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Motto: 

 
Când raţiunea tace, vorbesc instinctele. 

 
Mariana Fulger 

 
 

Inima are raţiuni, pe care raţiunea 
nu le cunoaşte. 

 
Blaise Pascal 

 
 

Raţiunea îmi aprinde nişte lumini,  
pe care dragostea mă face să le alung.  

E o luptă crâncenă! 
 

Honore de Balzac 
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În memoria mamei mele 
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O scriitoare în continuă autodepăşire:  
MIRELA HARALAMBIE 

 
 
Într-o vreme în care a publica în iureş şi pe bandă 

rulantă prin intermediul editurilor particulare, care au 
năpădit piaţa, a devenit un adevărat sport naţional, îţi 
este extrem de complicat să desparţi grâul de neghină şi 
să stabileşti ce autor are „valoare de întrebuinţare” sau 
nu. Şi, totuşi, dacă ai suficientă răbdare şi experienţă în 
condiţia de a fi jurnalist cultural sau critic literar, poţi 
avea şansa de a descoperi, la un moment dat, filoanele 
de aur. 

Şi fiind eu în căutarea de astfel de filoane, cu câţiva 
ani în urmă, nu mulţi, mi-a căzut sub ochi prima carte, 
Clipa de eternitate a Mirelei Haralambie, şi, atunci, am 
avut o tresărire, zicându-mi: aici este har scriitoricesc. 
Apoi m-am hotărât să iau sub observaţie drumul 
scriitoarei. Da, al scriitoarei, inspirată şi autentică, poetă 
şi prozatoare în acelaşi timp. Şi tot urmărindu-i drumul, 
evoluţia deci a condiţiei de a fi om de litere, satisfacţia 
mi-a fost cu atât mai mare cu cât am luat seama la 
efortul susţinut – mai ales că Mirela Haralambie nu mai 
este la vremea tinereţii, dar este animată de un suflet 
tânăr ca stare de energie creatoare – de a se autodepăşi, 
textele sale impunându-se de la o carte la alta prin 
sugestivitate şi o coerentă modernitate a scriiturii.  
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Un exemplu peremptoriu este şi acest volum cu un 
titlu excelent ales – Sub clopote de sticlă –, publicat la 
ambiţioasa editură târgovişteană ZVEN, cuprinzând 
între coperţile sale două nuvele: Livada cu smochini şi 
Picătura chinezească. Ambele putând a fi generatoare 
de naraţiuni româneşti. 

Fără a deconspira conţinutul celor două, aş cuteza 
să le zic miniromane, remarc propensiunea autoarei 
spre o cazuistică psihologică, încercând, şi reuşind cu 
brio să-şi portretizeze în construcţia caracterială şi în 
gesticulaţia lor interrelaţională personajele, mai ales în 
trăirea erotică, şi este de reţinut atentele analize psiho-
freudiene, ceea ce face ca lectorul să fie antrenat în 
două călătorii pasionante în varii, complexe şi intere-
sante destine. 

Şi, după ce am citit această „carte a destinelor” pot 
spune cu certitudine: Mirela Haralambie este o 
scriitoare a cărei autenticitate este certă, extraordinara 
ei energie creatoare întru autodepăşire definindu-i în 
contururi precise această conditio entis, aşezând-o la 
locul pe care îl binemerită în confreria de astăzi a 
continuatorilor marii Şcoli de la Târgovişte. 

   
 

Prof. dr. GEORGE COANDĂ 
       Membru al Academiei 
         Americano-Române 
   de Arte şi Ştiinţe din S.U.A. 
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CITITORILOR MEI 
 
 
Aceasta este o carte despre rațiune și simțire, în 

general. Astfel, dacă în prima povestire rațiunea a 
însoțit personajele, primând etica şi firescul, în 
următoarea, de cele mai multe ori ea a fost învinsă de 
instincte primare, de orgolii, de egoism sau chiar de 
iubire, ducând la degradarea personajelor, salvate sau 
nu, în ultimă instanță de credință, de iertare sau chiar 
de trecerea în lumea de DINCOLO, ca eliberare. 

