
 

 

 

 

Alexandru Ionuț MIHAI 
 

  S-a născut la data 08.11.1997. Este absolvent al Universității Politehnica București, 

Facultatea de Științe Aplicate Inginerești, Specializarea Matematică-Informatică; 

  Profesor suplinitor de matematică și informatică la  Școala Gimnazială „Șerban 

Vodă” din  București; A obținut premiul I la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 

organizată de Universitatea Politehnica București -Departamentul de Formare pentru 

Cariera Didactică și Științe Socio-Umane, cu lucrarea „Condițiile unei comunicări didactice 

reușite din perspectiva profesorului și din cea a elevului/studentului”, 15 mai 2021; 

  Hobbyuri: Lectura, cultura japoneză, psihologia, pedagogia, matematica, teatrul.  

  Este redactor de eveniment la revista Convorbiri literar-artistice. 

 

  Apariții editoriale 

 

  Îngerul de pe Calea Victoriei, Editura Amanda Edit, 2018; București. Micul Paris al 

nimănui, Editura Ghepardul, 2020; În vâltoarea vieții, proză, Editura Ghepardul, 2021; 

Nimic nou sub soare, poezii, în curs de publicare. 

 

  Colaborări la reviste 

 

  Litera Ta, Revistă de cultură a elevilor bucureșteni(A.C.C.); Vlăstarul, Revista 

Colegiului Național „Spiru Haret”, București; Revista Convorbiri literar-artistice. 

 

  Prezență în antologii 

 

  Noi am sărbătorit Centenarul Unirii, 2018; Editura Amanda Edit, 2018 (sub egida 

Convorbiri literar-artistice); Pandemia...nebunia(Coronavirusiada 2020), Editura Amanda 

Edit, 2020 (sub egida Convorbiri literar-artistice). 

 

 



 

 

  Extrase din referințe 

      Aș vrea să încadrez cumva această carte pe care am citit-o cu plăcere și chiar cu 

interes. În primul rând, aș vrea să știu ce l-a făcut pe Ionuț să înceapă să scrie. Personal, 

amînceput să scriu dintr-un moment de furie când eram mai tânăr, cu vreo 10 ani mai 

mult decât are el acum.  

  Urmăream la televizor, într-o duminică după-amiază, emisiunea lui Iosif Sava, 

care-mi plăcea și care m-a pus pe jar după ce am auzit ce s-a discutat acolo. Era a treia 

invitație consecutivă a lui Patapievici, când sună cineva în direct: „Domnule Sava, mai 

lasă-ne cu filosofii dumitale ingineri că ne-ai sufocat de trei săptămâni încoace!” Iar reacția 

lui a fost, după părerea mea, greșită: „Nu aveți dreptate! Inginerii sunt un fel de muncitori 

cu diplomă, dar domnul Patapievici nu este inginer, ci fizician, ceea ce e cu totul altceva. 

Un filozof al materiei!”. Nu știu dacă am reținut exact textul celor două citări, dar sensul 

era acesta. Evident, ca inginer, nu puteam decât să mă enervez!  

  Cam în aceeași perioadă citesc, în România Liberă, că la Hanovra, la cel mai mare 

târg tehnic din lume, „România s-a prezentat cu ouă roșii”. Fusesem prezent acolo și știam 

că nu este adevarat!  

  După aceste exagerări grosolane, mă apuc să scriu două scrisori: una lui Alexandru 

Mironov, care era atunci președintele Releviziunii Române, și alta lui Petre Mihai Băcanu, 

care era director la România Liberă. Primului i-am scris despre gafa lui Iosif Sava 

referitoare la  ingineri și că trebuie să găsească un mod de a-și cere public scuze, iar 

celuilalt despre gafa cu ouăle roșii. Asta m-a făcut pe mine să încep să scriu, să exprim ce 

gândesc și să mai elimin din minciunile, voite sau nevoite, din presă. Așa m-am apucat de 

jurnalism!  

      Ionuț este student la Facultatea de Științe Aplicate. Pentru cei care nu știu, aici 

sunt fostele catedre de matematică și de fizică care s-au unit. Matematică și fizică, deci 

profunzime, ca să-l reamintim pe dl. Iosif Sava!  Acestea mă fac să mă leg de un fenomen 

care se întâmpla în acele vremuri la nivel mondial și continuă și azi, și anume, se creează 

un nou tip de literatură, fiecare îi spune cum vrea. Este vorba de o combinație de filosofie, 

știință și literatură. Se susține ideea ca toate artele împreună cu matematica și fizica să se 

unească informal, să aibă același limbaj.  

