubire pentru a 
se înălța („așa și-au burdușit semenii 
debaraua// oameni resemnați cu vieți irosite/ 
se mint c-o bucată de pâine”). Deznădejdea, 
tristețea se adună iremediabil în poemele lui 
Ioan Romeo Roșiianu. Poeme complexe ce 
vizează o multitudine de stări și imagini 
sugestive, pun stăpânire pe sufletul celui care 
citește, conducându-l într-o bogăție de trăiri 
spirituale, având ocazia să se desfete prin 
filosofie, literatură, artă, religie, într-un 
sublim al cuvântului.  

utorul arde în opera sa, se 
risipește în cuvinte, intarsia
împodobește scriitura poetu-

lui aflat într-un catharsis sufletesc ce înfioară 
în mod irefutabil. Ideea viețuirii prin iubire 
este din ce în ce mai acută („Mai știi când 
ți-am spus că cele mai mari victorii au fost/ 
cele când am îngenuncheat în fața femeilor 
mele?” sau „Mai știi când ți-am spus că omul 
trăiește numai atâta timp/ cât lumina din 
interiorul lui e aprinsă?” — Scrisoare despre 
moartea care se plimba aseară pe stradă), 
din ce în ce mai mare durerea („am să merg 
la cenaclul pe care Dumnezeu/ și l-a făcut în 
ceruri/ am să-mi pot îmbrățișa cu bucurie 
prietenii pierduți” — Scrisoare despre 
moartea care se plimba aseară pe stradă).  

Ioan Romeo Roșiianu se apropie de 
Dumnezeu acum, în „unica viață avută”, prin 
Cuvântul ce i-a fost hărăzit din naștere, 
cuvânt care dă viață, care sparge bariere, ce 
conduce către frumusețe și iubire 
(„Dumnezeu este iubire” – Sfântul 
Evanghelist Ioan), căci „Iubirea este aripa 
dăruită de Dumnezeu sufletului, pentru ca să 
urce până la El”, spunea Michelangelo. Prin 
cuvânt, suflet și porumbeii care „m-au 
încărcat de zborul și măreția lor/ ei s-au 

bucurat de grăunțele cu care i-am ajutat/ să 
mai treacă peste încă o zi de iarnă/ atunci am 
înțeles de ce Duhul Sfânt a ales/ să se-
ntrupeze-ntr-un porumbel...” — Scrisoare 
despre porumbei și umbra speranței în zbor, 
autorul Scrisorilor capătă aripi de înălțare 
către ușa ce i-a deschis-o Creatorul („La 
Dumnezeu nu se intră decât pe ușa pe care 
scrie Dragoste” — Maica Tereza).  

Aflat într-o permanentă căutare, un 
deschizător de drumuri, poetul are și 
momente de incertitudine, tăgadă, pe care le 
poate depăși tot cu sprijinul acelei făpturi 
iubite („Dumnezeu l-a făcut pe om când era 
trist/ de aia femeia a ieșit mai frumoasă din 
coasta lui/ abia după ce a făcut femeia 
Dumnezeu a fost mulțumit/ și fericit de rodul 
mâinilor lui/ la fel am fost și eu, Iubito, când 
am memorat/ în palmele transpirate și goale 
formele trupului tău/ memoria sufletului meu 
a accesat memoria facerii noastre din lut” 
— Scrisoare despre facerea lumii și 
Dumnezeul iubirii).  

Din preaplinul inimii sale transpar 
cele mai curate și roditoare sentimente 
omenești. Nihil sine Deo! Nimic nu e 
întâmplare, totul e trăire și viață. Iubita mult 
cântată are rol primordial („Iubito, căsuța 
mea e plină de iubire și valorează mai mult/ 
ca un castel pustiu/ până și Diavolul a fost 
cândva înger ți-am spus/ și te-am sărutat pe 
sânul stâng ca să-ți simt inima/ pulsând de 
iubire/ o privire valorează-n ochii frumoși 
exact atât cât îi/ îngăduim să fie” 
— Scrisoare despre vederea departe și ochi 
frumoși), e femeie, trebuie să fie iubită, la fel 
cum e iubită mama și bunica poetului.  

Și figurile blânde și bune ale acestora 
se află la loc de cinste în viața și creația lui 
Ioan Romeo Roșiianu, evocându-le ca-ntr-o 
romanță veche, nepereche. O singură viață, 
un destin, o mare iubire pentru frumos, toate 
închinate Iubitei („Iubito, într-o bună zi mă 
vei întreba dacă te iubesc/ mai mult pe tine 
sau viața/ eu îți voi spune că viața, Iubito, că 
n-am piese de schimb/ și nu am decât una
singură/ tu vei pleca nervoasă pufnind și
jignind/ și nu vei auzi sufletul meu șoptin-
du-ți/ că singura mea viață ești tu.”
— Scrisoare despre cartea vieții și foile ei).

Devoalare de suflet, de culoare și 
emoție sunt poemele fecunde ale lui Ioan 
Romeo Roșiianu. Ca într-un vals, cuvintele 
se rostuiesc, capătă forme, imaginația 
cititorului se ridică spre cele mei înalte cote 
ale trăirii, iar valsul poartă pașii nebănuit, 
fără oprire... poemele sporesc lumina 
cuvântului în lumea devoratorilor de frumos.  

Parafrazându-l pe Leonard Cohen, 
Dance me to the end of  love (Dansează-mă 
până la sfârșitul dragostei), volumul Scrisori 
către Izoleta ne spune „citește-mă până la 
capăt!”. Introspecție, durere, revoltă, 
deznădejde, teamă peste care se așterne 
speranța, binele și iubirea, la asta ne 
provoacă poetul Ioan Romeo Roșiianu prin 
acest volum inedit.  

Lectură plăcută, împătimitule de 
iubire! 
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NICOLAE VĂLĂREANU SÂRBU 

Opera sa literară, publicată în decursul unui deceniu (2010-2020), însumează nu mai puțin de 18 volume: Ferestrele Nopții (Editura 
Blumenthal, București, 2010); Poeme Vălărene (Editura Blumenthal, București, 2011); Poeme pentru mai târziu (Editura Lindenfeld, 
București, 2011); Nisipuri pe vânt (Editura Singur, Târgoviște, 2012); Frigul însingurării (Editura Lindenfeld, București, 2013); Abur de vis 
(Editura Lindenfeld, București, 2013); Tăcerea umbrei (Editura Bluementhal, București, 2014); Fluturi de trup (Editura Bluementhal, 
București, 2015); Năluca în pustă (Editura „Cenaclul de la Păltiniș”, Sibiu, 2016); respirăm în inima lucrurilor (Editura Grinta, Cluj-Napoca, 
2017); Geometriile Spațiului (Editura Ceconi, Baia Mare, 2017); În amiaza tăcerii/ The noon of silence (Editura „Life-Art”, Drăgănești-Olt, 
2017); Insomnii de lumină (Editura Ecreator, Baia Mare, 2018); Pe acoperișul unui veac (Editura Armonii culturale, Adjud, 2019); Femeia de 
ploaie (Editura Ecreator, Baia Mare, 2019); Frunze pe ramuri de os (Editura Armonii culturale, Adjud, 2019); Oglinda timpului (Editura 
Armonii culturale, Adjud, 2020); Arome de suflet (Editura Armonii culturale, Adjud, 2020). 

Tu nu știi 
N-am să te iubesc când plâng arinii
În serile cu macii somnoroși,
Ci-n zile când lacrimi varsă crinii
Și ochii înoată-n verde de frumoși.

