Note

... de lectură
I.L.Caragiale: Cele mai frumoase scrisori
(alese de Dan C. Mihăilescu),
Bucureşti, Editura „Humanitas”, 2012, 140 p.

Lăcrămioara Stoie

lui 2012 a publicat I. L. Caragiale şi caligrafia plăcerii, Despre
eul din scrisori) s-ar fi putut transforma în eşec, având în vedere

complexitatea deosebită a epistolarului Caragiale, care (atât

Precedat (cf. şi Ioana Pârvulescu: Lumea ca ziar – A patra

de diferit fiind de sobrul Vianu sau expresivul Ion Barbu), nu

Şerban Cioculescu; I.L.Caragiale – faţă cu kitschul de Ştefan

decât sporadic, cu câţiva prieteni, să fie expresiv în scrisori (şi

Diaconu ş.a.) de o serie de apariţii editoriale emancipate de

(dovedindu-se) stăpân pe toate registrele... Dar urmărind,

putere: Caragiale, 2011) şi marcat (Viaţa lui I.L.Caragiale de

şi-a permis (cum observa Livius Ciocârlie în R.L., nr. 18/2012)

Cazimir; I.L. Caragiale – fatalitatea ironică de Mircea A.

totuşi) a scris cu egală virtuozitate în limba veche, moldoveneşte

canonul festivismului, „Anul Caragiale” (2012) a fost „punctat”

cum însuşi mărturiseşte, nucleele şi elementele definitorii ale

cititorilor braşoveni cu Dan C. Mihăilescu şi Ioana Pârvulescu,

ascensiunii sociale, mândria meşteşugarului talentat, amestecul

Naţional „Andrei Şaguna”. Fermecătoarea carte I. L. Caragiale

profunzime şi superficialitate... etc., Dan C. Mihăilescu a reuşit

aşadar, după „Gaudeamus” o a doua lansare importantă. Ea este

valoric oricând cu momentele şi schiţele. Pentru cititorii braşoveni

are în vedere şi condiţiile grafice) împrumutând termenul folosit

1982 (în care I.L. Caragiale îl întreba pe Ioan C. Panţu: ...Ar

Scrisorii pierdute îşi redacta epistolele către prieteni, că reprezintă

de limba franceză şi cea română şi pentru începători în familii,

dintr-un număr impresionant şi confruntate cu cea mai nouă

scrisoarea datată joi 7/20 iulie 1905, în care (cum de multe ori

de Stancu Ilin şi Constantin Hârlav, prefaţă de Eugen Simion,

Caragiale (apud Livius Ciocârlie, op.cit.).

şi la Braşov printr-un eveniment literar de excepţie: întâlnirea

personalităţii scriitorului: complexul originii modeste, ambiţia

„prefaţată”de Andrei Pleşu şi găzduită de sala festivă a Colegiului

temperamental de conservatorism, relativism şi versatilitate, de

– cele mai frumoase scrisori alese de Dan C. Mihăilescu a avut,

să ne ofere un adevărat florilegiu epistolar capabil să rivalizeze

o apariţie editorială despre care s-ar putea spune (apreciere ce

ar merita reprodusă în întregime scrisoarea datată 21 martie

cândva de Şerban Cioculescu referitor la felul în care autorul

fi posibil să trăiesc eu cu nevastă-mea în Braşov dând lecţii – eu

„un mic giuvaier”: doar 17 scrisori (cele mai frumoase) selectate

iar nevastă-mea de limba engleză, franceză şi de piano?... dar şi

ediţie a Corespondenţei, şi anume vol. V din seria de Opere editat

o făcuse în scrisorile tihnite de la Berlin) Caragiale îl imită pe

Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă,
Bucureşti, 2011. În consecinţă, o asemenea „strânsă” selecţie

este produsul unei încercări temerare (meritorie în sine), care,
fără experienţa lui Dan C. Mihăilescu (a debutat cu o carte
dedicată corespondenţei lui Mihai Eminescu, iar la începutul
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Florina Mamina: Lumea Moromeţilor,
Braşov, Editura „Pastel”, 2013, 79 p.
Ca un posibil „ecou aniversar” (în 2012 s-au împlinit 90

de ani de la naşterea lui Marin Preda şi 70 de ani de la debut)

