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defel a bună să-i vorbeşti cuiva despre asta, fie că ai 
văzut cu ochii tăi ceva sau doar ai auzit pe la alţii. 
Dar, în fine...  

* 
Să spunem că Bahna asta, zisă „a Dracului”, 

este o întindere de imaş covăţit, de câteva hectare 
bune, înconjurată de dealuri râpoase, care vine în 
partea dinspre Vascani a satului nostru. Mai multe 
ghioluri şi bălţi, care nu seacă nici în luna lui Cuptor, 
fac să fie năpădită de păpuriş şi străjuită de sălcii şi 
răchiţi. Cel mai adesea, de cu seară şi până a doua 
zi, târziu, aici domneşte pâcla. Zecile de dâmburi, 
mai mari şi mai mici, sunt acoperite mai tot timpul 
anului cu iarbă verde şi groasă. Cu toate acestea, n-
ai să găseşti picior de vită la păscut. Şi de-ar fi să 
moară de foame, oile, vacile ori caii sătenilor nu ţi-ar 
pune botul pe vreun fir de iarbă, ferit-a Sfântul. 
Scenele cu vaci care, din senin, încep să scormone 
cu coarnele în pământ, cai tăvălindu-se pe jos, după 
care îşi atacă inexplicabil stăpânii, sau oi care fac 
cruce cu copita, înainte de a o rupe apucate la fugă, 
kilometri întregi, ca de lup, nu sunt deloc rare. Asta 
cu atât mai mult cu cât, din loc în loc, iarba pare 
pătată de sânge, firele având o culoare între roşu şi 
maro... Şi azi poţi vedea pete roşii, aşa, cât palma, 
dar şi cât gura căldării, ori mai mari – că trebuie să 
faci un salt bun ca să le păşeşti. Se zice că mărimea 
lor este după cum cei căzuţi în ultimul război au 
murit, câte unul, de un singur glonte, ori grupe şi 
plutoane întregi, în bătaia snopului de mitralieră sau 
a Katiuşei ruseşti. Ceea ce e sigur e că, prin `44, în 
vară, când venea frontul dinspre Est, înapoi, 
companiei comandate de căpitanul Alfred Sicoe (un 
profesor de biologie, în viaţa civilă, de prin Caracal), 
avea să i se înfunde, aici, la propriu. În mod nefericit, 
calculele şi orientarea după regulie militare arătau că 
cea mai bună direcţie de retragere este cea de-a 
dreptul peste mlaştini. Vitregită de ajutorul nemţilor 
(buimăciţi, şi ei, acum), alături de care a luptat o 
perioadă, compania a fost tocată mărunt, „la 
Katiuşă”, de ruşi, de pe dealul Ulmişului. Se spune că 
niciunul din cei vreo sută de infanterişti n-aveau să 
mai iese vreodată din micul ţinut mlăştinos. Acolo au 
rămas pentru vecie şi cele patru tanchete care 
însoţeau trupa. Ba chiar şi cocoşul americănesc al 
comandantului, pe care l-a purtat cu el peste tot pe 
unde a mers cu frontul... Doar un ceas să fi întârziat 
atacul bolşevic, şi ar fi fost suficient să treacă Şaua 
Ruginoasei, ajungând sub protecţia lanţului de 
cazemate de pe Valea Siretului... Vaietele şi 
gemetele soldaţilor masacraţi s-au auzit zile în şir, 
până să se stingă. Or fi tras corbii şi prădătoarele 
sălbatice de trupurile lor, ruşii mergând mai departe, 
nepăsători, iar sătenii fiind în refugiu, tocmai pe la 
Sacut, în vremea aceea...  
 

* 
În zilele noastre, trecătorii care vor să ajungă 

la gară, aflată măcar la două-trei ceasuri de mers pe 
jos, pentru trenul de patru dimineaţa, înconjoară larg 
locul blestemat. Unii, care s-au încumetat s-o taie de-
a dreptul în miez de noapte, povestesc că au fost 
 

(continuare în pag. 4) 

      Ionel BOSTAN 
 

Infanteriştii Sfântului Andrei 
 

Pentru uşurarea sufletului celui care a trecut la cele veşnice, 
Sfânta Biserică a rânduit ca, la Moşii de iarnă, cei rămaşi în viaţă să 
facă parastase şi pomeni tuturor adormiţilor - din toate vremurile şi 
toate locurile: moşi, strămoşi, pentru cei ce au murit în împrejurări 
nenorocite, nespovediţi, neîmpărtaşiţi, fără lumânare, în războaie etc. 
Parastasul nu este altceva decât o prescurtare a slujbei de 
înmormântare, în care se face rugaciunea de dezlegare şi iertare 
rostită de preot, urmată de Veşnica Pomenire şi împărţirea colivei, 
colacilor, vinului şi lumânărilor. Doar aşa Bunul Dumnezeu se va 
îndura şi de cei pomeniţi la Judecata de Apoi.  

(Cateheza despre Parastas)

Vedenii albe de pe alte tărâmuri se pot iţii uneori 
pe lângă noi, mai cu seamă pe la răscruci de drumuri, 
dacă e în creierii nopţii, privindu-ne cu ochi blânzi şi 
rugători, însă fără să spună nimic... Sperie ele pe unul-
altul, mai ales oameni cu sufletul curat, dar nu vor 
decât să ne dea de înţeles că aşteptă să se facă o 
sfinţire pe locul în care bântuie. Asta pentru că, de fapt, 
ele nu sunt altceva decât sufletele chinuite ale celor 
care au murit de-a lungul timpului fără împărtăşanie şi 
lumanâre. Cam asta ziceau bătrânii că ar fi cu 
înfricoşătoarele stafii. Poveşti care spun că ele s-au 
arătat „individual” şi „face to face”, băgându-i în toţi 
sperieţii pe câtevreunul, în sat la noi, sunt o groază. 
Urmările nu au fost din cele mai tragice, doar că, după 
asemenea întâlniri, unul albea complet, de să nu-l 
recunoşti a doua zi, altul muţea, vreuna lepăda plodul, 
ori, chiar, dacă e să ma gândesc la Mitru Macamete, se 
putea da şi în sminteală. Numai că, acelaşi Mitru 
Macamete, auzeam într-o vreme, a cunoscut pe pielea 
lui şi ce înseamnă să dai ochii cu câteva zeci de stafii 
deodată. Dealtfel, e de presupus că nu după întâlnirea 
cu vreo stafie bezmetică s-a ţicnit el, ci maidegrabă 
după confruntarea cu „acţiunea organizată” a 
pâcloaselor vedenii. Nu întâmplător pun accentul pe 
organizare, pentru că, aşa cum veţi vedea, la mijloc 
este vorba despre spirit cătănesc. Mitru, om în etate 
de-acuma (fiind neînsurat, se aciuase pe la frate-su 
mai mare, Petrachi, trăind într-o cămăruţă de chirpici, 
alipită de şura vacilor), nu era tocmai vorbăreţ. Dar 
câte ceva din ce ştia el că se întâmplă pe Bahna 
Dracului, tot a scăpat. Mai întâi lui Costăchel, nepotu-
su, apoi Enoaiei ori Ruxandrei lui Prună, ca la urmă să 
afle întreg cătunul. Că, după aceea, la scurt timp, 
nepotu-su a paralizat din senin şi a murit, Enoaia a 
rămas fără suflare, stâlcită de armăsarul lui Ciuntu 
Cepelegei, iar Ruxandra s-a spânzurat netam-nesam,
nu mai facem caz. Mai ales că nu se ştie dacă putem 
face vreo legătură directă cu povestea Bahnei amintite, 
deşi babele satului – după ce a fost trăsnit din senin 
văcarul - spun că totul de acolo se trage şi că nu-i defel 
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îi număr la anu`. Credeţi cumva că i-a fost frică? Nu. 
Tot timpul a ţinut strâns la piept Cartea sfântă. De fapt, 
el trăieşte ca un monah. Doar în post şi rugăciune. Şi 
nu lipseşte niciodată de la Sfânta Liturghie. O vreme a 
insistat la preotul cel nou să facă o slujbă pentru 
sufletele celor prăpădiţi în Bahnă, dar nici până în ziua 
de azi n-avea să fie luat în serios. 
 

* 
Nu se ştie cum şi de unde au aflat de această 

poveste cei de la un Centru de Studiere a Lumilor 
paralele (sau aşaceva). Au venit, au stat de vorbă cu 
sătenii, au făcut filmări. I-a purtat Iliuţă al lui Racliş, 
văcarul satului, care se înţelegea bine cu Mitru 
Macamete şi aflase multe de la el, peste tot. Le-a 
arătat şi locul dinspre via Catincăi lui Irimia (singura din 
sat care stăpânea meşteşugul drăcesc al luării manei 
vacilor de lapte, cine ştie ce viaţă o fi ducând Dincolo!) 
din care privea Mitru parada soldaţilor-fantome. Şi 
urmele şenilelor, vizibile şi azi, de pe dâmbul de hlei, 
până unde se pierd în mlaştină. Au întors pe toate 
feţele nişte bucăţi de oase. Au ridicat piese grele, 
năpădite de rugină – o turelă, bucăţi de lanţuri groase, 
cu zale cât pumnul, lăzi pentru muniţia de tun, un 
ochitor, toate provenite de la blindatele scufundate. Au 
comentat ore în şir, pe limba lor, în jurul câtorva căşti 
din oţel, scoase dintr-o râpă, toate cu câte o gaură sau 
mai multe, făcute de gloanţe, şi a unor baionete, încă 
tăioase. Camerele lor de luat vederi, cu teletransmisie 
(macar vreo şapte-opt, aşezate în poziţii diferite), 
lăsate pe Bahna Dracului, în noaptea de Sf. Andrei a 
anului trecut, au înregistrat secundă de secundă, la 
detaliu, trepidaţiile ultimei trestii, unduirea sălciilor, 
zborul oricărei păsări speriate de ceva etc. etc. Numai 
că toate, de la ora zero la zero şi un sfert, arătau 
aceeaşi imagine: un punct mare luminos în mijlocul 
ecranului înnegrit inexplicabil. Altceva, nimic. Evident, 
sfertul acela de oră era suficient pentru apelul şi 
raportul Companiei. Apoi, până în zori, filmarea a 
decurs normal. Nu mai zicem cât de dezamăgiţi au 
plecat... 

* 
Iliuţă al lui Racliş, care, aşa cum am spus, nu a 

fost defel discret în povestea soldaţilor noştri, a avut de 
plătit un preţ greu în vara următoare. Deşi tânăr şi 
nesuferind de ceva, a fost găsit fără suflare în plin 
imaş, ziua în amiaza mare. Trăsnit din senin, zic unii. 
Lichidat de soldaţii Bahnei, după alţii. Că prea îi 
răscolise...  

Iară Mitru, care dă îndată să facă nouăzeci de 
ani, tot mai umblă în robaşca-i neagră de monton, 
încins cu un curmei de cânepă peste mijloc, şi desculţ, 
până la prima ninsoare, spunând la unul şi la altul că 
trebuie neapărat, dar neapărat!, să se facă o sfinţire pe 
Bahnă. Pentru cei care au murit în împrejurări 
nenorocite, nespovediţi, neîmpărtăşiţi, fără lumânare 
ş.a.m.d. Dar glasul lui, de-acuma tot mai stins, nu 
reuşeşte să răzbată prin vuietul manelelor slobozit din 
mai toate casele hudiţei...  

� 

(urmare din pag. 3) 
 

însoţiţi o bucată de drum de umbre albe şi au auzit clar 
tânguielile celor morţi acolo, care îşi imploră mamele 
sau îşi strigă, pe nume, soţiile ori copiii... Din când în 
când se aude limpede cântând cocoşul americănesc al 
Comandantului. Şi nu se poate confunda cu cântecul 
cocoşilor din sat, spun cei mai mulţi, pentru că este 
mai piţigăiat (ce bojogi putea să aibă, că Sicoe îl băga 
în buzunarul vestonului!) şi vine de-a dreptul din 
adânc. Apoi, în urechi şi picioare simţi o trepidaţie, un 
duduit înfundat, tot ca din pământ, care îţi aminteşte că 
mlaştina a înghiţit şi motorizatele blindate, pornite, cu 
oameni în ele.  

* 
În fiecare an, în ajun de Sf. Andrei, cu puţin 

înainte de miezul nopţii, Mitru Macamete ia încetişor, la 
pas, cărarea către Bahnă, ce străbate prin mijloc o 
salcâmişte tânără. Ajuns undeva, într-o margine, 
printre răchiţi i se înfăţişează, în formaţie completă, 
compania odinioară masacrată. Peste tot, ceaţă în jur, 
dar pe soldaţi îi vede ca în palmă, aşezaţi, parcă, pe o 
estradă învăluită în lumină albă. Da, apare o companie 
întreagă: patru plutoane a câte trei grupe, fiecare, cu 
ofiţeri în flanc şi cu căprarii în deschidere, aliniată la 
sfoară, parcă. În faţă, pe mijloc, Căpitanul Sicoe. 
Aşteaptă raportul. Apelul merge repede: Caporal 
Cazacu - `Zent, Fruntaş Ududec - `Zent, Soldat 
Nedelcu - `Zent, Soldat Zaharia - `Zent, Soldat Zaharia 
- `Zent (se vede treaba că aştia erau doi fraţi), Soldat 
Marchiş - `Zent, Soldat Şpac - `Zent, Soldat Bleorţ -
`Zent… Şi tot aşa, până la ultimul. Toţi aveau feţele 
triste. Foarte albe şi cu cearcăne vinete mari, în jurul 
ochilor. Se strădui să observe dacă au obrazul 
bărbierit, dar contururile nu-i apăreau suficient de 
clare… În orice caz, bocancii de campanie nu erau 
înnoroiaţi. Ba, chiar, aveau luciu. Cel puţin aşa vedea 
Mitru. Urmară comenzi de mânuire a puştilor cu 
baionete şi i se dă onorul Comandantului. Mişcările 
erau ca la carte. Îşi dădu uşor seama de asta Mitru, 
pentru că şi el a făcut câteva luni bune de armată. 
Pentru câteva secunde rememoră întâlnirea lui cu 
armata, când, după dezinfecţia cu “praf alb”, au fost 
duşi, în pielea goală, la magazia de efecte, unde un 
“plotonier major” le împărţi fiecăruia, măsurându-l din 
ochi, câte-o pereche de bocanci grei, cu potcoave şi 
ţinte din fier, una de izmene din pânză groasă, 
pantaloni şi tunică, moletiere, centură şi curea de 
pantaloni, camaşă şi flanel. Apoi, tot goi, cu efectele 
împachetate-n braţe, au fost duşi în pas alergator 
lipăind cu picioarele goale pe cimentul rece, în 
dormitoare, unde au fost puşi să se echipeze în ţinuta 
militară… I-ar fi plăcut să facă toţi anii de cătănie, trei 
la număr, că aşa era pe atunci, dar l-au găsit cu TBC şi 
i-au dat rapid formele de clasare… Acum mai putu să 
remarce şi cât de bine se ţinea Căpitanul Sicoe. Înalt şi 
drept, aer sportiv şi tineresc. Îi găsi la fel de bine şi pe 
cei trei sublocotenenţi şi locotenentul, comandanţii de
plutoane, dar ăştia oricum erau mult mai tineri. Încercă, 
apoi, să numere trupa, aşa, om cu om, la rând, unu, 
doi, trei, patru..., dar n-a ajuns pe la douăzeci, că, gata, 
scena s-a stins, ceaţa şi întunericul nelăsându-l să-şi 
mai vadă nici măcar propria mâna. Nu-i nimic, îşi zise, 
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Radu DANIELESCU 

 
Jurnalul unui demnitar 

 
Deslusesc cu greu scrierea, aproape cuneiformă, 

dar nu mă pot împotmoli de un aspect aşa neînsemnat. 
Citesc când cu glas tare şi uşor tremurat, când în gând, 
fără să-mi dau seama: 
 
“Azi, 13 iulie 2xxx. 

Ora 17. Sunt pe plajă, în Palma de Mallorca. Cu 
Iulica şi a mică. I-am luat bilet în acelaşi hotel şi lui 
Gabi, ca să nu mă plictisesc.Parcă totuşi berea noastră 
e mai bună decât a spaniolilor. Nu ştim noi, românii, să 
ne promovăm produsele... Primesc un telefon din ţară. 
Mă sună Primul-ministru! Îl salut cu respect. Mă 
informează despre starea lucrurilor din ţară. Accident 
de muncă la o fabrică de ciment! Cinci morti?! Ce-i 
viaţa asta! Soarele e dogoritor... Şi vine bomba: conu’ 
Fănică a făcut atac de cord şi a trebuit să renunţe la 
Ministerul Industriei şi Cercetării... Nici nu ştiam că 
mai avem industrie şi cercetare... Mi se propune să 
preiau funcţia vacantă. Sunt uluit. Propunerea mă 
onorează, dar nu pot răspunde pe loc. Mă consult. Cu 
Iulica. Şi cu Gabi. Nevasta-mea mă sfătuieşte să refuz, 
că e stres mare şi probabil se-aşteaptă să se scoată 
nişte castane din foc cu mâna mea. Iulica a avut 
întotdeauna dreptate. Gabi e exaltată, mă imploră să 
accept imediat. Dă bine la CV şi e imposibil ca în scurt 
timp de mandat de ministru să nu-mi crească “cota”. 
Are şi ea dreptate. Şi-aşa mi-e cam jenă cu declaraţia 
de avere în comparaţie cu ceilalţi colegi de Cameră. 
Anunţ hotărârea la Bucureşti. A venit timpul să fiu şi 
ministru! Doamne-ajută! Facem bagajele. Iulica îmi 
respectă hotărârea. La revedere, Palma... de-acum 
insulele exotice scrie pe mine. 
 
Azi, 14 iulie 2xxx.  

Ora 8,30. Preiau funcţia. Biroul meu e la ultimul 
etaj. Mult mai somptuos decât cel de la Parlament. Şi 
priveliştea este superbă, panoramică. Văd parcul 
Herăstrău, lacul, ba chiar o parte din terasa mea. E 
plină de clienţi. De, mijlocul verii! Ca să vezi, pot să-
mi şi urmăresc afacerea de la birou... Există însă şi-un 
minus: secretara. D-na Stela are experienţă, mi-a făcut 
revista presei, mi-a adus la cunoştinţă programul zilei, 
cafeaua este tare cum îmi place mie, dar are un 
duşman redutabil: vârsta. Se vede că conu’ Fănică 
intrase în andropauză. Am s-o iau pe Gabi în locul ei. 
Îi dau o ocupaţie, o ţin şi sub supraveghere, împuşc 
mai mulţi iepuri dintr-un foc. Deşi nu e deloc obişnuită 
cu serviciul zilnic... 

Ora 17. Sunt la Cotroceni. Frumos al naibii! 
Depun jurământul de ministru. Era să mă-ncurc, deşi 
am repetat cu Gabi de zeci de ori: “Jur să respect legile 
ţării şamd”. Nu-i uşor nici s-o spui, darămite s-o faci. 
 

 
Preşedintele e binedispus. Şi grăbit. Trebuie s-
ajungă la meci, pe Giuleşti. Nu ştiam că e pasionat 
de fotbal şi îndrăznesc să-i zic asta. Glumeşte: 
”Cum nu? Nu ştii că eu centrez, eu dau cu 
capul?”... Are umor, nu glumă… 

Ora 19. Dau primul interviu în calitate de 
ministru al Industriei şi Cercetării. Promit solemn să 
revigorez industria şi să pun pe roate cercetarea. Al 
naibii ziarist, mă-ntreabă ce strategie am. Sunt 
multe măsuri ce trebuiesc luate de urgenţă, dar se 
impune mai întâi o evaluare obiectivă... Mă descurc 
pân’ la urmă. Continui ziua cu o masă la restaurant. 
Homarul e delicios, parcă mai gustos ca niciodată. 
Patronul mă lămureşte: bucătarul l-a gătit într-un 
mod special, cu dedicaţie. Îi propun lui Gabi noul 
post. Acceptă cu ochii în lacrimi. Sărăcuţa! Am 
făcut-o fericită. Închei seara în modul cel mai plăcut 
cu putinţă... O fac din nou fericită pe Gabi. 
 
Azi, 15 iulie 2xxx. 