Am să te iubesc mai pe-ndelete 
Când cerul cade-n iureș peste flori, 
De stele-ți coboară lin în plete 
Cu raze-ntr-o cunună de culori. 

Mereu o să îți spun ce n-am mai spus, 
Poeme dulci cu soarele-n priviri 
Când în crepuscul roșu la apus 
O să te sărut și iar o să te miri. 

În grădinile cu mere date-n pârg, 
N-am să te las să nu proptim un trunchi
Cu brațele să te cuprind cu sârg,
Să simt iubirea până în rărunchi.

Tu nu știi, de buzele-ți cărnoase 
Nu mă mai dau întors acasă. 
De-a pururi vara-i pătrunsă-n oase, 
Eşti piatra în ziduri de la casă. 

⁂

Cad meteoriţi  
pe umbrele tăcerii 

Când noaptea curge în aură firească, 
cu stele arse la îngeri sub aripă,  
mă zidesc în timp cu fiecare clipă 
şi-n suflet cerul începe să se nască.  

N-am să mă pierd cu nicio împrejurare,
prind rădăcini pe sub pământ şi piatră,
las foc să ardă şi să zâmbească-n vatră
şi-mi croiesc prin lume propria cărare.

Vino cu mine, parte din poem, să-ţi rup 
cea mai frumoasă metaforă-n iubire,  
s-o simţi în sânge cum înroşeşte spire
şi fluturii în roi se năpustesc în trup.

Cad meteoriţi pe umbrele tăcerii,  
în oraşul cuprins în jocul alb, celest, 
se sting prin aerul curat şi manifest  
aştrii surghiuniţi în haosul plăcerii. 

⁂

Reflexivă 

Doruri strânse-n cerc, ispite, 
Umbra deghizată-n trup 
Tot mereu îmi poartă urma, 
Din înalt să nu mă rup. 

Se dezlănţuie mirajul, 
Sparg zăgazuri şi încerc 
Să prind stelele cu mâna — 
Care au scăpat din cerc. 

Doar luceafărul de seară 
(Mult mai dornic de-o idilă) 
Vine pân̛  la tine-n casă — 
Să te mângâie, copilă!  

Noaptea stă în echilibru 
Şi pe-o parte şi pe alta; 
Se zideşte în spaţiul curb 
Piatra cioplită cu dalta. 

Turnurile se înclină, 
De pe ziduri cad răniţi, 
Dar nu va pieri vreodată 
Un popor de răstigniţi. 

Toate ale lumii trec, 
Umbra deghizată-n trup 
Va străbate nesfârşitul — 
Din înalt să nu mă rup.  

Lasă-mi în cuvânt vioara 
c-un surâs al Monei Lisa!

⁂

N-a fost să fie
Eu nu mai ştiu în care nopţi curbate 
M-am rătăcit pe-o buză de lumină
Când vântul de la nord a prins a bate
O candelă cu stele se înclină.

Eu nu mai ştiu, tu poate mai ţii minte 
În care vară, copţi într-o iubire, 
Ne tot sorbeam din ochi fără cuvinte 
Ş-am inventat din gesturi o vorbire. 

De-ţi aminteşti, mai pune alb la tâmple, 
Între-amintiri şi visele uitate 
E-o lungă răzleţire ce desparte
Iubirea ce urma să se întâmple.

N-a fost să fie, — ori poate ar fi fost,
E greu de spus când anii te apasă,
Iubirea mea îşi cată-ntruna rost
Şi stă înscrisă-ntr-un poem pe masă.

⁂

Cântec de piatră 

Piatră-n drum, pe suflet piatră, 
Nu mai ştiu de-i calea dreaptă, 
Focul nu mai arde-n vatră 
Şi să urc n-am nicio treaptă 

Zidurile-n trup de casă 
Sunt clădite numa-n piatră, 
Câinii lumii nu mă lasă 
Şi din când în când mă latră. 

Rogu-te să-mi pui în vatră 
Timp destul ca-n ceasul lung, 
Lâng-un Dumnezeu de piatră, 
Să mă-nchin când o s-ajung. 

În genunchi pe lespezi ude, 
Să-ţi mărturisesc risipa, 
Să înalţ din oase crude 
Trup de fâlfâit aripa. 

⁂

De voi ajunge 
Se tot întinde oceanul între noi  
Şi tot mai multe ape prind a-l umple, 
De parcă cerul s-a prăbuşit cu ploi 
În toamna ce m-apasă dinspre tâmple. 

De atâta vârstă înflorind aştept  
Minunea ta să îmi destrame visul, 
Că îmi înverzise ram de mirt în piept 
Prefigurând în chaos paradisul. 

Ca o pasăre cu aripile-n sus 
În zborul oblic ai tăiat tăcerea, 
Un soare îmi răsărise la apus 
Sub paşii care măsurau căderea. 

De voi ajunge acolo unde nu-s  
Decât acei ce trec ca heruvimii, 
În grădinile olivilor ascuns, 
Îti voi trimite visul meu cu crinii. 

⁂

În tăcerea ierbii tale 
Se sparge-n mine dorinţa de a plânge 
Durerea plopului bătut de vânt, 
Cu semnul de întrebare poţi înfrânge 
Răspunsul care-l spui prin necuvânt. 

Alunecă prin sânge acelaşi dor grăbit 
De a mă zidi la margini de cuvânt, 
Un dor de drumul pe care am albit 
Să înfloresc la timp poeticul veşmânt. 

Urcată-n fruct, iubirea potrivită 
Peste oceanul nud ce ne desparte, 
În tăcerea ierbii tale otrăvită 
Spre tine vine acum din altă parte. 

În fâlfâirea mea peste genunea lumii, 
Port drumurile vieţii-n ceasornic,  
Într-un târziu culcat în poala mumii 
Golit de timp mă regăsesc statornic. 
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Daniela Achim Harabagiu 

„Eu, dacă nu simt, nu scriu!” 
 

uțin l-am cunoscut pe omul Nicolae Vălăreanu Sârbu în cele câteva întâlniri literare și mărturisesc, cu regret, că nu au fost mai multe. Ar 
fi putut fi!... Nici nu pot crede în ființa mea că vorbesc despre Nicolae Vălăreanu la trecut. L-am cunoscut pe Nicolae Vălăreanu Sârbu 
grație omului de litere, poetului și criticului literar Romeo Ioan Roșiianu cu prilejul participării mele la evenimentele literare organizate 

de domnia sa. Nu este singurul poet pe care l-am cunoscut în acest mod. 
Prima întâlnire cu dumnealui a fost în iulie 2018 la Călimănești, la Biblioteca „A. E. Baconsky” din orașul Călimănești, cu prilejul participării 

la proiectul cultural de dimensiuni naţionale, PRIETENII LITERARE, demarat de grupul eCreator din Baia Mare, sub direcţia lui Romeo Ioan 
Roşiianu, între 17-19 iulie 2018,  la Călimăneşti, Horezu, RâmnicuVâlcea. Eu am participat doar la primele două, respectiv la Călimănești și Horezu. 

Am avut bucuria de a-l reîntâlni pe domnul Vălăreanu la alte evenimente literare, între care aș enumera câteva: Ziua Limbii Române de la 
Câmpina, Tabăra Internațională de Literatură de la Baia Mare, Zilele Revistei „Tribuna” la Cluj-Napoca, „Floriile Poeziei” la București. 

Vorba îi era blândă, nu tăioasă cum te-ai fi așteptat văzându-l. 
Un om realmente cuminte, mare la stat, dar și la sfat, pe care n-ai fi reușit să îl atingi cu vorbele, care rămânea același indiferent de situație. 

