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realitatea interioară, obişnuia să spună. Sunt 
pixelat. El era atât de atent la susurul organelor 
sale, că începuse să nu mai poată auzi izvoarele. 
Şi, culmea, nici cascadele. Era pişcat mereu, cel 
puţin aşa susţinea el. Mă pişcă realitatea 
interioară, zicea. Şi, unde pişcă ea, unde pişcă 
realitatea inetrioară, se umflă pielea. Se produc 
umflături. Apoi, ele încep să se coacă şi se 
transformă de-a dreptul în bube. Sunt răni ale 
viziunii interioare, obişnuia să zică Iov, atunci când 
îl întreba cineva. 

 
 

 
moartea de tânăr m-a vânat 
 
moartea de tânăr m-a vânat, 
m-a găbjit, 
dar n-a putut, până acum, să pună laba pe mine, 
căci sunt în graţia dumnezeului meu. 
 

moartea mea de tânăr m-a vrut al ei, 
al ei şi numai al ei, m-a vrut de soţ, 
de abia cu tulei, 
m-a voit de amant, 
de tânăr - şi de holtei. 
 

dar eu n-am vrut, n-am vrut să fiu al ei 
am vrut să fiu numai al Domnului meu minunat, 
să nu care cumva să vă fie cu bucovina, 
să nu vă fie, cumva, cu bănat. 
 

moartea de tânăr m-a certat 
şi m-a cercetat 
şi m-a fărmecat 
şi a cercat 
să-mi cureţe picioarele 
& osicioarele 
să-mi sugă vlaga & snaga din oase, 
să-mi pulpele spele, 
cu prinoase 
& aghioase 
 

şi să-mi pupe, la urmă, picioarele. 
 

moartea de tânăr a fluierat prin unghiile mele, 
le-a încercat între dinţi 
moartea de tânăr a trimis un aer rece 
un curent de aer rece printre picioarele mele. 
moartea de tânăr a-ncercat să-mi pună atele. 
capului meu sprijinitori. 
 

moartea mea de tânăr m-a tocmit pândar la iele. 
m-a tocmit uşii uşori 
şi grinjii căşii părinteşti, străbune, 
căpriori. 
 

moartea mea de tânăr m-a iubit. 
m-a băut, ca pe suc de roşii cu vodcă, pe cuţit. 
şi, apoi, în fiecare noapte, a cercat să mă pupe pe 
gură. să mă ţuce, cum se zice-n Maramu’. amin şi 
atunci şi acu! 
 

� 

 

    Mihail G ĂLĂŢANU 
 
 

Instrumentul perfect 
 
Eu am inventat 
Instrumentul perfect. Al iubirii 
şi al suferinţei. Prin care se cântă  
în fiecare zi. şi se mulţumeşte. 
prin care fluieră  
şi se îmbrăţişează mirii. în răsuflările lor împreunate. 

 
Eu însumi m-am căznit toată viaţa să ajung un 
instrument, sunt cea mai tristă invenţie: instrumentul 
prin care se suferă, singurul instrument prin care 
lumea suferă şi se iubeşte - şi, din când în când, se 
sărută. pe care au scornit-o îngerii. ţiganii vechi, care 
spoiesc tingirii. fluierul care adună, iarăşi, oasele 
laolaltă - şi-n care, orbi, se alintă plozii nenorocirii. 
Orbi, suntem iarăşi orbi, însăşi premiza, 
esenţa orbirii. Dar ce nevoie avem noi de vedere, 
când vederea ne face cu mult mai nefericiţi 
- şi gata să negociem târgul avantajos al năpăstuirii? 
 
 
- să fii uitat de lumea-întreagă - 
 
să fii uitat de lumea-ntreagă. 
să fii iubit de dumnezeu. 
să mergi ţinând într-o desagă 
decât, desprins, doar capul tău. 
 
deasupra n-o să fie numai cerul 
ci legea; peste lege, har. 
iar dedesubt adulmecă vierul 
ce-a răsturnat şi apa din aghiasmatar. 
 
să fii ştiut de dumnezeu. 
să fii uitat de lumea-ntreagă. 
să mergi, ţinând într-o desagă 
decât, desprins, doar capul tău. 
 
 
Realitatea interioară.  
Iov pişcat de realitatea interioară 
 

Pentru că stătea nemişcat, pentru că stătea numai 
nemişcat, absolut nemişcat, ca o statuie sau doar ca 
un mim, ore în şir, ba chiar zile în şir, Iov începuse să 
fie pişcat de purici sau de paianjeni, nici nu ştia bine 
ce erau. Sau de realitatea interioară. M-a pişcat  
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cântau în tren 
„ hai liberare „ pe valize de lemn 
acum nu e nici un vagon  
sau locomotivă rătăcită 
cineva legase o capră de barieră 
şi când au ridicat-o 
au spânzurat capra 
astăzi bariera este tot coborâtă 
oamenii trec tot pe acolo 
leagă de ea capătul drumului 
nu văd capra ce paşte pe cer 
spânzurată 
 
 
Balagan 
 

şoferul cu faţă de cal 
din Top Gear 
coboară un geam 
ridică un deget  
mă uit că-mi plouă 
cu zei ai şoselei 
în prăpădita mea ţară 
pe trecerea de pietoni 
lângă bordură 
trec portavioane 
spre insule australe 
unde echipe de fotbal 
sfătuite de ambasadă  
ar trebui să ducă ajutoare 
orfanilor pe ai căror părinţi  
i-au ucis 
nu la ai noştri 
din orfelinate 
mă înjură de mama  
de parcă maică-sa 
l-a fătat paznic la strâmtori 
şi pe mine pieton lângă bordură 
la trecerea acestui şofer 
cu faţa de cal 
pocnesc din bici 
la urmă 
 
 
Golăneală de şantier 
 
lucrase în Irak şi după un an de zile 
cu stomacul pipernicit 
încreţit de ceaiul arăbesc 
de cureaua strânsă la ultima gaură 
venise plin de bagaje 
verighete de aur pentru copii 
agita prin aer cupoane de stofe 
pachete de mohair 
în timp ce femeia îl privea  
mai mult speriată 
nu-l ştiuse atât de avar  
şi bucuria revederii  
era înlocuită cu o tristeţe tăcută 
simţea în partea de jos a pântecului  
o dorinţă plăcută 
era convinsă că şi el se masturbase 
 

         Virgil COSTIUC 
 

Cartelul meseriaşilor  
 

a trecut pe la mine bătrânul zugrav 
avea pe cap un coif din ziar 
o scară cât el 
o găleată 
şi la brâu o mistrie 
îşi freca unghiile pline de var 
de tricoul scorojit de vopsele 
era supărat că în ultimul timp 
mersul pe străzi devenise o rutină 
din pereţii caselor 
umbre de mucegai îl chemau 
să fraternizeze 
comenzile se terminaseră 
şi nu s-a îmbogăţit 
neavând ştiinţa tocmelii 
ori proprietarii i-au tras ţeapă 
cu-n blid de mâncare şi-o sticlă cu vin 
a lăsat la fiecare loc de muncă 
într-un cod secret 
o bască 
o şosetă 
un pantof 
o cămaşă fără mâneci 
o curea ruptă-n două 
un pantalon de salopetă 
un tricou 
mesajul 
„rău platnic” 
 
 
Capra 
 

trebuie să te apleci 
la barieră 
când treci calea ferată 
atunci vezi urmele paşilor 
celor îndoiţi din mijloc 
spre prima aşezare 
fără poveri 
oamenii se aplecau 
să le citească pe buze 
preţ de o îmbrăţişare 
prin gemurile unor vagoane 
obturate de bariere 
se aşteptau trenuri din ambele părţi 
fără dorinţa 
de-a privi dincolo 
părinţii au rămas 
cocârjaţi de eresuri 
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şi-n gând îl ierta  
înfiorată în inimă îşi amintea 
cum îşi freca vulvele cu degetul 
când îi simţea lipsa  
a durut-o capul şi doctorul a repezit-o  
„ce, vrei să ţi-o trag eu?” 
seara înainte de culcare 
bărbatul a scos o sticlă de alcool 
pe care scria Arak  
spunea că-i de la Mecca 
turnată în paharul celui ce păcătuise 
cu fapta se va albi  
având grijă ca pe al lui 
să şi-l şteargă cu şerveţelul  
în al femeii când a turnat  
băutura s-a albit ca laptele 
miliţia a bătut la el două zile 
dar femeia nu a mai înviat 
  
 
Ceasul 
 

pe drumul de fier 
sau căruţă 
hauleu 
cum tăia la copaci 
ferestrele din sticlă 
se opreau găinile din scurmat 
cocoşii trimeteau cucurigu prin telegraf                                            
hauleu 
trecea rapidul Bucureşti – Galaţi prin Barboşi 
şi nu oprea  
în gară ceasul elveţian arăta fix  
ora exactă 
hauleu 
atunci moartea cu-n membru amputat 
bombănind 
schimba macazul cu o cârjă din lemn 
tiptil 
deschideam dulapul  
cu maşinăria obosită 
şi făcându-i în ciudă 
dădeam un bobârnac  
la pendul 
 
 
Doreau să se întoarcă acasă 
 

luna trimetea pe sub pod 
apa sărată plină cu peşti 
stele clipocind în parcele 
crestate de diguri 
în colţuri în gropi temniţe 
zbătându-se peştii la reflux  
se auzeau de la şosea 
sporovăind  
lucrătorii sărăriei vremelnic pescari 
sorbindu-şi ceaiul   
îi mulţumeau lui Allah 
peştii erau duşi la pieţe 
soarelui evapora apa 
şi sare era strânsă în moviliţe 
ciorile albite îţi smulgeau gogoaşa din mână 

 

 

firimiturile de pe masă 
ciuguleau legumele răscoapte 
caprele ne-mulse cu ugerele-n pământ 
aşteptau ca animale de pradă 
zborul hârtiilor purtate de vânt  
să le rumege 
într-o zi au fost băgaţi la colhoz 
au primit avioane şi mitraliere 
Kamaz-urile au înlocuit urâtele Bedford-uri 
din primul război mondial 
ţărmul la strâmtoare a fost împânzit  
cu uriaşe antene 
insula Perim unde mai trăiau 
fericite ginţi matriarhale 
au trecut la altă formă de organizare 
s-au trezit cu o bază navală 
nu le-a mai dat nimeni ajutoare  
tinerii au fost trimişi în străinătate 
cei apţi la academii militare 
dar nu aveau apă 
şi au fost aduşi români 
să o scoată din piatră 
când au terminat 
toţi au vrut să întoarcă 
acasă 
 
 
Cum să săruţi un mort 
 

şi eu te-am iubit 
nebuno 
încovrigat 
mă rostogoleam pe tine 
decantat de cianură 
hârâiam pe trahee 
buzele mele sugea 
biberonul de aur 
în cimitirul fără clopot 
flori scoici şi briza mării 
ţigările mi le aprindeai 
prin părul galben  
una pentru mine 
mă simţeam bine 
soră medicală  
să nu mă deflorezi 
pe salteaua spitalului 
hamac pântecul tău monte Veneris 
tremurând de spasme 
în cimitir nu există nici un clopot 
un capăt de şină ferată 
drept dangăt 
criblură şi zgomote fade 
drumurile mele  
până la pieptul tău 
ultimul drum 
ultimul tren 
sfâşiat într-o gară 
te sărut 
peste pământ 
iubito 

� 
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inima sa şi, încărcat de răbdare, înţelepciune şi 
frumuseţe, l-a întors semenilor săi care-şi deschid 
de bunăvoie inima să-l primească pentru a-şi duce 
demn mai departe viaţa în spiritul dreptăţii, al iubirii
şi al credinţei faţă de cele nepieritoare. 

S-au scris şi se vor mai scrie tomuri întregi 
despre Eminescu. De mai bine de un secol, cele 
mai multe versuri pe care poporul acesta le poartă 
în suflet şi memorie le ştie de la Eminescu, niciunul 
de la M.Cărtărescu sau de la cei mai moderni dintre 
moderniştii şi postmoderniştii noştri poeţi. Oare 
îndrăzneşte cineva să susţină că, peste o sută de 
ani, acest popor va îngâna vreun vers de-al vreunui 
actual poet? Vom mai auzi oare sintagma de poet 
naţional aplicată cuiva fără să-i simţim “răceala”? 

Până la urmă, punerea sub semnul întrebării 
a valorii instituţionalizate, chiar negaţia şi contes-
tarea lui Eminescu au şi o parte pozitivă. Este utilă 
în sine fie şi pentru că astfel are loc testarea 
trăiniciei scării de valori. Faptul că o operă devine 
obiect de contestaţie se încadrează în ciclul firesc 
al analizării periodice a valorilor. Dar, să nu uităm 
că acest popor nu prea a avut oameni cu care să se 
mândrească cu adevărat. Nu a avut adevăraţi 
oameni de ştiinţă sau mari artişti care să nu fugă 
departe de patrie ca să-şi pună în valoare ideile şi 
operele lor incontestabile, nu a avut preoţi sau 
prelaţi de seamă care să înrădăcineze adânc pe 
aceste meleaguri valorile moderne ale creştinis-
mului şi nu să lase totul să se petreacă în voia sorţii 
într-un fel de barbarie perpetuă, n-a avut mari 
conducători care să nu dezamăgească. Şi multe 
altele n-a avut. În schimb, l-a avut pe Eminescu, 
singurul model de luptător pentru adevăr şi drep-
tate, pentru libertate şi pentru întărirea sufletelor 
celor mulţi. Pe parcursul unui secol şi jumătate 
numele său nu s-a estompat nicio clipă. 
 