Dimineaţa, la prima oră. Sau aproape. Mă 
sună iar mama. Răspund de data asta. M-a văzut 
aseară la televizor şi a plâns de bucurie toată 
noaptea, că ea a presimţit de când eram mic c-o să 
ajung ministru. Iar vrea nişte bani, că nu ştiu ce 
analize medicale trebuie să facă, că nu se simte 
bine. Îi spun că n-am, că îmi merg prost afacerile… 
Plânge într-una, de bucurie… Închid. Ajung la 
minister. Trebuie să fac schimbări pe-aici. Lucrurile 
nu mai pot continua aşa. Sunt hotărât să tai în 
carne vie. O anunţ pe d-na Stela să-şi caute alt 
serviciu. Plânge. Mă imploră: “vă rog, dom’ 
ministru, cu ce-am greşit? Sunt de 15 ani în 
minister. Am rate, am copii la liceu, soţul e 
şomer…” Sunt intransigent. Continui remanierea. 
Studiez organigrama, mă informez şi decid să dau 
afară câţiva directoraşi ineficienţi. Aşa se 
procedează: îţi aduci oamenii tăi. Şi-aşa, am 
destule obligaţii. Unul spălăcit, Tănase, de la 
Logistică, face scandal monstru, că mă dă în 
judecată şi-mi cere despăgubiri. Cât tupeu! E dat 
afară cu forţa… Oricum, chiar dacă câştigă în 
instanţă, nu plătesc eu ca persoană, ci ca ministru, 
din bani publici. Gabi radiază de fericire. Ce-mi 
place s-o văd astfel! Stă pe terasa imensă, 
fumează, bea cafeaua şi priveşte oraşul de sus. 
Ţine iar să-mi amintească de promisiunea făcută. Îi 
explic că e blocaj imobiliar, să mai aşteptăm să 
scadă preţurile, dar deja a pus ochii pe un 
apartament, chiar în Piaţa Victoriei, cu trei 
camere… Fusese vorba de două… 

Ora 12,15. Am întârziat puţin la întâlnirea cu 
Primul-ministru. Gabi asta! Iar şoferul conduce ca o 
cizmă. Limuzina e faină, dar se aude că se vor 
achiziţiona altele mai luxoase. E şi cazul, asta n-are 
nici bar… Şefu’ e băiat finuţ, nu s-a supărat. M-a 
chemat să-mi dea câteva sfaturi: să am grijă ce 
vorbesc cu presa, să-mi pun oameni de încredere 
în funcţiile-cheie din minister şi să îl contactez în 
orice problemă, fără să mă jenez, că el este dispus  
 

(continuare în pag. 6) 
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(urmare din pag. 5) 
 
să ţină seama de orice propunere ce ţinteşte binele 
poporului. Bag la cap şi mă-ndrept spre Pipera, căci azi 
aveam aranjată o partida de tenis cu Ionescu, un 
partener de afaceri, patron la o mare firmă de 
construcţii. Am fost în mare formă: l-am bătut pentru 
prima dată… Funcţia îţi dă puteri nebănuite… Asta mi-a 
zis şi Gabi, noaptea trecută. 
 
Azi, 16 iulie 2xxx. 

Ora 10. Gabi a întârziat nepermis. Din a doua zi.
I-am atras delicat atenţia, dar tot s-a supărat. Şi 
supărarea i-a tăiat tot cheful de muncă. Fac un tur al 
ministerului, să-mi cunosc angajaţii. Toţi îmi doresc 
succes, din inimă. Observ câteva exemplare feminine 
demne de luat în seamă. Mai ales consiliera de la 
Integrare Europeană… Era să zic Integrame, că asta 
făcea când am intrat în biroul ei. S-a roşit toată. Am 
avut un schimb de priviri şi am simţit nevoia să-i spun 
că am mare încredere în capacitatea ei de muncă. Gabi 
întrece totuşi măsura. Mi-am făcut singur cafeaua…
Trebuie să-nţeleagă că acum are o responsabilitate, e-
n slujba ţării… Am pus prea mult zahăr. 

Ora 14. Prima şedinţă de guvern la care particip. 
Sunt emoţionat ca în prima zi de şcoală. Şefu’ ţipă la 
ministrul Justiţiei, că trebuie să convingă că lupta 
anticorupţie e reală, să prindă un corupt de rang mare. 
Ministrul, săracul, se apără ca de unde, dar promite…
D-na Nela de la Muncă are o vorbă mare: “Înainte de a 
fi o ţară de corupţi, suntem un popor de corupători”…
N-o bagă nimeni în seamă… Nea Titi de la Aparare 
rezolvă un rebus. Conu’ Mişu a aţipit. În sfârşit, luăm 
decizii capitale pentru ţară… A durat ceva şedinţa. Şi 
Gabi mă sună în timpul ei, să m-anunţe că la 17 avem 
o vizionare! Apartamentul ăla nenorocit… 

Ora 17. Iar mă cert cu Gabi. A plecat supărată, 
când i-am spus franş că nu-i iau apartamentul ăla, că e-
n bloc cu bulină. Ea că nu, unde am văzut eu bulina, 
aia era un desen cu grafitti. Are şi funcţia părţile ei 
negative. Poftim, ajungi să-ţi strici relaţiile de familie… 

Ora 19. Acasă e OK. Iulica a făcut iar curăţenie 
generală, ajutată de femeia de serviciu. Iar fi-miu 
încearcă o intervenţie: dacă n-am un loc bine plătit în 
minister, că mama prietenei lui e în căutare de loc de 
muncă. Dar ce crede mucosul, că eu am s-accept 
nepotisme?  

Seara. Primesc nu mai puţin de patru telefoane 
de la rude. De unele nici nu mai ştiam nimic. Au aflat  şi 
ţin să mă felicite. Peste câteva zile or să mă sune din 
nou, să-mi ceară una, alta. S-o creadă ei! Nu mă 
compromit eu pentru chestii de doi lei… Un gât de 
whisky mă linişteşte. Adorm greu, nu ştiu de ce. Şi 
visez şi urât. Se făcea că Gabi mă înşeală. Mă trezesc 
lac de apă. Mai torn 100 de brandy. Incertitudinea asta 
mă ucide. E unu’ noaptea. Mă-mbrac în grabă. Găsesc 
o scuză, nu prea inspirată. Dar Iulica mă crede 
întotdeauna. Şi mă conduce spre uşa. Urc în Mercedes 
şi pornesc în trombă. Când e să-ţi meargă rău, îţi 
merge. Mă trage pe dreapta un puşti de la Circulaţie. 
Control de rutină. Vrea să suflu în fiolă. Iată un test de 
încercare, şi pentru mine şi pentru el. Îl trecem amândoi 
căci mă recunoaşte repede după ce-i spun cine sunt. 

 
Înţelege că am o problemă stringentă la minister. 
Are potenţial puştiul, trebuie promovat. Ajung la 
Gabi. Deschide greu. E buimacă. Răstorn casa cu 
susu-n jos. Visul nu are baze reale. Aprind o 
ţigară, dar Gabi nu mă lasă s-o savurez. Începe să
tipe. La mine! Ea, o fostă balerină de doi lei…
Incredibil! Sunt ministru sau ce naiba sunt? O 
anunţ că a fost în perioada de probă şi că n-a 
trecut-o: nici pe cea de secretară, nici pe cealaltă. 
Spumegă. Eu, ciudat, sunt foarte calm. Mă
ameninţă! Îi atrag atenţia să-şi vadă lungul nasului, 
o pleznesc scurt şi ies. Încheiat capitolul “Gabi”. 
Bravos mie! Am economisit şi banii de apartament. 
Oricum, nu prea mai punea suflet în ce făcea. Eu 
nu am nevoie pe lângă mine de oameni lipsiţi de 
pasiune în ceea ce fac… 
 
Azi, 17 iulie 2xxx. 

Mă simt excelent. Şi soarele parcă îmi 
surâde: “ai procedat foarte bine”. Gabi mă sună
disperată, dar nu-i răspund. Îmi trimite mesaje să-
şi ceară scuze, c-a greşit. Îi vine greu să înţeleagă
că nu mai e de nasul meu… Hai, la treabă, Nicule! 
Ţara te-aşteaptă! 

Şi ca ziua să continue perfect, am parte de 
primul contact cu “băieţii deştepţi”. Sunt trimişi de 
Grig, omul meu de încredere, care începe să se 
acomodeze ca director la Logistică. E vorba de doi 
sirieni. Vorbesc perfect româneşte, căci au făcut 
medicina la Craiova şi s-au însurat cu românce, 
rămânând în ţară să facă afaceri. Şi încă în stil
mare, din câte am înţeles. Îmi propun să iniţiez un 
proiect de hotărâre de guvern de concesionare a 
unui teren de 3 ha, pe care e ridicată în prezent 
fosta fabrică de mezeluri. Dau un răspuns evaziv, 
că voi studia şi dacă e în interesul public… Ei 
înţeleg, că sunt băieţi deştepţi. O să propun 
proiectul în prima şedinţă de guvern”. 
 

Aici jurnalul se termina brusc. Ridic capul ş
privesc câteva clipe în gol. Recunosc, golul 
cuprinde puţin şi din pulpele armonioase şi 
bronzate aparţinând tinerei mele vizitatoare, 
aşezată comod pe scaunul din faţa biroului meu. 
Abordez, în sfârşit, problema: 

- Domnişoara… 
- Gabriela. Gabriela Dulămea. Dar spuneţi-

mi Gabi… 
- Domnişoara Gabi... Ce să zic… Ce garanţii 

am eu că acest jurnal aparţine, într-adevăr, cui 
spuneţi dumneavoastră… 

Spusele mele o surprind. Se aştepta la o cu 
totul altă reacţie. Se ridică, jignită parcă, preia cu 
eleganţă caietul dictando de pe birou şi îl strecoară
în gentuţa argintie, evident de firmă. Replica vine 
în continuarea gesturilor: 

- Am înţeles. Nicio problemă. Mai sunt ziare 
destule. Nu ştiam că aţi trecut de partea cealaltă… 

Din pacate, nu ştia altele, mult mai 
importante. De dimineaţă, proaspătul ministru al 
Industriei şi Cercetării fusese arestat, acuzaţia  

(continuare în pag. 19)
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Antologie colectivă de Proză 
 
Într-o perioadă în care preţul de editare a 

unei cărţi depăşeşte posibilităţile financiare ale 
autorilor, Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea 
Realizărilor Artistice - ASPRA, alături de revista 
literară Boema şi de editura InfoRapArt, a lansat, 
la sfârşitul lunii august a.c., volumul colectiv de 
proză scurtă, eseu şi umor, intitulat “Noaptea 
curcubeielor lungi ”. Această antologie colectivă 
şi-a propus ca rol iniţial pe acela de a face 
cunoscute nume de creatori care, deocamdată,
sunt  vehiculate doar în cercuri restrânse.   

“Noaptea curcubeielor lungi ” este un 
demers generos, care a intuit calea de propagare 
a valorilor, într-un proces mai amplu, cu valenţe 
ce ţin de autenticitate şi slujire cu patimă a 
scrisului, în numele literaturii. Volumul cuprinde 
un număr de 12 autori, cei mai mulţi dintre ei 
amatori, aflaţi la început de drum în arta scrisului, 
printre ei numărându-se totuşi şi câţiva scriitori 
profesionişti. 

La fel ca şi în cazul volumului anterior (cel 
de poezie), selectarea textelor şi autorilor au fost 
în grija unei comisii de validare formată din 
scriitori profesionişti, comisie ce a supravegheat 
în permanenţă ca în volum să fie prezenţi autori 
şi creaţii reprezentative. 

Prefaţa cărţii a fost semnată de cunoscutul 
prozator Dimitrie LUPU. Iată-i, prezentaţi pe 
scurt, pe cei “doisprezece într-o barcă” - aşa cum 
îi numeşte Dimitrie Lupu în chiar titlul prefeţei 
sale - pe cei 12 autori din volum:  “Am încercat 
să-i grupez pe genurile profesate…: Maria Călin 
şi Tănase Caraşca (cu fragment de roman 
autobiografic), Maria Tirenescu - memorialistică 
romanţată; Viorel Darie, Mircea Marcel Petcu, 
Elena Hanganu - meditaţie în siajul unor 
momente de viaţă care i-au marcat, le-au adus un 
strop de înţelegere a lumii…; Ionel Bostan, Aurica 
Istrate, Dorina Şerban - proză scurtă; Melania 
Cuc - fragment de roman baroc; Radu Danielescu 
şi Vasile Larco - proză umoristică…”. 

� 

 

 
 
 

Antologie colectivă de Poezie 
 

Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea 
Realizărilor Artistice – ASPRA, alături de revista 
literară Boema şi de editura InfoRapArt, a lansat la 
începutul lunii august 2010 volumul colectiv de 
poezie, intitulat “Petale lirice ”. 

În cele 232 pagini ale volumului întâlnim un 
număr de 20 de poeţi, unii la început de drum, alţii 
deja consacraţi. După un scurt CV literar, alături, în 
marea majoritate a cazurilor, şi de o poză de autor, 
aceştia îşi etalează creaţiile într-un spaţiu generos 
dedicat în volum. Selectarea textelor şi autorilor au 
fost făcute de o comisie de scriitori profesionişti, 
care a supravegheat permanent ca în volum să fie 
prezente creaţii reprezentative şi de valoare. 

O notă aparte în volum o reprezintă prefaţa 
semnată de cunoscuta scriitoare Melania CUC, 
care a avut răbdarea să desprindă, pentru fiecare 
“petală” în parte, caracteristici unice, distinctive. 
Iată una din sublinierile generale ale prefaţatoarei: 
“Într-o afinitate perfectă, fără salturi bruşte de la un 
nume la altul, am întâlnit în volumul de faţă esenţe 
ale sintagmei. Cuvintele sunt aşezate în cântecul 
pe care, în stil mai mult sau mai puţin clasic, 
modern sau chiar postmodernist, cuvintele devin 
cântec, adevăr care stă la masa de duminică a 
Poetului. Creatorii,… stau ca într-un buchet de flori 
diferite. Flori palide de seră, flori sălbatice de 
câmpie, flori de lămâiţă, flori din... material plastic, 
flori păstrate între filele albumului de familie, flori… 
carnivore, flori de leac, flori care vor face fructe şi 
altele, poate, care vor da Poezie pentru bucurii 
ceva mai palpabile”. 

Iată, într-o enumerare pur alfabetică, poeţii 
prezenţi în volum: Daniel BRĂDEANU, Viorel 
BUCUR, Dan Tudor CALOTESCU, Maria CĂLIN, 
Ion CIORAN, Alina CRISTEA, Constantin DENEŞ, 
Anişoara IORDACHE, Aurica ISTRATE, Vasile 
LARCO, Alma NICOLE, Tania NICOLESCU, 
Alexandru-Florin PASCU, Mircea-Marcel PETCU, 
Ana Maria RĂU-AVRAM, Gigi STANCIU, Dorina 
ŞERBAN, Llelu Nicolae VĂLĂREANU (SÂRBU), 
Codrina VERDEŞ, Cristian VERZEA. 

� 
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         Hanane AAD  
 

- LIBAN - 
 

Născută la Beirut. A studiat jurnalismului şi 
comunicaţia la Universitatea Beirut şi la Universitatea 
Paris 2. Jurnalistă şi poetă. A lucrat la cotidianul 
„Annahar”, la canalele de televiziune „Haya” şi „New 
Television” în cadrul depar-tamentelor politic şi cultural. 
A realizat şi moderat numeroase dezbateri literare 
pentru radio şi televiziune. În prezent scrie pentru 
publicaţiile „Al Mustakbal şi „Assafir”. Volume de poezie: 
Loulou arouh ala sahwat alkima (Perle ale sufletului pe 
potriva valorii, 2005), Kama habbat al hinta (Precum un 
bob de grâu, 1999) and Sada al hanin (Ecoul nostalgiei, 
1992). Carte de interviuri pe teme culturale: Hiwar 
alskafat wa ichk al lougha (Dialoguri culturale şi limba 
iubirii, 2001). Bursă de studii în Germania. Premii: al 
Ministerului Culturii din Liban, 2000 şi al Uniunii catolice 
de jurnalism internaţional, Fribourg, 2001. A luat parte la 
festivaluri de poezie din România, Olanda, India, Turcia 
şi Austria. În perioada 28 mai – 3 iunie 2010 a fost 
prezentă la Festivalul Internaţional de Poezie “Serile de 
literatur ă ale revistei Antares ”, desfăşurat la Galaţi, 
Brăila şi Buzău.  
 
 

Înălţime 
 

Sunt pricepută în arta 
de-a vorbi cu morţii, 
de a-i asculta. 
Mă văd trecând dincolo 
de hotarele morţii, 
întâlnindu-i, 
atingându-le dezamăgirile, 
dansând cu bucuria lor albă, 
întrebându-i de propriile lacrimi. 
Ei răspund : 
“Noi, morţii, 
nu murim, 
dispărem îndărătul tăcerii. 
Nu plecăm, 
Vedem, 
auzim, 
simţim. 
Suferim de pe urma unei răni. 
Noi murim doar când suntem daţi uitării. 
Ne lamentăm datorită absenţei celor vii, 
dar nu trădăm 
zidul tăcerii 

 
 

Un curcubeu în venele tale 
 

Un curcubeu în venele tale, 
Şi dispar îndărătul copilăriei mele. 
Inima mea se ridică, înaltă ca buzele 
de fiecare dată când îţi zâmbesc – 
dansează în ochii mei. 

 

E mai mult decât un zâmbet, 
mai depărtat decât o căutătură, 
mai profund ... 
 

Mă agăţ 
de umbrele unui zâmbet, 
ca să nu înfrunt constrângerea. 
Zâmbeşte-mi, 
pentru ca îngerii să-şi afle pacea 
la uşa inimii mele. 
Mergi înainte, bărbat al meu, 
şi la căderea serii 
întoarce-te la mine. 
Păşeşte, ţinând ochii mei 
în palma eternităţii. 
Ocroteşte în inima ta 
viitorul, zburdând spre noi 
aidoma unei gazele jucăuşe. 
Mergi înainte, mergi înainte, 
nu-ţi fie frică de furtună. 
Eliberează-te de gelozia lor, 
nu-i decât praf, nimic mai mult. 
Mergi înainte, bărbat al meu, 
a cărui inima este frumoasă, 
ascultă bine sunetul timpului 
ce-mi mângâie fruntea. 
Mă va atrage întotdeauna, 
ca şi curcubeul din venele tale, 
un curcubeu pe care-l urmezi 
cuprins de uimire, în umbră 
şi mereu călătoreşti în secret 
la magicianul luminii. 
 
Refugiu 
 

Mă abandonez liniştii templului 
când tristeţea mea geme 
şi toate cărările-s înăbuşite în deruta paşilor mei. 
 

Caut adăpost în zâmbetul unui copil 
de fiece dată când adulţii mă târăsc 
în maturitatea lor posomorâtă 
şi jalnica lor filosofare. 
 

Îmi caut refugiu într-o icoană străveche 
când ziua îşi desmoşteneşte răsăritul 
şi noaptea îşi respinge sfinţii. 
 

Vreau să prind ciripitul unei păsări când 
furtuna mă-mpinge spre nebunia mâniei. 
 

Vreau să prind rugăciunile unei mame 
de fiecare dată când războiul mă aruncă-n 
vulcanul cruzimii. 
 

Stau strâns de frumuseţea unei aripi mici 
de fiece dată închisorile şi bastioanele se ridică-n 
faţa mea. 
 

Stau strâns de pulsul propriilor mele vene 
când chipurile pleacă spre oglinzile nimicniciei. 
 

traduceri din limba engleză de Peter Sragher

� 
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Gheorghe ŞEITAN 

 

Rama din Carpaţi 
şi legendarul Negru-Vodă  

 
Nu există neam pe pământ care să nu aibă un 

stramoş comun, un fondator al ţarii, ori al cetaţii-
capitale, un erou mitic, anistoric, de la care regii sau 
prinţii trăitori în istoria concretă sa se revendice (1).  

Aşa a fost prinţul Tezeu pentru cetatea Atena, 
Enea pentru poporul roman, Romulus - întemeietorul 
mitic al Romei, Huang-Di - Împaratul Galben pentru 
chineji, Scites - suveranul legendar al sciţilor şi tot 
astfel Negru-Vodă pentru valahii Munteniei . Iar ca să-l 
înţelegem pe acest mitic Negru-Vodă trebuie, mai întâi 
să mergem în orient, unde şi astăzi mai există regate, 
ori case princiare ai căror conducători se revendică 
din prinţul Rama- eroul epopeii hinduse Ramayana.  

Este cazul Thailandei, unde actualul suveran 
este Rama al IX-lea, precum şi unele state din istoria 
mai apropiată ori mai îndepărtată a Indiei : Rama-
Gupta, un suveran din timpul imperiului Gupta; Rama-
Raya, împărat în imperiul Vijaya-nagar; Rama-
Chandra, conducător din dinastia Yadava; Rama-
Raya, rege în statul Maratha şi exemplele ar putea 
continua (2). Facem precizarea că, potrivit celor mai 
autorizati exegeţi în indianistică, numele prinţului, 
Rama, înseamnă cel care se odihneşte, cel care 
aduce pacea, cel bun, cel plăcut, cel fermecător, cel 
drag, cel frumos, si nu în ultimul rând, cel negru (3).  