Note de lectură
a fost percepută, cu ocazia lansării la Târgul Internaţional de

în care, în timp ce se întreţine în propria sa curte (vol.II) cu

Carte şi Muzică de la Braşov (ediţia a X-a, 21-24 martie 2013)

cei câţiva ţărani veniţi să-l iscodească în legătură cu „noutăţile”

şi cartea Florinei Mamina, Lumea Moromeţilor. În realitate,

aduse de Niculae de la „raion”, Moromente încearcă să repare

motivarea autoarei (explicit mărturisită la pag. 5) a fost una

bocancul care n-avea să-l mai ducă nicăieri, Florina Mamina

didactică: A te încumeta să scrii despre ce s-a mai scris foarte mult

îi subliniază valoarea simbolică, întrebându-se: să fi avut oare

(în a sa excelentă cercetare Marin Preda – Referinţe bibliogra-

scriitorul intenţia de a face, prin această scenă, aluzie la soarta ţăra-

fice, R.C.R. Editorial, 2012, Stan V. Cristea indexează 120 de

nului şi a satului?! (p.30).

cărţi de autor consacrate operei lui Marin Preda şi 22 de teze
de doctorat – n.n.) şi nu oricum, pare o decizie discutabilă. Totuşi,

Literatura română contemporană –

pentru că, într-o zi elevele dintr-o clasă bilingvă, cu profil de limba

Augustin Buzura şi Ilie Constantin

engleză, m-au întrebat „de ce îmi plac atât de mult ţăranii ăştia?”,

(coordonator Andrei Bodiu),

m-am hotărât să le răspund mai pe larg, căci atunci le-am spus doar

Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,

că m-a atras arta prozatorului, modul cum ne-a adus, în paginile

(col. „Studii literare şi culturale”), 2012, 438 p.

romanelor sale, această lume a satului, devenită apoi, ca termen de

În 2012, Colocviul Naţional Universitar de Literatură Română

referinţă „lumea moromeţilor”, cu rădăcini adânci în cea evocată de
mari romancieri precum Mihail Sadoveanu şi Liviu Rebreanu. Dar
didactică (subl.n.) este şi structura cărţii pe capitole (Imaginea
satului, Arta naraţiunii, Arta portretului, Umorul. Calităţile stilului, Lumea Moromeţilor în pagini de istorie şi critică literară...),
iar „comentariu pe text” (acesta este subtitlul cărţii) stimulat de
o bibliografie neadusă la zi (Nicolae Manolescu: Arca lui Noe –
2001; Ion Rotaru: O istorie a literaturii române, vol. III – 1987;

Contemporană de la Braşov, manifestare cu periodicitate anuală,
iniţiată şi coordonată de scriitorul şi universitarul Andrei Bodiu
şi devenită – între timp – parte integrantă a Excelenţei Culturale
Academice Braşovene, a ajuns la a VIII-a ediţie. Pe parcursul
celor şapte ediţii, au acceptat invitaţia de a participa la colocviu
câţiva dintre dintre acei reprezentanţi ai generaţiei de vârf (Am
fixat o barieră de vârstă a invitatului şi am stabilit ştacheta la
minimum 65 de ani – precizează Andrei Bodiu) a momentului