  La Ionuț, este de o profunzime extraordinară în ceea ce scrie el. Evident n-a apucat 

încă să fie inginer că nu a terminat încă facultatea, dar va ajunge și scriitor, și inginer, iar 

cea mai mare laudă pe care i-o poți aduce unui scriitor-inginer este să uite lumea că a fost 

și inginer. Asta înseamnă că în momentul acela a reușit să se debaraseze de toate 

asperitățile de exprimare pe care le ai ca lucrător cu știința, cu exactitatea. Această 

combinație mă duce cu gândul la o similitudine fascinantă cu un fenomen natural, foarte 

interesant, când după ce ai făcut o băutură tare, curată, dar când bei din ea simți totuși o 

asprime neplăcută. Te întrebi, de ce, pentru că ai respectat întocmai procesul tehnologic? 

Băutura similară, cea din Scoția, cu 23 de ani vechime, nu are acea asprime. Aici intervine 

ceva ce lucrază cu finețe, și anume, timpul. După 23 de ani de stat într-un butoi, apare și 

contribuția acestuia, a lemnului din care este făcut.  Din acest punct de vedere, combinația 



 

 

asperităților (pentru că eu sunt convins că Ionuț este și un student bun și la matematică) 

va dispărea și se va crea o esență pură prin extraordinarele cunoștințe de matematică, de 

filosofie și de istorie care se văd în această carte. 

  Eu aș spune că, de fapt, nu este o carte de proză scurtă, ci este o carte de poezie 

în vers liber lung. Această impresie mi-o creează cartea. Mi-am notat câteva fragmente 

specifice unei alte vârste, mult mai înaintată, decât cea al lui Ionuț: „Singurătatea nu-i 

pentru oricine”, „Era perechea de aripi de care aveam nevoie pentru a ieși din cub”, „Arta, 

ca și moartea, ne sperie tocmai pentru că nu ajungem a le înțelege secretele”. Și mai este 

acel text de tipul logică binară, „Dialoguri antagonice”, în care sunt exprimate 

extremitățile, bun-rău, care au fost simplu de abordat, inclusiv de toate religiile 

pământului de până acum, pentru că i-a categorisit pe toți indivizii în doar două modele, 

buni sau răi. Evident, toți se declarau buni până la proba contrarie. Din punctul ăsta de 

vedere, în acest moment trăim un fenomen nou, foarte ciudat, și anume că fiecare dintre 

noi avem o anumită doză și de drac, și de înger, iar asta îngreuneaza mult înscrierea în 

niște tipare. 

     Sper ca doza de înger al lui Ionuț, în viața lui care va urma, secvența aceea de 

pozitivism să fie mult mai mare decât cea de drac, iar evoluția lui să fie crescătoare, adică 

să nu fie asta cea mai bună carte din viața lui, pentru că, repet, este o carte foarte bună și 

îi va fi greu să se autodepășească. Ce îi sugerez: să încerce să lege subiecte lungi 

caracteristice romanelor. Proza scurtă să constituie odihna dintre două cărți mari. Îi urez 

lui Ionuț să devină la fel de bun în proză scurtă, ca Andrei Pleșu, dar să scrie și proză 

lungă fiindcă simt că poate. (prof. univ. Nicolae Vasile, Cuvânt la lansarea cărții, Librăria 

”Mihai Eminescu”, 9.11.2018) 

 

      În textele din cartea Îngerul de pe Calea Victoriei, scrise inițial într-un jurnal doar 

pentru el, ca pe un fel de memento, simțind nevoia de a se agăța de substanța solidă a 

cuvântului scris, –care rămâne, căci nu-i așa, ”prin cuvinte, omul își șlefuiește eternitatea, 

prin cuvinte își depășește condiția efemeră”-, tânărul Alexandru ne dezvăluie  frământările 

și căutările sale în ceea ce privește viața. Fiecare povestire conține un mister, un mister pe 

care el însuși se străduie să-l descopere și să-l descifreze, dar, iată, ni-l pune și nouă, 

cititorilor, în față, propunându-ne să fim părtași la frământarea sa, dar și la cea a omenirii 

din toate timpurile,(…), că, totuși, parcă ne-am dori să găsim alte răspunsuri decât cele 

enunțate de înaintașii noștri, deoarece ni se pare că teoremele emise de învățații din 

vechime nu au în ele ceva-ul acela care să ne mulțumească pe deplin, chiar dacă multe 

dintre ele ar putea părea  literă de lege, fiind enunțate de înțelepți precum Aristotel, 

Pitagora, Seneca, Eliade –al nostru, -ca să dau doar câteva exemple. Prin urmare,  noi 

căutăm, căutăm. Asta face și Alexandru. Se afundă în adâncul filosofiei vieții și,  

scormonind …caută. Pe tot parcursul notațiilor, dialoghează cu cititorul. Cititor care, la 

început, a fost unul virtual, dar care, iată, acum este unul real, căruia, punându-i în față 

textul scris, îi solicită participarea, îi solicită inteligența și îi solicită, în ultimă instanță, 

emoția …empatia! 