Avea dumnealui destule cuvinte, grație instruirii sale în filosofie, economie, sistem bancar și, nu în ultimul rând, în viață. Fost manager al unei fabrici 
de confecții, a avut în subordine peste patru mii de femei, ceea ce cred că i-a prilejuit o bună cunoaștere a universului feminin și a universului omenesc 
în general.  

Îi plăcea mult că pictez și mă încuraja în ale scrisului, spunându-mi că premiile de la concursuri nu sunt de cele mai multe ori acordate celor ce 
merită cu adevărat. 

Pentru a scrie despre poetul Llelu Nicolae Vălăreanu Sârbu și poezia sa ne va trebui o veșnicie pentru  a le cunoaște! Un poet prolific, prezent 
în multe antologii literare și în multe reviste tipărite sau on-line, participant activ în multe cenacluri și publicații literare. 

Mi-l amintesc  la una din „intrările sale în scenă” la evenimentele literare, înainte de a-și recita propriile creații, spunând: „Eu, dacă nu simt, nu 
scriu!”. 

Citindu-i poezia, realizezi că aceasta este una profundă, ce vine dintr-un adânc de cunoaștere și simțire. Poezia dumnealui fascinează prin 
bogăția metaforelor și a figurilor de stil conținute, prin căutările de sine, de rost ale existenței umane, a limitării pământene și, deopotrivă, a veșniciei 
acesteia în altă dimensiune, poezie în care  ne regăsim, cred, noi, fiecare dintre cititorii săi.  

Petronela Apopei 

In memoriam Nicolae Vălăreanu Sârbu 
fârșit de noiembrie — 1 Decembrie 2018. La Cluj-Napoca, prietenul prieteniilor, Ioan Romeo Roșiianu, avea să mă prezinte mai multor 
scriitori, un grup de oameni veseli și sociabili, interesați de frumos și vers cântător a suflet. Deloc întâmplător am vibrat la unison cu o 
părticică din acest grup, legând prietenii literare și sufletești ce dăinuie și acum. 

În acest grup l-am cunoscut și pe Nicolae Vălăreanu Sârbu, un om vesel și șugubăț, autor al mai multor volume de poezie în posesia cărora am 
intrat și eu, prin bunăvoința lui. 

Pe lângă conferințele revistei „Tribuna” (la care fuserărăm invitați de Ioan Romeo Roșiianu) la care participam, am avut timp și pentru a 
discuta fie subiecte legate de scris, dar și lucruri legate de viață. Am avut timp și de glume și de recitări de poezie și să admirăm importanța și 
frumusețea Zilei Naționale (parcă unice la Cluj). 

Ne-am reîntâlnit cu ocazia altor tabere realizate de același prieten deosebit ce a căutat oameni de calitate care puteau interfera în domeniul vast 
al scrisului. Astfel s-au schimbat adrese electronice, pagini de Facebook, numere de telefon prin care puteam comunica în legătură cu versul. 

Drept mulțumire pentru acceptarea prieteniei, domnul Sârbu a ținut să marcheze în mod diferit prietenia virtuală, postând în cronologia paginii 
mele următoarele versuri: „Floarea dragostei, floare pură/ floare roșie pe gură/ și în inimă arsură./ Floare roșie, floare de nalbă,/ perlă la gât în salbă/ și 
în inimă o tolbă./ Floare roșie, floare de crin/ al dorinței dulce alin/ și în inimă venin./ Floare a iubirii roză,/ dar a cerului apoteoză/ și în inimă osmoză./ 
Tu nu poți să fii declin/ nici într-un pahar cu vin,/ decât al iubirii chin.” (Floare roșie), iar rugămintea sa a fost să îi trimit părerea despre versurile 
acestea cât și despre volumele pe care mi le oferise (unele apărute și în limba engleză) și să scriu măcar despre una dintre cărți, apoi mi-a trimis un 
volum în lucru pe care l-am corectat și urma să scriu despre versurile din el. 

Ne-am mai reîntâlnit ulterior, apoi Nicolae Vălăreanu Sârbu nu a mai fost prezent la manifestările literare unde eram și noi. Acea cronică s-a 
lăsat așteptată... Dumnezeu a avut alte planuri... 

Un pios omagiu, Nicolae Vălăreanu Sârbu! 

Cristian Gabriel Moraru 

Nu te voi uita niciodată, Llelu! 

e Nicolae Vălăreanu Sârbu sau Llelu, cum îi zic prietenii, l-am cunoscut la diferite evenimente literar-culturale, organizate de inimosul 
om de litere Ioan Romeo Roșiianu la Baia Mare, București, Călimănești, Cluj-Napoca, Horezu, Râmnicu Vâlcea sau alte localități din 
țară. Deși mai vârstnic decât mine, am legat o prietenie strânsă cu acest uriaș metaforist al poeziei românești contemporane, făcând 

schimb de cărți, de idei, împărtășindu-ne unul altuia viziunile despre artă și concepțiile estetice. 
În paginile revistei de cultură și atitudine „Teleormanul cultural”, înființată de mine în data de 15 noiembrie 2017, Nicolae, prietenul meu, a 

publicat aproape imediat, încă din numărul 2 al revistei, un consistent grupaj de poezie, ulterior, fiind cooptat în redacția revistei, la care a avut 
colaborări constante până la accederea întru veșnicie. 

Parcă premonitoriu, unul dintre ultimele poeme trimise pe adresa redacției revistei a fost următorul: „Trec stele prin pălăria destinului/ nişte 
gloanţe oarbe,/ frânturi de poezie, plopi în inima unei femei;/ fac insuportabil freamătul şi se sinucide./ Cine să-i plângă frumuseţea/ când luceafărul s-a 
stins pentru totdeauna,/ iar pământul a consimţit despărţirea?/Nici păsări cu aripi de înger, nici porumbei călători/ nu le mai aduc veşti unul de la altul,/ 
aruncaţi ca o frânghie în fântână/ ori căzuţi sub uitare,/ n-au vreme pentru durerea care urmează./ În ochii lor ard stele cum ard băieţii reginelor/ de 
dorinţa încoronării,/ aşa se ivesc şi mor regii cuvântului,/ puşi sub ghilotina de ne-nţeles a lumii.” (Destin ingrat). Un rege al cuvântului a fost și 
blândul poet Nicolae Vălăreanu Sârbu, care s-a învrednicit să-și adune numele pe aproape 20 de volume de poezie, o adevărată comoară neprețuită, 
menită să ne facă să accesăm dimensiunea spirituală autentică. Nu te vom uita niciodată, prieten drag! Nu te voi uita niciodată, Llelu! 

P 

S 

P 
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Nicolae Dina 
 

O LUME ÎN OGLINDA SUFLETULUI 
 

(continuare din pagina 9) 
 

celași motiv al luminii văzute la capăt de tunel întărește 
speranța și, odată cu ea, „sângele capătă mișcare 
vijelioasă,/ sporește flămând în cercuri lăptoase/ și trupul 

femeii își uită păcatul/ înainte de a se mântui prin smerenie” (Iubirea 
urcă pe trepte).  

Femeia este cea spre care se îndreaptă gândurile și sentimentele 
poetului, fiindcă ea „este un gest prin care Dumnezeu/ a lăsat moștenire 
frumusețea pe pământ”, iar „devotamentul ei cast înalță dragostea pe 
culmile venerației divine, căpătând astfel un caracter sacru (Femeia). Dar 
și bărbatul are locul și rolul său, căci numai „el gustă farmecul uitat în 
iubire” și „deschide evantaiul fericirii” când iubirea este deplină 
devenind „ospățul nunții de aur” (Ea se întoarce, el gustă farmecul) și 
pentru că, întotdeauna, „bărbații vor purta câte o floare/ pe care s-o 
dăruiască unei femei/ cu toată dragostea inimii lor/ care vorbește cu 
gesturi gingașe” (Îmbătrânit ca un fluture). 