(continuare în pag. 29)

 
Petre RĂU 

 
 

A fost, este şi va fi Eminescu 
 

Când spui Eminescu nu poţi să nu te gândeşti 
la chipul unui om tragic, prin excelenţă  Indiferent că îi 
aniversăm naşterea, sau îi comemorăm moartea, sau 
pur şi simplu îl amestecăm în gândurile noastre acasă, 
în metrou sau oriunde în drumul nostru prin viaţă, 
imaginea chipului său este cea a unui om trist, 
îndurerat, chip ce a avut parte, în şi aşa prea scurta sa 
viaţă, de prea puţine clipe de bucurie. Un chip 
aproape dumnezeiesc, dacă ar fi să facem abstracţie 
de tinereţea sa de netăgăduit. 

Eminescu a trecut printr-o mulţime de încercări. 
Dar care om n-a pătimit asta în viaţă? Din acest punct 
de vedere pare să nu ne fie prea util. În schimb, se 
aseamănă prea mult cu cei mai mulţi dintre noi. 

De-a lungul vieţii sale, Eminescu a scris poezii 
originale de excepţie, dar a fost şi o fire răzvrătită care 
a pledat pentru libertate, dragostea de ţară şi 
frumuseţea neamului. La el întâlnim lucrări ce ţin de 
caracterizarea istorică a neamului românesc, dar şi 
luptătorul pentru adevăr şi dreptate, omul care s-a 
ridicat deasupra morţii şi vieţii, deasupra timpului 
naţional, devenind pe merit un etern sălăşluitor al 
universului. 

Cu toate acestea, câţiva puşti, dintre cei din 
tagma teribiliştilor, s-au apucat să-l denigreze pe poet, 
deşi nici măcar n-au apucat să-i citească opera. Aceşti 
detractori folosesc o tactică banală, deloc diabolică, ci 
una la nivelul minţii lor josnice: coborârea poetului, iar 
atunci când treaba asta nu le reuşeşte, coborârea 
omului Eminescu în planul discutabilului şi al 
disputabilului. Astfel, ei utilizează tehnici infame 
precum: negaţia, denigrarea, demitizarea, dezavuarea
şi reconsiderarea, debarasarea (precum aceea de 
acumulări lingvistice certe) ş.a. Critici, mulţi dintre ei 
demult descalificaţi moral, găsesc tot felul de interpre-
tări personale pentru a distruge mitul Eminescu. La 
unison cu aceştia, tot mai mulţi tineri se avântă azi în 
tainele poeziei, contorsionând şi crispând cuvinte în 
toate felurile posibile, doar-doar de-or suna ca nişte 
versuri, şi când cred că au realizat asta le şi lansează 
pe “piaţă”, fără a mai ţine seamă de gramatică şi 
idiomatică pe care, oricum, nu prea şi le-au însuşit la 
şcoală sau altcumva, dar ce le pasă? 

Vor aduna oare, aceşti tineri, în conturarea 
operei lor, atâta măreţie câtă ne-a oferit până acum 
opera lui Eminescu? Aceştia uită de faptul că, însăşi 
limba pe care o vorbesc (oare ştiu s-o vorbească 
corect?) este o zestre pe care o moştenesc tot de la 
poetul neamului, zestre care, desigur, ar fi un mare 
păcat să fie risipită. 

Niciun poet din zilele noastre nu mai este un 
exponent al ideilor dominate în conştiinţa naţională pe 
care s-o exprime artistic şi să îmbogăţească sufletul 
celor care o ascultă. Niciun poet de azi nu mai e la fel 
de fructuos ca şi Eminescu, nu mai e la fel de sensibil 
la freamătul inimii şi la zbuciumul timpului. Numai el, 
Eminescu, şi-a asumat greul unui grai, trecându-l prin 
 



Boema  1Boema  1Boema  1Boema  1----2222----3333////2012012012011111    7777    

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Textele decupează scenete sau secvenţe cinema-
tografice semnificative: „Locul meu preferat este în 
picioare / La galerie, / Unde / Studenţii fluieră dirijorul / 
Pe strapontină. / Bat ritmu-n picioare / Şi golul, în aer. 
/ Dincolo de cortina / Îmbâcsită cu milă creştină / Iapa 
albă paşte miriştea / Poveştii reciclate de o  mie de ori 
/ din lentilele sparte”. 
 

 
 

Spectacolul mimat expresionist se dezvăluie 
într-o gestică elevată: „Îmi las capul pe genunchi, / 
Vorbesc în limbi moarte; Strig poemul cărnii invers. 
/.../ Mă vând pe bucăţi /.../ Acum  / Poate fi prea 
devreme / Să-ţi vinzi fratele, / Ca să-mi salvezi pielea / 
întinsă ca o leoaică gemând / Pe podele”.  

Scena este viaţa crudă în care ne chinuim să 
supravieţuim: „Învăţ învierea mergând / Pe picioare şi 
iluzia asta contează / Ca o melodie peste care / S-a 
suprapus sufletul”. Desigur, existenţa ne oferă şi 
momente de fercire: „Şi mă dedau la mierea / Picurată 
sub limba ceasornicului”. 

Melania Cuc scrie versuri firesc, aşa cum 
respiră. Naturalitatea expresiei este semnul talentului. 
Imaginile se aglutinează într-o unitate problematizan-
tă. Ludicul este uzitat pentru amortizarea tragicului. 
Viziunea asupra existenţei rămâne astfel senină: „Mi-
am făcut bagajul /  Din iluzii şi albii de pâine. / Plătesc 
scump / Jocul de-a prinselea / Licurici / Pe banda cu 
lipici şi hârtie. / Mi se părea că-i / Uşor să zbor, / Să 
mor alergând cu un pas / În faţa vagonului / Din care / 
Păpuşa din cârpe / Şi ruj rânced pe buze / Cântă 
numai pentru mine / Un cântec de leagăn”. 
 
Note: 

1. Melania Cuc – AUTOPORTRET, poeme (Ed. Nico, 
2010) 

2. Melania Cuc – LEBĂDA PE ASFALT, poeme ( Ed. 
ANAMAROL, Bucureşti, 2010) 

� 

 

 
Lucian GRUIA 

 
Melania Cuc - POEZIA SPECTACOL 

 

 
Coperţile celor două volume de versuri publicate 

în anul 2010 de Melania Cuc trebuie privite cu mare 
atenţie întrucât, prin complementaritatea lor, 
consolidează arta poetică a autoarei. Autoportretul de 
pe volumul omonim /1/, reprezintă o femeie îmbrăcată 
în costum popular (sugerând tradiţia) privindu-se în 
oglinda vieţii şi ţinând o lumânare aprinsă în mână 
(flacăra vieţii). Fundalul (viitorul) pare destul de 
întunecat şi femeia priveşte, pierdută în reverie, 
lumânarea consumată pe jumătate. Amintirile vor 
reprezenta o bună parte în economia acestui volum 
autobiografic. Tehnica picturală va fi folosită cu 
precădere în realizarea imaginilor sugerate de versuri: 
„Autoportret perfect / Şi o ceaşcă de ceai chinezesc. / 
Stop cadru fără egal / Printre / Liniile frânte din şale / 
Pe un ecran uriaş. / Şi vremea-i albastră, / Şi nisipul e 
verde / Scaieţii dau floare, / sămânţa germinează / Pe 
buzele mele muşcate / De sare. / Sunt un om liber! / 
Strig mut. / În căuşul de palmă / Mă ascund ca o pâine 
/ Neagră, săţioasă, / Fără idealuri”. 

A doua copertă reprezintă o balerină-lebădă, 
întinsă pe asfalt /2/. Graţioasa pasăre este strămutată 
din mediul ei acvatic nativ, pe asfaltul aspru al 
cotidianului neprielnic plutirii: „Aştept cu capul sub 
aripă / Într-un arc de triumf / Ridicat cu palmele din 
apă şi lut.”;  „Mă ridic în poante, / Dau din aripi / Trec 
cu moarte-mi pre moarte...”.  

Pornind de la aceste observaţii putem întregi 
arta poetică a poetei, prozatoarei, pictoriţei şi 
comentatoarei literare  Melania Cuc. Complexitatea 
preocupărilor ei artistice o fac să încerce 
transformarea poeziilor sale în mici spectacole de artă 
totală, în care lumina, culoarea, mişcarea şi muzica 
„se-ngână şi-şi răspund”. 
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în artistă, nu atât pe pictoriţa Anca Bulgaru, ci mai 
întâi de toate pe poeta Anca Bulgaru. Fiecare tablou 
al său este o poezie, încărcată de metaforă şi stil, 
plină de culoare şi etalând un rafinament dus până la 
desăvârşire. Se spune despre pictori că înainte de a 
picta îşi reconstituie în minte o imagine „poetică” a 
ceea ce doresc să ilustreze grafic. Şi dacă aşa stau 
lucrurile, înseamnă că pictorii sunt artişti unici, dotaţi 
cu un înalt simţ de înţelegere şi de redare a realităţii. 
Aceste lucru ni-l dovedeşte din plin pictoriţa Anca 
Bulgaru, ale cărei tablouri spun câte o poveste, 
„enunţă” lapidar o poezie, „vorbesc” despre o 
autentică trăire şi simţire poetică. Unele tablouri 
poartă titluri ce-ţi sugerează localizarea temporală a 
unui haiku în formă liberă (o descriere de 
circumstanţă) precum: „Feeria zorilor alba ştri” , „La 
răscrucea timpului” ,  „Lini ştea unui r ăsărit” ,
„Povara culorilor” , „Tăcere nins ă în apus” ,
„Verdele de -acasă” , „ Roman ţa rozelor ude” .  
 Născută la Iaşi şi absolventă a Şcolii de Artă
din acelaşi oraş (la clasa prof. pictor Ioan Ginju şi 
prof. pictor Ghiţă Leonard), Anca Bulgaru a avut 
privilegiul de a se naşte într-o urbe cu o susţinută 
activitate artistică şi de a participa la numeroase 
expoziţii colective, care au şi consacrat-o în mediul 
cultural ieşean şi i-au adus şi multe premii. 
„Crescută”, având ca model operele unor mari pictori 
precum: Grigorescu, Baba, Lautrec sau Dali, 
Constable sau Renoir, Hatmanu de la Iaşi sau 
celebrii pictori ruşi, Anca Bulgaru are onestitatea de 
a recunoaşte şi opera unor valoroşi pictori 
contemporani, dintre care amintim de: Eduard 
Sandu, Doru Deliu, David Croitoru, Gheorghe Barbu, 
Ciprian Stratulat, Andrei Brănişteanu, Dorin Lehaci.  
 

 

Întrebată despre stilul artistic în care şi-ar putea 
încadra pictura, Anca Bulgaru a răspuns: „În general 
îmi place să cred că sunt realistă şi în viaţă şi în 
lucrările mele şi tocmai de aceea nu-mi fac iluzii că
pot reprezenta prin tablourile mele un stil anume. Ca 
orice îndrăgostit de culoare, iubesc impresionismul 
numai că visele sunt mai greu de pus in 
culoare....Încerc să redau în pânzele mele, cu 
modestele mele puteri, ”frumosul” care mă
fascinează şi pe lângă care se trece adesea cu pas 
prea grăbit. Cred că este de datoria mea să slujesc 
acest vis alături de cei care au aceleaşi preocupări,  

(continuare în pag. 9)

 
Gheorghe A. STROIA 

 
ANCA  BULGARU – Îngemănarea sclipirilor divine ale 

unui destin, pus în slujba artei 
 

„Un pictor este ca un dirijor de orchestră: 
trebuie să coordoneze armonia ei, astfel încât 
nici un instrument să nu facă discordanţă”.  

Anca Bulgaru
 
 Am primit veşti, de la transatlanticul nostru 
prieten - omul de litere şi de artă - Cristian Petru Bălan 
(Chicago), prin care mi se prezentau câteva dintre 
tablourile unui artist, până atunci necunoscut mie. Am 
rămas surprins şi supărat, în acelaşi timp. Nu mi-am 
putut explica de ce nu am luat contact mai devreme cu 
aceste lucruri. De ce nu am observat multe din 
lucrurile care contează cu adevărat? Şi deşi sună a 
retorică, trebuie să admitem că aceste lucruri ni se 
întâmplă frecvent. Avem o ţară, „presărată” cu destine 
geniale, cu oameni al căror suflet abundă de talent, 
dar despre care nici măcar nu avem îndrăzneala de a 
cerceta. Există în proximitatea noastră adevăraţi 
„monştri sacri” care de multe decade străbat calea 
plină de sacrificii a scrisului, a artelor frumoase, încăr-
caţi de vibraţii onirice şi construind cărămidă cu cără-
midă panteonul valorilor acestui neam binecuvântat de 
Dumnezeu. Trăim într-o mare ignoranţă, frământaţi 
poate prea mult de grijile cotidiene, care ne-au 
transformat în sclavii materiei, uitându-ne condiţia de 
oameni („animale ” zice-se dotate cu inteligenţă sau 
purtătoare ale unui spirit pătrunzător).  
 