Potrivit concepţiei brahmanice asupra 
universului, regele era de natură divina, fiind 
reprezentantul pe pământ al zeului Vishnu şi prin 
urmare, Rama- unul dintre avatara lui Vishnu - este 
simbolul regelui ideal şi model de guvernare statală. 
Vrem să arătăm prin aceasta că, într-o societate în 
care predomină legea vedico-buddhistă, existenţa 
unor conducători statali care îl recunosc pe Rama, 
adică pe Negrul, ca fiind prinţul întemeietor, este ceva 
normal. Or tocmai despre faptul că Romînia a fost 
teritoriul matca al indo-europenilor şi locul de formare 
a culturii vedice s-a scris nu odată şi nu fără 
argumente (4).  

Există chiar o bogată literatură despre Rama 
din Carpaţi, plecat cu multe mii de ani înainte de 
Hristos, în fruntea triburilor arice, din pădurile 
hiperboreilor geti. Prin urmare a căuta o Ramayană 
carpato-dunareană în cultura română, nu facem decât 
să prelungim mai departe idei exprimate deja. Ceea 
ce nu s-a arătat până acum şi vrem să demonstrăm în 
cele ce urmează sunt firele nevăzute care leagă pe 
Rama din Carpaţi de Negru -Vodă, întemeietorul, din 
cronicile şi legendele românilor.  

Identitatea dintre Rama şi Negru-Vodă se 
realizează, în primul rând, la nivel semantic, pentru că 
Rama, în traducere înseamnă negrul. Mai mulţi istorici 
care s-au ocupat de istoricitatea lui Negru-Vodă au 
încercat să vadă aici o porecla, ori o anume 
negritudine a personajului, fie a carnaţiei, fie a părului. 
Rama şi Negru-Vodă provin însă dintr-un univers cu 
structură simbolică, în care numele culorii nu trebuie 
luat ad-literam, negrul semnificând de cele mai multe 

 
ori primordialitatea, ceea ce este propiu dinaştilor 
întemeietori. În mandalele hinduse fiecărei direcţii a 
spaţiului îi corespunde o anume culoare şi un anume 
guvernator.Există o simbolică a culorilor împaraţilor în 
cultura chineză şi în basmele romînilor, precum 
Împăratul Roşu, Împăratul Verde, Galben, Alb, 
Negrul. Prin urmare atît Rama cît şi Negru-Vodă au 
primit aceste nume fără vreo legătură cu un atribut 
fizic. 

În al doilea rând, după cum Rama este 
Chandra, adică Luna (Rama-Chandra) tot astfel 
Negru-Vodă este craiul.În limba română, cuvîntul crai 
desemnează atît prinţul conducător de ţară ori ţinut, 
aşa cum apare el in letopiseţe sau în basme, cât şi 
astrul nopţii, Luna.Se spune Crai-Nou la luna aflată în 
acea fază a ei în care apare ca o seceră, numite şi 
coarne lunare. Pare neverosimil ca Rama, prinţ din 
dinastia solară să fie numit Chandra, adica Luna sau 
craiul .În cazul lui Negru-Vodă, însă acest atributiv 
ţine de refacerea unitaţii primordiale sau a androginiei 
filozofice. După acelasi principiu, vlăstarul de os 
domneasc din basmele romînilor, are înscris 
întotdeauna, pe trupul său, soarele în piept şi luna în 
spate, iar la brâu un spic de grâu.  

În al treilea rând atât Rama din scrierile 
sanscrite, cât şi Negru-Vodaădin cronicile medievale 
româneşti sunt consideraţi ca fiind păstrători de lege 
(dharma) şi rânduială străbună, iar acest lucru pare 
firesc dacă se ia în calcul calitatea lor de prinţi 
fondatori statali.Dacă pentru Rama aceste calitaţi se 
află scrise explicit, în cazul lui Negru-Vodă ele se 
deduc, din ton şi din evlavia cu care de fiecare dată 
este pomenit, atunci când este vorba de spiritul de 
dreptate, fie în cronici, fie în cultura orală, 
populară.De n-ar fi fost aşa memoria românilor nu l-ar 
fi păstrat.Se poate bănui un cult al lui Negrul-Vodă la 
geţi, corespunzător cultului lui Rama, prezent şi 
astăzi printre popoarele Indiei.  

În al patrulea rând Rama ca şi Negru-Vodă 
sunt prinţi exilaţi, peregrini prin codrii. Să ne amintim 
că Rama, Sita şi fratele său Lakshmana au fost 
nevoiţi să trăiască timp de paisprezece ani departe 
de cetatea de baştina, Ayodhya (Aiud) în adâncimi de 
pădure, departe de lume.Şi Negru-Vodă este tot un 
peregrin prin codrii deşi acest lucru, astăzi, nu se mai 
ştie. Iată dovada într-un cântec bătrânesc autentic :  

Pe Argeş în jos/Pe un mal frumos/ Verde şi 
stufos/ Prin des carpiniş/ Prin mândru haţiş/ Şi prin 
aluniş/ Plimbă-mi-se-mplimbă/ Şi tot locul schimbă/ 
Negru-Vodă – Crai/ Cu mare alai (5).  

Aceste doua versuri ,,Plimbă-mi-se-mplimbă/Şi 
tot locul schimbă", exprimă condiţia de rătăcitor, 
starea de prinţ autoexilat din lume ce îsi schimbă 
mereu locul, după cum epopea ne spune : când la 
Chitrakuta ( Chiatra/Piatra Neamţ) când la Panciavati 
( Panciu) când la sihăstria vestitului Atri (Chilia 
Moşului de la mânastirea Cetaţuia lui Negru-Vodă).  

În al cincilea rând, unei Biharii din India, 
socotită a fi vechea Kosala- patria lui Rama, îi 
corespunde o Biharie (Bihor) transilvană, pe care 
trebuie să o considerăm patria lui Negru-Vodă şi din  
 

(continuare în pag. 10) 
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alte trei motive: a) tradiţia cărturărească, din cronici, 
care spune că Negru-Vodă a sosit în parţile 
Munteniei venind din nord. b)regăsirea capitalei ţării, 
Kosala, numită Ayodhya în localitatea Aiud, care se 
află situată în aceeaşi zonă.Prin urmare, Kosala 
carpatică, patria lui Negru-Vodă a fost Biharia ( Bihor) 
şi trebuie să fi fost mult mai întinsă decât actualul 
judeţ Bihor. c)din această Kosala ramayanică făceau 
parte şi munţii Pădurea Craiului, adică munţii lui 
Rama-Chandra sau Negru-Vodă-Craiul.  

În al şaselea rând, Rama şi fratele său 
Lakshmana devin Roman şi Vlahata din legenda care 
priveşte întemeierea Moldovei. Aici prinţul nu este 
Negru-Vodă căci Rama apare sub numele său 
consacrat, fapt explicabil dacă ţinem cont că legenda 
funcţionează într-un spaţiu din afara graniţelor 
Munteniei, pe filieră moldava (6). După cum Rama, 
Sita si fratele lui Rama, numit Lakshmana au fost 
surghiuniţi în codru, tot astfel cronica scrie că Roman 
şi Vlahata sunt doi fraţi care părăsesc cetatea 
Veneţiei, goniţi fiind de eretici şi îsi zidesc o alta 
cetate, Noul Râm. Este evident ca nu avem decat o 
adaptare a scenariului din Ramayana la cerintele 
momentului feudal, caracterizat de confruntarea 
dintre catolici şi ortodocşi.  

În al şaptelea rând, atât Rama cât şi Negru-
Vodă sunt caracterizaţi ca oameni pioşi ocrotitori ai 
asceţilor. Rama i-a ocrotit pe veneraţii sanyasini, le-a 
purtat respect şi atunci când a fost cazul i-a apărat 
faţă de demonii raksaşi. Pe de altă parte Negru-Vodă 
este şi el un ocrotitor al schimnicilor, dovedit prin 
faptul că el a rămas în legende ca fiind constructor de 
mânăstiri, iar cântecul bătrânesc ,,Meşterul Manole" îl 
prezintă tocmai în această ipostază. În judeţul Argeş 
există mânăstirea ,,Cetaţuia lui Negru-Vodă" care 
păstrează o biserică rupestră, de închinăciune 
creştină, aflată pe locul alteia, păgîne şi care se 
consideră a fi fost locul unde poposea Negru-Vodă 
cu Doamna sa, pentru reculegere - ideie ramayanică 
prin excelentă. Pe prima terasă a Muchiei Cetăţuii, pe 
un pinten stâncos au fost descoperite urme ale unei 
aşezări dacice, datând din secolul 3 Î.H..Deasupra 
schitului, pe o lespede de piatră, strajuită de o troiţă 
se desluşesc urmele unor paşi despre care legenda 
spune că ar fi fost ale lui Negru-Vodă. Or prezenţa 
amprentelor paşilor, în piatră este specifică cultelor 
unor divinităţi antice şi n-ar fi exclus ca, aşa cum în 
India există capele închinate lui Rama, să fi existat şi 
în Carpaţi altare dedicate lui Negru-Vodă. În spatele 
bisericii mânăstirii Negru-Vodă se află o scobitură în 
piatră numită Chilia Moşului, crestele munţilor din 
apropiere se numesc ,,Negru-Vodă călare", un alt 
promontoriu din zonă este cunoscut ca fiind ,,Tronul 
lui Negru-Vodă". În această alăturare Negru-Vodă -
Moşul se află legătura dintre Rama şi sanyasini, 
schimnicii pădurilor, dar mai poate fi şi coabitarea 
dintre puterea regală şi cea sacerdotală, provenind 
dintr-o religie vedică, protogetică.  

În al optulea rând există destule legende 
toponimice, legate de Negru-Vodă, care puse cap la 
cap reconstituie fragmentar acea Ramayană carpato- 
 

 
dunăreană astăzi pierdută. Rama, Sita şi 
Lakshmana cu întreaga lor poveste a vieţii fericite în 
codrii, apoi lupta eroului pentru salvarea prinţesei 
răpite de demonul Ravana, pot oferi o explicaţie 
logică legendelor de genul : ,Masa lui Negru-Vodă" 
(locul unde mâncau Rama şi Sita); “Săritoarea lui 
Negrul-Vodă" (cascada lui Rama de pe râul 
Mandakini din Chitrakuta); “Scăldătoarea lui Negru-
Vodă" (locul de îmbăiere al lui Rama din codru); 
“Podul lui Negru-Vodă" (podul lui Rama spre Sri-
Lanka) (7). Epopea lui Negru-Vodă trebuie să fi fost 
suficient de cunoscută şi îndrăgită de marea masă a 
geţilor, din moment ce toponimia României este 
plină de locuri care amintesc de ispravile sale ori de 
ţara sa de origine, mitica Kosala.  

În al noulea rând, legenda corvineştilor care 
explică prezenţa corbului în blazonul voevozilor din 
Muntenia se află într-o formă asemănătoare în 
Ramayana. Între acest fragment din epopee şi 
legenda lui Ioan Corvin sunt următoarele elemente 
comune : existenţa unui cuplu princiar; somnul 
bărbatului şi veghea femeii; apariţia corbului; 
trezirea bărbatului; săgetarea corbului (8). Este cum 
nu se poate mai limpede că înainte de a fi fost o 
legendă medievală acest episod a făcut parte din 
Ramayana carpatică, pe care o căutăm, după cum 
tot atat de limpede este, pentru oricine, că pasărea 
corb este pasărea neagră, negrul-corb fiind negrul 
total. În cheie simbolică vedică acest episod ar 
putea să însemne detaşarea faţă de fructul faptei, 
însuşire a iniţiatului, obligat să trăiască, totuşi, în 
lume.  

În al zecelea rând există mai multe asemănări 
între calitaţile lui Lakshmana ţi fratele lui Negru-
Vodă, cel din cântecele bătrâneşti ori legende 
(v.Roman şi Vlahata,precum şi fratele-cioban al 
voevodului din lirica străveche, autentică). Deşi 
tradiţia nu l-a reţinut sub acelaşi nume el are 
atribute similare lui Lakshmana : el este cel priceput, 
cel norocos, cel dibaci, el este vlahul. În cântecele 
bătrâneşti fratele lui Negru-Vodă este reprezentat 
printr-un cioban care îşi regăseşte ruda de sânge 
printr-o întâmplare, însă şi la el predomină aceeaşi 
calitate- destoinicia (9).  

În al unsprezecelea rând avem informaţii de 
la istorici antici despre existenţa ,pe teritoriul Daciei, 
a unei cetaţi Ramadava (Ramidava) precum şi a 
alteia numită Romula, toponime care ar putea veni 
şi de la Rama nu neapărat de la Roma. Ramung 
este si el prinţul valah, din epopeea Nibelungilor, 
ceea ce arată că tradiţia dacică s-a perpetuat până 
în ev- mediu.  

În al doisprezecelea rând avem acelaşi destin 
tragic la sfârşit de epopee a personajului feminin, 
atât în Ramayana getică cât şi în cea hindusă. Sita, 
soţia lui Rama, cât şi Doamna lui Negru-Vodă 
dispar, ambele, în cadrul unui anume scenariu 
înghiţite de pământ. Să ne amintim finalul epopeii 
Ramayana, când Sita, în faţa banuielii nedrepte ce 
se aducea neprihănirii sale, cere pământului a cărei 
fiică era (cuvântul “sita" înseamnă în limba sanscrită 
 

(continuare în pag. 11) 
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“brazdă") să se deschidă şi să o resoarbă. În 
momentul în care Sita se aruncă în pământul ce 
tocmai s-a deschis acesta o primeşte precum 
îmbrăţişarea unei mame.Aidoma Sitei şi Doamna lui 
Negru-Vodă se sinucide, aruncându-se spre pământ. 
Conteaza mai putin ca legenda, numită “Piscul 
Doamnei" a ajuns până la noi deformată, întamplarea 
fiind pusă pe seama unor evenimente generate de un 
conflict armat între valahi şi tătari, timp în care soţia lui 
Negru-Vodă se aruncă de pe o stâncă pentu a nu fi 
prinsă. Pentru noi important este că principiul 
resorbţiei lumii fenomenale, simbolizat prin fiica 
pământului se respectă întrutotul. Dacă vrem să 
înţelegem în intenţia şi simbolica sa originară legenda 
“Piscul Doamnei" trebuie să apelăm acum la versurile 
de o frumuseţe tulburătoare din Ramayana care spun: 
Se deschise-atunci pământul şi-apăru un tron de aur, / 
Tron înconjurat de zâne, ca un trandafir de frunze… /
Mama îşi luă în braţe pe copila ei curată, / Fiica 
sfântului Janaka, Sita, blânda, preafrumoasa! Toţi îi 
laudă virtutea! Sita însă nu mai este! Rama-i singur! 
Fericirea zilelor pierdutu-i-s-a... (10).  

Iată dousprezece argumente pentru a afirma că 
Negru-Vodă nu a fost un personaj istoric ci un erou de 
epopee, unul şi acelaşi cu Rama din Carpaţi.  
 
Note:  

1) B.P.Haşdeu, Istoria critică a românilor, Ed.Minerva, 
Bucureşti, 1984, pg.150. 

2) I.M.Cristea, În Ţara surâsului-Thailanda, Ed.Libra, 
Bucureşti, 2000, pg. 134; v. si M.Martiş, De la Bharata la 
Gandhi, Ed.ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1987; se 
poate consulta şi Mică enciclopedie de istorie universală, 
Ed.politică, Bucureşti, 1988. 

3) Valmiki, Ramayana, Ed. pentru literatură, 1968, vol.2, 
pg. 295. 

4) A se vedea N.Desuşianu, Dacia preistorică, Ed. 
Mentor, 2000; Maria Gimbutas, Civilizaţie şi cultură, Ed. 
Meridiane, Bucureşti, 1989; ,,Carpaţii leagănul civilizaţiei 
euro-indo-iranice", în Anexa II din volumul, Iordanes, Getica, 
Ed. Gândirea, Bucureşti, 2001, cu un studiu introductiv de 
Gabriel Gheorghe. 

5) Ion Taloş, Meşterul Manole, Ed. Grai şi suflet, 
Bucureşti, 1997, pg. 355.  

6) Despre Roman şi Vlahata a se vedea Gheorghe 
Bratianu, Ed.Eminescu, Bucureşti, 1980, pg. 155 dar şi B.P. 
Haşdeu, op. cit. pag.158-160.  

7) Legende populare geografice, Ed.Sport-turism, 1986, 
pg. 119; 125; 203; precizăm că înţelesul cuvântului 
“săritoare" din legende este acela de ,,cascadă"-locul în 
care apa sare.  

8) Legende populare româneşti, Ed.Albatros, Bucureşti, 
1983, pg. 144.  

9) Folclor din Oltenia şi Muntenia, vol.V, Ed. Minerva, 
Bucureşti, 1970, pg. 328.  

10) Valmiki, op. cit. vol. II, pg. 283.  
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Lansare de carte româneasc ă la VIENA 
 
 

Corneliu ANTONIU 
 

fructedemare @ yahoo . rom  
 

Cartea de poezie a poetului Corneliu Antoniu, 
intitulată postmodernist fructedemare @ yahoo . rom, 
a fost lansată la Viena, în 28 August, 2010, cu ocazia 
invitaţiei pe care autorul a primit-o de la Institutul 
Cultural Român pentru a participa la o lectură publică 
în Austria. 

Conţinând un număr de 48 de pagini, într-un 
format de carte de vacanţă, volumul a fost scos la 
sfârşitul lunii august a.c. la editura Fundaţia Culturală 
Antares din Galaţi. El reprezintă o antologie de 
poezie din creaţia poetului Corneliu Antoniu, o 
colecţie originală ordonată şi îngrijită chiar de autor, 
care grupează în mod ingenios poeme în nu mai 
puţin de patru limbi: germană, franceză, engleză şi, 
desigur, română. 

Pentru cine încă nu l-a cunoscut pe poetul 
Corneliu Antoniu, reamintim aici că este directorul-
fondator al revietei Antares şi director executiv al 
Fundaţiei Antares. De doisprezece ani organizează 
“Festivalul Internaţional de Literatură Serile de 
poezie ale revistei Antares”. Este director al editurii 
Antares. În anul 1997 instituie “Ordinul Internaţional 
al Cavalerilor Danubieni”, iar în 2004 primeşte 
“Meritul Cultural în rang de Cavaler” din mâna 
preşedintelui României. Este totodată şi Preşedinte 
al Filialei Galaţi-Brăila a USR. 

Volume publicate: 
� Ascunsa ninsoare, Editura Cartea 

Românească, 1978 
� Supunerile, Editura Eminescu, 1982 
� Fluturele de diamant, Editura Cartea 

Românească, 1986 
� Pădurile din Miconia, Editura Eminescu, 

1991 
� Adio KAP-BLANK, Editura Galateea, 

1996, roman 
� fructedemare @ yahoo . rom, Editura 

Fundaţia Culturală Antares, 2010  

� 
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Vremea numai bună pentru centrifuga  
Care stoarce, usucă solzii micuţei sirene. 
S-a mai eliberat un loc în colecţia mea de porţelanuri. 
 
 
Jucăria împuşcată 
 

Nu va mai ploua o mie de ani şi mai bine 
Peste arborele împodobit cu batiste de rugăciune  
Şi sticle golite de vodcă. 
Cântecul lebedei negre se târăşte în poante  
Ca o jucărie împuşcată cu gloanţe adevărate.  
Un ochi de păpuşă stricată este universul doamnei 
Bovary. 
Doar un clişeu din grădina cu roze, peste care,  
Coşka de unt englezesc s-a topit cu încetinitorul. 
Tu nu ai cum să-mi recunoşti parfumul, 
Nici amprenta degetului cu care am parafat 
Relaţia dintre cei vii şi cei morţi.  
Pe faţa asta de masă pătată am cinat separat. 
  
De altminteri, toate poveştile mele sunt triste,  
Palide ca o curtezană bolnavă de ftizie. 
Vesel este numai anotimpul care-mi creşte  
Ca o piele nouă pe sub pielea cea veche. 
 
 
Măsura aripilor 
 

M-aţi decupat cu foarfecele de frizerie, dintr-un 
tablou de familie... 
O, da... Am răni, stigmate nevindecabile la fiecare filă 
Din cartea pe care o scriu  în trei direcţii deodată.  
Îmi permit luxul să mint, să adeveresc greşit 
Măsura aripilor de hârtie cerată. 
Sunt un biet zeu colorat, jucărie planând peste  
Plantele tuse la zero de garda-de-mediu. 
O stare de fapt nici nu mai există, doar cutele ei 
irevocabile, 
Riduri de clown bolnav de ficat. 
De la o vreme nu mai încap în gemantanul 
contigentului. 
Reţin doar un număr matricol ce se calcă în picioare  
Pentru medalii din sticlă. 
Speranţa mea este la  promoţie, 
Nu costă nici cât negru sub unghie praşiva felină, - 
Vorba ei se tupileşte pe sub cămaşă şi... muşcă. 
Apoi... plouă. Cu sudoare şi cu sânge. 
Cad picături mult mai grele decât lespedea 
De pe casa în care Lazăr le citeşte leproşilor, 
Din Scriptură 
 

Nimic nu mai ţine de ceea ce credeam a fi 
Suportabil ca o foiţă de staniol pusă 
Peste bomboana cu gust de căpşună. 
Sunt tot mai rigidă, inadaptabilă, scândură 
Purtată pe umerii a patru bărbaţi cu veste negre 
Şi lacrimi adunându-li-se-n bărbie. 
 