Mihai Ungheanu: Vocaţie şi aspiraţie – 1973 etc.) rămâne şi el,

literar actual (Ana Blandiana, Gabriela Adameşteanu,

în mare parte, prizonier „canonului didactic”. Deci, eventua-

Mircea Horia Simionescu, Nicolae Manolescu, Eugen

lul interes pentru cartea Florinei Mamina nu poate veni decât

Simion, Livius Ciocârlie, Ion Pop, Eugen Negrici, Cornel

din direcţia precizată în „Argument”: paginile ce urmează sunt
adresate, în primul rând, elevilor din învăţământul preuniversitar.
Atitudinea autoarei faţă de Marin Preda şi romanul comentat
este una iconodulă. Paradoxal, însă, tocmai aceasta „produce” în
paginile cărţii Florinei Mamina surprizele plăcute, care-l pot
satisface şi pe cititorul ce a parcurs cu mulţi ani în urmă „ciclul
preuniversitar”. Astfel „decuparea”, „dilatarea” şi interpretarea
dezhinhibată de rigorile discursului profesoral a unor secvenţe

Ungureanu, Augustin Buzura şi Ilie Constantin), care s-au
făcut remarcaţi prin contribuţii decisive la evoluţia literaturii
române postbelice: scriitori, critici şi istorici literari care, prin
atitudine şi comportament, nu numai prin calitatea scrisului, pot
fi adevărate modele pentru studenţii şi masteranzii participanţi.
Şi această ultimă precizare, referitoare la criteriul de selecţie al
invitaţilor, aparţine tot lui Andrei Bodiu, în prefaţa (Luminosul
april) care deschide volumul semnalat în aceste rânduri. Căci,

narative sau fragmente de dialog o conduc pe Florina Mamina
(ea însăşi prozatoare remarcabilă) spre elaborarea unor observaţii sau precizări ce pot scăpa lecturii grăbite: Raci o să mâncăm, fa! De-aia te vaiţi tu? îi răspunde Moromete Catrinei. În
comentariul său, Florina Mamina notează: raci nu se găseau în
apele din partea locului (p.8). Sau: că dacă mi-ar fi spus – Bă,
noi vrem să fugim! Eu i-aş fi întrebat: – De ce să fugiţi, băieţii
mei, parcă încet nu puteţi merge?!, monologhează Ilie Moromete.
Intuind funcţia metanarativă a limbajului lui Marin Preda,
Florina Mamina observă: este poate una dintre cele mai inspirate
replici din roman... (p.21). În altă parte, comentând fragmentul
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începând cu a VII-a ediţie, întreaga desfăşurare a Colocviului