 
 

M-am apropiat cu teamă de lucrările acelea şi 
abia atunci am observat în câte culori pot fi pictate 
simţirile unui suflet. Abia atunci am realizat că trebuie 
să (re)cunoşti, trebuie să simţi, trebuie să-ţi găseşti 
timpul necesar de a te (re)întâlni cu propria persoană, 
încercând să-i (re)descoperi pe cei din jurul tău. O 
astfel de teribilă experienţă trăiesc din prima clipă când 
am privit un tablou ce poartă semnătura Ancăi 
Bulgaru. Deşi nu o cunosc personal pe distinsa 
pictoriţă, am început să mă apropii cu o oarecare 
timiditate de „sufletul” artistei, revelat cu o deosebită 
generozitate prin picturile sale. M-am declarat din 
prima clipă un admirator al domniei-sale, recunoscând 
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(urmare din pag. 8) 
 
indiferent că o fac ca amatori sau ca profesionişti 
consacraţi” (Tablouri de Vis). Ca omagiu adus 
oraşului său natal, pictoriţa expune permanent la 
„Galeriile Top Art” din Iaşi, acolo unde uneori este 
„colecţionată”, alteori „cumpărată”. 

Ce este impresionant în cariera de peste 
patruzeci de ani a artistei, prezenţa acelui fior aproape 
liric, profund românesc, care face din pictoriţa Anca 
Bulgaru, o veşnic îndrăgostită de plaiurile româneşti, 
de flora lor unică, de peisajele lor – pe care, se pare 
că s-a născut VEŞNICIA. Foarte multe dintre 
tablourile domniei-sale poartă nume de localităţi, 
ţinuturi, aşezări româneşti, încercând parcă să 
imortalizeze frumuseţea aceea simplă, dar rarisimă a 
meleagurilor mioritice: „Boboteaz ă la Tihu ţa” , 
„Cătun la munte” , „Vacan ţă la Moeciu” , „Var ă în 
Bucovina” , „Spre M ăgura iarna”, „Apus de soare 
la Fundata” , „Plai de dor” , „Septembrie în 
apuseni”, „Vara la M ălini , „Priveli şte spre Valea 
Seacă” , „Undeva în Bucovina”, „Urcu ş la 
Bîrnova” , „În p ădurea Şorogarilor” , „Bucovina, 
Plai de Dor”, „În soarele de Maramu”. Legată 
indisolubil pe pământul acestei binecuvântate ţări, 
pictoriţa încarcă de culoare, locurile pe care le redă în 
peisajele sale. Astfel, redă în tonuri calde şi vii, în 
culorile unor imperiale apusuri, frumuseţi fără de 
asemănare, desprinse din sufletul său generos şi 
nobil. Peisajele Ancăi Bulgaru poartă rareori doza 
aceea de neobişnuit, de fantastic. Ele sunt pe cât de 
reale, pe atât de somptuoase. Cu o atenţie 
desăvârşită la detaliu, pictoriţa exprimă „Triste ţi de 
toamn ă aurie” , declarându-se profund îndrăgostită 
de două momente astrale magice: toamna şi apusul. 
Astfel, foarte multe dintre picturile sale, executate în 
cea mai mare parte în ulei pe pânz ă, poartă numele 
de apus: „T ăcere nins ă în apus” ,”Miraj de sear ă” ,
„Amurg Violet” , „Apus pe mare” , „Apu s nins”, 
„Apus înflorit” , „Apus imperial” (1,2) , „Apus cu 
maci” , „Apus”(1,2) .     
 V-aţi întrebat adesea: de ce Anca Bulgaru nu 
pictează figuri, portrete, oameni? Am încercat să 
găsesc măcar o infimă explicaţie a acestui fapt, 
observându-i tablourile. Poate pentru că (este doar un 
modest punct de vedere) în fiecare tablou al său, 
Anca îşi pictează de fapt sufletul, îşi pictează de fapt 
culorile multiple ale stărilor pe care le trăieşte. Astfel, 
ca extensii ale propriilor reverberaţii, artista îşi dăru-
ieşte bucuria de a picta prin:  culorile metamorfice ale 
frunzelor toamnei, bogăţia cromatică a florilor de 
câmp, în fâneţele proaspăt cosite, în licărirea apelor 
din pădurea inundată, în anotimpurile ce se perindă 
cu ciclicitate şi nonşalanţă. Artista mai pictează flori. 
Flori, neasemuit de frumoase! Le simţi culoarea şi 
contemplându-le frumuseţea, parcă le percepi şi 
aroma. Personal, am iubit dintotdeauna florile. Le-am 
privit mereu cu ochii unui copil neastâmpărat, care le 
„amesteca” aroma (acum inconfundabilă) cu 
varietatea coloristică. Observând şi trecând prin filtrul 
„raţiunii” florile pictate de draga noastră Anca, am 
realizat că o simplă floare, înseamnă mult mai mult 
decât atât. Florile, pentru pictoriţă, sunt altceva. Cred 
 

 
că „reprezentarea” unei flori îi dă un sentiment de 
nostalgie, pe care cu greu se hotărăşte să-l pună pe 
pânză, un sentiment care uneori, nu este deloc 
confortabil. Pentru Anca Bulgaru, o floare înseamnă 
un act de curaj, un demers finalizat prin aşternerea 
bucăţilor de suflet în armoniile unice ale corolelor 
florale. Ca o magnifică dovadă a unei autentice simţiri 
româneşti, pictoriţa ieşeană redă, pe pânza sa, 
culorile vii ale florilor plaiurilor natale. Astfel sunt 
ilustrate: „Imortele” (Nemuritoarele), „Floarea 
Soarelui”, „Maci imperiali”(1,2…) , „Bujori” ,
„Crizantem ă” , „Anemone” , „Flori de câmp” ,
„Trandafiri ro şii” , „Dumitri ţe în vas de lut” ,
„Margarete albe” , „Albe flori de prim ăvară”.   
 

 
 

Pentru pictoriţă, sursele de inspiraţie sunt 
variate. Inspiraţia poate veni de oriunde, sau de unde 
te aştepţi mai puţin. De multe ori arta înseamnă 
surprinderea unei idei, a unei teme iar apoi lucrul la 
acea tema depăşeşte barierele inspiraţiei şi se 
converteşte în chin. Un chin, prin care artista renaşte 
de fiecare dată, în pete de culoare, atinse de aripile 
divine ale creaţiei. Acolo, la intersectarea chinului cu 
inspiraţia, se naşte lumea, se naşte lumina, străluce 
speranţa sacră a Muzei. Ce m-au surprins la lucrările 
pictoriţei Anca Bulgaru au fost: culorile, gama 
cromatică vie, cu tonuri calde, utilizate cu 
generozitate de fiecare dată, creând iubitorului de 
artă acel unic melanj de linişte, confort şi meditaţie. 
Privind undeva dincolo de reprezentarea artistică, vei 
găsi o întreagă lume, care vibrează şi care îţi este 
dăruită doar ţie. Cu o rară generozitate, Anca Bulgaru 
dăruieşte tuturor, câte ceva. Are pentru fiecare: o 
floare, o primăvară, un soare de vară, un amurg de 
toamnă sau un bulgăre de nea, un copac cu ramurile 
îngemănate ca într-o îmbrăţişare, toate acestea 
dovedindu-ne că pe tărâmul artei pot sta faţă în faţă 
“Doar doi” : cel care dăruieşte (artistul) şi cel care 
primeşte (iubitorul de artă). Nu ai cum să nu fii în 
tagma admiratorilor artei Ancăi Bulgaru, ţinând cont 
că poartă în ea crâmpeie din veşnicia noastră, din 
veşnicia României – în genere. Aş îndrăzni să-l citez 
pe Henri Focilllon care, spunea despre marele nostru 
Grigorescu: "Nicolae Grigorescu este român cu tot 
sufletul şi în toată opera sa... Prietenia cu artiştii
francezi nu a reuşit să-l smulgă meditaţiei româneşti,  
 

(continuare în pag. 53)
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LA PIOGGIA DEL MONSONE    
 
Sulle tue grezze mani 
il lavoro dei campi, 
il tintinnìo verbale, 
le vesti mandarine. 
Sei schiava del riso,padrona di niente, 
pelle imperlata di sudore. 
Non odi monaci in contemplazione 
né sai di Mao,della rivoluzione. 
Ad est un grido,ad ovest un dio, 
tu,fra i due,la vera regina, 
diva del sole a bassa quota. 
Nei tuoi tratti virginei 
il senso della vita. 
A chi 
brevi luci modellate da mano divina? 
A chi 
fianchi gentili,delizia di movenze? 
A chi 
piccole mani e il nome dal dolce significato? 
Un cenno del tuo capo, 
la forza del tuo sguardo, 
la pioggia del monsone... 
  
 
LA CAGNA DEL FIORAIO    
 
Neppur è festa per la cagna 
che pascola il suo dì 
all'ombra d'un altar remoto 
tra città e campagna... 
gente la sovrasta  
al passo elegante, 
mela a metà gettata 
nell'odorar fragrante. 
Assorta nel divenir 
d'apatico retaggio, 
niuno la cinge  
al sole di maggio. 
Lo sguardo vagante  
da tremula stilla 
muove alla Gara 
d'acuta sibilla. 
La mola vorace  
un cerchio che stringe, 
ramingo quel sole 
che rossa la tinge. 

 
 
         Luca CIPOLLA  
 

- Italia - 

 
        

Luca Cipolla are 34 de ani şi 
locuieşte la Milano. Scrie versuri din 
adolescenţă şi timp de şase ani a 
studiat limba română. A mai publicat 
în revista “Climate Literare” din 
Târgovişte (nr. 32, iunie-iulie 2010) 
şi în revista Boema (nr. 10/2010). 
 

 
 

 
PLOAIA MUSONULUI    
 
Pe mâinile tale tăbăcite 
munca câmpului, 
clinchetul verbal, 
hainele mandarine. 
Eşti sclava orezului, patroana nimicului, 
piele îmbrobonită de sudoare. 
Nu auzi călugări în contemplaţie 
nu ştii de Mao, nici de revoluţie. 
La est un strigăt, la vest un Dumnezeu, 
tu, între cei doi, adevărata regină, 
diva soarelui la cotă joasă. 
În trăsăturile tale virginale 
sensul vieţii. 
Cui 
scurte lumini modelate din mâna divină? 
Cui 
solduri gingaşe, deliciul mişcărilor? 
Cui 
mâini mici şi numele din dulce semnificat? 
Un semn al capului tău, 
forţa privirii tale, 
ploaia musonului... 

 
 
CATEA FLORARULUI    
 
Nici e petrecere pentru căţea 
care paşte ziua ei 
la umbra unui altar depărtat 
între oraş şi ţară... 
oameni se ridică pe ea 
la pasul elegant, 
măr pe jumătate aruncat 
într-un miros fragrant. 
Absorbită întru devenirea 
unei moşteniri apatice, 
nimeni nu o cuprinde 
la soarele din mai. 
Privirea rătăcitoare 
de picătura tremurătoare 
se mută la Gară 
cât agera Sibila. 
Moara vorace 
un cerc ce zoreşte, 
pribeag acel soare 
care în roşu o vopseşte. 
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ARTIOLA    
 

Lasă rochia aceea 
care noaptea te reclamă, 
alinată, o vibraţie a frunzelor 
ce vocea ta cheamă... 
discretă ca un pas, 
într-o urmă diafană, 
desprinzi zborul, un vultur 
ce ţara lui tânjeşte. 

 
10/10/09 
 

Oarbă, 
obosită din profil valea, 
olteanca clipelor afundate ca vis trecător, 
surdul pulsaţiei mele... 
aş vrea să pot muri, 
cu mândria fluturilor de noapte să mă arăt ţie de la 
înălţime, precum stafia ce te duce acolo 
unde noaptea nu-i niciodată rătăcind fără ţară şi fără 
timp... 
Iarna să nu te ciocnească geloasei sale singurătăţi 
şi seminţele luminii să te facă vie. 
Oarbă, 
obosită din profil valea, 
un bărbat o priveşte 
din lacrimile lui amare. 

  
De la Ipoteşti la Cesano    
 

Caleaşca valea tăia şi poetul 
din icoană pe pat vorbea, 
îndepărtând timpul şi limba cu degetele 
privea; 
o cortină care ascundea valea şi poetul 
din icoană pe pat vorbea; 
din lac femeia aia nu venea, 
printre trestii nu apărea 
şi pe-afară lentă nea pare ceaţa, 
limbi cu degete privind; 
candidă în afara unui elev mic 
neaua din fulgi privirea atrăgea 
şi îi juca mai departe 
mamei pe mână. 

 
*** 
Cerul răbdător 
să te surprindă 
goală în starea ta veşnică, 
viscere care răspund la minune, 
diafană 
acum eşti; 
plană în cel mai intens zbor 
atât de a te numi născută... 
fata de pe mine goală, 
nu femeie 
ci înger, 
acolo unde pământul a plâns 
te aştept. 

 � 

 
ARTIOLA    
 

Lascia quella veste  
che la notte ti reclama,  
quieta,un vibrar di foglie  
che la tua voce chiama...  
silente come un passo, 
nell'impronta diafana, 
spicchi il volo,un'aquila  
che la sua terra brama.  
  
10/10/09    
 

Cieca, 
stanca dal profilo la valle, 
oltena d’istanti sommersi come fugace sogno, 
sorda al mio battito… 
vorrei poter morire,  
con orgoglio di falena mostrarmiti dall’alto, 
come spettro che ti guida là 
dove la notte non è mai vagare senza terra e 
senza tempo… 
L’inverno non t’investa della sua gelosa solitudine
e semi di luce ti rendano viva.  
Cieca, 
stanca dal profilo la valle, 
un uomo la guarda 
dalle sue lacrime amare. 
 
Da Ipotesti a Cesano     
 

Il calesse la valle tagliava e il poeta  
dall'icona sul letto parlava, 
scostante il tempo e lancette come dita 
rimirava; 
un sipario che la valle celava e il poeta  
dall'icona sul letto parlava; 
dal lago quella donna non veniva, 
di tra le canne non spuntava, 
e fuori lenta neve è foschia, 
lancette come dita a rimirare; 
candida fuori di un piccolo allievo 
la neve a fiocchi lo sguardo attirava, 
e giocare lontano  
alla madre per mano. 
  