 

 

    Mi-e destul de greu să definesc scriitura lui Alexandru Ionuț Mihai (…). Chiar și 

comportamentul lui, cel puțin atât cât am reușit eu să văd, nu seamănă cu cel al 

majorității tinerilor de vârsta lui din acest început de mileniu, trei. Ba pare, mai degrabă, 

venit dintr-altul, destul de îndepărtat. Manierat în purtări, ai zice că vine dintr-o epocă de 

prinți și prințese, un regent predestinat bunelor maniere, bunului simț, curteniei elegante,  

cumințeniei -criterii neatinse de mulți tineri din epoca pe care-o traversăm-, dar și după 

gândire, că, în fapt, ce este purtarea noastră dacă nu gândirea aplicată?(tânărul fiind 

student la Științe aplicate -Politehnica București). Acest tânăr, -firav la trup, precum un fir 

de păpădie, și emotiv peste poate-,  tocmai a făcut primii pași în literatură, și încă de la 

acești primi pași se vede clar că are talent, iar eu  am nădejdea că tânărul vlăstar, acum 

firav, va crește falnic și va rodi …mere de aur!  

Cartea Îngerul de pe Calea Victoriei a fost foarte apreciată de scriitorii consacrați, cât și de 

criticul literar Victor Atanasiu prezent la lansarea cărții lui, la Librăria ”M. Eminescu”, 

București, în ziua de 9 nov.2018. Acest lucru mi-a întărit ideea de început, anume că 

tânărul are condei! 

 

   M-a fascinat scriitura lui și m-am tot întrebat ce să aleg spre exemplificare, să ofer 

un cât de mic exemplu, pentru că, nu-i așa, oricât de bun ar fi vorbitorul,  oricât de 

impresionat ar fi fost el de scriitura autorului ori de tematica abordată, oricât de măiastru 

ar ști să pună în lumină pe cel despre care vorbește sau creația aceluia, cel mai bine se 

pune în lumină cel ce construiește, ”meșterul Manole”, fiindcă numai el știe cât a trudit la 

zidire și numai constructorul, în cazul nostru autorul,  Alexandru Ionuț Mihai, știe ce și cum 

stau lucrurile. Iată cum vede lucrurile tânărul nostru:  

”Am observat că secolul 21 s-a axat îndeosebi pe o cercetare a Universului, climei, 

dezastre, boli, dar ne lipsește o analiză a omului în ceea ce privește partea lui spirituală, 

nu patologică. Nu cred că o vindecare a corpului este mai facilă decât una a sufletului...”. 

Nu avem nicio îndoială că n-ar fi așa!! 

”Pe de o parte construim blocuri cu multe etaje, zgârie-nori, pe de alta ne afundăm tot mai 

tare în subteran, în tenebre, construind traseul metroului pe sub pământ. Pentru mine, 

acele clădiri uriașe, care se înalță, parcă, până la nori, sunt doar o reprezentare a 

idealurilor noastre, a viselor, iar tendința de  construire pe sub pământ, o reflectare a ceea 

ce am ajuns noi, conștiința noastră.” Găsim aici descris, în doar câteva cuvinte, realul 

absolut, referitor la autentica manifestare a societății românești la început de mileniul trei, 

în 2018,  văzută prin ochii unui tânăr student la...științe aplicate!! Căci, da, ne purtăm ca 

și cum n-am mai avea conțiință... 

   Sau: ”Din ce în ce mai multe persoane urcă în metrou. Se resimte aglomerația, 

suntem toți din ce în ce mai apropiați fizic... Cititorule, la ce ești atent? Eu tot acolo sunt, 

privesc alți oameni și, la rândul meu, sunt privit de alții, nu avem ce altceva face, stăm și 

ne privim întruna unii pe alții.  Uneori simt o senzație stranie și anume că nu pot ieși de 

acolo, că mă aflu într-o închisoare mișcătoare alături de alți homo sapiens și că nu pot 

evada....”. Exact așa mă simt și eu în metrou (...). iar eu aș prefera de o mie de ori mersul 

pe jos, dar na`, sunt situații în care n-ai încotro!!... Dar să mai cităm din carte: 

 ”Soarele, chiar și noaptea își păstrează licărirea. Privește luna; ”...Secolul nostru  nu ne 

mai oferă nimic bun. Trăiască tehnologia! Dar ea este cea care ne omoară”. Exact!!! 