 
[ poeme din volumul în lucru “Foişorul de foc” ] 

� 

          Melania CUC 
 

Mărturisesc 
 
- Pssst! Strânge robinetul... te rog! 
Picătura a depăşit în unchii de aur 
Barilul de kerosem cu risc zero. 
- Ehei, este încă linişte  în oul de Paşte  
Spune dropia din embrionul ce creşte de-a-ndoaselea 
În farfuria unui gurmand fără identitate. 
Mereu vorbesc despre alţii, 
Mă silesc să recunosc reconquista unde  
Eu am fost doar o cheie pentru solfegiul 
După care se mişcă axul pământului. 
Mii de umbre stau coagulate  
Între palmele mele unse cu uleiul de mirodenii 
sălbatice. 
Mărturisesc, sunt doar un golan rătăcind pe orbita 
Din care îngerii se văd tot mai îndepărtaţi,  
Ca sentinţa unui vieţaş ce nu va fi dusă la capăt. 
O, da, sunt oarbă şi surdă dar încă  
Hototesc de pe balconul meu din beton 
Împodobit cu o singură plantă de orhidee  
Sălbatică. 
La picioarele noastre, oraşul se topeşte,  
Se scurge în compostul ce mi-a ajuns 
La subsioara scrisorii pe care... ţi-o scriu   
Cu detalii ce nu mai interesează nici un şef de poliţie. 
 
 
Colecţia mea de porţelanuri 
 
Serghei Esenin a fost ultimul revoluţionar 
Care a băut cocktail molotov în loc de agheasmă. 
O frăţie de sânge şi de apă chioară ne leagă... 
Şi ce dacă, creionul cu care-mi iscălesc eu jurnalul   
Este bont şi cea mai mare parte din ceea ce am fost  
S-a aruncat sinucigaşă 
Din blocul cu farmacia ce nu vinde morfină?! 
Sunt tot contrabandistul şi armatorul de ocazie... 
O uniune de sentimente ce se pot alege. 
Dintre atâtea invazii şi veşminte rupte  
Ca un steag  legat la stâlpul unui catarg. 
- Loviţi cu pietre - pâinea-i scumpă şi 
Exponatul din vitrină este din... ipsos, vopsea şi 
Foarte multe întrebări la care nu ştie nimeni 
răspunsul. 
 
Din grija voastră creşte sămânţa de  rapiţă,  
Achena din care va trebui să extragem ulei şi  
Speranţe mult mai subţiri ca o aţă de chirugie.  
Eu cos nasturi, pun capse la vesta de salvare...  
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Lucian-Ştefan MUREŞANU 

 

„Aminteşte-ţi că vei muri” 
 

Am alergat o viaţă după toate neîmplinirile şi 
răutăţile celor care, parcă scrişi, au fost a-mi urmări 
paşii. Îi simţeam în spatele meu şi respiraţia lor îmi 
intoxica aerul pe care nevoit îl inspiram. Eram emfatici 
unul faţă de celălalt şi asta o ştiam; este o impresie că 
avem prieteni, de fapt fiecare se zbate ca oricare 
necuvântătoare pentru a exista şi a-şi atinge ţelul. Este 
singurul lucru conştient al existenţei noastre. Un suflet 
înrobit, pătat, supus excentrismului nostru. Ne place să 
ne credem superiori şi să ne evaluăm prin nimicnicia 
noastră excrementele gândirii în faţa altor progenituri 
umane, ridicându-ne deasupra limitei bunului simţ. În 
fapt, suntem nişte ceva-uri nesemnificative în faţa 
Universului. Spunând cantitate, mă refer la toată 
încărcătura materiei cenuşii pe care, într-un timp al 
existenţei noastre, am acumulat-o pentru a ne infatua, 
folosind-o pentru mărire, pentru onoruri, pentru o 
diplomă care să ne aureolizeze. Cine nu are diplomă, 
în conceptul tuturor, poate fi considerat un nimic, chiar 
dacă, în situaţii diferite ne depăşesc cu mult, primordial 
fiind bunul simţ.  

Să nu ne ascundem după palmele pe care le 
vrem să ne ferească adevărata faţă. Printre degete ne 
trădează lumina ochilor, care scânteiază în faţa altora, 
la fel de ascunşi ca şi noi, străfundurile. Şi pentru a fi 
mai concret în ceea ce am spus mai sus, să trecem la 
a ne prezenta în diferite ipostaze ale vieţii, pe care cu 
siguranţă le-aţi trăit şi urmărit aşa cum şi eu, la rândul 
meu, le-am avut drept experienţe. 

Urcam treptele intrării unei instituţii de stat. În 
faţa mea un semen robust, într-un costum de vară, 
dintr-o stofă de bună calitate, cu o pălărie cu boruri 
largi, trecut de şaizeci de ani, se înălţa semeţ pe 
fiecare treaptă pe care o urca. Era un semn al 
ignoranţei. Îl priveam pentru că altceva mai bun, în 
momentele acelea, nu aveam de făcut. La un moment 
dat am zâmbit când omul a intrat pe uşa clădirii şi doi 
dintre cei care păzeau s-au aplecat în faţa lui 
salutându-l slugarnic. Mi-a venit şi mie rândul să intru 
iar cei doi nici nu m-au băgat în seamă. Am aflat de 
altfel, ajungând să îl cunosc până în cele din urmă pe 
insul robust, că era şeful unui departament important al 
instituţiei. Departamentul la care fusesem trimis să 
rezolv una dintre cererile pe care Universitatea la care 
eram consilier, la vremea aceea, mi-o dăduse ca 
sarcină.  

După trei sferturi de oră de aşteptări, la uşa 
cabinetului acestui şef, timp în care secretara foise, 
intrând şi ieşind însoţită mereu de alţi noi veniţi, ce nu
aşteptau ca ceilalţi, plictisiţi şi obosiţi, cu tot felul de 
hârtii şi probleme ale instituţiei!!!, am fost primit de 
domnul în funcţie. 

M-am prezentat înmânându-i dosarul şi scrisorile 
Senatului universităţii. A răsfoit două dintre revistele 
suport de curs universitar, a citit sau mai bine spus a 
trecut cu privirea peste materialele pe care i le 
adusesem spre documentare, le-a închis şi mi-a spus  
 

 
rece: Nu ştiu, voi încerca să văd ce pot face pentru 
dumneavoastră. Vă anunţăm. Am rămas uimit. Un 
timp pe care  l-am pierdut aşteptând să-mi 
răspundă sec, dezinteresat de ceea ce doream să 
informez instituţia respectivă, în ciuda faptului că 
un set de documente îi fuseseră trimise spre studiu 
cu o lună înainte. Ridicându-se de pe scaun am 
înţeles că audienţa luase sfârşit. L-am salutat, 
părăsind sala. 

A doua zi, am apelat la alte foruri, pentru că 
nu am stat aşteptând la un semen dezinteresat de 
cultura română, el fiind om de cultură! şi, în sfârşit, 
problema universităţii noastre a fost rezolvată. 

Anii au trecut. Ironia sorţii. După aproape 
şapte ani urcam aceleaşi trepte, ale aceleiaşi 
instituţii. Doamne, era cald, într-o frumoasă zi de 
sfârşit de iunie. Cineva în spatele meu m-a strigat, 
m-am întors şi am întrezărit, printre cei care urcau 
treptele, un trup robust, obosit. Aşteptând pe cea 
care mă strigase, am urmărit pe cel ce cu şapte 
ani în urmă suia zvelt, treptele acestei instituţii. De 
data acesta cei doi agenţi de la intrare nu l-au mai 
băgat în seamă şi nu s-au mai rupt de şale ca cei 
de acum şapte ani în urmă, erau alţii şi mult mai 
tineri. Nici măcar nu îl priviră fiind ocupaţi cu un 
tabel pe care urmau să-l semneze.  

Am salutat pe cea care mă strigase, am 
schimbat două vorbe şi ne-am luat la revedere. 
Grăbit, am urcat treptele urmărindu-l pe cel care cu 
ani în urmă era „cineva” în această instituţie şi care 
acum devenise un oarecare, ca toţi ceilalţi 
solicitanţi. A urcat la etajul unde cândva îşi 
avusese biroul, cu secretare şi subalterni care 
roiau în jurul lui şi care acum treceau, poate, pe 
lângă el, făcându-se că nu-l cunosc, că anii au 
trecut şi multe s-au schimbat. S-a aşezat pe 
canapeaua din holul de aşteptare unde se mai 
aflau încă trei persoane. Într-un timp scurt au mai 
apărut două, unul tânăr ce nu avea mai mult de 
treizeci de ani iar celălalt apropiindu-se de 
cincizeci de ani. Costumele pe care le purtau le 
evaluau funcţiile cu care sfidau pe toţi cei ce 
îndrăzneau a se ridica să le stea în cale. Se 
apropiară de birou şi, când au intrat, sfidând 
persoana semenului robust, care nădăjduia tăcut, 
bineînţeles că primirea le-a fost pe măsura 
aşteptărilor.  

Timpul se scurgea greu. Groaznica 
aşteptare în zadar. Unul dintre cei care se afla pe 
canapea zise într-un târziu: Au funcţii să rezolve 
problemele instituţiilor care au nevoie de 
mâzgălitura lor, nu de pierdere de timp. 

Semenul oftă coborându-şi privirea. Oare 
conştientiza că şi el procedase cândva la fel, 
ignorându-i pe cei care smeriţi, îngenuncheaţi, 
veneau la el să îi cerşească o audienţă şi o 
semnătură, care pe atunci valora foarte mult? 
Timpul, ce îţi rezervă timpul? Suntem frunze în 
vânt, figuri trufaşe. Ne distrugem unul pe celălalt 
neavând remuşcări. Ne batjocorim şi ne umplem 
cu noroi nepăsându-ne de suferinţele aproapelui  
 

(continuare în pag. 14) 
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(urmare din pag. 13) 
 
nostru şi, după toate acestea ne ascundem ca nişte 
năpârci, atunci când nu mai avem putere dându-ne 
victime ale unui sistem pe care cu toţii îl slujim, acela 
de ignorare şi înfumurare peste măsură. 

Să nu uităm că murim duhnind a putreziciune. 
Toţi avem acelaşi sfârşit. 

După aproape o oră de foiri şi intrări la domnul 
şef de departament, tânăra secretară se arătă 
zâmbitoare adresându-se celor care nervoşi aşteptau 
audienţele: Domnul secretar părăseşte instituţia şi se 
întoarce peste o oră.   

Cei prezenţi rămaseră muţi uitându-se unul la 
celălalt. Semenul s-a ridicat pornind spre treptele care 
duceau spre ieşirea din instituţie. Cobora agale. Două 
femei, care discutau aprins, cu câte două bibliorafturi 
în braţe, trecuseră grăbite pe lângă bătrân. Acesta le 
observă şi parcă vruse să le spună ceva. Se opri însă 
cele două femei nici nu-l băgară în seamă, discuţia lor 
era mult mai importantă decât depănarea amintirilor 
bătrânului pensionar. La vreo câţiva paşi, după ce 
semenul dăduse colţul treptelor, una se opri din 
discuţie spunând: Ştii cine era? M-am făcut că nici nu-l 
văd. Un nemernic. N-a mai murit… Cealaltă zâmbi 
amarnic, completând: Tu, dar eu că i-am fost în directă 
subordonare. Pentru fiecare există un sfârşit. Nimeni 
nu stă până la moarte în vârful piramidei. 

Abia atunci am înţeles că evaluatorii noştri sunt 
toţi cei cu care zi de zi intrăm în contact. Ne privim, 
vorbim unul cu celălalt, de multe ori dăm impresia că 
suntem de acord cu ceea ce face cel cu care 
convieţuim: familie, colegi de şcoală, de serviciu, 
colaboratori ocazionali. Cât de falşi suntem.  

Într-un tren Rapid ascultam istorisirea a două 
doamne, trecute cu mult peste patruzeci de ani. 
Înconjurat de patru femei şi un bătrânel nostim, pus pe 
glume, răsfoiam o revistă. Însă, când povestea de 
viaţă a aceleia, care stătea în dreptul ferestrei în 
direcţia opusă mersului trenului, începuse să atragă 
atenţia, liniştea se aşternu peste întreg 
compartimentul. Îşi depăna cazul cu voce tare întoarsă 
spre cea care o asculta şi care se părea a-i fi o 
cunoştinţă veche, întâlnită după un lung şir de ani de 
absenteism. Îl relatez ca pe un episod de viaţă ieşit cu 
totul din comun şi la care te-ai fi aşteptat să fie 
subiectul unui roman bestseller.  

Suntem oameni şi avem atâtea de ascuns unul 
faţă de celălalt, atâtea de reproşat eului nostru pentru 
tot ceea ce facem de multe ori fără a cugeta. Ce 
energii răutăcioase ne împing să încălcăm legitatea 
binelui în favoarea răului. A fost un timp în urmă în 
care m-am întrebat îndelung de ce există ură?... Şi mi-
am răspuns după grele experienţe ale vieţii, pentru a 
se face echilibru între bine şi rău. Nimic nu există fără 
echilibru, totul este drămuit pentru fiecare dintre noi. 
Gândurile sunt energii care transformă în materie 
bucuriile, pedepsele. Le primim după fapte. Ura 
întunecă, bunătatea luminează. Câtă strâmbăciune şi 
urâţenie atâta frumuseţe şi bunătate. Echilibrul acesta 
îl avem de la începuturi, Abel şi Cain. Ura doboară, 
bunătatea ridică. 

 
Am trăit împreună cu el douăzeci şi unu de 

ani. L-am lăsat să se apropie de mine, de sufletul 
meu, să-mi pătrundă în inimă şi…, în liniştea care 
acoperise compartimentul cei prezenţi ridicară 
sprâncenele ca semn că aşteptau nerăbdători firul 
povestirii. Femeia nu avea în faţa ei decât pe cea 
căreia îi relata cele trăite cu bărbatul pe care, am 
înţeles mai târziu, o părăsise. Pentru ea, noi, ceilalţi, 
nici nu existam. Povestirea continuă: mi-a distrus cei 
mai frumoşi ani ai vieţii mele. Bătrânul îşi permise să 
intervină: sunteţi încă destul de tânără…Se făcu o 
pauză scurtă după care, privindu-l, femeia continuă: 
în comparaţie cu vârsta dumneavoastră. La patruzeci 
şi şapte de ani, nu mai sunt atât de tânără încât să 
reîncep o căsnicie. Mi-am format tabieturi, curiozităţi 
ale vârstei, multe s-au schimbat în douăzeci şi unu 
de ani. Ea de fapt ştia că noi, cei prezenţi, o 
ascultăm, cu vrerea sau fără vrerea ei, altfel, discuţia 
cu partenera de dialog s-ar fi desfăşurat în şoaptă 
sau pe culoar. Ce aştepta această doamnă de la 
noi? 

Se întoarse în vechea poziţie către cea căreia 
îi vorbea, continuând: Tot ceea ce mi-a revenit mie, 
după moartea părinţilor mei, a intrat şi în posesia lui. 
Nimic nu mai era al meu şi am crezut în el. În liniştea 
lui, de vreo zece ani începuse să-şi pună de-o parte 
bani, fără să ştiu, să-i prospere firma pe care, de 
altfel, el nu avea decât puţin băgat în ea, toţi erau ai 
celor doi parteneri, cu care copilărise şi pe care i-a 
îndatorat. Unul s-a sinucis iar celălalt a plecat în 
Canada, trimiţându-i, ca un naiv, bani pentru 
deschiderea liniilor de producţie. Îl minţea că a 
deschis două mici întreprinderi de mobilă 
confecţionată din răchită, şi că în curând îi va trimite 
în Canada prima producţie. Banii şi i-a pus într-o 
bancă din Occident şi, când a terminat cu mine, a 
dispărut pentru totdeauna. A girat cu casa fără ştiu, a 
scos banii din bancă, bani rezultaţi din vânzarea 
caselor părinţilor mei, bani mulţi. Doamna care se 
afla în dreapta bătrânului, înspre uşă, pe aceeaşi 
linie de canapele cu mine, în direcţia mersului 
trenului, ţinu să o întrebe: Nu aveţi copii?, răspunsul 
sosi imediat: nu. Se purta atât de frumos cu mine 
încât nu am putut bănui niciodată că în adâncul inimii 
sale ascundea atâta nimicnicie, atâta făţărnicie. Cu 
nimic nu s-a dat de gol. Îmi vorbea atât de frumos 
încât m-a făcut să-i dăruiesc totul, rămânând pe 
drumuri… Se făcu linişte. Nimeni nu dorea să întrebe 
nimic. Femeia continuă dar de astă dată privirea ei 
se îndreptă spre mine, care şedeam vis-a-vis de ea: 
Poate mă întrebaţi de ce a plecat? Pentru că ura lui 
faţă de tatăl meu, care avea o funcţie şi care s-a 
opus căsătoriei noastre, nu a încetat niciodată. Îmi 
spunea când avea prilejul: „trebuie să sufere şi taică-
tu”, după care zâmbea sărutându-mă pe obraz. Eu o 
luam drept o glumă şi spuneam: nu mai fi rău. El îmi 
răspundea, râzând: din asta mă hrănesc. Bătrânul 
întrebă: Şi nu v-aţi dat seama din nimic că e un om 
malefic? Femeia răspunse: răspunse: Nu, din nimic. 
Bătrânul continuă: spuneaţi că tatăl dumneavoastră 
a avut o funcţie… onorabilă, nu l-a simţit cu nimic? 
 

(continuare în pag. 30) 
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Tania NICOLESCU 

 
 

In memoriam: Petre Lazăr 
 
 

Născut în 1955 în Carcaliu, jud. Tulcea, după 
absolvirea Institutului de Educaţie Fizică şi Sport 
devine  profesor în această disciplină şi profesează la
câteva şcoli din judeţ: Măcin, Carcaliu, Slava 
Cercheză şi Tulcea. Laureat al Concursului Naţional 
de Poezie Panait Cerna, ediţiile 1980, 1983 şi 1986, 
colaborează la revistele Tomis, România Literară şi 
Amfiteatru. Este prezent în antologia “O Tulce literară” 
(1981, Tulcea). În 1998, publică volumul de poezie 
“Poezii pe nisip ”, prefaţat de Evseev Ivan. A decedat 
prematur, în 1999. 

Poeziile din singurul volum de versuri rămas 
mărturie a trecerii sale prin lume ne aduc în faţa 
ochilor imaginea unui  autentic poet. 

Versurile sale albe, făra titlu, sunt o permanentă 
solilocvie poetico-filozofică, un dialog cu “sinele” sub 
observaţia “ochiul (ne)stârpit de mizeria noţiunilor 
reci”, sunt rezultatul unei febrile căutări a sensului 
existenţei sale: ”creierul tău înverzitor cu proverbiala-i 
goană după înţelepciune / biciuieşte valurile corabiei 
uscate / căci tu - tu trăieşti lângă mare / şi esti nevoit 
să te lupţi cu uscatul”, “nu se poate ca gândurile tale 
ogarce / să nu dea de potârnichea existenţei tale / 
masează-ţi fruntea / după coşuleţul cu alune al 
creierului / vor tresări flămânde veveriţe – ochii / nu se 
poate ca prin încâlcitura crengilor / să nu găseşti în 
dimineţile friguroase / frunza voit verde de-aşteptări 
golită”. 

Subtile şi reflexive, poemele sale, uzând de o
simbolistică polimorfă, explorează o tematică în care 
sunt puse faţă în faţă efemeritatea şi veşnicia, 
materia-trup versus spirit, viaţa şi moartea.În acest 
univers în care ”muzica sferelor se va auzi / la o 
aruncătură de băţ-dincolo de zidul acustic / al
răsuflării tale”, în care descoperă că ”nu mai cred că-s 
trup la infinit / când descopăr pe-o punte adâncul / cu-
o toană de cer dezbrăcată”, anxietatea existenţială: ”la 
o depărtare hazlie de tine trece gâza verii / înfricoşat 
şi mic te faci temându-te de a ei creştere”, este 
liniştită prin redescoperirea sensului creaţiei şi al 
recunoaşterii în ea a scânteii sale interioare de 
divinitate: ”văzându-l singur-singurel / gata-gata să se 
usuce în ierburi / Dumnezeu îl Pre-schimbă în peşte-
păun / peştele-păun se va ridica şi drept răzbunare /
va scrie poezii pe nisip şi pe apă / (ale lui îs toate - el 
e începutul / a rostit el şi şi-a întins înotătoarele să 
scrie tot ce-şi mai putea aminti atunci)”. Doar astfel 
poetul simte cu toată fiinţa lui că “dispare cu totul 
altundeva umila-mi natură” iar “marea sufletului”, 
“nu(va) muri ghiol” “mă recunosc iar” şi împăcat cu 
sine să renască privind făra angoase “cerul 
indescripibil” şi “sărbătoarea apelor primăvara / când 
sare cât pumnul spre aer viaţa”. 
 