*** 
Il cielo paziente 
ti sorprenda  
nuda nel tuo stato perenne, 
viscere che rispondono all'incanto, 
leggera  
ora sei; 
librati nel volo più intenso 
tanto da chiamarti nata... 
innanzi a me nuda, 
non donna 
ma angelo, 
là dove terra ha pianto 
ti aspetto. 
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Petre Rău 

 

CAIETUL ANIMATORULUI 
 

După ce termini de citit un volum de poezie, 
poate obişnuieşti să mai contempli încă un timp asupra 
conţinutului său, să răsufli uşurat ca după un efort care 
a meritat, sau poate dimpotrivă, dar până la urmă tot 
ajungi să îl înapoiezi celui de la care l-ai împrumutat, să 
îl aşezi la loc în bibliotecă, sau să îl pui alături pe masa 
de lucru pentru simplul motiv că simţi nevoia să scrii 
ceva despre el şi trebuie să-l mai consulţi. 

După ce am lecturat fiecare carte de poezie a 
lui Virgil Costiuc - şi mărturisesc că am repetat de patru 
ori povestea asta până acum - mi s-a întâmplat de 
fiecare dată să simt nevoia de a scrie câte ceva despre 
carte.  
 Virgil Costiuc scoate cam o carte de poezie pe 
an. E mult? E puţin? Mie mi se pare tocmai potrivit, 
pentru că el, poetul, are o vârstă respectabilă (anul 
acesta, pe 4 Martie, a atins onorabila cifră de 60 de
ani), debutul său a fost mult întârziat şi acum se 
grăbeşte să recupereze din timpul pierdut sau poate şi-
a găsit un ritm perfect de a se exprima ideal în poezie. 

După primele trei volume de versuri -
“Sanatoriul de pe mal”, 2008 şi ”Tăcerea semnelor”, 
2009, ambele apărute la editura PrincepsEdit din Iaşi, 
apoi “Cazemate cu ochi”, editura Antares, Galaţi, 2010 
- iată că acum, la început de 2011, ne-o aduce pe cea 
de-a patra sa carte: ”Caietul animatorului”, editura 
Brumar din Timişoara. 

Se obişnuieşte să se spună că, în general, 
critica direcţionează sau corijează creaţia unui autor. 
Scriitoarea Nora Iuga însă spunea la un moment dat 
că: "Pentru mine, cel puţin, critica literară actuală nu 
are autoritate...". La rândul meu aş putea întreba şi eu, 
retoric, ce anume mai are autoritate azi, în plină 
dominaţie a libertăţii? 

Virgil Costiuc, o mărturiseşte azi, şi-a însuşit cu 
bărbăţie o parte din notele critice cuprinse în cronica 
mea la prima sa carte. Şi asta, în pofida faptului 
aproape incontestabil că, chiar din debut, Virgil Costiuc 
se anunţa ca un viitor poet viguros, lucru dovedit de 
altfel la următoarele sale cărţi. 

La fel ca în volumele anterioare, poetul ni se 
prezintă şi în acest ultim volum de versuri precum o 
furtună care se dezlănţuie după o mai lungă sau mai 
scurtă perioadă de aşteptare cu sufletul la gură. Însă de 
data aceasta îl recunoaştem mult mai uşor, pentru că 
ne-am obişnuit deja cu “apucăturile” sale şi nu mai e 
nevoie să ni le dezvăluie nimeni. 

Cu dezinvoltură, manifestă în continuare o 
inocentă şi pe mai departe riscantă tonalitate confesivă, 
versurile sale tinzând să alunge ciudăţeniile unor 
nevroze care ascund sincope şi frustrări mai vechi sau 
mai noi. Dar nu mai fuge de aceste spaime călare pe 
un cal oarecare, ci pe “fratele cailor dornici de libertate” 
(Delincvent, p.7). 
 Aşa cum ne-a obişnuit deja, în volum apar
imagini din lumea arabă, pe care poetul le-a cunoscut 
şi despre care a păstrat amintiri vii şi trăiri spirituale 
unice. Iată câteva dintre poemele din acest ciclu, care 
 

 
se adaugă să reîntregească binecuvântarea peisa-
jelor exotice, dar şi tema războiului care nu pare că 
are şanse să înceteze vreodată: Santinela, Foto-
grame, Plafonul spaţiului de jos, O puşcă fără recul. 

Aproape toate poeziile lui Virgil Costiuc sunt 
imagini de kinoramă. Mai pregnant însă întâlnim 
această senzaţie în poeme precum: Mesaj, 
Fotograme, În dreptul vagonului se oprise o biserică, 
Bolivarul, Canalizarea, Motiv pentru despărţire, 
Semn, Călătorie neterminată ş.a. Dar imagini 
terifiante, tot de kinoramă, întâlnim şi în multe alte 
versuri care dezvăluie ipostaze absconse: “pământul 
pe care-l arunc peste umăr / mi-l azvârle cineva în 
groapă - peste mine” (Cum bate un copil din palme, 
p.24). 
 Poezia se derulează precum imaginile 
captivante ale unui film căruia îi acorzi încordat toată 
atenţia şi mai doreşti să se facă şi linişte în jur. Multe 
dintre poeme sunt construite pe motivul asemănării 
vieţii cu filmul. Motivul “lumea ca film” nu are 
legătură cu arhivehiculatul motiv “lumea ca teatru”, 
pentru că în teatru nu apar clişee, flash-uri, dinamică 
continuă ş.a.m.d. Lumea din film nu e o lume 
spectacol, simulată la cheie şi inadaptată, ci una 
care, deşi virtuală, aparţine palpabilului dinamic, 
real, cu o curgere continuă şi descătuşată de 
sonorităţi imediate. Diferenţa dintre teatru şi film nu 
este dată numai de ceea ce sugerează azi live-ul şi 
playback-ul. Nici filmul şi nici poezia nu se joacă pe 
viu. Viaţa văzută la teatru e viaţa reală, o poţi vedea 
şi percepe şi la tine acasă. Pe când cea din film e 
precum poezia: înregistrată pentru a fi redată, mai 
târziu sau oricând, oricui, o poveste virtuală, în care 
cel mai adesea ne recunoaştem. Iată cum ochiul 
poetului face descoperiri sinistre şi îşi apropie 
veşnicia prin imagini efemere şi intuiţii fragile: 
“singură biserica aştepta în gară / naveta cu sfinţi 
lovindu-şi palmele de clopote mici / locuri goale 
lângă icoane / pe cer urme de copită / umbre 
călărind caii de fum” (În dreptul vagonului se oprise 
o biserică, p.25). 

Poezia lui Virgil Costiuc rămâne în conti-
nuare o poezie a memoriei, cu amintiri care scrije-
lează adânc vibraţia fiinţei umane:  
 

(continuare în pag. 13)
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“sunetul lovea perpendicular strada / lăsând o gaură 
prin care se scurgea ploaia” (Amintiri voalate, p.9). Eul 
poetic priveşte cu oarecare detaşare şi apreciază de la 
distanţă clişeele de viaţă care i se perindă prin faţa 
ochilor, surprinzându-le deformate sub greutatea 
momentelor întârziate ale reflectării: “pe rizurile vieţii 
alerga acul unui pin / în planul rotirii” (Unui pelerin, 
p.20). 

Vocea poetică articulează un univers liric 
practic, în care experienţa de viaţă este împinsă la vârf, 
pe linia întâi a frontului pe care se dau bătăliile 
sufletului: “de la minus spre plus - câte drumuri 
nebune” (Exerciţiu, p.15), sau ale angoaselor vechi sau 
noi: “lama a sclipit/ oh acelaşi declic/ şi soneria 
instinctului de conservare” (Santinela, p.18). 

Precum pasărea ucisă din greşeală cu praştia, 
din poemul “Cântec şoptit” al lui Zaharia Stancu, eroul 
liric din “Cuplu în rotaţii” (p.37) îşi tratează puşca la 
umbra inconştienţei, cu blândeţe şi pudică tandreţe. Îi 
dădea în fiecare zi bună dimineaţa, o curăţa cu 
dragoste şi o ţinea în puf, mângâind-o şi alintând-o ca 
pe o păpuşă. Şi, cel mai important, la limita maximă a 
ignoranţei, “o învăţa să tacă”. 
 Poetului îi place să flirteze cu sărăcia. În versul 
său se întrevede condiţia unui poet sărac din punct de 
vedere material. Eroul liric iubeşte caracteristica de 
obiectivitate dintr-o binecunoscută ironie romantică 
întâlnită la personajul Dionis al lui Eminescu, în care 
acesta se raportează la situaţia în care se află  (“Bani 
n-am mai văzut de-un secol, vin n-am mai băut de-o 
lună”), având grijă să ajungă deseori într-o atmosferă 
de boemie. Cu ajutorul imaginaţiei el se detaşează de 
lumea înconjurătoare, o observă şi încearcă să o 
judece, oarecum cu ironie. Este ca un fel de evadare 
din realitate, dar nu prin visare, aşa cum ar face-o 
oricine, pentru că Virgil Costiuc ocoleşte cu obstinaţie 
motivul romantic. Lucrurile nu sunt unice, ele se văd 
multiplicate în diverse forme, toate inspirate de 
realitatea înconjurătoare. Desigur, prin vis şi-ar fi putut 
crea viaţa aşa cum şi-ar fi dorit-o. Însă Virgil Costiuc 
nu-şi permite să viseze, pentru că este permanent 
cucerit şi încătuşat de fruste realităţi. 

Eroul liric se complace în situaţii mai mult decât 
umile, ba chiar le şi provoacă uneori. Cu toate astea, îl 
vedem şi detaşat, într-atât încât să poată privi cu destul 
sarcasm lumea înconjurătoare, chiar personificându-i 
lucrurile şi acordându-le atribute umane în funcţie de 
modul în care acestea se mişcă. Tabloul în care se 
întâmplă contemplarea pe geografia tavanului plin de 
gândaci reuşeşte să ne apropie din nou de sărmanul 
Dionis. A sta cu ochii pe pereţi e un bun prilej de 
meditaţie: “în camera mea au loc şi se întâmplă / mari 
descoperiri geografice” (Călătorie neterminată, p.70). 
Dar, spre deosebire de Dionis, eroul lui Virgil Costiuc, 
care visează şi el scârbit de viaţa pe care o duce, nu 
aşteaptă somnul ca alinare sau ca uitare. Meditaţia se 
încheie nu lipsită de speranţă, fără însă a contrapune 
vreo îmbunătăţire a condiţiei de poet, bogat din punct 
de vedere spiritual, dar mult prea sărac în viaţa de zi cu 
zi: “acum văd privind la tavan / cum varul se exfoliază 
pe mari porţiuni / igrasia se întinde plină de mucegai / 
camera devine întunecoasă / peste un timp am să intru 

 

 
în furtună / într-o altă realitate / mai degrabă plec să 
cumpăr / de la magazinul din colţ / o găleată cu var 
şi un trafalete / salvez ce se mai poate salva / 
văruindu-le” (p.71). 

Aşadar, concluzia finală nu este deloc una 
amară (“poezie-sărăcie”), căci bogăţia de spirit este 
la eroul liric al lui Costiuc un semn al recunoştinţei 
sale existenţiale. Poetul ştie bine că adevărata 
sărăcie este sărăcia spirituală. Dacă din sărăcia 
materială mai există scăpare, din cea spirituală nu 
te scapă nimic: “cum stau cu faţa către cer / 
întocmai ca înţelepţii care dezleagă statornicii ale / 
efemerului / văd un copil care bate din palme / şi-n 
aerul comprimat / naşte un flutur” (Cum bate un 
copil din palme, p.24). 

Versurile lui Virgil Costiuc nu au accente 
romantice, deşi nu lipsesc teme şi motive de 
această factură precum singurătatea, meditaţia 
nocturnă, visul şi reveria, pasiunile, rostul poetului şi 
al poeziei într-o lume ostilă. Sintagmele sunt robuste 
şi adeseori grave, nelăsând spaţiu suficient 
ludicului. De altfel, oximoroanele sunt ocolite 
aproape cu ostentaţie, deşi nu lipsesc combinaţiile 
curajoase de concepte într-o aparentă 
incompatibilitate.  