Tot lumina, în ipostaza ei de „mireasă”, este cea care îi salvează 
sufletul din tenebrele în care se zbate, lumină răsărită „în pieptul unei 
fecioare” strălucind ca un „snop de grâu în soarele amiezii” (Fuga de 
decor), atunci când poetul se retrage în propriul sine, trăind din plin 
starea de singurătate pe care, de la un timp, o preferă: „Își rememora 
gândurile și unele i-au zburat,/ l-am simțit foarte trist,/ dorea să 
suprapună un gând peste un vis”.  

Dar prospețimea naturii în „aerul dimineții” și trilurile 
inspiratoare ale păsărilor devin „o muză în inima cuvântului” care îl 
îndeamnă spre „o filă rătăcită” ca să-și aștearnă gândurile, ideile, trăirile 
(„Se naște o muză”), prezente doar în versurile sale, neavând cale de 
comunicare cu cei din jur: „M-am spovedit poemelor mele/ în momente 
de meditație deplină” (Trecător pe la porțile iadului).  

În felul acesta, el află drumul spre trăirile metafizice devenind 
„un intrus în propriile simțuri” și dăruind tot ceea ce simte celor care 
ascultă „clipocitul clipelor în trecere” (Intrus în propriile simțuri) și 
înțelege că poate trăi numai dedicându-se creației spirituale țâșnite din 
profunzimea sufletului frământat de gânduri, de reflecții asupra 
destinului său de creator, când constată că „nu-mi văd umbra și o caut cu 
pașii/ gândurile nu mă lasă să stau locului/ dar trăiesc închis în cuvinte” 
(Dacă vii să mă vezi). 

Sondându-și propriul sine, poetul constată că stările sale 
sufletești sunt strâns legate de manifestările universului înconjurător, 
astfel că elementele naturii, terestre sau cosmice, devin toposuri ale 
nașterii Poeziei, aceasta având capacitatea de a emoționa, de a întruni 
gândurile și ideile creatorului într-un tot, învingând timpul și spațiul.  

Multe poeme sunt închinate anotimpurilor dintre care se 
desprinde toamna (Toamnă cu semne visătoare) ca simbol al apropierii 
de bătrânețe, dar și al înțelepciunii poetului trăitor între Pegașii 
cuvântului poetic, iar primăvara cu toate frumusețile ei este cea dătătoare 
de speranțe și de bucurii, ca în Primăvara învie speranța. 

Spațiul poetic al propriei existențe a fost și a rămas în amintirea 
eului liric acel „acasă”, fiindcă „întotdeauna drumul care mă duce acasă/ 
mă eliberează de răutățile lumii,/ rămân cum am fost” (Rămân cum am 
fost), reprezentat de satul natal în care și-a petrecut copilăria ca timp al 
poveștilor, al curiozității mereu vii, al cunoașterii și al căpătării 
experienței de viață, pe care o evocă cu nostalgie, amintindu-și că 
„hoinăream cu prietenii la joacă/ pe râu, prin livezi ori prin vii/ […]/ 
uneori plecam prin păduri,/ ascultam poveștile ciobanilor/ […]/ și vream 
să văd lupi și urși/în realitate…” (Simple amintiri) sau reînviind tradiția 
sărbătorilor de Paște și de Crăciun, când „părinții ne îmbrăcau în straie 
noi/ și mergeam la biserică,/ ascultam slujba și visam o altă lume/ care a 
și venit” (Cum a fost, a fost). 

Fără a epuiza universul tematical acestui ultim volum al lui 
Nicolae Vălăreanu Sârbu, o adevărată conștiință lirică în literatura 
contemporană, trebuie să remarcăm fabulosul imaginar poetic de mare 
rafinament artistic prin care poetul devoalează tainele propriului suflet 
plin de gânduri, de idei, de sentimente și de trăiri afective profunde, 
suflet în care își găsesc locul o întreagă lumecu toate minunile sale și ale 
cărei elemente devin toposuri ale genezei Poeziei, aceasta având 
capacitatea de a emoționa, de a întruni reflecțiile creatorului într-un tot, 
învingând timpul și spațiul întru eternitate.  

 

 
 

Daniela Achim Harabagiu 
 

UNIȚI  PRIN  ARTĂ 
 

âteodată simți că nu poți tine pasul cu viața! Altădată nu 
simți, dar tot în urma ei ești, deși nu îți dai seama. Așa a 
fost anul acesta. Îl bănuiam a fi unul bun, minunat, curat, 

format din două cifre care  merg frumos una după alta ca două grațioase 
lebede cu puii lor pufoși.  

Așteptam cu nerăbdare să se sfârșească iarna, fericită că scap de 
frig, să pot petrece clipe minunate în aer liber, să merg la diverse 
evenimente literare, artistice, să merg la expoziții, lecturi publice... 
Hmm... Nu prea a fost așa. Mulți oameni dragi și importanți au trecut 
Stixul... Dar, până la urmă toți îl vom trece, asta face parte din viață.   

Și cu toate acestea, tot am prins ceva din bucuriile ei. M-am trezit 
în luna iunie, crezându-mă în aprilie, că merg să cumpăr semințe de flori 
de piatră. Nu mi-a dat vânzătoarea spunând că e târziu, nu se mai pun 
semințe de flori în iunie, că nu mai au când să crească, spunea. Am 
plecat și mai buimacă de la ea. Dar, ce știa ea? Nimic. Au ieșit singure 
din semințele căzute din florile uscate de anul trecut, la puțin timp după 
ce m-a refuzat. Se pare că nu doar noi, oamenii, întârziem în ținerea 
pasului cu viața, ci și florile. Apoi am pus semințe de zorele, pe care mi 
le-a dat un tânăr coleg, și au răsărit, au și înflorit, și le-am și pictat.  

Dar nu despre flori voiam să vă spun, ci despre faptul că am 
rămas în urmă cu scrisul notelor despre expoziția lucrărilor Taberei 
Internaționale de Pictură în Aer Liber de la Nenciulești, Ed. a III-a, 2020.  

 Da, este vorba despre acea tabăra de pictură în care domnul 
Șerbănescu ne-a făcut întâlnire cu arta unor pictori și oameni minunați. 
Și ea fost puțin întârziată ca și mine, ca și florile, dar a fost! Anul acesta, 
doar cu arta lor, cu ei nu, din motive de pandemie cu acel virus nou, deși 
mi-ar fi plăcut mult să-i revăd! După două luni de „izolare la domiciliu” 
nu mai aveam nicio speranță că voi participa la Tabăra Internațională de 
Pictură de la Nenciulești. Dar, ce știam eu? Dumnezeu lucrează prin 
oameni! Chiar dacă nu ne-am întâlnit fizic, domnul Tudor Serbanescu a 
avut grijă să se întâlnească artele între ele și artiștii români ce au fost 
prezenți la vernisajul expoziției.  

Și așa ne-am trezit la jumătate de septembrie, frumos și blând ca 
o zi de vară în care a fost organizat vernisajul lucrărilor celei de III-a 
Ediții a Taberei de Pictură în Aer liber de la Nenciulești. Câtă bucurie, 
câtă încântare, câtă frumusețe! Dublă bucurie! Pentru că în acea zi 
sărbătoream deschiderea Expoziției, dar și ziua de naștere a artistei 
Cristianei Purcărea! Iată că domnul Șerbănescu a întors timpul înapoi și 
a reușit! Au expus artiștii: SVETLOZAR NEDEV (Bulgaria), 
SVETLANA SOLO (Rusia), SVETLANA ELANTSEVA (Anglia), 
JOSEPH NOCE (Franța), KORKUT TIRYAKI (Turcia), respectiv 
LAURA CULCEA, CRISTIANA PURCĂREA, RAREȘ KERERKEȘ,  
TUDOR ȘERBĂNESCU și subsemnata, cu pseudonimul HARA DANA, 
toți din România. 