* 
*  * 

 
 
 
bate vântul 
şi mi se pare că nu mai am 
nici o ieşire 
bate poznaş 
şi-mi culcă pe umeri frunzele 
înnebunite în catuşele crengilor 
 
muşc dintr-o scoarţă de plop tânăr 
şi fac amar tot primprejurul 
apa ajunge cu ghearele până la mine 
dar încă nu mă las târât de pe mal 
din asemenea primăveri 
nu-mi rămâne decât glasul stins 
pe care-l încerc 
scâncind asemenea vântului 
bate vântul 
cu lopeţi subtiri sapă la rădăcina părului meu 
 
 
  * 
 
ţi se întâmplă să uiţi denumirile 
florilor de câmp 
nimic mai ingrat decât să rămâi 
străin în faţa uneia dintre ele – 
chiar pe mine 
chiar pe noi – le auzi deschizându-şi 
gura coclita de-atâtea veri 
(alergi acasă la cartea cu denumirile lor 
străine ţie) 
odoleanule răchiteanule muştarule negru 
tătăneaso iarbă mare 
te înfăşoară te ţintuieşte de glezna dealului 
îţi gâdilă ochii 
te îngroapă în ele 
şi te mai roagă o dată mai spune-ne 
străine măcar în vara asta 
odoleanule răchiteanule muştarule negru 
 
 
  * 
 
va trebui să ajung la maturitate 
va trebui să mor 
mi-a intrat Drumul pâna-n pata oarbă 
noroiul lui mi-e strâns lipit 
de solzi de pene de piele 
 
zgomotoasele ploi ciuruiesc pământul surd 
n-ajung frunze s-acopere toţi ochii ăştia 
prin care MĂ VEZI 
prin care-mi împarţi din tăcute talgere 
sprijin şi cădere 
 
abia mai văd punctele de smoală 
de pe spinarea ALBASTRĂ a cărăbuşului 
roşu – 
să plouă să plouă 

 

(continuare în pag. 16)
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sărac eşti 
pe singura ta farfurioară cu margini albe 
stau cei opt cartofi fierţi- 
mercur venus marte jupiter saturn 
uranus neptun pluton 
 
taci Ahriman taci odată 
le şopteai pe rând scrâşnind din dinţi 
cruţa-mă – bâjbâia chelbosul saturn 
îl înghiţeai cu totul 
NA – 
puţin câte puţin trebuia să ajungi la Adevar 
nu mai suportai bâjbâitul lor agrest 
chimvalele lor 
terfelind iarba tăpşanului tău 
dintre cele doăa tâmple mici 
 
(doreai să rămai singur 
dar în zorii-zorilor auzeai 
NA 
Răule 
te apuca Aurora de guler şi te arunca în ziuă 
cu farfurioară cu tot) 
 
 

* 
 
şi la ierburile înalte 
şi la floarea-soarelui şi la troscot 
m-am uitat 
dar 
nu m-am putut recunoaşte 
ceva mă împiedica să mă întâlnesc- 
dinlauntrule al meu 
ia mai încearcă-te 
ia mai apropie-te- 
nu se poate să nu gaseşti ceva 
şi pentru mine 
 
nu mă lăsa aşa 
 
 
 

* 
 

m-am apropiat 
marea bârfea cu ţărmul- 
a complotat cu Timpul 
şi mi-a scos unul câte unul afară 
dacă va mai fura un fir 
din buchetelul viu care mi-a mai rămas 
îl voi sminti în bătai regulate 
îl voi indobitoci cu fluxurile mele 
voi vorbi cu aştri prieteni în refluxuri 
il voi dezgoli până la genunchii-i ascuţiţi 
eşti un bădăran băiete 
obosise marea – 
ţărmul se-ntorcea de la containere 
cu panerul de cărat spuma – 

 
iar mă-ndoapă Cassandra asta cu ecouri 
sătul sunt până-n gat de rămaşiţele ei 
niciodată nimeni nu-mi va aduna 
ecourile toate toate toate 
într-un sac – să-l leg la gât 
să-l îngrop în nisipul fierbinte 
şi s-aştept s-aştept mereu 
până mă va scăpa 
întâiul nou născut Cuvânt 
 
 
  * 
 
se-ntorc vapoarele cu catarge din glie 
ieşiti  viespi cârtiţe râme şi broaşte 
ieşiti la hora nebună la explozia horelor 
din crengi 
din pinacoteca secundelor 
(jos pălăria şoptesc la urechea zăpezii omătuţele 
breze) 
ce grea e pădurea cu icnete de rană 
cine mai iese cine mai intră 
Natura scoate tarabele licitaţia poate începe 
cine ajunge primul cine scapă ultimul 
miliarde de atomi se ţin de fusta reginelor picături 
herghelii pur-sânge năvălesc culorile-n zori 
gătiţi-vă seve 
într-o zi am plâns încet pe coaja frasinului 
am vrut să seman cu Tine 
aşa de mult m-am pierdut 
să nu mă crezi  
să nu mă crezi 

� 
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Şerban STĂNESCU 

 
Printre oameni 

 

De mic copil, m-am simţit ciudat printre oameni. 
Nu le-am înţeles niciodatã zbaterile, violenţa, rãutãţile. 
Pe de altã parte, nici nu m-am simţit în stare sã mã 
izolez. Le-am simţit nevoia, am simţit nevoia de a fi 
printre ei, alãturi de ei, dupã puterile mele. 

Ce m-a împiedicat atâţia ani sã aleg o altã cale? 
O caracteristicã pe care am observat-o deseori: 

atunci când cuiva îi place o floare, o rupe. Expresia 
eufemisticã este: "am cules o floare..."  

A rupe o floare este tot un act de ucidere, de 
cruzime. De ce? Şi mie îmi plac foarte mult florile. Prefer 
sã le admir însã acolo unde le descopãr. Care ar fi 
avantajul? Floarea nu moare. Nu moare "pentru cã aşa 
am vrut eu". Dacã nu o rup, va putea fi admiratã pe tot 
parcursul vieţii ei, de oricâţi oameni vor simţi nevoia de 
a primi de la acea floare darul ei unic: frumuseţea, 
delicateţea, culoarea dar, mai ales, naturaleţea. 

Am început cu florile. Am început aşa, pentru cã, 
în viziunea mea, femeile sunt ca florile: trebuie sã aducã 
în viaţa noastrã frumuseţea şi delicateţea florilor. 

Paradoxal, cu femeile ne purtãm la fel ca şi cu 
florile: le "rupem". Dupã ce se ofilesc, le aruncãm. 
Uneori, cu vazã cu tot... vezi divorţurile premature. 

Vreau sã spun cã, în ciuda orgoliului de specie al 
oamenilor, specia umanã NU este singura specie 
inteligentã din Galaxie şi cu atât mai puţin din Univers. 
Sunt multe alte specii, chiar din aceeaşi familie din care 
face parte Omul ca fiinţã şi structurã energeticã. 

Foarte multe dintre fiinţele din Galaxie au chiar 
aspect umanoid, foarte asemãnãtor oamenilor de pe 
Pãmânt - Geea. 

Pentru mine toate ţãrile sunt Pãmântul şi eu 
iubesc Pãmântul şi locuitorii lui. Totuşi, nu pot sã rezum 
întreg Universul la o singurã planetã şi la un singur 
biotop. E adevãrat, Pãmântul poate fi o imagine la scarã 
micã a întregului Univers; un arhetip, o schemã de 
bazã. 

Mi se pare straniu faptul cã cei mai mulţi oameni 
au un mod de schematizare care, în loc sã elimine 
detaliile nesemnificative, eliminã exact ceea ce ar trebui 
pãstrat: esenţa. Cum altfel ar putea fi explicatã lipsa de 
integrare a omului, în propriul sãu mediu de viatã? 

Ceea ce am remarcat sistematic este enorma 
energie consumatã în a transforma mediul de viaţã, 
dupã reguli de cele mai multe ori arbitrare. Extrem de 
rar am putut observa o preocupare realã pentru 
adaptare. De ce sã constrângem mediul sã fie ce ne 
imaginãm noi cã ar trebui şi nu sã cãutãm soluţii de a ne 
adapta? Suntem chiar atât de atoateştiutori? Istoria 
omenirii ne aratã cu totul altceva... 

Am asistat timp de decenii la violente 
inimaginabile, incalificabile şi intolerabile, sãvârşite de 
semenii nostri: poluare extremã. Amintesc aici doar 
reziduurile radioactive. Apoi rãzboaiele, dintre care 
"vedete" sunt cele douã mondiale. Dar nu sunt 
singurele. Rãzboaiele pornite din divergenţe pe teme 
confesionale, macinã şi în clipa în care scriu o mare
parte din lume. Nu dau exemple. Sunt prea multe ştiri în 

 
mass-media care relateazã - chiar cu lux de 
amãnunte - astfel de ştiri. 

Prin contrast, existã douã fiinţe pe care le 
admir profund, tocmai pentru gradul lor excepţional 
de adaptare la mediu: delfinii şi albinele. Anii din 
urmã ne-au fãcut sã redescoperim aceste fiinţe, 
alãturi de care trãim pe planetã de milenii. Nu sunt 
singurul care priveşte aceste specii cu uimire şi
admiraţie. Cu toate acestea, puţini sunt cei care 
învaţã mesajul simplu şi elegant al acestora: 
integrare şi adaptare. 

Am vãzut de curând un film pe care îl 
consider excepţional: The Secret. Am desoperit cu 
imensã bucurie strãdania unui mare numãr de 
oameni, oameni adevãraţi, de a arãta lumii, fiecãrui 
om în parte şi tuturor la un loc, o cale cãtre reuşitã, 
cãtre succes, cãtre împlinire. 

Am aşteptat, cred, întreaga viaţã acest film. 
Abia dupã vizionarea lui am reuşit sã mã simt, dupã 
decenii de vieţuire, printre oameni . 

Existã atât de multe în Univers pentru noi, 
pentru fiecare! Vreau sã cred cã ziua de astãzi este 
ceea ce am vistat eu sã fie lumea în care trãiesc: un 
joc minunat al imaginaţiei creatoare, la care 
participã fiecare în felul sãu propriu, cu bucurie, cu 
dãruire, cu încântare, cu recunoştinţã şi cu iubire. 

De-a lungul anilor am hrãnit multe vise. Parte 
din ele sunt realitate. Altele aşteaptã încã sã 
investesc în ele energia minimã necesarã pentru a 
face saltul cãtre urmãtoarea etapã pe calea 
realizãrii, materializãrii. 

Niciodatã nu m-am putut împãca cu ideea de 
izolare. Mi-au trebuit însã enorm de mulţi ani din 
viaţã pentru a avea curajul sã-mi schimb gândurile. 
Sã aleg acele gânduri care sã-mi aducã bucurie, 
fericirea de a trãi. 

Anul trecut, am fãcut un pas pe care mi l-am 
dorit mult timp. Am început sã public pe Internet. 
Atunci când am luat aceastã decizie, am fost pus în 
situaţia de a-mi înfrânge o groazã enormã. Acum, 
dupã mai multe luni de la debut, îmi dau seama cât 
de greşit am privit lucrurile: îmi doream sã fiu printre 
oameni, aşa cum am vrut dintotdeauna, dar nu am 
reuşit sã gãsesc soluţia. Ea exista, în mine, în jurul
meu, de ani şi ani de zile. Aştepta doar momentul 
potrivit. 

Stau şi mã întreb acum, când totul e un fapt 
împlinit, de ce oare nu dãm curs acelor nevoi 
interioare care ne aduc cu adevãrat ceea ce simţim 
că vrem? 

Refuz sã cred cã avem nevoie de foamete, 
rãzboaie, poluare, scandaluri. N-am vãzut pe nimeni 
râzând în plin rãzboi, şi chiar dacã ar fi un astfel de 
caz, ar fi excepţia care confirmã regula. 
Am scris despre copilul din noi, despre arta de a
visa şi despre alte lucruri a cãror nevoie o simţim cu 
toţii, dar cumva nu-I acordãm importanţa necesarã 
şi, în loc sã devinã realitatea pe care ne-o dorim atât 
de mult, rãmân la stadiu de vise. Frânturi ale unei 
posibile realitãţi, care plutesc ca o ceaţã în universu-
 

(continuare în pag. 18)
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(urmare din pag. 17) 
 

rile noastre interioare, negãsindu-ne dispuşi sã-i 
acordãm acea fãrâmã de energie, venitã din gândul 
nostru îndreptat zilnic cãtre împlinire, fie şi pentru 
câteva secunde. Am revenit printre oameni, cu toate 
ale mele: experienţe, ezitãri, succese, lucruri mai mult 
sau mai puţin banale, idei, fapte, culori, cuvinte. 

De ce m-am ascuns de voi? De ce ne
ascundem unii de alţii, în ciuda nevoii imense pe care 
o resimţim de a fi împreunã? Mulţi dintre noi îşi aratã 
rãnile, strigându-şi durerea cu disperare. Câţi dintre
noi însã au curajul de a visa frumos şi de a da viaţã 
acestor vise frumoase prin scrisul lor? 

Cred cã lucrul de care m-am temut cel mai mult 
înainte de a veni printre voi cu scrisul meu nu a fost 
ideea eşecului, ci intuiţia durerii pe care aveam sã o 
descopãr în jurul meu şi cãreia nu fusesem pregãtit sã 
îi fac faţã. Marii medici ai omenirii însã, spun cã cel
mai eficient medicament în procesul vindecãrii este sã 
accepţi starea ta curentã, apoi sã începi sã-ţi 
reconstruieşti sãnãtatea, pornind de la felul în care 
gândeşti despre tine şi despre cei din jurul tău. 

Am scris cândva despre libertatea de a alege. 
Avem aceastã libertate. Cei mai mulţi însã, ne amãgim 
cã alegem, adoptând în realitate ideile altora despre 
lume. Capacitatea de a visa. Am descoperit cu mirare 
cã mulţi dintre noi am uitat sã visãm. Mulţi cădem
pradã unor coşmaruri epuizante, pe care le alimentăm
clipã de clipã: ziua, noaptea, la servici, acasã, în parc, 
pe stradã, în concedii la munte sau la mare... 

Am revenit printre oameni. Mi-am propus sã fac 
pentru mine şi pentru oricine s-a sãturat sã hrãneascã 
astfel de coşmaruri, altfel de paşi. Nu deţin şi nimeni 
nu cred cã deţine Adevãrul Absolut. Putem însã sã ne 
împãrtãşim visele frumoase. Sã scriem, sã vorbim 
despre ele. Sã fim atât de preocupaţi de ele, încât tot 
orizontul nostru sã fie inundat de aceste preocupãri. 

Atunci când în faţa ochilor tãi se aflã Soarele 
care rãsare din Mare, nimic din ceea ce este întunecat 
nu se mai vede. Pentru cine nu a vãzut niciodatã 
rãsãritul Soarelui de pe mare, ceea ce spun eu, nu are 
o semnificaţie prea profundã. Pentru cine a gãsit în el
puterea de a se trezi la ora 2 pentru a pleca pe mare, 
ceea ce spun eu aici, înseamnã cu adevãrat ceva. 

Aceasta este imaginea pe care vreau s-o 
pãstrez în suflet ş-n minte: rãsãritul de Soare pe Mare. 
Nu ştiu câţi sunt de acord cu mine, nu ştiu câţi vor 
zâmbi sarcastic citind aceste rânduri. Pentru mine e 
destul sã ştiu cã există câţiva ce îşi doresc o lume a
luminii, a culorilor, a zâmbetului omniprezent. 

Cãutaţi şi voi aceastã bucurie de a culege ceea 
ce vã umple fiinţa de bucurie, de a trãi visul care vã 
împlineşte! Nu vã irosiţi energia în conflicte interioare 
sau exterioare şi nu filosofaţi pe tema întunericului. 
Cine se gândeşte, cine vorbeşte prea mult despre
întuneric, uitã sã alerge sã prindã rãsãritul. Aceastã 
energie a începutului,care ne forţează sã pãşim în 
luminã, sã ne bucurãm de noi înşine şi de fiecare 
realizare. 

� 

 

 
 

organizeaz ă 
 

          CONCURSUL NAŢIONAL DE POEZIE  
„CARMEN PATRIAE" 

a VIII-a ediţie (noiembrie 2010) 
 

            „Nationalismul poate fi practicat şi cuviincios. Nimeni nu 
poate interzice unui popor să-şi trăiască tradiţia şi istoria. Când 
dispar popoarele, intrăm în turnul Babilonului"    -   Petre Ţuţea  
 

Concursul, având  ca temă dragostea de ţară, 
înţelegând prin aceasta complexitatea sufletească a 
poporului nostru şi implicit, a autorului, se adresează
tuturor creatorilor români, din ţară şi din diaspora, de 
orice vârstă, indiferent dacă sunt sau nu membri ai 
Uniunii Scriitorilor sau autori de volume publicate, 
dar în special, elevilor din şcoli şi licee, cenaclurilor 
literare ale acestora.  

Poeziile (pot fi si scurte poeme în proză) vor fi 
dactilografiate obligatoriu şi vor purta un motto, care 
se va regăsi şi pe un plic însoţitor (închis) conţinând 
datele de identificare: numele, câteva repere 
biografice, adresa, numărul de telefon. Paginile 
conţinând poeziile nu vor purta date de identificare, 
ci doar motto-ul regăsit pe plicul ce va conţine aceste 
date.  

Textele (nu mai mult de zece titluri) vor fi 
trimise pe adresa: Centrul Cultural „Reduta" Braşov, 
str. Apollonia Hirscher nr.8, cod poştal 500025, 
Braşov, România - cu menţiunea „Pentru Concursul 
Carmen Patriae” (în cazul elevilor se va specifica: 
secţiunea elevi).  

Data limită de prezentare: 15 noiembrie 2010 
(data poştei). Juriul (alcătuit din scriitori şi critici 
literari) va decerna trei premii (I, II, III), o menţiune, 
precum şi Marele Premiu „Carmen Patriae" - pentru 
fiecare sectiune în parte.  

Câştigătorii concursului vor fi anunţaţi din timp 
pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, care 
va avea loc la Centrul Cultural „Reduta" Braşov la 
sfârşitul lunii noiembrie, la o dată pe care o vom 
comunica din timp.  

Informaţii suplimentare la numărul de telefon 
(+40)268-419706 sau la adresele de e-mail: 
centrulcultural_reduta@yahoo.com; office@cultural-
centre.ro. 

                             Director: Marius CISAR 

� 
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Valeriu VALEGVI 
 

Stihiile prozei 
 

 Beneficiara unei experienţe apreciabile în poezie, 
Maria Izgherean  se încumetã cu Femei şi femei  (Editura 
Nadrag Lugoj, 2010 - 52 pag., preţ neprecizat) sã înfrunte 
stihiile prozei (şi nu este la prima încercare!) cu credinţa 
cã ceea ce nu s-a consumat din sufletul sãu prin ardere 
liricã poate fi sublimat printr-o frazare ritmatã, simplã, 
bine condusã din centrul fiinţei sale. 

Autoarea este atrasã de eternul feminin (se putea 
altfel?) într-o încercare, cu certe reuşite secvenţiale, de a-
şi apropia destinele unor femei puse la încercare de 
vicisitudinile vieţii. 

Cartea este scrisã într-un stil alert, sub pecetea 
oralitãţii, şi conţine patru povestiri. 

Marina, personajul din prima povestire - „Un mit 
spulberat”, se reîntoarce în satul natal cu nostalgie. 
Momentul coincide cu înmormântarea inginerului Dorinel, 
un bãrbat încã frumos în jurul vârstei de 50 de ani, cel 
care a fost prieten şi iubit al Vioricãi, o fatã de asemenea 
frumoasã şi plinã de viaţã. La puţin timp o întâlneşte chiar 
pe Viorica de la care aflã întreaga poveste: „M-a iubit şi l-
am iubit. A fãcut parte din viaţa mea şi va avea mereu un 
loc al lui într-un sertar al inimii mele… tânãr, frumos, cu 
pãrul negru-albãstrui… Bãrbatul visurilor mele!... A fost 
posesiv… A fost posesiv şi eu nu puteam suporta asta… 
L-am iubit şi, tocmai pentru cã l-am iubit, nu am vrut sã-
mi fac şi sã-i fac „viaţa un chin”…”. Ulterior, Viorica şi-a 
refãcut viaţa alãturi de Andrei. A fost o alegere cu mintea 
şi nu cu inima… Pentru Marina rãmâne de neînţeles 
povestea de iubire („Sã-l iubeşti şi sã fii cerebralã în 
aceeaşi mãsurã, asta întrece orice închipuire, este un caz 
la mie…”). Aceastã tristã poveste spulberã „mitul orbirii 
din dragoste”. 