O joacă de copil cu lumea şi cu obiectele 
create de om sau natură (“O sfârlează din lemn şi o 
dorinţă nebună”) demonstrează că, în fond, 
neputinţa umană este cea care ne îndreaptă paşii 
spre ludic şi reverie, din dorinţa arzătoare de a ţine 
lumea în palmă măcar pentru o clipă. Tot un fel de 
joc dorit întâlnim şi în poemul Animatorul (p.74): 
“bastoanele au fost retezate / de la înălţimea 
copilăriei / rezemate de calorifere / învăluite în 
perdele dantelate”. 
 Dragostea este din nou la Virgil Costiuc un 
sentiment vremelnic, lipsit de ornamente, rupt 
aproape brutal de prosferisire: “şi pe întuneric în 
aşternut / îmbrăţişarea femeii e întotdeauna / o altă 
femeie” (Fluviu, p.39). Eroul liric se ascunde în sine 
şi se lasă greu dezvelit de lumină: “nu-mi amintesc / 
să fi deschis cuiva / să-mi populeze intimitatea” 
(Motiv pentru despărtire, p,59). De aceea, el vede 
omul şi lumea prin prisma propriilor experienţe 
umane: “poartă o haină universală / mersul îi este 
legănat / de vaporean debarcat” (La stânga şi la 
dreapta, p.40), rătăcind adesea fără vreun scop 
definit, altul în afară de cel dedicat supravieţuirii: 
“rătăcim şi nimeni nu ne mai lămureşte / corabia 
aceasta e un galoş / în cârligul unei undiţe / 
aceasta-i o corabie - îl îmbărbătam / iar noi plutim 
ca nişte duhuri / tu eşti cârmaciul liniei drepte / iar 
eu veghea la catarg / păsările se zbat în dreptul 
fantelor de orgă / bat clape de coleoptere / în 
biserici îngerii sunt gradaţi / cu polen” (Tot înainte, 
p.42). 
 În sanatoriu (temă abundentă din primul şi 
al doilea volum) “medicamentul se lua cu linguriţa / 
direct din soare” (Cerşetorii, p.46). De altfel, tema 
beneficului astru a mai fost uzitată de poet în versuri 
pline de candoare,  în care adevăratul soare este  
 

(continuare în pag. 14)
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perceput într-o definiţie limpede, desprinsă din teluric
(“soarele / un mic sfânt / în care batem cuie / ori de câte 
ori / nu găsim drumul” - Poem, p.78, din volumul 
“Sanatoriul de pe mal”). 
 Spaţiul îngust şi frustrant al sanatoriului se 
metamorfozează acum într-un curatoriu de sine stătător, 
fără constrângeri de tot felul, ci numai cu atenţionări şi 
invitaţii binevoitoare: “să ne legăm batistele la gură / s-
au întors veceurile invers / fantasticul se scurge prin 
canale / toate merg slobode” (Numărătoare, p.47). Viaţa 
este trăită cu adevărat doar în măsura în care sunt 
acceptate o serie de compromisuri, indiferent dacă 
acestea presupun voluptăţi dureroase sau bucurii 
pedepsitoare. 

Poemele din ciclul “Spital” sunt şi ele 
metamorfice, deşi ni se înfăţişează din nou ca o anexă 
a mizeriei umane: Cerşetorii, Canalizarea, Foaia de 
temperatură la patul unui bolnav. De data asta însă ele 
nu mai reprezintă o obsesie, iar delirul aproape că 
dispare sau lâncezeşte. Suferinţa este pusă alături de 
sensibilitatea umană şi dă glas speranţei şi libertăţii 
neiluzorii: “şi mama a fost o femeie frumoasă / dacă a 
avut putere să mă ducă în braţe / pe malul mării - de la 
un sanatoriu la altul / să calc cu piciorul bolnav” (Despre 
mama şi poeţi, p.67). 

Când în sfârşit se gândeşte să edifice ceva, 
eroul liric se trezeşte împiedicat chiar de mulţimea 
desprinsă din haos, de mizerii şi vicisitudini laolaltă, 
devenind imposibilă  întrezărirea unei soluţii salvatoare: 
“n-am nici un proiect pentru acest loc viran / unde câinii 
vagabonzi îşi fac culcuşul / hârjonindu-se printre 
gunoaie / scaieţii sunt împodobiţi / ca nişte brazi cu 
tampoane de vată / vântul aici se odihneşte / norii stau 
crăcănaţi şi scuipă printre dinţi / mă trezesc cu o foaie 
de hârtie / luminată de geamul şters cu ziare” 
(Construcţie, p.38). 

Mai întâlnim în poezia lui Virgil Costiuc locuri 
familiare frumos zugrăvite şi fresce ale memoriei: 
Radiografii întârziate, Mişcare continuă, dar şi imagini 
apocaliptice precum cele din poemele: Amintiri voalate, 
Santinela, Ascultând sunete, Tot înainte. 

Poet sensibil, talentat, spontan, vizual prin 
excelenţă, Virgil Costiuc poetizează peisajul urban în 
cadenţe muzicale variate (“oraşul doarme / cu luminile 
unei naufragiate corăbii” - Fluviu, p.39), sublimând 
imaginea, singurătatea şi timpul. Timpul, de pildă, 
capătă accente grave, poetul prezentându-ni-l ca şi cum 
ne-ar aluneca permanent din mâini: “dimineaţa începea 
să alerge / ciocnindu-se de tampoanele altor dimineţi / 
lung şir de vagoane urări de rămas bun / cel aşteptat 
era o scrisoare / cu mâna lipită de expeditor” (În dreptul 
vagonului se oprise o biserică, p.26). Însă, în principal, 
avem de-a face cu meditaţii asupra vieţii, poeziei şi 
menirii, dar mai ales asupra condiţiei poetului. 

Oraşul provincial nu mai este somnolent, ci de-a 
dreptul mort. Însă, înainte de a muri de tot, a apucat să-
şi devoreze chiriaşii: “sunt şomerul acestei fabrici de 
fum / suflet împachetat / sub un pom de crăciun” 
(Oraşul adormit în fum, p.61). Nici edificiile veşniciei nu 
se simt mai bine: “biserica e un furnal / sfinţii intră pe 
sus cu minereu / c a r b o x i h e m o g l o b i n a / 
acesta-i sângele meu dulceag” (p.61).  
 

 

Răzvrătirea însă nu mai reprezintă o soluţie, 
dar soluţia în sine, deşi mai timid, este acceptată: 
“gata cu de-a buşilea / altcineva trebuie să 
vorbească / nu mă interesează ce-a spus 
învăţătorul” (Un nebun, p.53). 
 Uneori ai putea vedea în poetica lui Virgil 
Costiuc o lume într-o degradare continuă, perversă 
şi antiliberală, murdară, discontinuă şi venetică. 
Poetul în sine este constrâns, vădit încătuşat, poate 
fi văzut adesea într-o izolare voită, perpetuă, în 
ipostaze de izolare a eului liric, precum într-un cavou 
de plumb a la Bacovia. Încărcat cu  metafore grele, 
cel mai adesea fonetice, chiar şi un singur poem 
poate transmite starea de spirit asociată cu 
aşteptarea într-un cavou, el însuşi, ca întreg, 
devenind metaforă. Şi asta fără să fie vorba despre 
o suferinţă existenţială pe care poetul să o 
echivaleze cu dispariţia bruscă a emoţiilor, cu 
pustiirea bizară a lumii, într-o aşteptare distructivă, 
într-o singurătate terifiantă creată prin intuirea 
apăsătoare a neantului. Ci, pur şi simplu, prin faptul 
că Virgil Costiuc nu-şi populează deloc singurătatea, 
ba chiar o ispiteşte, ca şi cum i s-ar potrivi ca o 
mănuşă. Pentru că toate celelalte personaje din 
afara lui sunt rupte din el. Şi pentru că acestea, deşi 
îi sunt proprii, nu au nimic în comun cu sărăcia şi 
suferinţele lui, ci sunt doar prefăcătorii, iluzii ce se 
petrec precum înfăptuite de mâna unui magician 
versat. Singurătatea nu o găsim intercalată cu 
ajutorul sensibilităţii şi imaginaţiei, dar îi este permis 
să-şi ridice tentaculele la infinit: “fiind singur nu în-
semna că era un învins” (Radiografii întârziate, p.5). 

Compoziţional, poeziile respectă aproape 
identic forma şi dimensiunile geometrice din 
volumele anterioare. Titlurile sugerează aproape de 
fiecare dată conţinutul, sunt bine alese, formând ele 
însele un flux lectural captivant. Deşi pe alocuri 
întâlnim şi tema socială, poezia lui Virgil Costiuc nu 
îndeplineşte un rol social. 

Continui să cred că, la Virgil Costiuc, poezia 
se naşte nu din meditaţie ca însuşire, ci din talent, 
care îi aduce din neant inspiraţia poetică. Poezia sa 
nu este o comunicare a incomunicabilului şi nici o 
revelare a misterului. Poetul în sine este un artizan 
al cuvintelor combinatorizante, fericit combinate, fără 
reguli semantice nedelicat impuse. De altfel, simpla 
cunoaştere a regulilor nu mai este suficientă pentru 
poezia de azi, aşa precum într-o meserie oarecare. 

Parodiind titlul volumului, pot spune că Virgil 
Costiuc a încercat să ne prezinte o poezie animată, 
de bună calitate. Şi a reuşit. De la un volum la altul, 
perfecţionarea vocii lirice a fost, cel mai probabil, 
grija sa permanentă. Acum el ne oferă un univers 
artistic plăcut, cu multe note originale, în care 
sensibilitatea se împreună cu vocaţia artistică. 

Cu fiecare poem nou poetul se redescoperă. 
De aici, probabil, şi entuziasmul său creativ. El şi-a 
conturat un stil pe care şi l-a întărit indubitabil cu 
mijloace artistice de mare sensibilitate. Rămân însă 
convins că mai are multe să ne ofere.  

� 
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Paul SÂN-PETRU       
 

MEDALION 
 

Cumpăna 
 

De faţă doar cu cerul 
putea-vor fi albastre 
freaticele ape 
din preajma tălpii noastre 
 

Pământu-i tot mai umed 
(c-am început fântână) 
cu fiece zvâcnire 
de-nfierbântată mână... 
 

Curând se va deschide 
un ochi senin de apă 
şi-n el, un chip al nostru 
abia de-o să încapă; 

 

Apoi schimba-vom locul 
cu-n pui sfios de astru 
ce traversează tulbur 
adâncul ochi albastru 
 
Geneză 
 

Poate c-a fost la-nceput numai sarea 
Stâncoasă – întinsă trei părţi din pământ - 
Şi apele sus, cu adâncul spre stele, 
Sălbatice, curb speriate de vânt; 
 

Apoi - subţiatice bure, treptat 
Trecând fericite în visele sării, 
Până-ncepură-a transpare luceferii, 
Serbând într-o noapte naşterea mării 
 
Rondelul serii cu ploaie 
 

Ploua din sălcii, sau din lac ploua 
Cu boabe smălţuite în lumină 
Mă rătăcisem în privirea ta 
Cu mult popas şi-ntoarcere puţină. 
 

Ţi-am rotunjit o boltă din manta 
Ca să ne fie seara tot senină 
Ploua din sălcii, sau din lac ploua 
Cu boabe smălţuite de lumină. 
 

Apropierea din sfieli muşca 
Şi-ţi destrăma veşmântul de străină. 
De ce privirea-i dureros de grea 
De câte ori se-aprinde o lumină? 
 

Din sălcii, sau din lac ploua, ploua... 

(continuare în pag. 16)

               Melania CUC 
 

Metafora, esenţă a creaţiei 
 

Într-o dezvrăjbire scriitoricească de cea mai  
elevată factură, cu un simţ al dimensiunilor filosofice 
dublat de raţiunea jurnalistului care lasă urme pipăibile, 
dinspre contemporaneitate pentru viitorime, Al. Forin 
Ţene  aduce în prim planul editorial al începutului de an 
2011, o carte cu valenţe ce ţin de cosmosul umanismului. 

Portrete ale creaţiei impersonale, dar şi accente 
care vin şi developează elegant obârşia autorului, ba, 
chiar şi destinul  operelor vizate, sunt  fixate în galeria de 
istorie literară cu vocaţie indubitabilă. Impresiile de critică 
literară sunt aprofundate cu raţiune, translatate într-un 
sistem al valorilor intrisec şi care în paginile cărţii de faţă, 
devin  documente dublate de metaforă. 

Poemul, în sensul de esenţă a ideii de creaţie, -
sintagma  pe care  Al. Florin Ţene o exersează în carte, 
este una ce ţine de instrucţia intelectuală indubitabilă a 
autorului. Curajos şi frumos în demersul său literar, 
Al.Florin Ţene leagă stările de dinaintea marelui diluviu-
creativ de momentul în care Arta ca noţiune are locul ei, 
major, în circuitul ideilor care devin Cărţi. Travaliul 
scriitorului aproape că dispare în tumultul nuanţelor, în 
aria de propagare a Ideii de unicitate. Generos, dar şi 
incisiv, dulce-amar în cuvântul rostit, autorul străbate 
lungul şir al cărţilor pe care le-a citit, a scris despre ele 
focalizând repere care, de cele mai multe ori, scapă 
cititorului de rând. Obişnuit cu exerciţiul de „evaluare” a 
unui text, Al. Florin Ţene lasă impresia unei uşurinţe de 
exprimare în cadrul temelor pe care le abordează, dar, 
dincolo de frumuseţea poematică de care da dovadă în 
exprimare, el demonstrează, cu o bază de date filologice 
că este printre puţinii umanişti din zilele noastre care are 
idei personale, care ştie să facă fuziunea între ceea ce se 
vede, se aude şi se scrie în ultima vreme. 

„Metafore care ţin de mână ideile să nu rătăceas-
că” (titlu cam stufos, dar care nuanţează patima perenă a 
poetului Al. Florin Ţene) aduce într-o singură uniune tipic 
editorială, diversitatea ideilor pentru care, în subsidiar, se 
duc adevărate bătălii de gen, contemporane. Cartea de 
faţă este o mostră de eleganţă a discursului despre Artă, 
-arta ca prag a desăvârşirii operei umanităţii, a acelui timp 
prin care se treieră creatorii,- făcătorii de  metafore. Fără 
hiatusuri în lucrătura textului pe care îl desăvârşeşte, Al. 
Florin Ţene reuşeşte  splendida „ţesătură” care dă 
paginile cărţii, impune prin seriozitatea cu care se implică 
în tot ceea ce face. Avem în faţă încă una din cărţile 
bune , care vor rămâne în rafturile biliotecilor ca o dovadă 
a spiritului umanităţii, la general, şi pe care scriitorul a 
reuşit să-l împodobească cu încă o fărâmă de filosofie, cu 
o jerbă de idei îndrăzneţe şi care îi aparţin în întregime. 