După vernisaj au fost schimbate idei despre cum am putea face 
cunoscută arta noastră, într-o manieră inedită, și vizitată de cât mai mulți 
oameni iubitori de frumos, cum ar fi:  să expunem lucrările în Parcul din 
Pădurea Vedea, într-un cadru organizat în acest sens, să expunem planșe 
tipărite și plastifiate puse pe panouri în parcuri sau grădini publice pe o 
perioadă mai lungă de timp, având în vedere restricțiile cauzate de 
pandemie și, totodată, pentru că e o tabără de pictură în aer liber, să 
putem expune și cum a fost ea conceptual gândită: „ÎN AER LIBER”.  

Așa vom avea artă la tot pasul, în orașul nostru sau în alte orașe, 
și ne putem bucura că dăruim din frumosul ce ne-a fost dat. Sperăm să 
avem și sprijinul autorităților care în această manieră ar putea atrage 
vizitatori și iubitori de artă. 

Gazda expoziției de anul acesta a fost Centrul Județean pentru 
Pentru Promovarea si Conservarea Culturii Tradiționale Teleorman, cu 
sprijinul și participarea Centro Pro Arte Alexandria și Primăriei 
Nenciulești. Trebuie spus că lucrările expuse la fiecare ediție rămân 
câștigate Taberei, care va înființa un muzeu ce va cuprinde toate lucrările 
artiștilor.  

Momentul final al Taberei a fost marcat pe data de 3 decembrie 
2020 când  au fost dăruite de către domnul Tudor Șerbănescu diplomele 
de participare la Ediția a III-a a Taberei Internaționale de Pictură în aer 
liber de la Nenciulești.  

Deși materializată în mod individual și diferit, arta ne unește și 
susține viața! Dovada certă a faptului că arta este ceea ce rămâne în urma 
noastră ca oameni este dată de forța creației. Arta ne-a unit și ne va uni în 
toate timpurile acestei lumi, chiar și pe pandemie, este și va fi mărturia 
omului ca parte din Divinitate. 

A C 
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Ion Scarlat 
 

Voievozii români și Athosul 
 

n Grecia continentală, nu departe de granița cu Bulgaria și cu fosta Iugoslavie, alături de 
Macedonia, se află o peninsulă de o spectaculoasă frumusețe: Peninsula Halkidiki, din care 
se desprind spre sud-est  trei brațe: Kassandra, Sithonia și Muntele Athos (Aghios Oros) 

care se prelungesc în Marea Egee ca și cum ar fi trei degete întinse formând între ele două golfuri. 
Muntele Athos (un lanț de munți), întins pe o lungime de circa 40 km, este zona cea mai cunoscută a 
peninsulei. El doar din punct de vedere geografic face parte din peninsula grecească Halkidiki 
deoarece din punct de vedere administrativ este un stat autonom, o „entitate teocratică independentă” 
care spiritual depinde de patriarhul Constantinopolului. 

Pe Sfântul Munte Athos, numit și Grădina Maicii Domnului și recunoscut drept Patrimoniu al 
Umanității, se găsesc 20 de mănăstiri principale, 14 schituri (comunități de călugări separați, apărute 
în apropierea bisericilor) și sute de sihăstrii izolate. Logic, cei ce viețuiesc aici duc o continuă trăire 
duhovnicească. Monahii împart cele 24 de ore ale unei zile în trei etape: o etapă pentru rugăciune, alta 
pentru muncă și o a treia pentru odihnă, etape pe care le petrec tot în rugăciune, cele 24 de ore 
căpătând un plus unitar caracterizat de rugăciune neîntreruptă. Și se roagă pentru toată lumea, nu doar 
pentru ei. 
      Interesant este faptul că pelerinii nu pot ajunge acolo oricând și oricum.  

În primul rând, este interzis accesul femeilor și al femelelor de orice natură. Conform 
articolului 176 din Carta Statutară a Sfântului Munte, orice pelerin dornic să intre în Athos este dator 
să se prezinte la Sfânta Epistasie aflată la Uranopolis pentru a obține permisiunea (un pașaport special 
cunoscut și sub denumirea de diamonitirion) vizitării mânăstirilor și așezămintelor de pe Athos. 

Apoi, numărul de vizitatori (pe zi) este limitat. Îmbrăcămintea pelerinilor trebuie să fie în ton 
cu sfințenia locului. Găzduirea e gratuită. Pelerinii sunt invitați să participe la viața duhovnicească și 
să respecte și alte condiții (restricții).  
      Credincioșii domnitori români și-au îndreptat la vremea lor atenția și spre Sfântul Munte 
Athos făcând anumite danii sau trimițând diverse ajutoare mănăstirilor sau așezămintelor de acolo. 
Primul voievod despre care documentele vorbesc că și-a îndreptat mila spre aceste așezăminte a fost 
Alexandru cel Bun. El a închinat printr-un hrisov (1429) mânăstirii athonite Zografu câteva moșii de 
peste Prut. Fiul său, Alexandru Vodă al doilea, a dat egumenului aceleiași mănăstiri privilegiul de a 
veni în fiecare an în țară după ajutor bănesc. 
      Urmând tradiția înaintașilor săi, dreptcredinciosul Ștefan cel Mare a dăruit mânăstirii Zografu 
(1466) un mertic anual de 100 de galbeni ungurești din care s-a reparat mănăstirea și s-a construit o 
bolniță. Tot cu sprijinul Sfântului voievod s-a construit (1475) arsanaua (un mic port) și s-a pietruit 
drumul până la mânăstire, iar în 1495, s-a construit corpul chiliilor, trapeza și zidul de incintă. Același 
mare domnitor a ajutat și mânăstirile Vatopedu (în 1472, s-a zidit arsanaua cu paraclis), Grigoriu (a 
reînnoit-o din temelii și a plătit 24000 aspri pentru cumpărarea unei chilii în capitala Kareia), iar 
pentru mânăstirea Sf. Pavel, a dat ajutoare pentru construirea unui apeduct lung de 1500 m. Pe zidul 
paraclisului de la Vatopedu, pe malul mării, se observă și astăzi un basorelief în marmură care îl 
reprezintă pe Ștefan cel Mare încoronat, închinând Maicii Domnului cu Pruncul în brațe o bisericuță. 
În partea de jos se observă stema Moldovei, capul de zimbru și anul 1496. 
      Dar Neagoe Basarab i-a întrecut pe toți voievozii români prin ajutoarele de tot felul pe care  
le-a făcut la Sf. Munte oferind danii la nu mai puțin de 13 mânăstiri din cele 20 existente. La 
mânăstirea Dionisiu a zidit un paraclis, a refăcut Kathalikonul (biserica principală) și a ridicat unul 
dintre cele mai frumoase turnuri din Sf. Munte (bineconservat și astăzi). La Marea Lavră a refăcut 
acoperișul kathalikonului, a rezidit paraclisul cimitirului, a dăruit vase liturgice și un ajutor anual de 
9000 taleri. La Vatopedu a refăcut turnul Maicii Domnului, a zidit paraclisul Cinstitului Brâu, precum 
și vinăria, hambarele de grâu și bucătăria, iar pentru icoana Maicii Domnului a dăruit un măr de aur cu 
mărgăritar și pietre prețioase. La Iviron a plătit o aducțiune de apă, a înălțat turnul kathalikonului, a 
refăcut unele dependințe, plus o danie anuală de 200 taleri. La Hilandar a adus apă ca și la Iviron, 
mănăstirii Cutlumuș i-a dăruit bani plus danii de sate, siliști și bălți din țară. A sprijinit financiar și 
celelalte mănăstiri (Pantokrator, Xiropotamu, Xenofont, Sf. Pavel, Sf. Pantelimon, Zografu, 
Esfigmenu și Constamonitu). 
      Voievodul martir Constantin Brâncoveanu, cel ce s-a arătat un neobosit ctitor de biserici și 
mânăstiri, nu s-a lăsat mai prejos și și-a revărsat milostivirea spre lăcașurile monahale din Athos, Sinai 
și Ierusalim. În Sf. Munte el și-a arătat mărinimia spre nouă dintre sfintele așezăminte.   