 

 

 ”Așa suntem noi, oameni: mereu avem de dus un război, o luptă cu ce a fost și ce va fi, 

mereu avem de ales, dar ne este teamă să alegem. Cea mai grea luptă este lupta cu noi 

înșine, cu acea învălmășeală de gânduri, de emoții, de alegeri”, fiindcă  ”...destinul este un 

păpușar așa parșiv...”(...).  

    Citind și recitind Manuscrisul tânărului nostru, descoperând atâta profunzime, mă-

ntreb: oare ce-a experimentat autorul nostru, la numai 21 de ani, împliniți ce-i drept, de 

ne spune atât de concis: ”Singurătatea nu-i pentru oricine”. (...); ”Iată-mă! Mă îndrept 

spre teatru, se joacă piesa: Dragostea durează 3 ani. Cam mult!!...”. Ce conchidere!!!... 

(Antoneta Rădoi, redactor-șef Convorbiri literar-artistice; 5 iulie 2018; Prefață la Îngerul 

de pe Calea Victoriei, Editura Amanda Edit, 2018) 

 

       Cred că acest prim copil livresc, Îngerul de pe Calea Victoriei (Editura Amada Edit, 

2018) a unui tânăr de 21 de ani își primește botezul într-un cadru foarte potrivit tocmai 

pentru că librăria aceasta se numește ,,Mihai Eminescu”. Și dacă el va fi cinstit cu el și va 

vrea să-și demonstreze că botezul de astăzi nu este întâmplător, cred că în foarte puțini 

ani vom avea de-a face cu un scriitor ale cărui cărți se vor regăsi pe noptiera multor 

cititori.   

  ...Dacă tânărul nostru și-ar aranja în pagină grafic altfel proza, nu credeți că ar fi o 

poezie modernă? Observați la un prozator câtă poezie! Câtă aproape nu găsești într-un 

volum de versuri al unui infatuat. Dar, cu toate acestea, nu pot uita că avem în față un 

tânăr de 21 de ani și de câte ori vin în contact cu asemenea tineri talentați, muncitori, 

sârguincioși cu ei, nu pot să mă gândesc cam ce făceam eu la 21 de ani. Și mărturisesc 

fără pic de jenă: Doamne, cât de prost eram în comparație cu el!... (...). 

  Aplaud din tot sufletul pe cel care și-a făcut la rându-i, din suflet un șevalet, și din 

elementele esențiale ale naturii un penel. Mi-aș dori, dragul meu, să te pictezi mulți ani de 

acum înainte în urma penelului tău. (Dorel Vidrașcu; Cuvânt la lansarea cărții, 9 nov. 

2018;  Librăria ”Mihai Eminescu”, București) 

 

      Suntem aproape de Calea Victoriei și aflăm astăzi că deasupra Căii Victoriei există 

un înger, pesemne că acest înger a însoțit armatele române să învingă pe dușman. Poate 

că acest înger îi va învinge și pe dușmanii actuali ai României, inclusiv ai literaturii române, 

inclusiv ai științelor tehnice, economice, politice, sociale. Pentru că, în timpul acesta supus 

atâtor provocări, a fi ingenios, a fi inginer, e un lucru greu. A fost totdeauna, dar atunci 

aveam niște perspective. A face inginerie aplicată înseamnă a fi ingenios, a nu pierde un 

csi(literă grecească-așa se citește) mic, trebuie să-l studiați foarte bine pe Martin, cel care 

spune că un șurub dacă cade se duce în cel mai îndepărtat colț al unui atelier, că în orice 

proiect se pierde întotdeauna un csi mic.(...). 

     Să deschidem la o pagină oarecare și să citim din carte: ,,O clădire mare păstrează 

încă mireasma primelor începuturi...acele amintiri sfinte ce luminează mintea locatarilor 

spre a nu fi date uitării, marile speranțe”. Spuneam într-o epigramă, pe care nu o citesc, 

că e bine că a apărut și un înger deasupra Căii Victoriei, pentru că, mai ieri-alaltăieri, era 

un individ în pielea goală, ținând o cățea leșinată în brațe(e vorba de statuia Împăratului 

Traian, ce trona, într-o vreme, pe scările Muzeului de Istorie, din Cal. Victoriei, -gol pușcă!! 



 

 

ținând în brațe o lupoaică, scoasă acum de-acolo; n. r: A. Rădoi). Că toată lumea se miră 

ce caută ăla acolo: un dușman al neamului nostru, un dușman al creștinismului. Un rege 

dac nu are statuie, un soldat nu are statuie pe Calea Victoriei, un inginer nu, o carte a 

eroilor români nu.  În Războiul Mondial au căzut și scriitori (Grămadă, Bulovici, Stoica, 

Rădoi), iar alții erau în prima linie în Revista România, scriau să îmbărbăteze ostașii 

români. Trebuie să ni-i lăudăm pe scriitorii noștri, să ni-i știm.  