Tincuţa, femeia din cea de a doua povestire - 
„Când cãrţile sunt mãsluite”, care, împreunã cu soţul 
Mihai şi cele trei fiice (Georgiana, Ioana şi Maricica), îşi 
duce traiul liniştit într-un sat bãnãţean, ajunge la 
concluzia cã singura modalitate de a-şi scãpa fetele de 
sãrãcie este sã le gãseascã o partidã bunã, adicã soţi 
buni şi, mai ales, bogaţi. Cu prima ocazie îşi pune în 
aplicare planul. Pune ochii pe Romicã, inginerul stagiar 
din sat, şi, profitând de starea lui de ebrietate avansatã, îl 
ajutã sã profite de fiica ei cea mai micã, Maricica 
(„Tincuţa reacţionã ca o codoaşã bãtrânã, deschizând 
drumul tânãrului spre patul Maricicãi”). Rezultatul acestui 
viol înscenat a fost cã la o lunã tânãra Maricica a simţit cã 
a rãmas însãrcinatã cu inginerul Romicã. Deşi nu-l iubea 
cu adevãrat, dar fiind împinsã pe la spate de insistenţele 
mamei, a acceptat sã se cãsãtoreascã cu acesta. Are loc 
derapajul firesc al tinerei mame. 

Asupra fetiţei sale Lucreţia şi-a revãrsat toatã ura, 
„salvarea” venindu-i din consumul de alcool şi din 
desfrâul întreţinut cu o plãcere maladivã. 

Decãderea continuã sub ochii înţelegãtori ai soţului 
iubitor, şi dintr-o relaţie ulterioarã se va naşte un bãiat – 
Darius, asupra cãruia îşi va revãrsa toatã dragostea de 
mamã, neconsolatã încã. 
  

 
Ca o rãzbunare a sorţii se produce moartea 

prin accident a lui Darius, chiar în ziua în care 
împlinea trei ani… Ce s-a ales din planurile 
mamei sale Tincuţa? Pot fi cãrţile fãcute? 

Celelalte femei - Lili şi Sabrina din ultimele 
douã povestiri ale cãrţii („Un drag special” şi „De 
la „vorbã” la discuţii”), deşi mai puţin transfigurate 
artistic de autoare - completeazã un bestiar 
feminin ce, altfel, este prea uşor trecut cu 
vederea de alţi scriitori. 

Apreciem eforturile Mariei Izgherean de a 
aduce în prim plan Planeta Femeia, cu un plus de 
prospeţime.      

� 

 
 
 
 
 
(urmare din pag. 6) 
 
constând în luare de mită, una frumuşică, primită
de la doi afacerişti sirieni. Fapta era probată, căci 
cei doi înregistraseră audio întâlnirea. O pun la 
curent pe d-ra Gabi, informaţia având darul s-o 
bulverseze: 

- Nu se poate! Păi, şi-atunci presupun că
jurnalul… Incredibil! Nemernicul! Şi-mi 
sacrificasem totul pentru el… aveam o carieră
fulminantă… Sunt distrusă. 

Şi totusi viitorul ei nu a fost întru totul 
compromis. Peste câteva luni aveam s-o depistez 
în staff-ul unui parlamentar cu greutate. O aştept 
să crească în continuare, fiindcă are potenţial. De 
ce nu, chiar în Parlament? Deşi nu are decât 
două Camere... 

În schimb, autorul jurnalului a primit doi ani 
de închisoare cu suspendare, pedeapsa pe care-
o execută spăşit în cea mai mare parte în vilele 
lui de la mare şi de la munte, departe de lumea 
politică dezlănţuită. De altfel, în cercurile de 
analişti politici este considerat un erou naţional. 
Datorită lui am intrat în UE. Este dovada vie că
lupta anticorupţie se duce în România. Este 
marele corupt prins şi judecat. Un exemplar rar şi, 
ca atare, se spune că şi protejat.  

Cât despre celebrul jurnal, recunosc că l-
am achiziţionat de la d-ra Dulămea, fiind atras de 
reducerea bruscă de preţ. Şi, în plus, spiritul meu 
de mare colecţionar de orice şi-a spus cuvântul. 
Însă mă bate gândul să-l înapoiez aparţinătorului. 
Aşa se cuvine, să înapoiezi ce nu-i al tău. Şi 
trebuie, doar, să-l continue… Viaţa politică a 
fostului ministru al Industriei şi Cercetării nu poate 
fi încheiată. Ar fi păcat… 

 

� 
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OLIMPIU  VLADIMIROV 

 
 
 

Ziua 
 
Nu pot să uit 
ceasurile sărăciei 
sau clipele de dragoste; 
 
Am uitat însă, întotdeauna 
ziua. 

 
 
 

Doar pământul 
 

Doar pământul îmi leagănă 
viaţa 
şi  
mormintele celor dragi. 

 
Doar privirile mele 
leagănă pământul... 

 
 
 

Mângâiere 
 

În aerul înfoiat 
blana pisicii se electrizează 
sub mângăierile mâinii; 
fericire domestică, fericire... 

 
 
 

Taina 
 
În deşertul de piatră, 
zeităţile măcinate 
între singurătate şi spaime, 
bântuie timpul; 
 
Sfidând liniştea dureroasă, 
trecerea şarpelui 
ridică un val de nisip 
în eternitate. 

 
 
 

Uimire 
 

Mă părăsesc prietenii. 
pe socluri 
rămân doar locuri libere. 
se pierd 
nu jurăminte care ard în focuri 
ci doar speranţele într-un deşert. 
 

 
Miraj 
 
Despletesc 
noaptea lungă a părului tău 
pierdut în miresmele ierbii; 
 

Mă ascund 
de ochiul viclean al lunii 
care-ţi păzeşte cerul sânilor; 
doar aşa te pot săruta 
cu bucuria tandreţii; 
 

Aştept mirajul trezirii 
ăa-mi cumpăr dimineaţa 
cu mărunţişul stelelor rămase 
în candele de rouă. 
 
 
 
Marină 
 

Nuduri sfidând 
Goliciunea mării, 
caută umbra 
unui bob de nisip. 
 
 
 
Test 
 

Doamne,  
o carte a căzut în gol, 
dar nici un critic 
nu s-a aruncat s-o salveze! 
 
 
 
Aşteptare 
 

Peste şesurile mării 
fulgerarea sânilor tăi 
caută pustiul 
unui singur val. 
 

Umbra pescăruşilor 
îmi foarfecă 
urâtul aşteptării. 

 
 
 

Iluzie 
 
A plecat marea 
Au plecat munţii;  
A plecat soarele,  
Au plecat florile, 
Anii, măcinaţi de rele, 
Ghemuiţi în artere, 
Încearcă să oprească 
Miresmele sânilor tăi. 

� 
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ELENA NETCU 

 
Neîndurătoare privirea ta 
 

Alteori privirea ta plutea fără ţintă 
şi trecea peste umerii mei nepăsătoare 
iar ochii tăi se oţeleau 
ca două cuţite tăioase 
săpând aerul dintre noi  
tot mai greu de aşteptare 
 

O să iau cuvintele tale  
tot mai neîndurătoare 
şi-o să le mestec tandru 
pe răzoare 
înserarea se va face înaltă 
până la stele 
şi-n acest ritual lent  
o să te îneci in lumina lunii 
lacomă de tine 
 

De argint se fac ochii tăi 
înspre un verde cenuşiu 
încet şi tandru 
în toate culorile câmpului 
apropiindu-ne 
 
 
Ne înecăm în cuvinte 
 

Mă sprijin pe răsuflarea ta 
blândă ca o adiere... 
două zvâcniri de aripi... 
una ţâşnind spre cer 
cealaltă agâţându-se cu îndărfâjire  
de urmele paşilor tăi  
ca mărturie a vremelnicei noastre treceri 

 

De la o vreme 
tot mai mult încep să plutesc 
plutesc aşa vreme de un sărut  
şi devin imaterială 
ne înecam în cuvinte… 
şi atunci văpaia lunii 
ne aruncă în mare toate gândurile 
munţii îşi lungesc vârfurile catre cer 
se face o alta ordine a lumii 

 

Numai îmbraţişarea ta amagitoare 
se face fluture arzând 
în flacăra apusului fără întoarcere. 

 
 

Căci sunt căzătoare 
 

Rămâi  lângă mine  
sfidătoare ursitoare 
oricum mă supun ţie  
şi mă jelesc 
îmi tot trimiţi secunde 
să mă ardă 
ca pe un fluture 
în cămaşa mea de frunze 

 

în cămaşa mea de frunze 
pe care tu, imperialo, 
le smulgi zilnic din mine 
nenăscute aripi. 
chemi luna 
să-mi stivească  
suspinul de zid 
iar eu încrezătoare  
mă sprijin de tine 
şi-mi adun amintirile 
ca nişte jucării gemând 
tu râzi 
felina ursitoare 
căci sunt căzătoare.  
 
Pământul acesta mă naşte 
 

Pământul acesta mă naşte 
mut apăsându-mă 
oasele mele miros a ploaie 
Sângele meu tot mai greu  
mi se pare 
pământul acesta mă doare 
 

Secundele  
infinite explozii 
viclene pândesc 
vânătoarea de oase-n pământ 
 

Pământul acesta mă naşte 
în zbucim de ape 
în clocot de vânt 
cu-arome de câmpuri 
anotimpuri gemând 
veni-va ursitoare  
să-mi dea 
şi-un umblet de stea 
  
Râvna cuvintelor 
  

Din nou mă ademenesc caişii 
rotujindu-şi fructele cu resturi de petale arse 
în moalele inimii 
 

Plânge seara aburind văzduhul… 
mă doare această ardere de floare 
această vlăguire de culoare 
bătând înspre zare… 
metamorfoză a fructului 
ascunzând sămânţa în bătăi de aripi… 
 

Metamorfoză a gândului 
ascunzând cuvântul zemuind de durerea facerii 
 

Răsuciţi-vă voi cuvintelor 
într-un zbor înspre sine 
când râvna de fructe amare 
îmi ghemuiesc cuvintele-n cuibare  

 
(din volumul în pregătire “Lumina din amurg”) 

 

� 
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Clipe de coşmar. 
Esenţa de amor. 
 

Pe cine-am supărat? 
Ce demiurg am deranjat? 
Cărui idol necurat  ne-am închinat? 
 

Banu-i rege universal. 
Dracul judecă-n penal. 
 

Invidia, răutatea, indiferenţa - 
Dregători de seamă. 
Nenorocirea – ştab la vamă 
Sărăcia-i de pomană. 
 

Mai iartă-ne o dată, Bunule Dumnezeu! 
 
Izvorul Schiller 
 

Din Pădurea Neagră izvorăşte 
Încă un izvor 
Cu apă fermecată, 
Ce curge şi tot curge 
Din vremi trecute. 
 

Izvorul ce izvorăşte, 
Nu-i Dunărea străbună, 
Ci rima lui Schiller, 
Prinţ german de von Poezie. 
 

Şi din unda-i cristalină 
A sorbit cu furtunul încurcat al cheii sol 
Şi-acel rege al operei 
Numit simplu Verdi. 
 

Şi din unda-i rece a băut 
Cu paharul nemuririi 
Şi-acel rege surd al simfoniei 
Numit simplu Bethoven. 
 

Şi din unda-i lină 
Cu pocalul moldovean a băut 
Şi-acel rege-al poeziei 
Numit simplu Eminescu. 
 

Din apa-i vie a izvorului 
A izbucnit în slava-i 
Oda Bucuriei, 
Imn acum de Pace şi Unire. 
 

Din apa-i fermecată au răsărit 
Aşa, pe rând, 
Şi Hoţii, şi Wilhelm Tell, şi Don Carlos, şi Maria Stuart, 
Prinşi în focul intrigii şi-al iubirii. 
 

Au apărut aşa, pe rând, 
Pentru mine, 
Pentru tine, 
Pentru cei ce vor veni. 
 

Minunat grai valah, 
Ce ai în zestra-ţi minunată 
Substantivul „izvor” şi predicatul „izvorăşte”, 
Ce susuri, ca nicăieri în lume, 
În apa sfântă a Iordanului de cuvinte româneşti! 
Botează-l şi primeşte-l pe Primitul Schiller! 

� 

 
POEŢI TULCENIPOEŢI TULCENIPOEŢI TULCENIPOEŢI TULCENI    

 

Berty NEUMANN  
 

Gerunziu 
 

Condiţie supremă, 
o poruncă, un îndemn, 
o soluţie. 
 

Este o realitate gramaticală, 
o economie de zicere 
modestă, 
poate fără prea multă fală. 
 

Este însă în a românului grăire. 
vine pe buze, uşor din fire. 
Nu ştiu de ce-i blestemat, 
nu ştiu pe ce savant a supărat. 
Expulzaţi gerunziul din gramatica română! 
Puneţi botniţa pe 
trăind 
şi pe iubind 
şi pe muncind! 

 
             Mi-e frică de litera V 

 

Mi-e frică de viitor! 
Nu c-am să mor. 
Mi-e frică de viitor, 
Pentru că-i fără de viitor. 
 

De aceea mi-e frică 
de litera V. 
Viscol Variolă Vulcanism,  
Vâltori, Vrajbă, Vlăguire, Vampiri, Văduvie. 
 

Chiar şi V-ul al victoriei simbol 
Are la bază un omor. 
Un omor de mari armate, 
De mii şi mii de suflete nevinovate. 
Căci victoria-n război 
Nu-i o luptă între doi. 
Este o crimă multiplicată, 
În argumente patriotice 
abil îmbrăcată. 
Victoria în alegeri – o nebunie, 
O luptă pentru ciolan şi piftie. 
               

De aceea votca-i singurul cuvânt 
În care V-ul 
este dulce şi mai blând. 
 
Sodoma 
 

Potop, inundaţii catastrofale, 
Seceta sahariană, 
Criză economică universală, 
Boli incurabile necunoscute, 
Rele pericole neştiute, 
Balene eşuate, 
Polarităţi inversate. 
Foame, foame, foame. 
Incendii generale forestiere. 
Lumea piere! 
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Tania NICOLESCU 

 
VIRUSUL  NLLLM 

 
Un neam trăieşte în veşnicie prin concepţia de viaţă 

sănătoasă şi curată, prin onoarea şi cultura lui. Prin urmare, 
nu pâine cu orice preţ, ci onoare cu orice preţ, onoare 
apreciată după scara valorilor dată nouă de Dumnezeu. 
(Justin Pârvu) 
 

Vară toridă, agitaţie, iritări, ştiri incendiare, alţi 
viruşi mortali… Pâna la urmă, către sfârşitul lui 
august arşiţa dă semne de îmblânzire. Valurile mării, 
verzui şi înspumate asaltează ţărmul cu nisipul încă 
fierbinte care te face să nu poţi sta prea mult pe mal,
îndemnându-te parcă să le încerci răcoarea. Zbor de 
pescăruşi, chiote de copii... 

Privirea mi se opreşte asupra femeii; toples, cu 
pielea înnegrită, bine tăbăcită de soare, de vânt şi de 
vârstă, înaintează printre valuri cu vizibila inabilitate 
caracteristică vârstnicilor.  

Îi privesc în treacat slipul minuscul înflorat şi
borurile largi ale pălăriei albastre care-i acoperă cu 
generozitate capul. 

Din apropiere, un băieţel aşezat pe un colac, 
învolburează apa cu mâinile şi picioarele şi prin 
perdeaua iscată de stropii de apă îşi aţinteşte 
insistent ochii asupra ei. Femeia pare să nu observe 
atenţia acordată vestigiilor sânilor ei şi totuşi, parcă 
din reflex, spatele are o mişcare de îndreptare. 
Pentru o fracţiune de secundă mă întreb care ar fi 
motivaţia care-i declanşează atitudinea deloc inhibată 
pentru vârsta ei; să fie oare mai sănătoasă pentru 
organism bronzarea pe 90% din corp în comparaţie 
cu cea de doar 80%? Categoric, nu! Să mai prezinte 
pentru cineva interes, până unde anume este 
bronzată? Greu de spus. 

Şi continuând să-i aţintesc cu privirea enorma 
pălărie care-i acoperă capul, înţeleg deodată că, în 
felul ei, este pudică; şi-a acoperit totuşi conform 
normelor sociale, părţile considerate a fi... ruşinoase. 
Până aici nimic nou sub soare; copilul căruia mama 
natură cu capul bine acoperit, îi oferă încă o lecţie a 
cărei semnificaţie, la nivel conştient, deocamdată îi 
scapă datorită vârstei, dar pe care cu siguranţă în 
timp şi-o va însuşi temeinic din exemplele oferite la 
tot pasul în societate şi pe toate canalele de 
comunicare şi anume aceea că a fi sexi, în special ca 
femeie, înseamnă a avea una din însuşirile cele mai 
valorizate de societatea actuală. 

A fi sexi, oriunde, oricum, oricând, a devenit în 
societatea noastră aproape o persuasiune socială. O 
persoană onestă, inteligentă, instruită este cu 
siguranţă desuetă, în schimb dacă este sexi, este la 
fel de apreciată ca şi cea care... are un cont serios la 
bancă. Cât despre mijloacele prin care se rotunjeşte 
contul, acestea nu au importanţă; atât timp cât cu un 
cont serios poţi face multe, merită să te străduieşti 
pentru el, fără să te sinchiseşti de ochii şi de părerea 
lumii - non olet - va înţelege curând băiatul care 
continuă să învolbureze apa în tumultul iscat din lupta 
contrariilor şi anume dintre jena pentru imaginea deja 

 
inestetică însă suficient de incitantă încât curiozitatea 
să-l împingă să iscodească mai departe prin 
perdeaua stropilor de apă pe care-i iscă plutind spre 
vârfurile... aisbergului. 

Peste câteva ore, călătorind într-unul din 
inconfortabilele şi contrar normelor, arhiplinele 
microbuze care au împânzit şoselele patriei, pe 
muzica - ce excepţie! - în surdină a difuzoarelor, 
aţipesc. Mă trezeşte vocea unui bărbat care insistă,
cerând şoferului să pornească instalaţia de aer 
condiţionat pe care pe traseu şoferul o oprise. Simt că 
mă arde spatele şi că am transpirat. Şoferul, fără prea 
mult chef, reporneşte instalaţia de aer condiţionat, 
respirăm uşuraţi... apoi, cam cu o jumătate de oră
înainte de destinaţie, o opreşte din nou ca să facă 
economie. Aerul devine repede aproape irespirabil, 
însă cu toţii, parcă de lehamite cuprinşi, tăcem 
aşteptând doar să se sfârşească mai repede 
călătoria. Ca la un meci, este 1-0 pentru şofer. Şi 
când un meci este pierdut, nu înseamnă decât că 
membrii echipei au fost insuficient de coezivi şi de 
motivaţi şi că au aşteptat şi au sperat fiecare în parte 
că celălalt va rezolva situaţia. Şi atunci sintagma ”lasă 
că merge şi aşa” este magica formulă care 
acţionează hipnotic asupra majorităţii, chiar dacă 
urmările pot fi deseori de nedorit. 

Se înfruntaseră lăcomia şoferului care a dorit să 
economisească motorina în detrimentul confortului 
călătorilor, cu laşitatea acestora. Şi, cu siguranţă nu 
era nici prima şi nici ultima situaţie în care soferul 
acţiona astfel. Ce dacă unui călător i s-ar fi putut face 
rău de la căldură şi de la mirosul insuportabil degajat 
de şalvarii ţigăncilor care se tot urcaseră pe parcurs 
în microbuz? Atâta timp cât merge... merge! 

Şi pentru că totuşi merge, multe neplăceri şi 
uneori tragedii care ar putea fi evitate continuă să se 
întâmple aglomerând canalele de ştiri ale 
televiziunilor, cu  carnagiile de pe şosele, cu 
accidentele de muncă în care în modul cel mai stupid 
sunt îngropaţi oamenii de vii, cu incendiile în care pier 
nevinovaţi pentru că nu se respectă nici cele mai 
elementare regulamente sau norme de siguranţă,
întrucât a le respecta a devenit sinonim cu a da 
dovadă de slăbiciune, cu a da un pas înapoi în faţa 
impertinenţei celor ce “merită”, pentru că nimeni nu-şi 
asumă responsabilitatea, care devine până la urmă a 
tuturor, adică a nimănui. Şi cine este de vină până la 
urmă dacă nu ceasul rău, sau pisica neagra? Şi cine 
plăteşte pentru toate acestea dacă nu, ca de obicei, 
acarul Păun? 