� 
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22   Am cam terminat de vorbit cu lumea, 
Cu mine mai am doar puţin 
Restul, veşnicia cu Tine 
 
23  Hristos este înainte de Hristos 
Şi nimic nu este înainte de Hristos 
 
24  A plouat Doamne 
şi eu am dormit? 
altfel, ce să fie  
cu norii aceştia goi 
de Ploaie Târzie? 
 

 483  Nodul gordian al Edenului 
 era Pomul Cunoştinţei: 
 legicul şi fărădelegicul. 
 Iată, vine şi liberul arbitru 
 imatur-feminin 
 Nodul gordian explodează 
 şi-n urmă – cea dintâi Hiroşimă. 
 
 501  Dacă mi-am lăsat păcatul între păcate 
 şi inima mi-am dus-o înainte la cruce 
 acolo cad în genunchii, din care 
 negreşit nu voi mai putea cădea. 
 
 523  Secunda 
 e cuvântul tehnic al duratei 
 exterioare nouă; 
 dar clipa – o umanizare a ei. 
 
 526  Cerul peste adâncul pământului – 
 cosmică alcătuire de peşteră vie; 
 Harul întinde stalactită de sus, 
 Golgota, stalagmită înalţă, se ating, 
 iată singurul stâlp, jumătate cer, tot pe atâta pământ 
 prin care şi unul şi altul tot una sunt. 
 
 584  Ales mai pe la urmă dac-am fost 
 alege-mă în fiecare zi; 
 criteriile-s multe, eu – puţin, 

doar Tu, izvor de unică speranţă-n 
 virtutea nepereche de-a iubit. 
 
 639  Regnurilor le-ai implantat 
 atâtea secrete ale supravieţuirii; 
 omului însă i-ai scos în cale,  

(doar s-o ridice), cheia mântuirii. 
 
662  Infinitul culcat pe eternitate 
a găsit că este de o seamă cu ea 
bucură-te veşnicie de viaţă 
şi tu viaţă de veşnicie, pentru 
cât timp şi loc de expansiune 
ne-a pregătit Dumnezeu 
 
807  Şi după atâta ispită 
Încep să ne înmugurească 
Sacre reflexe de apărare 
Şi asta-nseamnă sfântă supravieţuire. 

(continuare în pag. 17)
 

(urmare din pag. 15) 
 

Mările 
 

Cum cade clipa-n aripa ei ruptă 
Pe fundul vremii, drepte lunecări, 
Durata ce se naşte întreruptă 
E vas communicant cu alte mări 
 
De taină şi de-ntoarcere uitată, 
(Putem vorbi de ele încă-aici) 
Şi-un colţ de inimă nescufundată, 
Le va-nşela cu-aceste rânduri mici. 
 
 
Un eu şi o inimă 
 

În timp ce eu refuz din fire 
preasufocante artificii 
şi-n cuadraturi de unghiuri drepte 
cresc anotimpuri de capricii, 
 

ea trage spre un inflamabil 
parfum hipnotizat de vânt 
să se-ncălzească doar la focul 
cu amintiri de pe pământ 

 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 

 
 

Irişi 
 

Strâmtori de irişi mai răzbesc spre gânduri, 
În rest, ţi-e trupul numai ascunziş; 
Un om, demult, descoperea pământuri, 
Eu – vântur marea ochilor deschişi. 
 

Spontan e-ales ce trece prin privire 
Şi ce-i ales va fi-ndelung păstrat – 
Au ochii două capete-n uimire 
Iar celui dinăuntru-i este dat 
 

Să te repete-n el ca nişte ape 
În imn de gesturi, până când te laşi 
Pierdută-ntr-o privire de aproape 
Străluminând prin anii mei rămaşi. 
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(urmare din pag. 16) 
 
 1364  Vai de capul meu, Doamne, 
 dacă şi acum tot Tu 
 trebuie să mă fereşti de ispite... 
 Totuşi, fă-o şi vom fi mai siguri Unul de celălalt 
 
 
 1373  Hai, Petre, spune câte pietre 
 erau aici la temelie 
 când începeau creştinii să fie 
 şi se zidea cu piatră vie 
 
 
 1374  Şi eu care-ncercam nemurirea 
 pe seama vorbelor în formă de Eu 
 când ea m-aştepta pe drumul Cuvântului 
 bătătorit de răbdarea lui Dumnezeu 
 
 
 1393  Cu câte o clipă, cu câte un pas, 
 Înşine surprinşi tot trecându-ne... 
 Tu, pe lângă noi dinspre 
 Imposibilul început 
 Nici cu o clipă, nici cu un pas, 
 Neîntrecându-te, Netrecătorule! 
 
  
 1402  Planeta, pe trei sferturi acvală, 
 Aerul cu păsări, cele mai aproape de îngeri 
 Şi zborul şoptit cu iuţeală 
 Sau cântecul leoarcă de pace... 
 Apoi uscatul pe trei sferturi ateu 
 În libertatea lui de a pierde 
 Şirul de urme ale lui Dumnezeu 
 Ce-i pe care abia de-i mai putem număra 
 La intrândul ieşirii confuze, pentru care, 
 Când le rostesc numele, simt o durere 
 Cumplită pe buze 
 
 
 1404  Ce mare favoare că sunt 
 Că şi în gând pot vorbi cu-n cuvânt 
 La fel de mare în cer cum 
 La fel pe pământ! 
 
 
 1442  Nu uneori, ci adesea, spiritualul 
 E sută la sută metaforă: 
 Dacă ajungi la înălţimea ei 
 Acolo e toată lumina propusă 
 
 
 1445  Nu suficient de vârstnic, nu suficient de bolnav 
 Ca să dau mai iute de un capăt abrupt: 
 E cum e mai rău, Doamne, când nu prea mai văd 
 Ce mai pot face pe aici. Aş umbla într-ascuns 
 Cu Tine, ca numai Tu să-mi ştii trecerea paşnică 
 Şi-mpăcată de un vremelnic bun rămas. 
 
 

(selecţie din volumele “Alchimia muzelor”, “Jumătate alb, jumătate 
negru”, “Carul cu biruinţă”) 

� 

 
Antoaneta DOBREANU 

 
Interviu cu poetul Paul SÂN-PETRU 

 
La împlinirea onorabilei vârste de 75 de ani 

 
Antoaneta Dobreanu : Pentru cititorii revistei 

Boema, vă rugăm să rezumaţi biografia dvs., cu mo-
mentele ei pe care le consideraţi semnificative. 

Paul Sân-Petru : Depinde dacă epoca ne-a 
oferit un semnificant "forte" care să schimbe lumea, 
sau fiinţa lucidă şi sensibilă la schimbări. Eu cred că 
am fost ca un ac de busolă, care nu înţelege, dar se 
mişcă la orice schimbare de direcţie. M-am născut la 
Galaţi. Oricum, lumina zilei am văzut-o mai întâi pe 
faţa mamei, în timp ce eram bine conectat la sursa de 
lapte la care am fost, se pare, foarte sensibil... Pe la 
cinci ani însă ştiu că aveam o mandolină şi am 
început să imit un trompetist român care obişnuia să
dea deşteptarea la unitatea militară de peste drum. 
Tot pe atunci, urechea mea se ciulea când treceau 
cântând îmbietor coloane ale armatei germane. De 
aceea mama, vrând să mă dea în clasa întâia la o 
şcoală selectă, m-a înscris la Şcoala Germană, pe 
strada Gării, din Galaţi. Însă după numai două săptă-
mâni i-am spus mamei că eu nu mai merg la şcoală. 
"Eşti nebun, cum să nu mai mergi?...". “Păi nu înţeleg 
nimic...", i-am răspuns simplu, şi ea nu a fost în stare 
să înţeleagă! În clasă eram doar cinci români, restul, 
fireşte, copii ai ofiţerilor aliaţi. M-au îmblânzit 
cântecele de copii ale acestora (pe care şi azi le mai 
cânt la muzicuţă), dar am rămas în şcoală pentru că 
se spunea că germana era o limbă de viitor. Şi totuşi, 
în certificatul de absolvire a clasei întâia (pe care 
încă-l mai păstrez), am doar calificative de "gut”, “ser 
gut” şi “ausgezeiten”, echivalente cu: “bine”, “foarte 
bine” şi “excepţional”. 
 

 
 

Apoi, în marele august din ‘44 au venit aliaţii 
“cei buni”... şi am trecut în clasa a doua la Şcoala de 
băieţi nr. 12, unde elevii veneau desculţi, chiar dacă 
duşumeaua era dată cu bradolină (un produs petro-
lier, n.r.). Înjurau de toţi sfinţii, se băteau, chiar  
 

(continuare în pag. 18)
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P.S.P.: După absolvirea Universităţii “Carol 

Davila” din Bucureşti am fost repartizat în regiunea
Bacău, raionul Tg.Neamţ. Am ales comuna Poiana 
Teiului, pe malul Bistriţei, la coada lacului Bicaz. După 
un stagiu de peste 3 ani m-am transferat în judeţul 
Prahova, la un cabinet al Uzinei Mecanice din 
Plopeni, am stat acolo încă 4 ani, apoi la fabrica de 
becuri “Steaua” din Fieni, Dâmboviţa, iar din 1976, 
timp de zece ani, am lucrat la Combinatul Siderurgic 
din Galaţi (azi ArcelorMitall Steel, n.r.), de unde, din 
motive de criză alimentară de epocă, după 20 de ani, 
m-am întors la Poiana Teiului, unde am crescut, în 6 
ani, 14 capre, 18 oi, multe păsări de curte, gâşte şi 
raţe, ca să mai anim puţin luciul lacului Bicaz. La 
sfârşitul anului 1993 am plecat la Târgovişte. M-am 
transferat apoi lângă Moreni, la un cămin-spital de 
copii cu handicap sever (peste 180) unde, în cei 6 ani 
am ocupat şi funcţia de director. De acolo am ieşit la 
pensie, dar din motive familiale, odată restabilit în 
Galaţi, a trebuit să mă reîncadrez în reţea încă vreo 
cinci ani, medic prin comunele din judeţ: Oancea, 
Vlădeşti, Măstăcani, Cudalbi. Sunt divorţat, locuiesc 
în continuare cu chirie plătind 500 lei lunar dintr-o 
pensie de 1260 lei, dar sunt mândru că din 2006 sunt 
Cetăţean de Onoare al Municipiului, diplomă conferită 
de Primăria oraşului meu natal!... 
 

 
Muzica, un alt hobby al poetului 

 
A.D.: Cum v-aţi implicat ca scriitor în viaţa 

culturală, înainte de revoluţie şi după? 
P.S.P.: M-am implicat chiar din anii de liceu în 

activitatea celui mai longeviv cenaclu, care scotea 
periodic în câte o culegere “Pagini dunărene” toată 
recolta aspiranţilor la glorie, sau la graţiile partidului. 
Am debutat în ziarul “Viaţa Nouă”, al cărui responsabil 
cultural era pe atunci acum nonagenarul senior 
Valeriu Gorunescu. Scrisesem la 17 ani un "Sonet 
aviatic", cu vers mobilizator, de înscriere a tinerilor la 
şcoala de paraşutism pe care abia o absolvisem. Ca 
student în Bucureşti am frecventat faimosul cenaclu al 
Casei Studenţilor, pe care îl conducea pe atunci 
studenta Gabriela Melinescu. Acolo am asimilat, am 
legat prietenii durabile sau efemere. După ce se 
lectura manuscrisul şi se pronunţa “verdictul", 
traversam împreună Piaţa Operei şi mergeam la o  

 

(continuare în pag. 19)
 

(urmare din pag. 17) 
 

programau "acţiuni", dar se şi încasa generos la 
palmă. La alegerile "libere" din 47, tot ascultând 
vocile familiei şi Vocea Americii, m-am apucat să pun 
şi eu umărul la nereuşita partidului de import. Purtam, 
ca toţi băieţii, un briceguţ pentru dezghiocat nuci. 
Atunci l-am pus la treabă: pe unde vedeam pereţii 
mai proaspăt văruiţi, acolo scrijelam, cu ochii în patru, 
un ochi mare al ţărăniştilor şi fugeam iute, mai ales 
de frica gospodinelor... După clasa a patra, am dat 
admitere în clasa întâia la liceul “Vasile Alecsandri”. 
Acolo l-am întâlnit pe Coca Lepădatu, fiul profesorului 
de matematică, vizitat adesea de unii cu ochi albaştri. 
Prin recreaţii, în loc de fotbal, noi doi discutam 
politică. Ni se alătura şi un altul, Filip Stoica. Nici mai 
mult, nici mai puţin, noi trei puneam la cale 
răsturnarea guvernului comunist! Vorbeam retraşi şi 
azi şi mâine şi poimâne, până le-am zis într-o zi: "Păi 
bine, măi, şi cât mai vorbim aşa? Hai s-o facem 
odată!...". “Bine, băieţi, uite, eu am o bunică în 
Ardeal, la Beiuş. Mergem acolo, strângem armată, o 
instruim bine şi pornim peste munţi încoace. Vom 
intra triumfal în Galaţi pe nişte cai albi...”. “O să scrie 
istoria despre noi, măi, Cioriciule!...”. “Bine, ne 
întâlnim la ora 4 la Palatul Navigaţiei”. Ne-am întâlnit, 
dar nu prea ştiam pe unde-i Beiuşul acela... şi dintr-
odată Coca tresare: “Băieţi, uite-l pe tata!...”. Şi 
fiecare a zbughit-o care încotro. Profesorul mai 
pregătea şi el nişte elevi la matematică. Şi uite-aşa 
am ratat noi istoria, unde ar mai fi fost ceva loc, şi 
tare mult a mai fost până în ‘89! Nici măcar pe rege 
nu ni l-am putut salva, deşi purtasem chipul lui în 
piept improvizat dintr-o bancnotă bine împăturită şi 
încadrată de bentiţe tricolore... 
 