      Alexandru, nume grozav, (...), Ionuț Mihai, te felicit și nu ești singur, pentru că în 

categoria scriitorilor eseiști, a celor care scriu jurnale, care se frământă, care doresc să 

spună, nu ești singur. Vin copii mai mici din urma ta, sunt și colegi mai mari ca tine, în 

toată țara.(...). Dragi colegi ingineri, dragi oameni ai cifrelor, ai literelor și a tuturor 

meseriilor, bucurați-vă pentru Alexandru Ionuț Mihai, pentru că se înscrie în categoria 

celor despre care merită să vorbim. Îi doresc lucruri frumoase! (Florin Grigoriu, scriitor; 

Cuvânt la lansarea cărții; 9 nov 2018, Librăria ”Mihai Eminescu”) 

 

     Cartea București, Micul Paris al nimănui -Povești care se uită, Editura Ghepardul, 

2020,  începe cu un motto: ”Dacă aș fi o frunză, ar trebui să îmi cunosc locul în copac”. 

Iar înainte de a începe relatarea poveștilor care…n-or să se uite, tocmai pentru că au fost 

scrise, autorul mai adaugă un motto: Motivele ce mă îndeamnă să scriu sunt multiple, iar 

cele mai importante sunt cele mai secrete. (…): să pun ceva la adăpost de moarte! 

(Andrei Gide).  

 

      Făcând trimitere sau, poate, o paralelă între Parisul real, cel al Franței, și 

București, fost cândva, demult…, Micul Paris, autorul ne transmite viziunea lui, ideea că, 

actualmente, Bucureștiul ar fi, mai degrabă, un oraș al nimănui, și că ”suntem trecători 

în aceste orașe mari, în care nu mai putem lăsa nimic, în care, parcă, nu mai avem viață. 

Cumva orașele omoară, ușor-ușor. Arta, artiștii se pierd în iluzii, iar la final rămân 

povești, dar…Povești ce se uită. Nu mai putem lăsa moștenire mai nimic și, de aceea, 

București pare a fi un oraș al nimănui”. Iată ce gândește autorul, evident, cu mâhnire 

analizând situații de fapt al acestui secol în care trăiește, comparându-le cu ceea ce știe 

că a fost cândva, din ce i s-a povestit sau din ceea ce a citit. Dar nu-i chiar așa, zic, de 

vreme ce, iată, chiar el, autorul, vrea să lase ceva și, prin urmare, nu putem fi de accord, 

în totalitate, cu spusele lui, fiindcă Bucureștiul nu este un oraș al nimănui. Încă avem 

oameni preocupați de frumos și de bine, încă avem artiști, încă avem artă, avem cultură, 

avem păstrate, încă, tradiții, și, iată, încă avem…literatură. Și avem literatură bună. Cât 

despre Paris, ce să mai vorbim? Acolo arta/cultura se-nghesuie pe centimetru pătrat. La 

Paris arta/cultura e la ea acasă. Însă nici noi nu le lăsăm mai prejos, cum se poate 

vedea... 

 

     Undeva, într-o pagină din manuscris, autorul, prin gura unuia dintre personaje, 

mai exact, prin cea a doamnei Lepădatu, spune: ”Cărțile au menirea lor. Ele păstrează 

istoria lumii, a pământului, iar noi suntem datori să transmitem mai departe, fiecare, 

puțin câte puțin, istoria. Oamenii care au dobândit cunoașterea, au primit și rolul de 



 

 

mesageri ai acestei povești împărțită pe multe capitole”. Așadar, iată una din motivațiile 

scrisului… 

      Din poveștile volumului de față aflăm că, deși locuiește la oraș, cu părinții, autorul 

tânjește după viața de la sat, după tradiții, după comuniunea cu natura: ”Ce rost are să 

cunosc istoria neamului, când eu nu cunosc originile lui? Cu ce mă identific eu, cine sunt 

eu? Istoria este doar rațiunea, folclorul și tot ce ține de el este, însă, sufletul. Am nevoie 

să simt că apațin cuiva, că am rădăcini”(pg.248). Și conchide: ”Dacă aș fi o frunză, ar 

trebui să-mi cunosc locul în copac”. Magnific. Dar câți dintre noi facem asta? Câți dintre 

noi ne cunoaștem locul din/în copac?? Când unii dintre noi nici măcar cărui copac 

aparținem nu știm!!... 

 

      Bun observator și descoperitor de ”mici detalii”, dacă-mi este permis să mă exprim 

așa, sau, mai degrabă, descoperitor de detalii la detalii, aș zice, Alexandru ni se 

înfățișează în starea lui autentică de om timid, și poate tocmai pentru a-și învinge 

timiditatea se bagă în chițibușăraie, scormonește. Despre oameni, spune: ”Ajungem să-i 

vedem  abia după ce mor, de parcă moartea i-ar face vizibili”(pg.227). Colosal!!  