Înţelepciunea milenară a poporului atrage 
atenţia asupra amănuntului deloc de neglijat: acela că 
buturuga mică răstoarnă carul mare - pentru cine are 
urechi de auzit. Însă probabil că este mult mai comod
ca vina să fie atribuită altcuiva, sau situaţiei şi deseori 
auzim cum o şi spun unii sau alţii că parcă ar fi vorba 
de un blestem.  

Nu, nu este vorba despre niciun blestem. Este 
doar virusul cu denumire deloc sofisticată, NLLLM 
care, în traducere, înseamnă: nesimţire, lene, lăcomie 
 

(continuare în pag. 24)
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 Ana Maria CHE ŞCU 
 

„Doamna nuvelistă”  
şi legăturile ei cu Transilvania 

 
De-a lungul timpului farmecul ţinutului şi a 

locuitorilor de peste Carpaţi a atras curiozitatea 
numeroaselor personalităţi care au călcat pe aceste 
locuri atât de greu încercate de vicisitudinile istoriei. 
Un exemplu elocvent este cel a lui Emily Gerard sau 
Madame de Laszowska după numele soţului. Aceasta 
a stat în Transilvania între 1883-1885, cât timp soţul 
ei a îndeplinit funcţia de comandant al Brigăzii de 
Cavalerie. Perioada petrecută aici a fost una foarte 
rodnică, ea studiind cu interes toate obiceiurile, 
tradiţiile, superstiţiile şi ocupaţiile oamenilor de aici. 
Pentru a aduna toate informaţiile necesare a 
cutreierat Transilvania în lung şi în lat, apropiindu-se 
mult de oamenii din popor de la care a cules basme şi 
legende transmise pe cale orală din generaţie în 
generaţie. 

Din toate aceste impresii adunate s-a născut 
„The Land beyond the forest”, o carte care a cunoscut 
un mare succes. De altfel această carte a constituit 
sursa de inspiraţie pentru celebrul roman „Dracula” a 
lui Bram Stoker din 1897. Imaginea a fost una 
distorsionată, Transilvania fiind prezentată ca o 
Pandora a vampirilor şi duhurilor rele. Aşa cum 
observă şi criticii, cartea doamnei Gerard poate 
constitui cu succes un punct de plecare în studierea 
unui neam plin de legende, istorie şi valori culturale. 
Iată ce scriu aceştia: „Sejurul doamnei Gerard în 
Transilvania nu a fost o vizită trecătoare şi impresiile 
ei au avut timp să se maturizeze şi totodată să se 
autocorecteze în special din dialogul cu oamenii”1. 

Deşi străină de realităţile din Transilvania, ea a 
ştiut să facă o analiză foarte obiectivă asupra situaţiei 
românilor, observând raportul inechitabil de forţe 
dintre naţionalităţi. Cu toate acestea, era convinsă că 
pe viitor acest raport de forţe se va schimba: „nu este 
hazardat să prezici că acest popor are un mare viitor 
în faţă şi că veni o zi în care alte neamuri vor fi 
degenerat şi îşi vor fi irosit tăria, aceşti descendenţi 
din vechii romani, înălţându-se ca pasărea Phoenix 
din propria cenuşă şi vor păşi înainte cu o întreagă 
rezervă de forţe latente şi de materie nepusă în 
valoare şi vor domni ca stăpâni acolo până unde ieri 
se născuseră robi”2.  

Ce e demn de amintit aici şi scriitoarea a 
observat foarte bine este faptul că în orice român din 
Transilvania există un sentiment de ură şi teamă faţă 

 
de asupritori. Prin toate casele prin care a călcat nu 
a văzut nici un portret al împăratului Austriei, în timp 
ce portretele lui Carol I, Mihai Viteazul şi Horea 
stăteau la loc de cinste. Şi nici nu e de mirare dacă 
ne gândim la toate nedreptăţile suportate de aceşti 
oameni care nu doreau altceva decât să trăiască pe 
pământul pe care s-au născut părinţii lor. 

Interesul arătat volumui „Ţării de dincolo de 
pădure” s-a manifestat pe două planuri: politic – o 
bază de informaţii pentru oamenii politici englezi şi 
cultural - elemente de noutate privind istoria unui 
popor atât de necunoscut englezilor. 
 

1 Anglo-Romanian relation after 1821, Iaşi, 1983, p. 256.  
   2 Ibidem, p. 256-257. 
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laşitate şi minciună, cu care pe parcursul vieţii s-au 
contaminat mulţi dintre noi, dar puţini sunt cei ce ar 
recunoaşte aceasta măcar în forul interior, pentru că 
teama de oprobriul public, de a fi rejectaţi este la unii 
prea mare şi atunci doar mimează sănătatea 
deplină, în timp ce alţii nici măcar nu conştientizează
faptul că sunt deja afectaţi, sau unora pur şi simplu 
nici măcar nu le pasă că prin exemplul lor îi 
îmbolnăvesc şi pe alţii, în special pe cei tineri care 
asimilează bolnavele modele atitudinale şi de 
comportament. Pentru că omul este totuşi un animal 
social. Trăieşte într-o societate, este influenţat de ea 
şi, la rândul lui, îşi lasă în felul său amprenta 
personală asupra ei. De aceea, “cel care caută 
adevărul trebuie să îl caute întâi în sine însuşi”
(Sándor Márai) şi să schimbe întâi în sine ceea ce 
nu-i este pe plac. Pentru că societatea suntem noi, şi 
atâta timp cât acceptăm, cât tăcem, devenim părtaşi 
la tot ceea ce ne înnegurează viaţa de zi cu zi,
întoarcându-se ca un bumerang asupra noastră.  

De altfel, un proverb chinezesc  spune: “Dacă 
vei continua să faci ceea ce faci, vei continua să ai 
ceea ce ai!” 

Dacă cei care privesc acum în jurul lor se simt 
străini în propria lor ţară şi se crispează simţind o 
oarecare nelinişte atunci când se întreabă cum va 
arăta viitorul apropiat, este bine să-şi aducă aminte 
că viitorul începe întotdeauna... azi. De aceea, cel 
mai bun mijloc de a-l prezice este chiar acela de a-l 
crea (Alan Key). Iar pentru a-l crea, nu este nevoie 
să plece peste mări şi ţări, ci doar să se aplece cu 
atenţie şi iubire, asupra propriei persoane, ajutând-o 
să se dezvolte armonios.  

 

� 
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Cici Maria Dr ăgan 

 
Monolog cu vizitiu 

 
Pe caldarâmul umezit de roua nopţii, copitele 

cailor dansează ritmic, într-un pas numai de ei ştiut: 
trop-trop, trop-trop, trop-trop, trop-trop. Mersul lor 
moale rimează cu boarea suavă  a petuniilor ce 
răsuflă uşurel pe lângă pridvoarele vechi ale caselor. 
Şi-au unit aroma toate florile, îmbrăţişând a 
mângâiere orăşelul adormit.  

Trăsura trece ca în vis, nevăzută, ignorată şi 
de câinii ce lătraseră până mai adineaori plictisiţi la 
luna ridicată în înălţime, o lună plină şi grasă ca o 
roată de car, poleind cu razele-i reci peisajul, într-o 
încremenire de taină şi supunere. Nu recunosc 
locurile, dar nu mă îngrijorează nici ora târzie, nici 
liniştea nefirească, mă învălui în aerul călduţ ca într-
un şal moale şi mă las legănată de tropotul cailor. O 
uşoară exaltare mă cuprinde urmărind, din mersul 
trăsurii, lumina palidă aruncată ici-acolo de becurile 
chioare atârnate în vârful stâlpilor de lemn vechi şi 
scorojit. Un stâlp, doi stâlpi, trei stâlpi… Văd spatele 
celui de pe capra trăsurii şi-mi dau seama că nu sunt 
singură. Încerc să-i disting trăsăturile, când face o 
întoarcere spre dreapta, spre a-şi struni cei doi cai de 
culoarea lignitului. Coamele strălucesc stins. Omul se 
ţine cam strâmb pe capră, cu gâtul ţeapăn. Capul 
mare şi chel, bărbia pătrăţoasă şi falca de jos ieşită 
mult înainte trădează o fire calmă, dar hotărâtă. Pare 
obosit sau plictisit, nu-mu dau seama. În răstimpuri, 
îmi aruncă o privire întrebătoare, de parcă ar dori să 
afle ceva. Dar nu întreabă nimic. Îi răspund totuşi cu 
o privire la fel de întrebătoare. Dacă aş şti ce caut 
aici, ce mi se întâmplă, cine sunt, mi-ar fi mai uşor. 
Nu trăiesc însă nici cel mai vag sentiment de teamă. 
Mi se pare firesc să fiu aici, legănată de trăsura cu 
arcuri cam moi, numai că nu înţeleg motivul. Disting 
totuşi o întrebare mută, de parcă omul de pe capră ar 
încerca să pătrundă în sufletul meu. Mă invită la 
confesiune. Mă invită e un fel de-a spune, căci nu 
înţeleg decât sintagma „fapte rele, fapte bune”, pe 
care o tot scormoneşte în gândul meu. Cred că de 
asta mi s-a părut atât de plictisit. Mă întreb dacă 
insistenţa este o cerinţă a postului de vizitiu. I s-o fi 
cerut şi lui ca pe parcursul călătoriei să afle cât mai 
multe informaţii despre pasager, ca să ştie unde să-l 
distribuie, stânga sau dreapta, sus sau jos. Omul 
insistă, fără a se întoarce spre mine. Aş vrea să-şi 
întoarcă măcar o dată faţa spre mine, să-i văd ochii. 
Singurul sunet care se aude este tropotul monoton al 
copitelor pe caldarâm: trop-trop, trop-trop.  

- Te rog să nu mai insişti, chiar nu-mi amintesc 
să fi făcut fapte rele, cât despre cele bune, îşi pierd 
valoarea în momentul în care te lauzi cu ele. Dar să 
ştii că nu m-am bătut niciodată cu nimeni, n-am râvnit 
la bunul altuia, n-am furat, n-am…Bine, bine, nu sunt 
o sfântă, doar fac parte din rândul oamenilor, ştiu că 
viaţa noastră poate fi redusă la o singură schemă: 
fapte bune, fapte rele. Între ele nu există altceva. Ne
mândrim sau ne ruşinăm cu ele, uneori nu 
recunoaştem nici măcar în forul nostru interior  
 

 
greşeala, deşi conştiinţa scrâşneşte din dinţi 
neputincioasă.  

- Vrei să vorbesc doar despre mine… Bine, dar 
să ştii că nu sunt o fiinţă prea interesantă, sunt doar 
unul dintre semeni, cu aceleaşi năzuinţe, cu aceeaşi 
ureche surdă în afară şi ochi larg închişi înăuntru, cu 
aceleaşi infatuări, cu aceeaşi grabă de a trece clipa, 
fără a învăţa ceva, fără a zidi o treaptă de existenţă. 
Fac şi eu parte dintre repetenţii la examenul de 
maturitate al vieţii. Hm, suntem doar cel mai evoluat 
animal dintre toate câte există! Ai dreptate, e o 
axiomă, dar cât neadevăr cuprinde în ea! Uite, o 
furnică munceşte fără a aştepta recompense şi cu cât 
simţ de răspundere. Un cuplu de ciori se destramă 
doar la dispariţia unuia dintre parteneri, care nu 
dispare nici cu bunurile familiei, nici cu banii de la 
nuntă şi nici cu un alt partenere. Dispare pur şi 
simplu în neant, aşa cum este firescul viului. Să mai 
susţinem că omul… Ah, omul, e singurul animal care 
visează să se opună morţii, ceea ce nu-i rău, dar 
care ucide şi din alte motive decât acela de a-şi potoli 
foamea, ceea ce-i rău!  

- Vrei să fii mai atent la drum?! Zdruncină cam 
tare trăsura asta hodorogită. Apropo, de când n-a 
mai intrat în revizie? Ce faceţi voi când se strică o 
roată, când se rupe vreo osie sau moare calul? Că 
doar mor şi ei, nu-i aşa? Ce mă supără cel mai tare 
nu sunt zdruncinăturile, ci caftanul tău negru, 
valtrapul negru al cailor, pluşul negru al banchetei… 
De ce atâta negru, de ce exteriorizăm atât de 
insistent sufletul îndurerat? Uită-te la japonezi, la 
chinezi, la egipteni, la… mă rog, la cine mai ştii şi tu. 
Nu le stă mai bine în alb? E acelaşi lucru, spui? E o 
culoare la fel de rece… De fapt, nici nu este culoare, 
dar parcă inspiră mai puţină teamă. Altfel vorbeşti cu 
o persoană îmbrăcată în negru şi cu totul altfel, pe alt 
ton, cu una înveşmântată în alb. Mie albul îmi 
aminteşte de rochia de mireasă. A mea, desigur, că 
doar despre mine vrei să vorbesc. Ieftină, scurtă, 
lărguţă, făcută spre a fi folosită şi după momentul 
festiv. În biserică, femeia care vindea lumânări m-a 
întrebat, cu o indiferenţă ce ţine tot de meserie, nu 
pentru că ar fi interesat-o într-adevăr: „Fetiţo, mireasa 
a venit?”. Eu eram şi fetiţa, şi mireasa. Venisem, cum 
să lipsesc de la propria nuntă, numai că n-aveam 
însemnele necesare recunoaşterii, ca un ecuson ce 
te reprezintă ca persoană şi funcţie. Florile, trei 
gladiole prăpădite, ultimele ale acelei zile de sfârşit 
de august, nu contează anul, nici măcar de aceeaşi 
culoare, puteau să reprezinte orice, dar cel mai puţin 
un buchet de mireasă. Erau alte vremuri atunci… 
Omul mormăie ceva insesizabil. 

- Am văzut multe mirese, unele frumoase şi 
fericite, altele ţinându-se cu greu în pantofii prea noi 
şi prea strâmţi pentru nişte picioare obosite şi 
umflate, dar hotărâte să reziste cât mai mult. De, 
mireasa ţine nunta şi face banii, care trebuie apoi 
împărţiţi la restaurant, la croitor, la mătuşa care a 
făcut cozonacii şi prăjiturile,  la preot, la…     

- Mă întrerupi! De ce vrei să ştii cum am 
procedat eu? Mai are sens? A trecut atâta timp… şi  
 

(continuare în pag. 26)
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nici măcar n-a fost nuntă cu bani, doar câteva 
cadouri, lumea n-avea bani de risipit. Mai am şi acum 
trei ceşcuţe şi un ceainic din porţelan chinezesc. Nu 
ştiu de ce le mai păstrez, dar când mă uit la 
floricelele încrustate în pereţii fini, mă văd în rochia 
aceea scurtă, strângând la piept ultimele gladiole ale 
sfârşitului de vară. Cred că le-am păstrat şi pentru că 
ne legăm de lucruri, nu prea ştim să renunţăm la timp 
la ele, pentru a lăsa trecut să se odihnească în 
pacea lui!  

Omul tace şi pare că a aţipit, dar eu sper să 
mă asculte.  

- Ştii, am o prietenă care depozitează fel de fel 
de amintiri, casa însăşi este un sanctuar al 
amintirilor. Mi-a arătat mai deunăzi comorile ei: 
buricul primului născut, suzeta celui de-al doilea, 
ghetuţele unui nepot, ajuns astăzi la maturitate, 
cămaşa de mire a soţului, din nailon gălbejit de 
vreme, dar cu butonii aproape intacţi. Mândria ei, 
rochia de mireasă, convieţuind cu parura cu flori de 
lămâiţă, sub oblăduirea hârtiei de mătase în care îşi 
dormeau eternitatea. Le-a privit cu dragoste şi cu 
lacrimi în ochi. A mângâiat rochia mărimea 40, a pus-
o în dreptul taliei, de mărimea 56 astăzi. Zâmbea, cu 
ochi păienjeniţi, timpului când se ştia frumoasă, 
admirată, fericită, cu dorinţe şi speranţe. Dispăruseră 
toate în sipetul fermecat al timpului. Crezi că era 
ridicolă etalându-şi comorile?! Treaba ta, părerea ta! 
Păstrăm clipa care ne bucură, sau măcar aşa ar 
trebui pentru a avea cu ce înlocui clipele de nefericire 
şi mai ales pentru a nu îngrămădi fleacuri în sipetul 
timpului. Ce este greşit aici? Vizitiul îşi clatină 
nehotărât capul chel.  

- Doamne, dar ştiu că eşti insistent! Credeam 
că eşti mai receptiv la nevoile simple ale sufletului, 
iar tu o ţii una şi bună: să-ţi vorbesc despre o faptă 
bună. De ce ne grăbim, n-am ajuns încă la capătul 
drumului. Caii sunt mai răbdători, trop-trop,trop-trop, 
abia târâie trăsura. Mai bine te-ai uita la biserica asta 
frumoasă. Are o singură turlă în care se adăposteşte 
clopotul de aramă. Nu vrei să ne strecurăm o clipă 
înăuntru? Iubesc simplitatea bisericilor noastre. Mă 
impresionează bogăţia de culori, dar mai ales 
naivitatea şi curăţenia din privirile sfinţilor încremeniţi 
în mişcări rigide. Aceeaşi mişcare a capului.  

- Bine, nu ne oprim, dar ar fi fost interesant. 
Vrei să-ţi povestesc despre frumuseţea şi opulenţa 
ostentativă a domului din Milano sau despre 
catedralele Notre Dame sau Sacre Coeur din Paris 
sau despre biserica San Marco din Veneţia, sau 
despre…  

- Sigur că toate sunt biserici, dar câtă sfidare 
omenească la adresa cerului, câtă infatuare… De 
fiecare dată când am intrat în vreuna dintre ele 
gândul s-a întors la monumentele noastre, la 
Voroneţ, la Agapia, la Neamţ, modeste, sărăcuţe, 
fără înflorituri supărătoare. Neamul nostru n-a avut 
nici liniştea, nici puterea, nici bogăţia apusului, iar 
când, în sfârşit, le-a avut, a construit Casa Poporului. 
În timp ce apusul înălţa construcţii ce sfidau ochiul şi 
mintea umană, românul scurma bordeie în pământ,  
 

 
împărţind frăţeşte spaţiul cu porcul, capra sau găina 
din bătătură. Să nu-mi spui că…   

- Aşa ne-a fost dat?! Observ că judecata asta 
fatalistă v-a atins şi pe voi, păcat! De ce trebuie să ne 
mulţumim mereu cu puţin şi să aplicăm formula: 
„Ferească Dumnezeu de mai rău”? De ce să ne 
comparăm mereu cu cei mai săraci, mai nefericiţi, 
mai bolnavi sau mai urâţi ca noi? De unde gustul 
amar cu care ne însoţim orice dorinţă, pe care o 
dublăm instantaneu cu „n-am să pot”, „n-am cum”, 
„nu am de unde”, „nu ştiu când” sau „ştiu că eu nu”? 
Este în gena noastră un ceva care ne face defetişti şi 
atunci când n-ar trebui… Trăsura se clatină uşor. 

- Nu prea eşti atent la cai! Să ştii că a început 
să nu-mi mai placă plimbarea asta. Prea mult 
întuneric! Eu iubesc lumina soarelui, căldura şi 
mângâierea lui. Sunt o fiinţă solară, deşi m-am 
născut în puterea nopţii. Mă sperie întunericul, când 
totul capătă alte valori, când cunoscutul se 
transformă în necunoscut, când însăşi raţiunea naşte 
monştri. Parcă şi dispariţia pe lumină devine mai 
blândă, mai uşor de acceptat. Dar de ce-ţi  spun eu 
ţie toate astea , eşti învăţat cu întunericul. Nu ştii ce 
înseamnă să te plimbi, sub lumina mohorâtă a unei 
zile de octombrie, printre frunzele ruginii de pe aleile 
unui parc şi deodată, pe o creangă desfrunzită de 
măr, să observi un mănunchi de floricele rozalii, 
mărturisind nostalgia copacului după soare şi 
căldură. Sau în mijlocul unui februarie neprietenos să 
vezi câteva firişoare gingaşe de iarbă străpungând 
plapuma iernii. Câtă bucurie şi poftă de viaţă îţi oferă 
astfel de momente, care te fac să apreciezi lucrurile 
simple, te învaţă să ridici capul, să-l ţii mai demn. Din 
păcate, puţini oameni conştientizează că viaţa e o 
călătorie, nu o destinaţie. Uităm că este un dar, pe 
care adesea îl ratăm!   

- Să nu vorbesc la modul general? Să vorbesc 
doar despre mine?! Păi şi eu sunt un călător al 
timpului, dar am apreciat oare astfel darul primit?! 
Nici vorbă… De câte ori n-am dorit să se scurgă mai 
repede clipa, să ating o altă ţintă, un alt scop, cel mai 
adesea ratat. Oare să nu fi înţeles eu valoarea 
timpului? La tinereţe avem un noian de timp, ni se 
pare fără sfârşit şi-l irosim cu dărnicie. La bătrâneţe, 
ne uităm cu jind înapoi şi spunem: „ce n-aş face dacă 
aş mai fi acum tânăr…”  Vizitiul stuneşte caii din 
hăţuri.Au aţipit şi ei probabail. 