Situându-se valoric la egalitate cu Piaţa aurarilor (1980) şi

Naţional Universitar de Literatură Contemporană de la Braşov

Înger călare pe fiară (1996), cărţile considerate de comentatorii

(festivitatea de deschidere, prezentarea invitaţilor, comunicările

de până acum ai poeziei scrise de Liliana Ursu a fi cele mai

cu teme „provocate” – cf. şi recenzia la vol. I, Receptări critice

bune, Grădina din turn/Der Garten im Turm este, nu am nici un

provocate din „Viaţa Românească”, nr.5-6/2012 – de citirea sau

dubiu, una dintre cele mai frumoase cărţi de poezie apărute în

recitirea operei „protagoniştilor”, intervenţiile din cadrul unor

anul 2012, ceea ce explică interesul de care s-a bucurat lansarea

dezbateri adiacente etc.) a devenit subiect de carte, anunţând,

ei la cea de a XII-a ediţie (27-29 septembrie 2012) a Salonului

prin caracterul de generic al titlului (Literatura română
contemporană) un adevărat început de serie, ce (prin derularea în
timp) promite a se constitui într-un incitant şi neconvenţional
segment de istorie vie a literaturii române de la începutul
Mileniului III. Convingătoare, din acest punct de vedere este
şi structura Cărţii celei de a VIII-a ediţii, astfel prezentată şi
motivată de Andrei Bodiu, coordonatorul ei: Mai întâi, am
aşezat cele două prezentări ale protagoniştilor, urmate de ceea ce
am numit „confesiuni de autor”. Ar fi mai apoi lucrările studenţilor
şi masteranzilor care au avut ca subiect operele celor doi invitaţi.
Dintre aceste nume, foarte multe promiţătoare, se vor alege viitorii
critici şi istorici literari... După lucrările studenţilor, am aşezat
prima dezbatere a colocviului: „Cercetarea literaturii în mediul
universitar”. Prima dezbatere este urmată de lucrările profesorilor
dedicate operei lui Augustin Buzura (şi) simetric... lucrările
profesorilor despre opera lui Ilie Constantin. Cartea se încheie cu o a
doua dezbatere („Literatura română, 2000-2012. Evoluţii”, n.n.)
dominată deliberat de prezenţa cercetătorilor tineri, unii dintre cei
mai valoroşi ai României de azi: Adrian Lăcătuş, Andrei Terian,
Rodica Ilie, George Neagoe, Alex Goldiş, Marius Miheţ, Georgeta
Moarcăs, flancaţi de doi „veterani”, Alexandru Muşina şi Vasile
Spiridon. (Andrei Bodiu: Luminosul april, în: Literatura română
contemporană – Augustin Buzura şi Ilie Constantin, pp.7-9).

de Carte „Avangarda XXII” de la Tescani – Bacău. Şi aceasta nu
doar pentru că, citind-o, ni se oferă privilegiul de a fi impresionaţi (cum notează Reamy Jansen pe einşlagul primei coperte)
de o altă mare voce lirică din Europa centrală, o voce în care vom
auzi ecouri din Rich şi Celan, ci mai ales că, unitară prin tematică
(aproape toate poeziile au ca punct de plecare Sibiul) Grădina
din turn devine teritoriul unui imaginar poetic special. Flashurile existenţei reale, fantasticele viziuni ale memoriei şi acele
juxtapuneri imprevizibile (receptate, inclusiv de Eugen Simion,
ca mărci ale originalităţii) se metamorfozează, în Grădina din
turn, într-un ceremonial lexical iniţiatic capabil a-l seduce pe
cititor şi a-l face să descopere „cărarea secretă” a poeziei scrise
de Liliana Ursu: Între viaţa mea şi turnuri a existat totdeauna/
O cărare secretă. Ea trecea prin cer („Grădina din turn”, p.127).
Este „cerul poeziei” scrise de Liliana Ursu, în care lumea reală
dobândeşte o altă, fascinantă răsfrângere. Peisaje celebre din
vechiul burg se redimensionează (Un goblen/ ţesut de un înger/
într-o lungă/ noapte/ de iarnă – „Piaţa Mică”, p.70), devin surse
ale unor senzaţii vecine cu angoasa (Insomniaca privire/ a caselor
strânse/ una în alta/ precum păsările/ în cuiburi/ în noaptea/ dinaintea/ călătoriei lor/ spre ţările calde – „Piaţa Mare”, p.48) capătă
expresivitatea şi forţa de sugestie a haiku-ului. Silueta unui
poet (la fel de celebru, Mircea Ivănescu: 1931-2011) traversând
oraşul devine semnul însingurării treptate (cerul gurii ei îi ţinea

Liliana Ursu: Grădina din turn/ Der garten im Turm,

loc de cer/ când pe podul minciunilor ei/ părul lui încărunţea/ iar

Sibiu, InfoArt Media, 2012, 163 p.

servieta cu manuscrise şi scrisori neexpediate/ îl acoperea cu totul/
„vară şi fum” citea el atunci pe Sub Arini/ sau se întâlnea cu Borges
la periferia din Buenos Aires/ sau pe Spinarea Câinelui din Sibiu/
în absenţa iubitei, pe malul Cibinului/ uneori, el mângâia câte o
pisică/ până ce blana ei lucea ca o stea/ alteori descria concertul de
Bach/ şi soba cea albă, de Meissen/ din muzeul Brukenthal – „Poetul”, p.57), toposul evocat îşi pierde valoarea decorativ/turistică,
încarcă textul de nostagie. Realul se confundă cu livrescul şi
chiar elementul autobiografic (o excepţie ar putea fi extraordinara „Strada Balanţei”) se „prăbuşeşte” în ficţiune (În burgul de
odinioară fratele meu domesticea duminici/ Şi când nu mai putea,
când nu mai putea, îşi ştergea/ Cu unghiile umbra pe ziduri./ În
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burgul de odinoară eram reparatorul de ceasuri/ Şi cel ce potrivea