A.D.: De unde şi până unde pseudonimul 
dvs. literar, Paul Sân-Petru? 

P.S.P.: Pseudonimul meu? Aproape că nu-i 
pseudo, pentru că de fapt era numele de fată al 
bunicii materne, Aglaia Sânpetru, neam de răzeşi din 
Bereştii Covurluiului. Am făcut o vizită tristă anul 
trecut pe la cimitirul acela al bunicii mele unde am 
condus spre cele veşnice o nepoată de-a mamei. 
Cred că sunt acolo cel puţin 80 de cruci cu acest 
nume. De fapt, până la debutul editorial am semnat în 
presa literară cu numele de medic, Cioriciu, dar după 
ce redactorul meu de carte, distinsul Mircea Ciobanu, 
mi-a spus că  referatul lui şi cel extern, al lui Geo 
Dumitrescu, mi-au fost favorabile, mi-a propus să-mi 
aleg repede un pseudonim, că nu-mi scoate cartea cu 
numele meu adevărat. I-am spus că o să mă 
gândesc... "Ce să te mai gândeşti, că mâine pleacă 
volumul la Direcţia Presei! Spune numele unui 
pacient de-al tău, ceva, o rudă... Cum îl chema pe 
bunicul din partea tatei?" Păi,... Mătură..". “Ei, Mătură! 
Dar pe bunica?”. "Pe bunica maternă... Aglaia 
Sânpetru”. “Da, colosal! “Ăsta îţi va fi numele literar!". 
Apoi directorul editurii, Vasile Nicolescu, a adăugat 
cratima unde o găsim şi azi... 
 

A.D.: În afara scrisului pe care îl practicaţi de 
mult, în viaţa de toate zilele aţi fost medic. Cum 
credeţi că v-aţi exercitat această profesie? 
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(urmare din pag. 18) 
 

bere unde sporovăiam, tot literaratură, dar şi intrigi şi 
cancanuri. Constant se aflau printre noi: Adrian 
Păunescu, Constanţa Buzea, Virgil Mazilescu, Iulian
Neacşu, Olimpiu Vladimirov, George Anania, Mihai 
Elin, Ion Crânguleanu şi alţii, poate pe nedrept 
nenumiţi aici. Am debutat pe plan naţional în “Viaţa 
Studenţească”, revistă care-l avea pe atunci ca 
redactor şef pe Marin Sorescu. La scurtă vreme m-a 
luat în obiectiv şi Florin Mugur, acordându-mi un 
spaţiu generos în revista Amfiteatru, la rubrica 
“Constelaţia Lyrei”, pentru un substanţial ciclu de 
poezie şi un comentariu elogios. În cei şase ani de 
studenţie am publicat în toate revistele din capitală şi 
în bună parte din cele din provincie. În zilele când nu 
aveam cursuri sau laboratoare mergeam pe la 
Universitate să-l ascult pe George Călinescu. Pe 
scaun şedea Al. Piru, căruia marele profesor i se 
adresa des ca pentru încuviinţare: "Nu-i aşa, 
Pirule?". Mai mergeam şi pe la facultatea de 
Filozofie, la cursul de "Psihologia personalităţii" al lui 
Paul Popescu Neveanu. La Căminul de la Podul 
Izvor aveam cu mine vioara, de obicei exersam în 
baie ca să nu deranjez, deşi tot mai auzeam de pe 
câte undeva vreun protest: “Iar ai început, măi, 
Paganini?” Atunci urcam la etajul 6, treceam prin pod 
şi urcam pe acoperiş. Odată m-a auzit cântând 
doctorul Nichifor, m-a lăsat să termin şi m-a abordat: 
“Domnule student, nu vreţi să veniţi la orchestra 
medicilor? Dăm concerte reuşite şi în ţară, şi uneori 
şi pe afară”. Cum era să refuz o aşa ofertă?! 
Câteodată se mai lăsa şi cu ceva bănuţi... 
 

 
Premiul literar pentru volumul “Alchimia muzelor”  

 
A.D.: Ce personalităţi de seamă v-au fost 

alături pe parcursul vieţii? Cu alte cuvinte, cui 
trebuie să mulţumiţi? 

P.S.P.: În primul rând, tatăl meu, care nu 
mi-a citit lucrările, ci mi-a recitat versuri din: O. 
Goga, P. Cerna, G.Coşbuc şi, desigur, din 
Eminescu. Cu o lună înainte de a-l pierde, cu glasul 
aproape stins mi-a recitat pentru ultima oară Doina 
pe care o iubea nespus. La maturitate m-au 
influenţat poate, Ilarie Voronca, Lucian Blaga, 
George Bacovia, Voiculescu, G. Lorca şi mulţi alţii... 
 
 

A.D.:  În care momente anume v-aţi simţit 
cel mai inspirat? 

P.S.P.: Momentele de inspiraţie? Anotimpul 
fierbinte al juvenilităţii, cel de transfer al afectului de 
la mamă la iubită, dacă e să-l pomenim aici şi pe S. 
Freud. Apoi, contemplaţia filozofică, esculapică, 
chiar, căci cam totul vine prin contemplaţie, adică a 
te minuna de toate şi de tot şi a-ţi pune întrebări de 
genul cum de e aşa şi nu altfel. 
 

A.D.: Ce credeţi despre creaţia literară ro-
mânească de astăzi? 

P.S.P.: A-ţi da cu părerea despre creaţia 
literară de azi e ca şi cum ai vorbi despre inflaţie, nu 
cea actuală, ci despre cea din anii postbelici. Doar 
că atunci cauzele erau obiective, iar ale literaturii, în 
mare parte, subiective. Mă voi servi de o ilustraţie. 
Cândva, eu, generos, am lansat o carte într-o 
locaţie publică şi am refuzat să-mi vând cărţile, 
preferând să-i invit pe cei prezenţi să ia câte una 
după buna plăcere. Mă credeţi, nu a rămas niciuna 
pe masă! Ba am şi auzit zicându-se: "Dar ce, dacă 
tot e degeaba, de ce să nu iau?“. Aşa şi cu cartea 
de azi. Desigur, excepţiile întăresc şi regula 
apariţilor inflaţioniste. De ce să nu scrie şi un neica-
nimeni, dacă unul sau altul se dau mari scriitori?!... 
Editorul, pe de altă parte, intervine şi el: "De ce ăla 
cu editura lui să aibă aşa câştig, că am aflat eu cam 
cum se face... Duci cartea, se face că o citeşte 
cineva, ceva pe la început, ceva pe la trei sferturi, 
în timp ce întreabă cam în ce tiraj ai vrea, cam ce 
dimensiuni şi cam pe când ai dori-o, eventual mai 
plăteşti pe cineva să-ţi tragă şi o prefaţă 
ditirambică, timp în care, curajul acumulat îi 
deschide apetitul pentru un alt manuscris cu record 
de viteză. Nu termină unii bine liceul, nici la vremea 
când ar fi fost potrivit şi nici peste un lung răgaz, 
găsind cu cale că inepţiile merită să fie cunoscute şi 
peste fruntariile ţării. Aşa se face că nicio notă 
aparte, nicio nuanţă nu dă distincţie între unul şi 
ceilalţi. O aceeaşi poezie poate fi scrisă de către 
oricare altul. Nici vorbă de gramatică, teoria 
literaturii, ştiinţa versificaţiei clasice şi postclasice 
De altfel, aspiră cu toţii la un carnet cu scoarţe cât 
mai tari care să reziste la fluturat şi lesne manevrat 
în faţa muritorilor de rând, creduli sau flegmatici. 
Dar lăsând impostorii la o parte, că despre ei 
vorbeam, sunt totuşi de lăudat minoritarii care au 
dat şi mai produc încă literatură de calitate. Nu dau  
 

(continuare în pag. 20)
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P.S.P.: Un regret semnificativ... Nu am, dar 

aş spune că, de dragul înţelepciunii întârziate, aş 
lua-o de la început, fără stagii de sergent sau 
plutonier... 

 
A.D.: Ce gândeşte un scriitor la 75 de ani? 
P.S.P.: Ce bine că, măcar acum, sau de 

ceva ani buni încoace, am început să gândesc 
intuitiv, asociativ, analitic, spiritual!... 
 

 
Poetul Paul Sân-Petru, la prima lui poezie 

 
A.D.: Care din perioadele importante din 

viaţă v-au marcat cel mai mult anii în sens pozitiv? 
P.S.P.: Acum gândesc că, ce bine e că 

gândesc recuperator! Măcar acum!... 
 

A.D.: Cum vedeţi vârsta senectuţii - ca om 
şi ca scriitor - de ieri şi de azi? 

P.S.P.: Vârsta senectuţii o văd exact cum o 
prevedeam. Îmi cad fisele mai uşor ca la bingo -
pentru că au acum de unde - uneori din abundenţă, 
creând blocaje vremelnice, ca apoi să curgă ca la 
baraje, prin deversoare de supraplin. O vârstă a 
senectuţii, de calm şi semiîmplinire, întru bine-
meritată şi binecuvântată aşteptare şi provizorie 
odihnă!... 
 

A.D.: Ce le transmiteţi cititorilor revistei 
Boema, acum, la acest moment aniversar? 

P.S.P.: O aceeaşi atitudine şi vârs-
tă "invidiabilă" şi productivă. Asta le-o doresc! 

� 
 

 
 

desen de Elena-Liliana Fluture 

(urmare din pag. 19) 
 
nume, cum nici pentru ceilalţi nu am dat. M-aţi 
întrebat mai devreme şi de când sunt membru al 
Uniunii Scriitorilor. Prin anii ‘78 aveam trei cărţi de 
poezie publicate. Prietenul şi bonomul Ion Chiric m-
a surprins într-o zi cu următoarea invitaţie: “Hai, măi, 
Paule, că tu ai acum trei cărţi, am şi eu două, să 
mergem împreună la Iaşi şi să depunem dosarul să 
intrăm în uniune, să nu se mai laude I. T. că el e 
singurul membru al USR din Galaţi. Chiar aşa am şi 
făcut. Pe 13-14 octombrie 1978, la Iaşi, preşedintele 
de atunci George Macovescu ne-a înmânat 
carnetele. Nu m-aş hazarda să laud la modul absolut 
calitatea literaturii pre-revoluţionare, pentru că atunci 
impostura se realiza prin maculatura de partid şi, în 
ciuda acesteia, în paralel, ca o meritată sfidare, 
apăreau opere literare importante ce ne mai încântă 
şi azi. Îmi amintesc o scenă penibilă: cam la un an 
după ce devenisem membru al USR, am mers la 
secretariat, la doamna Vâlcu - soţia regretatului actor 
– care m-a întâmpinat cu o întrebare: “Domnule Sân-
Petru, aţi adus cumva materialul acela?”. Nu 
terminase însă vorba, când colegul P. B. de alături 
tresare: “Aaa, bine că aţi adus aminte! Poftim, 
doamnă!", şi i-a înmânat un material. „Şi 
dumneavoastră, domnule Sân-Petru?". "Păi, eu nu, 
doamnă!". “De ce, domnule Paul?". Jenat şi iritat i-
am zis: "Pentru că nu m-a inspirat, doamnă!". "Da? 
Bine, înţeleg că nu aţi avut timp, desigur...”. 
Primisem cu câtva timp în urmă o adresă prin care 
mi se solicitase să scriu câteva poezii sau poate o 
proză pentru o carte omagială închinată familiei 
Ceauşescu... De altfel, personal nu aveam deloc 
nevoie de afirmare pe o asemenea cale... Am făcut 
zeci de ani apostolat prin patru judeţe, de scris o 
făceam pe apucate în nopţile de gardă sau după ce 
ieşeam din tură, timp în care alţii se plasaseră pe la 
câte o revistă, după revoluţie şi-au tras şi câte o 
publicaţie, publicându-se reciproc, aura de bolnav 
palid a imposturii a prosperat în voie, netulburată, 
aşa încât într-o sublunatică pădure nu mai găseşti 
vreo prăjină cu care să le ajungi pe la nas. Dar ce 
deasă va fi însă sita posterităţii!... 

 
A.D.:  Aţi scris o mulţime de cărţi. Spuneţi-

ne, care dintre ele vă este cea mai dragă şi care 
credeţi că este cea mai îndrăgită de cititori? 

P.S.P.: Cea mai dragă carte? Cea pe care o 
voi lansa pe 17 martie la “Salonul Literar” al 
Bibliotecii V.A.Urechia, pentru că aceasta e încăpă-
toare şi are toate cele peste 20 de cărţi ale mele, 
desigur selectiv... 
 

A.D.:  De fapt, care ar fi mesajul cărţilor 
dvs.? 

P.S.P.: Mesajul? Atât cărţile mele de 
poezie, cât şi cele două volume de proză scurtă sau 
de muzică, nu sunt artă pentru artă, nici artă cu 
tendinţă, aşa încât, excluzând extremele, avem de-a 
face cu Artă, fără "adaos comercial"... 
 