Veți observa, citind, că în această a doua povestire, 
personajele se împletesc și se multiplică (Anastasia 
putând fi în orice moment Corina, sau invers, după cum 
Tudi, Tibi și Bazil ar putea fi trei fațete ale unei singure 
persoane, la fel după cum și Dandu, Dinu plus Gelu ar 
putea fi trei temperamente ale unui singur protagonist), 
sau se comprimă (în fiecare dintre ei – Anastasia, 
Șerban sau Corina – coexistând două sau chiar mai 
multe tipologii umane). 

Totul pornește de la un sâmbure de adevăr care este 
distorsionat intenționat de autoare - spre a surprinde 
cât mai multe tipare -, așa încât cuprinsul devine 
ficțiune, pentru a sfârși într-un happy-end în care 
iubirea învinge sub toate formele.  

De altfel, chiar Balzac scria: „Rațiunea se dovedește 
total meschină în preajma sentimentului; una este în 
mod firesc mărginită, ca tot ceea ce este pozitiv, iar 
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celălalt este infinit.” Sau cum sublinia Blaise Pascal, 
„ultima intervenție a rațiunii este aceea a cunoaște că 
există o infinitate de lucruri ce o depășesc.” 

Lucrarea de față se vrea o iscodire în măruntaiele 
ființei umane, fără a avea pretenția că poate surprinde 
toate enigmele acesteia, mesajul cărții fiind că trebuie 
să existe întotdeauna un echilibru între rațiune și 
simțire, în caz contrar, oricare dintre cele două fiind 
exacerbate, omul își pierde esența, pierzându-se pe sine. 

 
 

                                        Autoarea 
 



 

 
Sub clopote de sticlă 

 

 13

 
 

 
LIVADA CU SMOCHINI 

 
 

 
Nu există regrete în viață, doar lecții. 

(Jennifer Aniston) 
 

Fericirea este ca un fluture care, atunci 
când este urmărit, este întotdeauna la un pas de 
a fi prins, dar dacă stai liniștit, se poate așeza 
pe tine. 

(Nathaniel Hawthorne) 
 
 
 
Tata Pase își împletea țigarea sub măr, pe scăunelul 

lui preferat: un butuc dintr-un nuc vechi de peste 100 
de ani șlefuit de ploi, de vânt, de soare. Avea mustățile 
răsucite în sus și niște ochi pătrunzători care se iveau de 
sub arcade proeminente. Deși trăsese din greu la plug, 
mâinile lui erau fine, cu degete lungi și delicate, cu 
unghiile late dar tăiate îngrijit. 

Speranța, fata lui cea mică, amesteca bulionul pus la 
fiert într-un tuci imens, pe pirostrii. Dintre toți cei cinci 
copii ai lui, ei i-a fost dat să rămână cu el acolo, în 
bătătura părintească. Doar ea îi suporta hachițele și 
ciudățeniile pe care le dobândise pe parcursul atâtor 
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evenimente care i-au marcat viața. Făcuse ambele 
războaie mondiale. Din primul, a venit jerpelit și plin de 
păduchi că Măndița, nevastă-sa, nu l-a recunoscut. 
Avea niște lațe de păr până la umeri și o barbă pân’ la 
buric. Când l-a văzut la poartă, a luat un coltuc de 
pâine și o fărâmă de șuncă și a dat fuga să i le ducă, 
zicându-și în sinea ei că e vreun cerșetor, ceva.  

A găsit-o măritată cu Nae a lu’ dascălu’ de la 
biserica din sat și cu un plod în copaia de lemn. Pe tata 
Pase l-au culcat în grajd, sus unde țineau fânul. El se 
prefăcea mut și plângea pe ascuns căutând să priceapă 
ce se întâmplase. Era foarte curios să știe de ce! Mai 
ales că surorile și frații lui, o vizitau. Nici ei nu l-au 
recunoscut. Făcea tot felul de treburi prin curte: 
spărgea lemne, îngrijea pomii și animalele, era cuminte 
și liniștit așa încât Măndiței nu i-a fost greu să-l 
îndrăgească. 

Într-un târziu, când a venit Stelu de la primărie cu 
„foncierea” și nu l-a găsit decât pe el acasă, a aflat ce se 
petrecuse.  