Astfel, la mănăstirea Sf. Pavel, în 1698, a zidit turnul de apărare, chiliile, trapeza și un 
paraclis, a oferit 150 taleri anual, plus scutiri de impozite și întăriri de moșii și de robi. În 1713, la 
Marea Lavră, a construit un paraclis în cinstea icoanei Maicii Domnului. Mănăstirile Dionisiu, 
Hilandar și Vatopedu au fost sprijinite cu bani (20000 aspri). Tot financiar au fost sprijinite și 
mănăstirile Pantokrator, Simonopetra, Xenofont și Xiropotamu. 
      Și după ce aproape de cinci secole domnitorii români au fost sprijinitori ai Sf. Munte, la 
sfârșitul anului 1863, a avut loc promulgarea Legii secularizării averilor mănăstirești, moment în care 
mănăstirile athonite au pierdut sprijinul românesc. 

Totodată, secolul al XIX-lea a fost marcat și de dorința viețuitorilor români din Muntele Athos 
de a avea așezăminte cu caracter național. Și acest lucru s-a realizat, monahii români deținând în 
momentul de față schitul Prodromu (adică al înaintemergătorului, aflat la capătul răsăritean al 
peninsulei Athos, în zona pustnicească Vigla) și schitul Sf. Dimitrie (aflat în nord-estul peninsulei, 
într-o vale adâncă numită Lacu). Dar și de-a lungul timpului monahii români s-au nevoit fie în marile 
mănăstiri, fie în schituri, chilii, colibe sau sihăstrii.  

În prezent, aici viețuiesc circa 250 monahi români, cunoscând o etapă de înflorire atât 
materială cât și duhovnicească, mai ales după periooada comunistă când ei întrerupseseră orice 
legătură cu Muntele Athos, tinerilor dornici de viață monahală fiindu-le interzisă plecarea, monahii 
bătrâni stingându-se din viață, iar chiliile și colibele pustiindu-se și ruinându-se.   

 

 
 

Daniela Trandafir 
 
 

Fata din casa de turtă dulce 
 
 
Gloria ploii 
 
Nu aș ciobi nimic din gloria ploii  
Timpane lacome o ascultă căzând 
Pe caldarâm înfloresc lacuri mărunte 
Mă învață nerostite cuvinte să plâng 
 
Pe obraji cresc șuvoaie din creștet 
Doar ploaia îmi spală păcate uitate 
Din călcâie cresc muguri dezrobiți de cuvânt 
În ceruri candelabre stau atârnate 
 
Nu aș sparge în palme perfectul rotund 
Transparent sau cu roz de Sahara 
Văd morganice văluri în vânt 
Și ascult la pian Debussy seara 
 
Aș lăsa ploaia să curgă, să curgă 
Cerșită a fost de câmpul flămând 
Și-n secera lunii topită în grindă 
Mineral, timpul este fecund 
 
Se topește țigara-n scrumieră 
Ca viața în stofe și falduri 
Îmi promit să mă duc, să mă las, 
Dar mi-e frică de secetă-n lanuri. 
 
Talaz 
 
Copilăria se ascunde-n albume 
În sertare prăfuite din minți 
Crâmpeie de chicot se aprind în genune 
Încă mai simt cicatrici pe genunchii juliți. 
 
Mi-amintesc de balta din spatele curții 
Năvodul țesut de bunicul 
De visul purtat pe umărul frunții 
Era în amprenta venală, El, unicul. 
 
Îmi spunea povești cu Morgane 
Cu mări despuiate de spumă 
Credeam în sirene-n siaj de vapoare 
Și-n cântecul lor prins într-o hulă. 
 
Vrăjiți, îmbătați de perlele nopții 
Marinari apostați la timone 
Pe catarge semețe înfipte în punți 
Doar solzii din stele vorbesc despre ele. 
 
Furtuni răscolite de ceruri 
Prova sculptează în valuri 
Corăbii se-agață de lună 
Din pânze crescându-le maluri. 
 
În siaje, sălbatice alge 
Îmbracă angelica formă 
Rătaciți, fără frici ancorate 
Le sărută umbrele-n rondă. 
 
Adult, mi se-aprind imaginații 
Legende urcă pe un vrej marin 
Pe cerul tatuat cu constelații 
Bunicul îmi zâmbește pe un talaz de timp. 

Î 
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Preot Nicolae Sin 

Ai căzut? Scoală-te! 
robabil că am auzit pe undeva 
spunându-se că nu există om 
fără să fi greșit vreodată. Viața 

cu toate tainele ei îl poartă pe om prin ape 
line ori prin furtuni din care de multe ori nu 
mai iese la suprafață.   

Cu toții dorim să biruim, să fim 
învingătorii zilei, iar cei din jurul nostru să 
ne aprecieze calitățile și puterea noastră de a 
lupta. De ar fi așa, ce simplu, ce bine ar fi! 
dar mă tem că este un raționament eronat. 
Spun aceasta gândindu-mă la copilul ce 
începe să îndrăznească. Cred că nu am stat să 
ne gândim prea mult la primul pas pe care îl 
face omul în mod fizic în viața sa. El privește 
în jurul său și vede pe ceilalți cât de ușor se 
mișcă și vrea să fie ca ei. Pentru aceasta 
trebuie să se lupte cu propria ființă. Iar lupta 
este cât se poate de grea cu tine însuți. E 
adevărat că lupta poate fi trupească, dar și 
sufletească sau, mai în adâncul sensului, 
duhovnicească. Dacă lupta cu trupul are 
greutățile ei, cea duhovnicească este de cele 
mai multe ori greu de câștigat. 

Puiul de om tânjește după mersul 
mamei sau al tatălui, iar la un moment dat 
îndrăznește și se ridică. Am fost martor la 
astfel de momente de o frumusețe rară, când 
copilul a reușit să se ridice din starea de 
neputință și să stea pe propriile picioare, 
drept, învingător, făcând primul pas. De 
fiecare dată am observat aceeași reacție a 
copilului: zâmbetul larg. Însă bucuria de a fi 
învins toate elementele ce îi erau împotrivă 
se transformă în lacrimi, deoarece copilul, 
inevitabil, cade. Atunci apare teama de a mai 
face pasul, dar iarăși atras de mersul celor 
din jur îl va face să pornească la luptă și 
iarăși învinge și... iarăși lacrima. Cu toate 
acestea din fiecare ridicare și cădere copilul 
învață și învață atât de bine încât căderea 
nu-l mai sperie, iar lacrima nu mai apare la 
fel de des și... merge precum cei pe care i-a 
studiat înainte. 