(Părintele Thom, Caravana, Umbra Marelui Protector ş.a.) ce, în

limba grea de fier pe firava oră/ Din turnuri./ Tu culegeai fragii

exaltarea unui critic evident contaminat de euforia aniversării

de pe buza prăpastiei./ O vorbă şi ne-am prăbuşit – „În burgul de

calendaristice (în 2010 Daniel Dragan a împlinit 75 de ani), au

odinioară”, p.107), încât asemeni lui Marcel Proust – cum bine

devenit capodopere (subl.n.) situate pe treapta de sus a literatu-

observă Monica Pilat – Liliana Ursu recreează oraşul ei iubit,

rii române de azi. (A.I. Brumaru: Perimetrul magic, 2010). Între

străzile copilăriei, atmosfera peisajelor de altădată pornind de la

acestea, „epopeea onirică” Visul poetului unic Neum (încadrarea

memoria simţurilor şi astfel universul ei liric devine cald, palpabil,

ca specie aparţine Valeriei Manta Tăicuţu) din cartea Statuie

plin de culoare şi parfum. Fiecare poem e un cadou dăruit cititorului

cu lacrimă (lansată la a X-a ediţie a Târgului Internaţional de

cu iubire şi har. Poezia Lilianei Ursu e vindecătoare şi aducătoare

Carte şi Muzică de la Braşov) pare a fi „cireaşa de pe tort”. Şi

de bunătate (Coperta IV): Şi ar mai fi de menţionat că vari-

chiar astfel a fost receptată, de către postfaţatori: Virgil Borcan

anta germană a textelor realizată de Beatrice Ungar (totodată

şi Valeria Manta Tăicuţu (pp.161-170). Căci stabilind simili-

şi autoarea fotografiilor incluse în volum) este, după cum au

tudini între Visul poetului unic Neum şi Epopeea lui Ghilgameş

remarcat cunoscătorii de limbă germană, excelentă!

şi situându-l pe Daniel Drăgan în imediata vecinătate a unor
Homer, Lotréamont, Saint-John Perse, Milton, Socrate (?!)

Daniel Drăgan: Statuie cu lacrimă,

etc., comentariile (cel puţin unul dintre ele) scapă literalmente

Târgovişte, Editura „Bibliotheca”, 2013, 182 p.

de sub orice control, devenind doar expresia alunecării în extaz:

Cine are curiozitatea să consulte bibliografia de autor a

Poemul lui Daniel Drăgan „Visul poetului unic Neum” poate fi

lui Daniel Drăgan (fost redactor-şef al revistei „Astra” între

o epopee filosofico-religioasă... din care nu lipsesc trimiterile cos-

1980-1990, când contrar „directivelor exprese” ale oficialităţilor

mogonice, raportul dintre planul astral şi cel pământesc, trăirea cu

locale a reuşit să permanentizeze, în paginile publicaţiei, cola-

intensitate a miracolului şi viziunile escatologice... Neum este poetul

borarea scriitorilor Gheorghe Crăciun şi Alexandru Muşina),

zeu, fiinţând într-un imaginar poetic care explică naşterea unui

poate avea revelaţia celui mai prolix scriitor braşovean din, cel

mit ca expresie a nevoii de fabulos şi de sacru... Discursul poetic

puţin, ultima jumătate de secol, dar şi configuraţia unei con-

urmăreşte modul în care, în plan mental, universul este supus unor

strucţii compozite (D.D. a abordat cu „elan jurnalistic”, absolut

complicate operaţii de analiză şi sinteză, de decantare şi cristali-

toate genurile: proză, teatru, versuri, memorialistică, publicis-

zare, până când, prin subtile pritociri, vorbele „dospesc”... (Valeria

tică literară etc.) în elaborarea căreia obsesia cantităţii pare a

Manta Tăicuţu). Paradoxul este că cititorul onest, avem certitu-

fi fost, adeseori, în detrimentul calităţii. O alcătuire ce poartă,

dinea, va prefera, în mod sigur, unor versificări abracadabrante

pe alocuri, amprenta concesiilor făcute conjuncturilor (Tran-

(Poetul inspiră profetul expiră/ Inspiră expiră/ Inspiră expiră/ Şi

dafirii Doftanei, Doi ori doi, Oceanul), dar care include şi câteva

gestul acela mic s-a produs în neştire/ în somnul bolnav/ Al poetu-

romane notabile, favorabil remarcate de critica de întâmpinare

lui obosit/ Al profetului ameţit şi gângav – pp.150-151) sau năs-
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truşnice „portretizări” (Din tâmplele poetului Neum pereche/ De

texte selecţionate dintre cele peste 1300 de poezii pe care mi le-am

sub ochi şi de sub ureche/ Se ridică hoţeşte şi cucuiete/ Două antene

recitit şi, în puţine cazuri „revăzut” pe parcursul elaborării cărţii,

secrete – p.135) din Visul poetului unic Neum, un alt poem, cum

cum notează autorul însuşi în „prefaţa” intitulată Între „Pitica

este cel intitulat Zborul pescăruşului, poate cel mai frumos text

roşie” şi „Salata de texte” (pp.5-9). Mai există şi alte deosebiri

din această ultimă carte a lui Daniel Drăgan: Când se leagănă-n

între cele două cărţi, dar întrebarea care încearcă să-şi găsească

zbor pescăruşul/ Numără atent sentimentele/ Şi vezi câte mai sunt

răspuns în această consemnare se referă la faptul dacă, faţă de

în cuibar/ Şi câte-au zburat sub aripa lui dezertând./ Când se lea-

anterioara, noua antologie de autor modifică sau nu imaginea

gănă-n zbor pescăruşul/ Caută-n ochii femeii culorile cerului/ Şi

poetului. Răspunsul este nu. Doar că Salata de texte, un pro-

de vei găsi o lacrimă/ Înseamnă că femeia învaţă să zboare/ Şi va

dus comestibil şi uşor digerabil indiferent de idiosincraziile estetice

trebui s-o urmezi (p.68).

pe care le-ar putea (re)activa (cum cu autoironie notează chiar
Nicolae Stoie în aceeaşi „prefaţă”), oferă portretul mai întregit

Nicolae Stoie: Salata de texte,

şi mai convingător al unui poet ce aparţine familiei peisagiştilor

Iaşi, Editura „TipoMoldova”,

noştri înţelepţi şi impenitenţi gen Fundoianu sau Petre Stoica (Titu

(col. „Opera omnia – Poezie contemporană”), 2012, 246 p.

Popescu, p.224), care aduce pe meridian ardelenesc, concentrat în

Subordonate unui program ambiţios, „desfiinţarea margi-

splendide imagini, suflul poetic doctrinar al unor C. Pavese şi V.