Ceilalți erau plecați la vie, că venise vremea 
culesului. Plecaseră cu noaptea în cap, să termine 
devreme. Stelu era cam nedumerit de încrederea pe 
care o aveau ai casei în nespălat, dar le respecta decizia. 
A intrat așadar în curte și s-a așezat lângă el, pe 
scăunelul cu trei picioare de lângă buturuga din nuc. 
Tata Pase își răsucea o țigare. Stelu își încruntă 
sprâncenele: 

– Băi, dar o faci ca Ispas al Măndiții, Dumnezeu să-l 
ierte! 

Pe tata Pase îl trecu un fior rece pe șira spinării. 
Spre norocul său, Stelu continuă: 
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– Ce te holbezi la mine? Ispas, primul bărbat al 
Măndiții! A murit pe front. Ce l-a mai jelit Măndița! Ce 
pomeni i-a făcut! Abia după trei ani s-a măritat cu Nae. 
Băiat bun, a luat-o cu trei copii. Eh, ce să-i faci? Era 
nevoie de o mână de bărbat în casă! Ce era să facă ea 
singură cu atâtea pogoane de pământ? Plus via, plus 
animalele... l-a iubit mult pe Ispas. Din Pase al meu, nu-l 
scotea. Și Nae e băiat cumsecade, dar se vede că nu-l 
iubește. Doar îl respectă. Da’ asta e altceva! Eeei, 
Doamne, de ce mi s-o fi dezlegat mie limba cu tine? Un 
mut și un coate goale? Ptiu, că prost mai sunt! 

– Stai!, zise tata Pase. Eu sunt Ispas... adăugă el cu 
glas domol. Da, da!, se grăbi să mai zică, văzând ochii 
ieșiți din orbite ai lui Stelu. Timp de un an de zile, tot la 
trei luni, îmi venea un miros de mâncare pe la nas de 
credeam că am luat-o razna. Hm... pomenile Măndiții, 
zâmbi mai mult pentru el.  

Văzând că Stelu nu se dumirea, că rămăsese șocat, 
continuă: 

– Am fost ținut pe front trei ani de muscali. Apoi 
m-am înrolat în Basarabia, după care m-au trimis cu 
trenul din Chișinău în Alba, la Unire. Am fost cu Garda 
de Onoare. Formam escadroane după culoarea părului: 
blonzii – unul, bruneții – altul. Pe mine, fiind mai 
spălăcit, dar cu ochii negri, nu știau unde să mă 
încadreze. Și fiindcă eram înalt ca bradul și cu făcătura 
asta de mustață blondă, m-au băgat în escadronul 
blonzilor. Când am intrat în piață, pe caii ăia albi, chiar 
și regele s-a ridicat în picioare!, povestea el cu mândrie. 
P’ormo m-am milogit de ei să mă lase să vin acasă la 
copii, la Măndița. Am plâns, am cerșit... ei erau convinși 
că fac pe nebunul. Mă crezuseră holtei... 
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PICĂTURA CHINEZEASCĂ 
 
 
 

Ai două treburi pe acest pământ: să fii 
fericit și să fii folositor. 

                        Dalai Lama 
 

Iertând, ștergi ce ierți. Ce ierți la altul, 
ție ți se șterge. Judecata aceasta te scoate de 
sub judecată. Să ai înțelegere față de 
neputința omenească. 

                      Pr. Arsenie Boca  
 
 
 
Diana urca în pas alert scările imobilului din 

apropierea parcului Cișmigiu, unde își petrecea cele 6 
ore din zi, în cabinetul său de psihoterapie închiriat în 
urmă cu câțiva ani. 

Deşi o iarnă atipică, cu scurte reprize de ger uscat și 
fulguieli răzlețe, azi era prima zi în care ningea 
abundent. Își pregăti ceaiul ei de iasomie fără zahăr dar 
cu multă lămâie, porni cu mișcări leneșe perpetuum 
mobile nelipsit de pe biroul său și își privi ceasul. 
Teoretic, în 5 minute ar fi trebuit să intre pe ușă prima 
pacientă de azi. Era și prima lor întâlnire. Programarea 
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o făcuse o cunoștință comună, rugând-o insistent să o 
primească, având în vedere agenda ei cam încărcată 
pentru această profesie. 