Cum să nu fii uimit de acest început 
al omului care, spre deosebire de toate 
celelalte ființe așezate pe Pământ, omul se 
ridică cel mai târziu pe propriile picioare. 
Dar și când reușește acest lucru, însăși 
postura sa bipedă îi vădește o calitate pe care 
Creatorul i-a acordat-o încă de la începuturi, 
aceea de stăpân. Și așa omul începe să 
devină stăpân pe trupul său, conexiunile 
dintre neuroni și complexul aparat locomotor 
se armonizează într-o biomecanică splendi-
dă. Cât de frumos să ai puterea de a privi un 
om cum crește, cum pune stăpânire pe 
puterile cu care a fost înzestrat de Dumnezeu 
și apoi începe să le pună la lucru!  

Însă, ușor, ușor, începe să se lovească 
de alte obstacole ale vieții care îl fac să cadă. 
Și iarăși privește la părinții săi să învețe cum 
să se ridice, dar observă un lucru cu totul 
ciudat. Părintele încearcă să se ridice ori a 
abandonat lupta și rămâne căzut. Cât de greu 
pentru om să caute ajutor pentru a-și ridica 
sufletul căzut și să realizeze că nu-i poate 
ridica nimeni sufletul din starea în care a 
ajuns.  

Și cum putem oare înțelege acest 
îndemn: Scoală-te! Dacă vom sta să ne 
gândim la căderea sufletească a omului, cu 
siguranță că ne putem gândi la o persoană 
din viața noastră ce se află sau s-a aflat într-o 
astfel de stare. Pentru a face lucrurile și mai 
interesante să ne gândim la o cădere a 
noastră! Oare am realizat acea cădere 
sufletească? Cum ne-am ridicat? Am lăsat 
pur și simplu să se vindece singură rana, prin 
trecerea timpului? Iată câteva întrebări 
retrospective sau poate pentru unii prezente, 
ce sunt destul de rar puse.   

Întrebarea este de ce? De ce ne este 
teamă să stăm de vorbă cu noi înșine, să 
aprofundăm durerea, să sondăm terenul 
acesta periculos? Cum poate doctorul să-mi 
găsească leacul dacă nu localizează durerea, 
apoi să meargă mai departe la cauza durerii?! 
Și câți oameni din păcate trăiesc în durere 
sufletească transformând această stare în 
mod total greșit în una a normalității ființei 
omenești. Aici este pericolul cel mare când 
omul consideră că durerea sufletească este 
normală și hrănită apoi, devenind din ce în 
ce mai mare și mai greu de suportat.  

Alinarea durerii nu poate veni decât 
de la Creator deoarece El cunoaște cel mai 
bine tainele sufletului omenesc. Mântuito-
rului Hristos i se mai spune și Biruitorul, 
deoarece a biruit lumea. Este minunată 
biruința Sa deoarece nu s-a petrecut cu 
armate ori arme, ci prin cuvânt și iubire față 
de om. În istorie au fost mulți învingători, 
dar niciunul nu a depășit pe Fiul Lui 
Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare aşa ne 
învaţă: „Aceasta-i înălţimea omului şi 
măreţia lui: să cunoască ce-i cu adevărat 
mare, să se lipească strâns de Dumnezeu şi 
să caute slava lui în slava care vine de la 
Domnul.”  

Vrei, omule, să te ridici? Lipește-te 
de Dumnezeu căci singur nu poți face un pas 
al vieții, ci El este ajutorul și sprijinitorul tău. 
De ce i-a dat Dumnezeu omului viața aceasta 
în care de multe ori cade? Răspunsul este la 
îndemână, deoarece l-a înzestrat și cu puterea 
de a se ridica. Căderea nu trebuie copleșită 
de întristare.  

Mintea trebuie să rămână limpede și 
să caute cauza căderii.  

Însă această căutare poate fi foarte 
anevoioasă, deoarece trebuie să cerem 
ajutorul și călăuzirea Lui Dumnezeu, dar și 
să avem răbdare. Dacă lumea în care trăim a 
fost transformată de om într-una a vitezei, în 
lucrurile sufletești viteza nu-și are locul. 
Până când și natura se răzvrătește împotriva 
omului și în tainele ei îl face pe om să se mai 
domolească din alergarea lui către nicăieri.  

Căderea și ridicarea nu sunt statice, 
ele fac parte dintr-un parcurs al vieții, de 
aceea, orice ridicare ne aduce mai aproape de 
Dumnezeu așa cum orice ridicare a 
copilașului îl aduce mai aproape de brațele 
mamei sale care îl așteaptă și îi dă încredere.  

Prin rugăciune puternică, omul 
primește de la Dumnezeu răbdarea, iar 
răbdarea schimbă suferința în bucurie. 
Prezența bucuriei în sufletul omului este 
semnul ridicării. Înțeleptul Solomon spune: 
„Căci dacă cel drept cade de șapte ori și tot 
se scoală, cei fără de lege se poticnesc în 
nenorocire.” (Pilde 24,16).  

Căderea vine în sufletul omului prin 
păcat, însă Sfântul Ioan Gură de Aur ne 
învață: ,,De va intra în sufletul tău păcatul, 
fie ca el să-ți fie oaspete și nu        
împreună-viețuitor”. Recunoașterea păcatului 
presupune puterea pocăinței. Sfântul Ioan 
Botezătorul așa i-a îndemnat pe evrei: 
,,Pocăiți-vă!”. De nu ne vom lepăda de păcat 
și nu vom conștientiza răul pe care l-am 
făcut, suntem precum cei fără de lege, adică 
cei ce fac răul, dar nu-i interesează de ceea 
ce au făcut față de o altă ființă umană. 

Vremurile de încercare pe care le 
trăim sunt cât se poate de pilduitoare. De ce 
oare se întâmplă ca tot globul pământesc să 
fie năpădit de boli pandemice? Nu cumva 
noi, oamenii, trebuie să învățăm ceva de 
aici? Nu cumva am înlocuit bucuria simplă a 
vieții cu plăcerea de a poseda cât mai mult, 
de a fi peste tot, de a avea și ceea ce nu ni se 
cuvine? Până când nu vom înțelege că totul 
are un rost și acel rost trebuie căutat și 
înțeles, lucrurile nu vor reintra pe făgașul 
normal pe care Dumnezeu l-a lăsat pe acest 
pământ. Iar îndemnul este: ,,De câte ori vei 
cădea, scoală-te și te vei mântui!”.  

Așadar, scopul final al darului vieții 
pământești a omului este mântuirea sufle-
tului. ,,Căutaţi mai întâi împărăţia lui 
Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se 
vor adăuga vouă. Nu vă îngrijiți de ziua de 
mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale 
sale. Ajunge zilei răutatea ei.” (Matei 
6, 33-34). 

 Stan V. Cristea, Tradiția Călușului în Județul Teleorman. De la ritual la spectacol, ediția a II-a, rev. și adăug., Craiova, Editura Aius, 2020;
 Mihai Merticaru, Brâul Afroditei, sonete, prefață de Geo Vasile, Râmnicu Sărat, Editura Rafet, 2020;
 Mihai Merticaru, Rondeluri, Bacău, Editura Ateneul Scriitorilor, 2020;
 Mihail Tănase, Poezii, antologie de autor, Sibiu, Editura Print ATU, 2020
 Proză din pandemie: Premiile Festivalului Național de Literatură „Marin Preda”, Ediția a XVII-a, 2020, Craiova, Editura Aius, 2020;
 Toamna sentimentelor, antologie literară realizată de Ioan Romeo Roșiianu, Baia Mare, Editura Ecreator, 2020.
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ANASTASE POPESCU 
S-a născut la 16 aprilie 1925, în comuna Mavrodin, judeţul Teleorman și a decedat la 8 februarie 2018 în

localitatea Brăila. A absolvit patru clase primare în comuna natală, apoi Liceul Teoretic „Alexandru Ghica” din 
Alexandria (8 ani, dintre care anul V la Liceul Teoretic Turnu Măgurele) şi Facultatea de Geologie şi Geografie 
din cadrul Universităţii „Dr. C. I. Parhon” Bucureşti. 