nilor literaturii” (formularea aparţine poetului şi publicistului

Rasputin (Mircea Constantinescu, p.221) şi la care imaginarul

Aurel Ştefanachi – directorul Editurii „TipoMoldova” din Iaşi),

decolează în fantasticul poesc sau cantemiresc, cu arătări compozite,

ceea ce justifică publicarea, pe lângă poeţi de primă mărime (Paul

înecaţi, stafii şi climate de pe alte tărâmuri, deşi cu toate datele lumii

Aretzu, George Astaloş, Horia Bădescu, Doina Cetea, Gellu

noastre (Geo Vasile, p.228), specialitatea casei (spre a fi în ton

Dorian, Ovidiu Genaru, Gheorghe Grigurcu, Adrian Popescu,

cu titlul cărţii, n.n.) constituind-o pastelul, atenţia cu care pune în

Nicolae Prelipceanu, Aurel Rău, Liviu Ioan Stoiciu, Ioan Radu

tablou linia invizibilă, culoarea crudă, expresivă, bobul de lumină,

Văcărescu, George Vulturescu etc) şi a unor autori mai puţin

dând imagini surprinzătoare (Paul Aretzu, p.240), dar cu menţi-

aflaţi în vizorul criticii de întâmpinare (Ion Beldeanu, Calis-

unea că adeseori culorile termice crapă aidoma statuilor de pământ

trat Costin, Olimpiu Nuşfeleanu, Nicolae Lazăr, Lucia Olaru

sau de lemn (şi) în crăpăturile lor apare semnul negru sau cenuşiu

Nenati, Ioan Nistor, Florentin Popescu, Mihai Posada, Victor

al deriziunii şi ineluctabilului (M.N. Rusu, p.221). Poemele din

Ştir, Claudia Voiculescu, Vladimir Udrescu, Radu Ulmeanu şi

Salata de texte le scoate în evidenţă pe toate acestea, iar textele

mulţi alţii), colecţia Opera omnia – Poezie contemporană şi impu-

chiar şi atunci când se adoptă formula „poeziei de tranziţie” şi

nătoarea Antologie de poezie română contemporană (în limbile

se face apel la intertextualitate şi motive livreşti (ne întâlnim pe

română, engleză, germană şi franceză, din care a apărut recent

terasa dată în alb/ e o zi obişnuită, îmi spui, şi ceaiul/ de muşeţel

primul volum, aproape 2500 p.consacrate primilor o sută de

e fierbinte şi terasa/ e vopsită în alb, soarele şi el este/ alb în ceaţa

poeţi tipăriţi în colecţia „Opera omnia – Poezie contemporană”)

dimineţii de primăvară/ când ceaiul împrumută culoarea/ prelinsă

concretizează cel mai amplu proiect (susţinut de Universitatea

din cupele florilor galbene/ de lângă terasa dată în alb – şi/ deoda-

„Petre Andrei” din Iaşi) de radiografiere obiectivă a momentului

tă-ţi scoţi inima: o tai felie/ cu felie şi-o-mparţi ca pe-o lămâie/ prin

poetic actual. Acestui demers i se integrează şi volumul Salata

ceştile cu ceai de muşeţel/ şi ceştile de porţelan încep să cânte/ ca nişte

de texte, o antologie, ce, în bibliografia de autor a lui Nicolae

scoici, ca nişte scoici de sidef/ pe terasa dată în alb, pe terasa dată/ în

Stoie, succedă unei apariţii editoriale similare: Poeziile criticilor

albul zăpezii din anul în care/ petrarca pe 12 aprilie a întâlnit-o/

mei (Editura „Gens Latina”, 2011). Aceea conţinea doar 24 de

pe laura în biserica sfânta clara – „Dragoste fulgerătoare”, p.57)

poezii, în timp ce Salata de texte (beneficiară a unei duble lansări:

validează pertinenţa observaţiei semnată de Horia Gârbea: Pas-

la Târgul Internaţional de Carte şi Muzică de la Braşov şi la

telurile consacră un poet care face din stilul retro un mod constructiv

întâlnirea cu cititorii organizată de Editura „TipoMoldova” la

de a se situa în lirica momentului actual (în: „Luceafărul”, anul

Biblioteca „Astra” din Sibiu) are un sumar mai „generos”: 133 de

XVI, nr.14-15, 2008, p.21).
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