”Chiar cercetătorii, (americani, că alții nu mai cunoaștem!! ), au ajuns la concluzia că 

somnul ne face mai frumoși, conferind pielii o catifelare etc. Concluzia mea, nu a lor, ar fi 

că după ieșirea din izolare, (aceea de Covid 19, impusă nouă în primăvara-vara anului 

2020, și nu se știe până când…; n. r.), și după atâtea ore de somn (cine-a avut somn, 

Alex, când prezentatorii televiziunilor de știri au lătrăit în neștire, pentru bucata lor de 

friptură: ”Covid, Covid, Covid!!”?; n. r.), toți vom fi frumoși. Nu vor mai exista oameni 

urâți, nu! Oricum, drag cititor, tu dintotdeauna ai fost frumos. (Bine punctat!! ; n. r.). 

Sufletul nu știu ce-ți face, dar el nu-și are locul în discuția noastră”,  adaugă, parcă, cu 

regret, c-am devenit marionete, niște vii-morți, niște morți umblători prin lume, fără 

suflete în noi. Constatări care ne duc cu gândul la structura unui om spiritual, de înalt 

nivel. (…) Este o bucurie să-l citești/asculți, mai ales, fiindcă nu este vreun bătrânel 

venerabil, un mucalit ce a experimentat situații din trecutul și/sau din vicisitudinile vieții, 

ci un tânăr de doar 22 de ani, împliniți, ce-i drept, dar care, iată, ne spune, mai ceva ca 

un trăitor care a albit pe la tâmple, experimentând viața un secol, că ”orice suiș și 

coborâș nu sunt altceva decât mișcări firești ale timpului, noi orbitând în jurul suferinței 

și a fericirii”(pg.65). De unde știe toate acestea??! Dar multe altele, pe care le 

descoperim în carte?... Citiți și veți afla că, la Alexandru, fiecare lucrușor contează. Este 

foarte atent la detaliile din care este conceput și creat Universul, stând gata pregătit să 

intervină, cu pensula sau mistria, cu condeiul, dacă cumva s-a omis ceva să repare, să 

ajusteze, la nevoie:  

”Cred că era dimineață, pentru că mă trezesc și este lumină. Merg la fereastră să văd 

dacă sunt trecători, dacă sunt mai multe mașini sau mai puține. Îmi opresc privirea 

asupra cireșului. E tot acolo, cu florile lui roz, dar mai era ceva. Cineva. Sub cireș, nu pot 

spune la umbra lui, pentru că era înnorat (iată detaliul-detaliului!; n. r) dormea un 

cerșetor. Îl știam, umblă prin cartier și când nu cerșește un bănuț, cerșește timp” 

(pg.228). Grandios!! ”Cerșește timp”!! Dar să mergem mai departe:  

”Nu știu la ce-i folosea să știe cât este ora, pentru că avea mințile rătăcite de la droguri. 

Poate se săturase să mai trăiască în afara timpului. Poate societatea l-a împins înafara 



 

 

timpului”. Magistral! Alexandru nu judecă, nu îl judecă pe omul căzut, ci se gândește la 

cauza căderii…și, iată ce spune mai departe, de parcă ar spune-o un …sfânt părinte: 

”(…)Drag cititor, din societate fac parte și eu, faci parte și tu, și părinții, și bunicii și 

prietenii. Deși nu avem o răspundere directă, suntem complici la nenorocirile din jurul 

nostru” (pg. 228). Da, subscriu, Alexandru! Suntem complici!! Unii complici tăcuți…drept 

pentru care răul se înmulțește!! Dar poate că nu se va înmulți, poate că nu-i totul 

pierdut, atât timp cât încă mai există observatori care, iată, nu tac!! Și, după ce detaliază 

situații nu doar imaginative, ci din cele care se-ntâmplă destul de des în proximitatea 

noastră, autorul conchide: ”...societatea nu trebuie să fie scuza noastră, pentru că noi 

toți o alcătuim”. Evident. Dar…cui îi pasă? Ne-am indepentizat fiecare! Trăiește fiecare 

pentru el!, ai zice. Dar, uite, nu-i chiar așa, dacă un tânăr de 22 de ani gândește astfel, 

adică aceea că noi toți alcătuim societatea, înseamnă că ne îndeamnă la o trezire la 

realitate, înseamnă că nu-i totul pierdut!... 