De la 1 septembrie 1954 şi până la pensionare, la 1 septembrie 1987, a lucrat numai în Brăila: profesor 
la şcolile generale nr. 13, nr. 4, nr. 10 (şi director adjunct), nr. 22 (şi director) şi Liceul „Nicolae Iorga”, meto-
dist la secţia de învăţământ Brăila (1965-1968), inspector şcolar de specialitate al judeţului Brăila (1968-1985).  

A fost preşedinte de onoare al Clubului seniorilor din învăţământul judeţului Brăila. În perioada 
1957-1992, a fost secretar, apoi preşedinte al Filialei Brăila a Societăţii de Ştiinţe Geografice, autor de referate 
şi comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni naţionale sau publicate în revistele „Natura” şi „Terra”. Coautor, 
cu partea de geografie, la două ediţii ale monografiei judeţului Brăila, coautor, între anii 1968-1989, alături de 
un alt coleg, al manualului “Geografia judeţului Brăila”, pentru clasa a III-a. 

A fost deopotrivă autor de texte umoristice pentru uz şcolar, colaborator cu poezii şi epigrame la publicaţiile locale „Înainte”, „Liberta-
tea”, „Ţeapa”, „Viaţa Brăilei” („Divertisment de weekend”), „Viaţa”, „Monitorul de Brăila”, „Ancheta”, „Vocea a treia” (la ultimele două cu 
rubrica proprie „Ridentem dicere verum”), precum şi la publicaţiile naţionale „Viaţa Buzăului”, „Adevărul de Cluj”, „Carambol” (Buzău), „Haz 
de necaz” (Câmpina), „Epigrama”, „Haz” (Tulcea), „Spinul” (Baia Mare), „Ag pe rime” (Piteşti) şi altele. 

A fost membru al Cenaclului Umoriştilor Brăileni „Ştefan Tropcea” şi al Uniunii Epigramiştilor din România. A primit câteva premii 
onorifice pentru activitatea sa literară și este inclus sporadic în culegeri colective de epigramă.  

Unui candidat la primărie 

Eşti energic şi ai har, 
Fi-vei cel mai bun primar, 
Faţă de-alţii ai „atu” 
Că ne minţi de crezi şi tu.  

Uneia alergică la înţepături 

Ce durere, vai şi-amar, 
Dacă-o-nţeapă un ţânţar, 
Dar îi place şi-are chef 
Când o-nţeapă domnul şef. 

Un om necăjit 

Dânsul, prin restructurare, 
A pierdut trei secretare 
Şi-astfel l-a lovit năpasta 
C-a rămas doar cu nevasta.

Avantajul telenovelelor 

Duc gunoiul pe-nserate, 
Când la film e gospodina, 
Profitând de libertate, 
Consolez rapid vecina. 

Profeţie 

Mi-a şoptit un protopop 
C-o să vină un potop,
Dar de taxe, nu de ape,
Că nici Noe n-o să scape.

Independenţa Justiţiei 

Dacă intră cutărică 
La conflict de interese, 
Trage doar de-o sforicică 
Şi basma curată iese. 

Mincinosul tipic 

Mincinosul, în impas, 
Se cunoaşte după nas: 
Dacă-i luat la purtare, 
E-un Pinocchio foarte mare.

Ca la noi la nimeni 

Cine fură azi un ou, 
Făr să rişte-o condamnare, 
Mâine nu mai fură-un bou, 
Fură o cireadă mare. 

Părerea mea 

Soaţa-mi acceptă părerea, 
Cât ai zice un, doi, trei, 
Nu contează care-i vrerea, 
Dacă-o spun exact pe-a ei. 

Aplicarea legilor 

Cine fură azi o oaie, 
Face doi, trei ani, pârnaie, 
Cine fură bănci, vapoare, 
E imun, capul nu-l doare. 

Un iubăreţ pe pat de moarte 

Nu vreau să mă spovedesc 
Chiar de nu mă-mpărtăşesc; 
Ce-o să zică cel cu rasa 
Dacă divulg preoteasa! 

Epitaf unui fost parlamentar 

Dormi, amice, dormi în pace, 
Nimeni n-are ce-ţi mai face, 
Nu mai e ca-n parlament 
Unde te trezeau frecvent. 

Suprasolicitarea spitalelor 

Spitalu-i aglomerat, 
Sunt puşi câte doi în pat, 
Însă s-a mai nimerit 
Şi... doi de sex diferit. 

Dragoste la vârsta a treia 

După-o noapte de tandreţe, 
Cam înăduşită baba, 
Zice-n şoaptă, cu blândeţe: 
„Mi-ai stricat somnul degeaba”. 

Rubrică realizată de 
Nelu Vasile

Aripile copilăriei 

u o nouă carte 1 , a 37-a la
număr, de astă dată, de proză
memorialistică, ne surprinde la

sfârșit de an bisect Mihail Tănase, a cărui 
operă literară este străbătută în întregime de un 
fior tragic. Tema noului volum al cărții Îngerul 
fără aripi o reprezintă copilăria, sublimată 
artistic în circa 150 de pagini, prilej cu care 
auctorele își deapănă amintirile despre familie 
și prietenii de joacă, după cum însuși 
mărturisește în postfață:  

„Cât de repede trece timpul... Parcă ieri 
eram copilul râzgâiat, bolnav și plin de vise, 

1 Mihail Tănase, Îngerul fără aripi, vol. II, proză 
(Sibiu/ Hermannstadt, Ed. Print A.T.U, 2020) 

astăzi adultul învins de boală, dar victorios în 
fața destinului... Uneori mi-aș dori ca timpul să 
mă întoarcă în copilăria fără griji, cu gogoși 
frământate de mama la primul cântat al 
cocoșilor, cu soarele ivindu-se pe creasta 
dealului și cu picioarele desculțe cufundate în 
țărâna fierbinte. Uneori îmi este dor, atât de 
dor de sora și părinții chemați la cer, de 
prietenii de joacă, încât pun pe hârtie amintirile 
acelei copilării cu bune și cu rele, așa cum 
mi-a hărăzit-o bunul Dumnezeu.” (p. 151).

Ce impresionează cel mai mult în acest 
volum este spiritul de sacrificiu al mamei 
personajului-narator pentru copiii săi, figura  
acesteia fiind, de altfel, evocată cu o mare 
duioșie. Alte personaje avându-și prototipul în 

realitatea paradisiacă a copilăriei autorului mai 
sunt: bunicii săi, Costel, tovarășul de joacă și 
cel mai bun prieten din copilărie, vecinii 
acestuia, dintre care se individualizează Gică, 
frizerul satului etc. 

Amintirea surorii care îi procura cărți 
„pe sub mână”, cum se obișnuia în anii 
comunismului, îi prilejuiește în final urmă-
toarea reflecție: „Anii au trecut împletind 
tristețea și suferința cu lumina acestor nesecate 
amintiri așternute în pagini de carte ca un 
nemuritor omagiu dedicat încercărilor 
vieții.” (p. 101). Un omagiu vrednic de 
apreciat în aceste vremuri în care oamenii sunt 
tot mai puțin atenți la cele necesare sufletului!  

C. G. Moraru
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