- Sunt nostalgică?! Nu, nu sunt, poate doar 
puţin mai înţeleaptă şi mă gândesc serios cum mi-aş 
gestiona acum timpul dacă l-aş putea derula înapoi. 
L-aş trăi oare cu aceeaşi grabă, cu aceeaşi risipire? 
Era oare nebun Faust dorind eternizarea clipei? E 
oare un vis absurd şi imposibil? Ne dorim, cu câtă 
ardoare, să ardem etapele, ignorând unicitatea clipei 
şi ireversibilitatea ei. Uite, o femeie însărcinată abia 
aşteaptă să treacă cele nouă luni, ca să-şi vadă 
copilul, să-l ducă de mânuţă la primii lui paşi, să-i 
audă primele vorbe, apoi… Dar cât de minunată este 
fiecare din aceste clipe, pe care nu le putem eterniza. 
Pruncul se mişcă în pântece, bătând la poarta vieţii 
cu picioruşele abia formate. Se grăbeşte şi el să se  
 

(continuare în pag. 27)
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elibereze din moliciunea fluidă şi binecuvântată a 
culcuşului matern. Nimic nu-l avertizează despre 
viaţa într-o lume ostilă în care nu-l vor ocoli bolile, 
grijile, lipsurile de tot felul. El nu ştie decât că trebuie 
să intre într-o altă lume, poate de boli şi nevoi, dar cât 
de minunată! Tăcerea începe să mă apese tot mai 
mult.Continuu totuşi. 

- Te-ai uitat vreodată la copii? Ştii că ei intră în 
noua lume cu amintiri din viaţa anterioară? M-am 
întrebat adesea de ce un copil merge la opt luni, iar 
altul nu-i stăpân pe picioarele lui nici la un an şi 
jumătate. Unul desenează de la doi ani, altul cântă 
dumnezeieşte înainte de a descifra notele. Spui că-i 
vorba de talent?! Şi ăsta de unde vine, că nici mama 
nici tata n-a pus vreodată mâna pe o pensulă sau un 
instrument muzical. Se aruncă în neam, crezi tu. Pe 
mine nu mă prea convingi. Mozart, de exemplu, 
provenea dintr-o familie de arhitecţi şi de legători de 
cărţi. Copiau şi partituri muzicale? Mersi de 
informaţie, nu ştiam. Şi ce, asta-i făcea cumva 
compozitori şi virtuozi? Şi, slavă Domnului, micuţul 
Wolfgang Amadeus cânta la clavecin de la trei ani, iar 
la cinci era deja considerat compozitor. Aş putea să-ţi 
mai dau exemple, dar mă gândesc acum la obiceiul 
românesc al tăiatului moţului. Copilul alege cu acest 
prilej trei obiecte dintre multele puse pe o tavă. Ei 
bine, de ce crede poporul nostru că obiectele alese 
sunt în strânsă legătură cu viitoarea meserie, 
prefigurând-o de timpuriu? Insişti cu liberul arbitru. 
Bine-bine, dar nu cumva aceste obiecte alese sunt o 
amintire dintr-un trecut numai de copil ştiut? Ce, a 
discutat vreodată cineva cu un copil ce nu-şi poate 
comunica prin vorbe gândurile sau ideile? A aflat 
cineva ce-i în mintea lui? Şi atunci, nu este rezonabilă 
ideea despre amintirile cu care venim în lumea pe 
care, cu toate greutăţile şi necazurile ei, nu vrem să o 
părăsim? Clatină uşurel capul chel şi tace.  

- Îmi amintesc de o mătuşă foarte bătrână, să 
tot fi avut vreo optzeci de ani. Era bătrână şi 
neputincioasă, depindea de cei din jur. Uneori îşi 
chema moartea, aşteptând-o ca pe o eliberare din 
chin. Când i se potoleau durerile, făcea o cruce mare, 
mulţumindu-i lui Dumnezeu c-o mai rabdă încă să 
facă umbră pământului. O întrebam adesea de ce 
ţine cu dinţii de viaţă, câtă răutate poate fi în inocenţa 
unui copil! Mă privea cu ochi tulburi, apoşi şi, 
morfolindu-şi buzele veştejite, mă lămurea.  Se ştia o 
rotiţă din marele angrenaj uman, care s-ar fi blocat 
fără ea, apoi, şi asta mă descumpănea, dorea să ştie 
ce se va mai întâmpla în lume. Curiozitatea o ţinea în 
viaţă. Când scotea de sub pernă banii de 
medicamente, îşi dădea uşor, cu mâna tremurândă, 
părul rărit şi suriu peste cap, apoi ofta spunând: 
„peste cap nevoilor”. Era o filozofie de viaţă din care, 
mai târziu, am înţeles că poţi rămâne activ psihic şi 
atunci când fizic totul este ruină şi neant.  

Tropotul cailor se aude surd: trop-trop, trop-
trop, trop-trop, ca o muzică de fond ce acompaniază 
o lume încremenită în visare. Vizitiul îşi cumpăneşte 
şezutul amorţit pe capra trăsurii. Întunericul devine 
mai dens. Undeva, departe, un câine latră prelung a 
pustiu. Poate prevesteşte moartea cuiva, a stăpânului 
 

 
poate, după jalea pe care o adaugă urletului. Îi 
răspund câţiva câini, cu lătrături timide, piţigăiate. Lor 
nu le moare nimeni, dar participă solidar la durerea şi 
pierderea semenului lor.  

- De ce ne temem de moarte? Tu nu te temi, 
pentru tine moartea e o meserie ca oricare alta, dar 
pentru noi… Sigur că mă sperie moartea, ca proces 
distructiv, deşi conştientizez că tot ce se naşte este 
sortit pieirii. Nimic nu durează etern, cu atât mai puţin 
omul, care nu este altceva decât un ambalaj pentru 
spirit, un ambalaj ceva mai perfecţionat faţă de un 
gândac sau o broască, dar tot ambalaj. Sigur, bătrânii 
au cel mai urât ambalaj. Vizitiul încuviinţeza printr-o 
mişcare a mâinii. 

- Vrei să ştii ce ambalaj mi-aş dori la o 
eventuală nouă viaţă? Nu m-am gândit, dar cu 
siguranţă n-aş dori să fiu vreo rozătoare (nu pot suferi 
neamul şoricesc) şi nici şarpe, care mă sperie prin 
fixitatea privirii şi prin răceala lui alunecoasă. Am citit 
undeva că într-o eventuală reincarnare nu este 
obligatoriu să fii tot om. Sigur că se ţine cont, cred eu, 
de faptele din viaţa anterioară. Dar dacă n-aş putea 
să fiu tot nu aş dori să fiu o pietricică de pe malul unui 
pârâiaş de munte, un fir de iarbă la marginea unei 
păduri sau un brad pe buza unei prăpăstii. Visez 
frumos, nu-i aşa? Repet, dacă nu mi-ar fi permisă 
reincarnarea în fiinţă umană. Dar mi-ar plăcea ca într-
o altă viaţă să reîntâlnesc fiinţele dragi mie, să am 
aceiaşi prieteni, aceleaşi neamuri, aceleaşi 
cunoştinţe şi, poate, de ce nu, aceeaşi viaţă, căci am 
avut multe momente de bucurie, mai multe decât alţi 
oameni, mai puţin binecuvântaţi. Nu mi-aş dori 
duşmani, nici pe cei vechi, nici alţii noi. Nu înţeleg ura 
şi invidia, nevoia de a face rău, delaţiunea, trădarea. 
O prietenă ce a condus mulţi ani o instituţie, 
străduindu-se să-şi înţeleagă şi, mai ales, să-şi ajute 
colegii, a trăit marea deziluzie de a fi reclamată la 
securitate pe vremea răposatului pentru un presupus 
avort. Anonima, la care a avut acces  atunci pentru a 
răspunde acuzaţiilor, nu-i spunea nimic despre 
reclamantă, un scris analfabet de om ce nu doreşte 
să-şi dezvăluie identitatea. Cuvintele otrăvite sunt 
mai veninoase şi mai nocive decât cel mai veninos 
şarpe, cobra. Iată că încă o dată se dovedeşte că 
omul este fiinţă „superioară” animalului! Abia peste 
ani, când accesul la arhivele securităţii a devenit 
realitate, a înţeles ceea ce nu bănuise. Cea mai bună 
prietenă, care-i frecventa zilnic casa, colegă de 
serviciu, promovată nu întotdeauna pe merit, o 
turnase. Invidie, ură, lăcomie, dorinţă de a promova 
mai sus. Descoperirea turnătoarei n-a mai contat, 
„prietena” se mutase între timp în alt oraş, 
despărţirea se produsese cu lacrimi de crocodil, 
îmbrăţişări şi promisiuni de continuare a prieteniei. 
Câtă ipocrizie, cum îi mai putuse zâmbi în faţă fiinţa 
care o trădase atât de josnic. 

 
(va urma) 

� 
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Mitru ţ POPOIU 

 

Anul Crezului Niceo-Constantinopolitan 
 

9. “Întru una, sfânt ă, soborniceasc ă şi 
apostoleasc ă Biseric ă” 

 
Sfânta Biserică este obştea celor care s-au 

botezat, cred şi mărturisesc pe Iisus Hristos ca Fiu al 
lui Dumnezeu şi Mântuitor. Devenim membri Bisericii 
prin Sfântul Botez, murind şi înviind în chip tainic cu 
Hristos (Romani 6,4). Prin Sfânta Taină a Mirungerii 
dobândim harul creşterii în Hristos prin Duhul Sfânt (2 
Corinteni 1, 21-22), iar prin Sfânta Impărtăşanie ne 
unim cu Hristos şi devenim purtători de Hristos, 
mâncând trupul şi sângele Său. Mântuitorul însusi 
spune: “Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele 
Meu, întru Mine rămâne şi Eu întru el” (Ioan 6, 56).  

Legătura Bisericii cu Mântuitorul Hristos este o 
legătură de nedespărţit, El fiind Capul ei iar Sfânta 
Biserică, trupul Său (Efeseni 5, 23). Duhul Sfânt este 
sufletul Bisericii, Care o sfinţeşte prin harul şi darurile 
Sale (1 Corinteni 12, 8-10). Mântuitorul Hristos nu şi-a 
lăsat un înlocuitor pe pământ, însă prin harul Duhului 
Sfânt a aşezat ierarhia bisericească şi sinodul 
episcopilor, care hotărăşte cele privitoare la bunul 
mers al Sfintei Biserici. Sinoadele la care iau parte 
episcopi din toată lumea creştină se numesc sinoade 
a toată lumea sau ecumenice şi ele lucrează, iau 
hotărâri şi conduc Sfânta Biserică sub călăuzirea 
Sfântului Duh.  

Misiunea Bisericii este aceea de a propovădui 
nealterat adevărul dumnezeiesc, după porunca 
Domnului: “Mergând, învăţaţi toate neamurile, 
botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al 
Sfântului Duh, învăţându-le să pazească toate câte v-
am poruncit vouă, şi iată Eu sunt cu voi în toate zilele 
până la sfârşitul veacului” (Matei 23, 19-20). Pe lângă 
aceasta, ea are misiunea de a curăţi şi a sfinţi pe 
credincioşi prin Tainele şi ierurgiile sale şi de a-i 
conduce pe calea mântuirii spre viaţa veşnică. Nu 
numai cei vii, ci şi cei care au adormit întru dreapta 
credinţă sunt membri ai Sfintei Biserici.  

Sfânta Biserică are patru însuşiri, după cum se 
arată în Crez. Astfel, ea este una,  pentru că Unul este 
Capul şi întemeietorul ei, Domnul nostru Iisus Hristos 
(Efeseni 1, 22-23); Unul este Sfântul Duh, Care o 
însufleţeşte cu harul dumnezeiesc; una este 
învăţătura adevărată şi calea cea dreaptă care duce 
la mântuire. Mântuitorul Iisus Hristos a întemeiat o 
singură Sfântă Biserică şi nu voieşte să fie mai multe. 
Împărţirea confesională de azi a Bisericii nu atinge 
unitatea ei, care nu ţine de multitudinea de învăţături 
omeneşti, ci de comuniunea ei tainică cu Hristos, 
Capul ei. 

Biserica este sfânt ă, pentru că sfânt este 
întemeietorul ei, Mântuitorul Iisus Hristos, “Care a 
câştigat-o pe ea cu scump Sângele Său” (Fapte 
20,28) şi i-a dat puterea să-i sfinţească pe oameni 
prin harul dummezeiesc; sfânt este şi cuvântul lui  
 

 
Dumnezeu (Ioan 17, 17). Sfinţenia Bisericii 

nu se pătează întru nimic prin aceea că în ea se 
găsesc şi păcătoşi, fiindcă nu membrii Bisericii 
sfinţesc Biserica, ci Biserica îi sfinţeşte pe 
membrii ei şi sfinţenia ei vine de la Mântuitorul 
Iisus Hristos, prin Sfântul Duh. 

Sfânta Biserică este soborniceasc ă sau 
universal ă, pentru că are chemarea de a se 
întinde peste tot şi a-i cuprinde în sânul ei pe toţi 
(Matei 28, 19; Fapte 1, 8) fără deosebire de 
neam, făcând din toţi una. Ea rămâne în tot 
timpul şi în tot locul aceeaşi, neclintită în 
învăţarea adevărului dumnezeiesc deplin, stând 
pe temelia Sfintei Scripturi, a celor şapte sinoade 
ecumenice şi a Sfintei Tradiţii. Ea este “stâlpul şi 
temelie a adevărului” (1 Tim. 3, 15) având astfel 
darul de a nu cădea în rătăcire; de aceea este 
nebiruită în adevărul ei dumnezeiesc şi “porţile 
iadului nu o vor birui” (Matei 16, 18).  

Sfânta Biserică este apostoleasc ă, pentru 
că e întemeiată pe mărturia sfinţilor Apostoli, 
“piatra din capul unghiului fiind Însuşi Iisus 
Hristos” (Efeseni 2, 20). Ea are învăţătura 
Mântuitorului Iisus Hristos ajunsă la noi prin 
propovăduirea tuturor Sfinţilor Apostoli şi a 
urmasilor lor şi ţine neschimbate rânduielile 
acestora (2 Petru 3, 2). 

� 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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Ion CIORAN 

 
 

Ultima concluzie 
 
neliniştea se depune 
ca o ploaie de iunie pe memorie 
în ştreangul întrebuinţat 
o singură dată 
de perceptorul satului 
 
lirică indiană 
ceasul din încăpere 
pregăteşte arderea copacului 
 
iar zeroul pe care-l ignori 
va fi ultima noastră concluzie 

 
 
 

Peisaj suprarealist 
 
după a treia zi  
răul a rămas acelaşi 
peste aşezarea plină 
de necunoscuţi 
 
sângele lor şiroia 
pe străzi cu sensuri excentrice 
  
focul trecea frenetic prin creier 
şi doar la porţi închise 
cenuşa înfierbânta moartea 
 
o voce de departe 
descrie dogmatic ultimul 
peisaj suprarealist 
încă 

 
 
 
 

Ultimul joc al sângelui 
 
aşa cum cerul  
este o răscumpărare de dimineţi  
astfel şi tu 
eşti o înâmplare de luni 
mergând umilită acasă 
 
gardul devine  
o chestiune elementară 
 
nu poţi să plângi 
şi ultimul joc al sângelui 
de care nu bănuieşti nimic 

 
 
 

 
 

Nimicul cade peste lume 
 
nimicul cade peste lume 
tu eşti o formă a întunericului 
împotriva căruia cădem în genunchi 
 
noţiunea piramidă noţiunea sânge 
 
e cinci şi e marţi 
 
miros de lemn ars 
şi străinul 
ce nu mai are nici strigăt 

 
 

De la capăt 
                         
dincoace de lucruri comune 
de moarte şi de viaţă 
ninge sanscritic 
peste explicaţia finală 
a căutătorului 
 
păcatul a generat întotdeauna întâmplarea 
păcatul sperat de sângele tău 
 
dinspre ţărmul aproape ignorat 
un cântec simptomatic precum un zero-zero   
ne determină să o luăm  
şi de data aceasta 
de la capăt 

 
 

Sinele 
 
există ceea ce nu există 
afirmă laconic străinul privind 
umbra fluturelui 
 
aerul personalizat al camerei 
şi libertatea de a dispera 
ca finalitate a cărnii 
iubirea nu este o expresie a compătimirii 
ci a devorării domnule Unamuno 
 
duminică sâmbătă vineri 
evidenţiază că nu fiinţăm  
decât în copilărie 
 
dincolo de seară 
de concepte convenţionale 
se află o linie de cenuşă 
care va reţine 
la timpul potrivit  
sinele 
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(urmare din pag. 14) 
 

Cum se comporta faţă de el? Femeia lăsă privirea în 
pământ, pentru prima dată de când începuse 
povestirea oftă greu, foarte greu. Îşi ridică privirea fără 
să ne vadă, continuând: în douăzeci şi unu de ani nu 
s-au văzut decât de două ori. S-a tot dus pe unde a 
lucrat să îl ajute în privinţa mea. Lumea îl uitase, se 
schimbaseră multe. Mi-am lăsat serviciul pentru firma 
la care credeam că lucrează pentru noi, alergând cu 
contracte prin ţară şi…în realitate eram un pion de la 
care a scos toate economiile părinţilor mei. El nu avea 
familie? Se auzi vocea femeii care o ascultase cu 
multă atenţie din dreapta bătrânului. Răspunsul sosi: 
nu, o familie s-ar fi putut să aibă dar despre ea nu mi-
a vorbit niciodată. Îmi spunea mereu că este singur pe 
acest pământ care nu este al lui. Atunci am zâmbit iar 
ea m-a observat. M-a urmărit cu coada ochiului pe tot 
parcursul completărilor celorlalţi. Când am simţit 
oboseala mi-am lăsat capul pe una dintre tetierele 
scaunului şi am adormit. Tangajul trenului, discuţiile 
celor care nu mai conteneau m-au trezit după un timp. 
Mai aveam puţin până la destinaţie aşa că toţi 
începuseră să se pregătească de coborâre. Mă 
întinsesem să-mi iau bagajul când cea cu care se 
însoţise i se adresă pe numele de familie, un nume 
care-mi sună destul de cunoscut. M-am întors şi am 
îndrăznit să o întreb: Sunteţi fiica fostului…de la 
Departamentul de Stat?... Ea ridică privirea de la 
bagajele pe care tocmai şi le aşezase pe canapea 
schiţând un semn de întrebare: L-aţi cunoscut pe 
tata? I-am răspuns scurt: Da. A mai vrut să spună 
ceva dar cei din compartiment s-au pus în mişcare 
înaintând spre coborâre.  

Pe peron am urmărit-o până când a dispărut 
în mulţime. Avea acelaşi mers ca al tatălui său şi, 
acum, după ce aflasem că ea este fiica celui pe care îl 
cunoscusem, întâmplător, într-o ocazie nefericită, îi 
vedeam asemănările şi vocea era a şefului aceluia 
care, în urmă cu ani, mi-a dat o rezoluţie seacă, nu 
numai mie, ci şi altor petenţi care plecau de la el 
nemulţumiţi de răspunsurile lui.  

Câtor oameni le este dat să trăiască astfel de 
istorii ca cea pe care am trăit-o eu! 

 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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Cornel B ĂLESCU 
 

 Nu 
 

nu am sentimente 
nici ei nu au 
 

urãsc norii 
pentru cã sunt 
mai liberi ca mine 
 

îti spun 
cã te iubesc 
pentru cã nu ştiu 
 

într-o zi 
o sã plec 
fãrã sã-ţi spun 
 

iar tu 
o sã plângi 
douã vieţi 
 
 
Costel GHEORGHE 

 

 Cuvinte simple  
 

M-am rătăcit printre cărări care urcau şi  
coborau / în ochi aveam verdele pajiştilor şi  
pe buze cuvintele nespuse / tăcerea / îţi  
căutam buzele ca şi cum aş căuta o cale pe  
scoarţa copacilor / drumul până la tine / ore  
şi clipe şi ore / în spate muntele greu, în  
faţă muntele meu / printre cuvinte te-am  
căutat înflorind asfinţituri / printre copaci  
a căror umbră o învăţam cu evlavie / am visat  
şi eu cuvinte şi poezie... 
 

 
Iulia MODIGA 

 

 Mica imagine  
 

Sânii tăi pe sânii mării 
fredonează scoici şi atitudini albastre 
iar această reprezentaţie  
convulsivă 
proiectată brut în orbite 
îmi prostituează raţiunea 
azvârlind-o chinuită şi umedă 
în strânsoarea suflării voastre solare. 
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