Detaliul nu se oprește la un singur capitol, ci este prezent pe tot parcursul povestirilor, 

și-l va descoperi cititorul aproape la fiecare paragraph. Am găsit un peisaj magistral, 

chiar în realitatea ce i-o oferă privitul pe fereastră, dar…depinde cum privești. Iată ce 

spune autorul:  

”Cerșetorul dormind  sub cireș arată superioritatea naturii în fața omului, în ciuda 

eforturilor acestuia de a o suprima. Dulce somn în sânul naturii! O antiteză între frumos 

și urât, între pur și impur”(pg.229). Autorul, așa cum spuneam, trecând peste starea 

deplorabilă a cerșetorului, care caută adăpost, tihnă sau odihnă la tulpina unui cireș, -știe 

el de ce!-, merge mai departe în adâncuri și, ca un cunoscător al tainelor naturii, ca un 

bun cunoscător al simbolisticii spirituale, dar și al sinelui din om, dându-și seama că 

cerșetorul acela nu era unul ca oricare, care ar fi putut adăsta ”în atâtea alte locuri din 

grădină, mai bune decât cel de sub cireș…, dar pe acela l-a ales”, și conchide: ”Deși cu 

mințile vraiște, oare nu sufletul a fost acela care l-a purtat spre acea dulce imagine a 

cireșului înflorit”(pg.229). Dulce imagine a cireșului înflorit, ca și Dulce somn în sânul 

naturii!,  metafore de zile mari, în tabloul plin de tragism, al omului cerșetor, ajuns, 

purtat de gingășia sufletului, sub cireșul cu flori roz. 

”Natura va fi aici și peste mii de ani își va urma cursul firesc, dar omul, în încercarea de 

stăpânire totală, nu știm unde se va afla”, căci…”Somnul rațiunii naște monștri”(pg.229), 

concluzionează autorul, și parcă-i simt mâhnirea, parcă-i simt frământarea, parcă-i simt 

durerea. 

 

     Aplecat bine spre filosofie, spre metafizică, preocupat, ca și în volumul anterior, 

Îngerul de pe Calea Victoriei (2018, Editura AmandaEdit), preocupat de existențialism, 

prin povestiri aparent banale, dar deloc așa, ba, dimpotrivă, aș zice, cu mult miez, 

(trebuie doar să citești atent și să te apleci asupra esenței din cuvântul pus pe hârtie), 

suntem purtați, uneori, înapoi în timp, (…), dar și prin întâmplări ale unui timp trecut nu 

demult, -cum ar fi acele trăiri din vremea recentei Stări de Urgență, impusă de guvern, 

pentru că a dat Covid 19  peste  noi,  în  primăvara-vara anului 2020, când ”ne-am 

îmbolnăvit cu toți deodată” (așa cum prevăzuse și notase în poemul Bolnavi unanim, 

poetul Adrian Păunescu: ”ce-ar fi dacă ne-am îmbolnăvi toți deodată/Dacă n-ar avea cine 

pe cine să trateze”  și,  iată  că ne-am îmbolnăvit ”toți deodată”, de Covid19, chipurile, și 



 

 

nu a mai avut cine să ne trateze, și, da, am fost ”condamnați” la ”arest la domiciliu” ca 

să se preîntâmpine, zic autoritățile, răspândirea virusului. Aș!!.     

Interesantă mi s-a părut la autor starea emoțională pe care o trăiește, tot ce simte și 

exprimă pe parcursul acestor povestiri (…), este foarte preocupat de ”arboreologia” 

neamului și marchează acest lucru printr-o metaforă dumnezeiască: ”Dacă aș fi o frunză, 

ar trebui să îmi cunosc locul în copac”(pg.248). Dar ce crez măreț are vizavi de cărțile 

scrise și de personajele sale: ”Când eu mă voi pierde, ele, personajele, mă vor purta mai 

departe, nu știu unde. Într-o lume a ideilor, poate acolo unde Viața și Moartea sunt 

sinonime” (pg.249). Și uite cum constatăm că, deși ”destinul nu este întotdeauna în 

mâinile noastre” -cum nota Alexandru undeva în carte-, el își construiește, ”cu mânile 

lui”, nu doar destinul, ci…eternitatea. 