O aștepta cu o curiozitate nedisimulată, cu atât mai 
mult cu cât aflase că doamna în cauză fusese un regizor 
destul de cunoscut la vremea ei, căsătorită cu un și mai 
renumit scenarist. 

La ora fixată, își făcu apariția o femeie extrem de 
elegantă, într-un vizon brun închis cu o croială perfectă, 
la care asortase o căciulă brun gălbui și cizme înalte, 
din piele întoarsă de culoare cafeniu deschis. 

De sub genele dese o priveau cu căldură doi ochi de 
un verde intens care au magnetizat-o. Conveniră pe loc 
să se tutuiască. 

– Mă numesc Anastasia. Anastasia Dragu. La 
nașterea mea, natura aruncase pe dealuri pleduri cu 
cele mai frumoase culori. Era toamnă. O toamnă caldă 
și blândă, la fel ca bunica mea. Doar în ziua aceea, a 
nașterii mele, norii s-au strâns zgribuliți unul peste altul 
și cerneau o burniță măruntă, sâcâitoare, care 
transformaseră zarea într-un cenușiu sumbru. Mama 
nu m-a vrut. A încercat să scape de mine întâi prin 
babe, apoi a cerut chiar un chiuretaj. Tata însă, care 
mă iubea dinainte de a mă fi ținut în brațe, vorbise cu 
doctorul, intuind intenția mamei mele. I-a spus: 
„Doctore, nevastă-mea e gravidă. Vezi că eu plec în 
misiune. Dacă dă dracu’ și faci ceva, când mă întorc, te 
bag la zdup.” 

Și uite-așa, într-un amestec de bucurie și întristare 
precum natura, am venit pe lume. Care era scopul meu, 
pentru ce mă întrupasem, uitasem cu desăvârșire încă 
de când am intrat în pântecul mamei mele. De ce am 
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ales-o pe ea? Aveam oare să înțeleg într-un sfârșit? 
Venisem într-o familie de boieri, la începuturile erei 
comuniste, în toamna anului 1950. 

Zece ani mai târziu, pământurile și averea bunicilor 
mei materni erau confiscate. Tatăl meu fusese sărac 
dintotdeauna. S-a născut într-o familie cu 7 copii, el 
fiind cel mai mare. Avea grijă de toți. De multe ori se 
culca nemâncat, renunțând la porția lui, în favoarea 
celor mici. Bunica lui, o inimă de femeie, l-a trimis la 
școală, îl ajuta la lecții și, în iernile câinoase de la 
munte, îi împletea ciorapi și mănuși de lână. Să nu 
răcească el, „Cruciu’ măicuții”. Doamne, ce se mai fălea 
cu el când, după multă carte învățată pe la școli înalte, 
ajunsese CINEVA.  

Plângea și când îl vedea că vine acasă, și când urma 
să plece, la terminarea concediului. 

Mama, o vrednică și o ambițioasă, fără școală multă 
ca tata, dar cu o inteligență nativă, ajunsese să lucreze 
în Ministerul Economiei. La Planificare. Făcuse 
Facultatea Muncitorească. 

Bunica, rămasă doar într-o casă cu patru camere 
din ditai boieroaica Dida care fusese, murea de rușine 
că mama îi slujea pe „venetici”. 

Bunicul, de când le-a fost furată cu samavolnicie 
averea, se luase de băutură. Venea acasă aproape în 
fiecare zi amețit de aburii alcoolului, pus pe scandal și 
distrugeri. Înjura, spărgea geamurile dinspre stradă, 
aruncând cu pietre din birja care îl aducea acasă, și, nu 
de puține ori, o bătea pe bunica, iar pe fetele lui, mama 
și cele două surori ale ei, le dădea afară din casă încât se 
vedeau nevoite să doarmă în grădină, între straturile de 
roșii. 
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Autoarea declară că prezentul volum îi aparţine şi că nu încalcă drepturile 
intelectuale ale niciunei alte persoane. Drept urmare îşi asumă întreaga 

răspundere, conform legislaţiei în vigoare, atât pentru forma,  
cât şi pentru conţinutul volumului de faţă. 