Drag cititor, ne spune autorul: ”Când nu vom mai avea să ne spunem nimic, atunci vom 

dispărea, dar până atunci să ne bucurăm de povești”! Așadar, te invit la lectură și trag 

nădejde că Alexandru Ionuț Mihai, prin cărțile lui, -de un înalt nivel literar și spiritual-, să 

te determine pe tine la trezire, și cât mai multe mlădițe din generația actuală, -dar și din 

cea/cele de după noi, de după el, (tinerii dar și maturii, mlădițe aproape uscate, în acest  

secol al tehnologizării și globalizării)-, să fie trezite, să fie interesate să-și căute, să-și 

descopere și să-și cunoască bine Copacul, arborele din care se trag, și cu aplecare să 

cerceteze în ancestral, până își regăsește fiecare identitatea. Dea Domnul  ca fiecare 

frunză să ajungă să-și cunoască locul din Copac, și, adăpându-se din seva Lui,  să pună 

(împreună cu noi, eu, autorul, editorul, graficienii și toți cei care ne ajută în definitivarea 

și apariția unei cărți) ceva la adăpost de moarte… (Antoneta Rădoi, redactor-șef 

Convorbiri literar-artistice; 3 sept 2020)  

 

      Acest scriitor tânăr este mai mult decât promițător și face ceea ce face, dar nu mă 

îndoiesc să spun că ar trebui să adune totul într-un roman. S-ar putea să fie propria lui 

specialitate: cartea arată o personalitate în devenire a unui tip foarte delicat.  Are o finețe 

a fizicului care amintește de cel mai important scriitor român al ultimelor decenii: Mircea 

Cărtărescu. 

  Cartea este ca o pictură în ulei, ca o pictură impresionistă, ca un Claude Monet, ca 

un Edouard Manet, ca un Edgar Degas, ca un Nicolae Grigorescu, ca peisajele lui, mai ales 

cele din Franța de la Barbizon, care sunt în formă scrisă, puse în literatură (...) niște 

succedanee, niște punctări, niște vibrații de moment, de aparență epică, puse într-un 

scenariu epic pentru a traduce niște senzații vizuale și olfactive, pentru a arăta prin frază, 

pentru a sugera pictura.  ,,Nimeni nu știa că un fluture își lăsase aripile sale de întuneric 

peste acel oraș în care misterul era tatuat pe fiecare om. Ninsoarea tocmai se oprise, iar 

casele își adăposteau proprietarii de drept la fel cum sufletul  ne adăpostește ideile”. 

Foarte interesant tipul acesta de comparație, dintr-o dată echivalentă a unei stări prin alta 

se iluminează ca printr-un sistem de oglinzi.  ,,Plânge în inima mea/Cum plouă peste 

oraș”, cum spune Paul Verlaine. Așa este și la Bacovia și așa este și aici, de echivalență, de 

simbioză, de fuziuni complete.  ,,Străzile erau la fel de pustii ca inima unui tânăr 

îndrăgostit a cărui sentiment nu este împărtășit și de persoana dorită” -tot timpul iluminări 

complete a unor esențe prin alte esențe, pentru ca fiecare dintre ele în felul acesta să își 



 

 

releve profunzimea: ,,Plânsul cuiva străpungea liniștea morbidă”. Ca toate spiritele 

moderne, ca Bacovia de exemplu, scriitorul este nevrozat de liniște, stresul te face să te 

simți cât de cât în elementul tău pentru că stresul este mișcare, dinamism în timp ce 

liniștea este moarte, staticul: ,,Bărbatul s-a oprit și a privit în direcția din care se auzeau 

sunetele, precum un navigator în căutarea țărmului mult căutat. Lângă un copac lipsit de 

viață, vede un copilaș înfășurat într-o pătură albă ca zăpada. Întâmplarea părea culeasă 

dintr-o carte de basme, acela fiind fiul iernii, copil al zăpezii”. Foarte fin aici definirea 

întâmplării cunoscute, deconspirat ca atare, dar păstrat ca esență, că totdeauna clișeele nu 

sunt în sine banalități, sunt banalizări ale unor esențe. Banalitatea este scuturată de 

stratul ei mâzgâlitor în timp, prin repetare, și atunci ni se readuce în față esența tabloului 

tot așa pictural, suav.  

       Îngerii întotdeauna transmit porunci, îngerii sunt niște diafanități conformiste. Ei 

vestesc ceva ce li se spune să vestească, ei respectă niște reguli, date de Sus, chiar dacă 

este un Sus divin, pe când aici este vorba de un înger care este plin de inițiativă artistică. 

Acest ,,înger” are o reverberație personală și în sufletul meu. ,,Următorul tablou prezenta 

scena sfârșitului Ordinului templierilor: Marele Maestru, Jacques de Molay, este ars pe rug, 

iar din flăcări un înger cu o aripă neagră și una albă încearcă să-l scoată din vâlvătaie”. 

Albă și neagră, binele este completat echivalent prin rău, Lucifer este răul care este 

conservat lângă divinitatea supremă și nu decăzut  sau care oricum completează binele, 

binele suprem. (Victor Atanasiu, critic literar; Cuvânt rostit la lansarea cărții Îngerul de 

pe Calea Victoriei, Librăria ”Mihail Eminescu”, nov. 2018) 

  Profil realizat de Antoneta RĂDOI 

  Scriitor, jurnalist, redactor șef Convorbiri literar-artistice 