A.D.: Vă amintiţi de vreun regret semnifica-
tiv? 
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      Valeriu VALEGVI 
 

EROS ŞI THANATOS 
 

 În procesul firesc pentru cultura naţionalã de 
reevaluare a valorilor se înscrie şi amplul studiu 
monografic-critic al lui Petru Ursache - EROS & 
THANATOS la Cezar Ivãnescu (Editura Contem-
poranul, Bucureşti, 2010, 251 pag). 
 Lucrarea este structuratã polifonic în şase 
capitole, unele consonând cu altele precum zilele 
unei sãptãmâni. Vine un timp al reconsiderãrilor şi 
analizelor atente dupã dispariţia fizicã a poetului, un 
timp în care adoraţia (sincerã sau trucatã) şi ura 
(împinsã din spate de invidie) se manifestã într-o 
deplinã armonie. 
 Demersul autorului acestui studiu este acela 
de a ne convinge (a câta oarã?) cã poezia lui Cezar 
Ivãnescu nu este una de pus în raft, ci o poezie de 
recitit, în care sunetul propriu – „sunetul nou” – reţine 
pe cititorul interesat. 
 Totodatã, paradigma operã-om, atât de mini-
malizatã de unii dar şi atât de supralicitatã de alţii, 
preocupã în mod special pe autorul lucrãrii, iar 
argumentele sale pro-om în edificarea unei opere 
poetice de referinţã sunt mai mult decât pertinente. 
 Nu în ultimul rând, Petru Ursache dovedeşte 
cu mãsurã marea sa admiraţie criticã faţã de Don 
Cezar Ivãnescu. 
 Studiul critic porneşte de la ideea cã orice 
rãutate în receptarea unei opere poate sfârşi în faţa 
evidenţei: valoarea poeziei semnate (şi Don Cezar 
este acel poet care desface prin valoarea discursului 
sãu toate zãgazurile…). 

*        * 
* 

 Primele douã capitole („În loc de curriculum 
vitae”, „Sub zodia proletcultului) prefigureazã şi 
justificã demersul aventuros al liricii cezarivãnes-
ciene. Reţinem câteva din ideile  tratate. 
 Martor şi trãitor totodatã al fenomenului de 
transformare a poeziei în purã ideologie în anii 50 din 
secolul trecut, poetul recunoaşte deschis cã a 
semnat, nesilit de nimeni, o astfel de poezie, dar din 
dorinţa sincerã de a da cu tifla tuturor profitorilor 
acestui gen de literaturã. 
 Schimbarea la faţã a poetului, în sensul 
revenirii şi instalãrii sale definitive într-un fãgaş 
inconfundabil, s-a întâmplat între debutul publicistic 
(1960) cu douã texte comuniste şi debutul editorial cu 
volumul ROD (1968). Revenirea s-a fãcut în mod 
firesc, deşi într-o mare încordare a eului creator,  
 

 
lucru petrecut de altfel şi cu alţi congeneri de ai sãi 
(ex. Nichita Stãnescu). Poetul şi-a pregãtit cu 
acribie debutul editorial, cartea sa fiind imediat 
premiatã la Festivalul Naţional de Poezie „Mihai 
Eminescu” – Iaşi (6-11 octombrie 1968). 

*        * 
* 

 Clouul studiului - bolta de referinţã - este 
susţinut de urmãtoarele trei capitole („Dezgheţ / 
Îngheţ”, „Ritmica formelor”, „Împãrãţia Baaadului”) 
în care Petru Ursache obţine adevãrate izbânzi in 
interpretarea criticã a poeziei lui Don Cezar. 
 Analizele pe text surprind intimitatea dure-
roasã a poetului precum şi ceva din tainele labora-
torului de creaţie. 
 Autorul studiului ajunge la convingerea cã 
„Cezar Ivãnescu (ne) împãrtãşeşte lecţia eroicã a 
rezistenţei prin poezie, prin poezia devenitã suferin-
ţã şi scriere; sau suferinţã transpusã în puterea 
creatoare” (pag.72). 
 Talentul de excepţie, relevat prin debutul cu 
ROD, nu l-a ferit pe poet de pericolele unei expuneri 
în faţa unei societãţi în plinã agonie, situaţie alimen-
tatã şi de comportamentul sãu mai puţin ortodox. 
Era un rãzvrãtit, iar poeziile sale nu ţineau cont de 
canoanele realist-socialiste impuse la Şcoala de 
literaturã de domni precum Paul Georgescu, Savin 
Bratu sau Silvian Iosifescu. 
 „Cezar Ivãnescu este un poet vocalic în 
sensul acusticei mistice. Sunetul pur vine la el 
înaintea cuvântului cu încãrcãturã materialã, este 
vestitor de sens şi de eveniment…” (pag.81), afirmã 
autorul. Sub imperiul acestei evidenţe sondeazã 
înţelesul unor poezii (Lâna de aur; Doina). 
 Don Cezar experimenteazã cu succes o 
ritmicã personalã, începând cu repetiţia de sunete, 
de cuvinte şi terminând cu grupuri de versuri, de 
strofe şi ansambluri compoziţionale. 
 Pornind de la afirmaţia lui B. Croce cã „Sta-
rea de suflet” constituie limita zero a poeziei, autorul 
studiului ajunge la concluzia cã „Poezia, ca 
expresie şi intuiţie purã, este o teorezã, adicã o 
modalitate de afirmare şi de cunoaştere a vieţii 
sufleteşti, care concureazã şi completeazã 
meditaţia filosoficã” (pag.90). 
 Poezia lui Don Cezar se plaseazã în mod 
natural pe aceastã formã a teorezei, ca drept 
dovadã fiind amintitã poezia “Tatãl meu Rusia”. O 
altã caracteristicã a acestei poezii este abundenţa 
textelor de ars poetica, toate concentrate pe per-
soana poetului mitizatã. 
 În totalitatea sa se manifestã o stare de 
rãzboi permanentã între Bine şi Rãu, între Frumos 
şi Urât. 
 Autorul studiului conchide cã poezia astfel 
conceputã este un discurs ce-şi arogã propria-i 
dimensiune, fiind purtãtoarea unui secret de 
compoziţie, indescifrabil dupã o singurã lecturã. 
Acest discurs poetic irumpe dintr-un eu profund, un 
eu deopotrivã ingenios şi fantast ce se supune 
numai unei ordini formale. 
 

(continuare în pag. 22)
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(urmare din pag. 21) 
 

 În faţa unei poezii intitulatã Pietate („! roagã-
te-n genunchi, Marie, / pentru pruncygul tãu Iisus, /
nimeni în oraş nu ştie / de ce-a fost luat şi dus” -
pag.121) cititorul neatent poate sã susţinã cã nimic 
nou nu rãsare ca informaţie şi imagine sensibilã, ba 
dimpotrivã repetiţiile înceţoşeazã forma, expresia. 
 Existã în aceastã înşiruire o structurare 
savantã a compoziţiei, apropiatã de muzicã. Întrucât 
poezia este cantabilã, reverberând îndelung în auzul 
cititorilor, dorinţa de a fi recititã se manifestã din plin. 
De fapt, fecioara Maria se roagã în genunchi pentru
toţi copiii lumii, chiar şi pentru poeţi. 
 Erosul este unul din componentele liricii 
cezarivãnesciene ce întreţine o contextualizare, o 
poziţionare optimã a poetului. În comparaţie cu alţi 
iluştri înaintaşi sau congeneri, la Cezar Ivãnescu 
moartea produce încântare, sub aspect literal, iar 
întâlnirea cu ea înseamnã chiar împlinirea bucuriei.
  
 În Balada lui Mil („! şi-aşa searã de searã, 
unul mai norocos / o sã-ntâlneascã Moartea – acea cu 
râs frumos, / o sã-ntâlneascã Moartea – acea cu râs 
frumos!” – pag.136) fantasma acestui nume însoţeşte 
angelic paşii poetului în Baaad, un ţinut bântuit de 
himere şi întrebãri. Aceastã poezie opereazã din plin 
cu alteritãţi ce permit o sarabandã a sensurilor 
derulate în faţa fiinţei mereu tensionatã. Chemarea 
numelui fantasmatic se justificã prin dorinţa expresã 
de „împreunã-contemplare” a frumuseţii, acea parte a 
existenţei sub chipul accidental al Erosului. 
 Cezar Ivãnescu depune constant un efort de 
recuperare a ambelor dimensiuni ale imaginarului, una 
în sfera lui Eros sub pecetea frumosului şi alta 
subordonatã Thanatosului şi grotescului, ultima 
puternic vitalizatã. 

 
Scriitorul Petru Ursache 

 

 Tehnica citatului este o altã paradigmã 
rezolvatã mãiestru de poet. Predominã extrase din 
Eminescu, Sfintele Evanghelii, precum şi repetate 
trimiteri la mitologiile asiatice şi amerindiene. De 
asemenea abundã citatele folclorice, doina, colindul şi 
descântecul fiind adevãrate ispite pentru un poet atât 
de orgolios. 
 Poetul nu ezitã sã introducã în textele sale 
ample pastişe folclorice; alteori  se întâlnesc blesteme 
sau bocete în compoziţii aflate în afara oralitãţii (ex: „! 
nu mă-mbãt de beuturã / de durerea mea mã-mbãt” -
pag.151). O idee cristologicã îl bântuie: scrierea ca 
suferinţã. Fãrã îndoialã cã astfel se dovedeşte cã 
poezia religioasã şi-a împlântat adânc în el rãdãcinile 

 

(„Tatã al meu, tu, care ai ridicat Turnul Babel… Tatã 
al meu, din sãmânţa ta am crescut…” – Turnul, 
pag.156, 157). Este un trubadur suigeneris al morţii 
neelogiate, precum cântãreţii medievali îl preamãresc 
pe Eros. 
 Este evident cã nu-l preocupã moartea, ci 
jocul diabolic al rolurilor dintre Eros şi Thanatos, 
perfecţiunea la care ajunge trauma acestui joc 
(„Carte, tu n-ai parte / de nici un cuvânt, / umbli, Albã 
Carte, / Cartea mea plângând” – Doina / Carte 
plângând - pag.162). 

*        * 
* 

 Capitolul intitulat „Procesul asasinilor” rea-
duce la suprafaţã spre analizã destinul unor 
personaje din generaţia lui Nicolae Labiş, precum şi al 
altora, care au marcat profund peisajul literaturii 
române, cu referire la cãrţile “Timpul asasinilor” şi 
“Pentru Marin Preda” scrise de Don Cezar, cãrţi de 
publicisticã şi de memorialisticã. 
 Desigur cã aceste cãrţi încomode, prin tonul 
acuzator şi pamfletar, au deranjat o pleiadã de nume 
implicate mai mult sau mai puţin în derularea 
evenimentelor. 

 
Poetul Cezar Ivănescu 

 

 Morţile atât de neaşteptate ale lui Nicolae 
Labiş şi Marin Preda, morţi care au condus la atâtea 
supoziţii şi legende, petrecute la un interval destul de 
mare una faţã de cealaltã (cca 20 de ani) au constituit 
un motiv întemeiat de studiu pentru poet, destule 
texte din opera celor doi motivând viitorul lor sfârşit. 
 În secţiunea finalã a studiului, Petru Ursache 
desãvârşeşte efigia creatorului de excepţie care a fost 
şi va rãmâne, Don Cezar Ivãnescu: „Prezenţa lui Don 
Cezar printre noi nu era „din lumea aceasta”. Nu-şi 
gãsea locul nicãieri, iar dacã încerca sã se aşeze, fie 
şi pentru scurtã duratã, se dovedea repede a fi 
neîndemânatec şi inutil, asemenea albatrosului lui 
Baudelaire. Cãci îl luau în primire persoane cu 
experienţã de duzinã… departe de visãrile şi de 
aventurile lui galante şi trubadureşti”. 
 Lucrarea domnului Petru Ursache impre-
sioneazã prin sinceritate, elocinţa argumentelor pro şi 
contra, precum şi prin rãbdarea de bijutier în recitirea 
unor texte de referinţã din opera lui Don Cezar 
Ivãnescu. 
 La încheierea acestei scurte priviri, reco-
mandãm cu cãldurã lecturarea atentã a cãrţii –
“EROS & THANATOS la Cezar Ivãnescu”. 

� 
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       Tania NICOLESCU 
 

Sosia 
 

Doar zdreanţa aripii de fluture 
între pleoapele luminii sidefii 

şi paşii micului painag 
una cu pulberea-n 

şerpuitoarea urmă a femeii galbene 
cu mărul în dinţi. 

 

Din vechiul cuib de lăstuni 
cade-n gol tăcerea 

castană zgribulită sub iarba cosită 
unde ogarii vântului roată-i dau  

adulmecând nedumeriţi 
pe sub coaja zdrelită 
cruda mireasmă    

   a realei dorinţi. 
 

Şi între degete fugare  
remodelează amurgul 
părelnicele umbre-n  
neschimbatul 
nou chip. 

 

Scrinul 
 

Din rărunchi scârţâind  
sicrinul amintirilor   

burduşit de multicolore clipe 
s-a deschis  

gata-gata  să-mi reverse de-a valma pe podea 
fularul pufos de clipe mohair  

din geroasa dimineaţă  
când m-am trezit zâmbind zărilor  

colorate-ntr-un irezistibil roz 
mătasea ripsată cu 

modelul primelor frunze purtate-n Eden imprimată 
şi-n aşteptarea 

promisei plimbări cu troleul prin oraş 
în nerăbdători pumni şifonată 

catifeaua vişinie cu dantele asortate 
a  începutului de an păşind solemn  

sub bradul sclipitor 
ce-şi risipea mireasma în odaia caldă 

netezimea rece de piele de şopârlă a serii 
de ploaia primei despărţiri udată 

de toate fără să îmi lase timp s-aleg 
deborda 
înghesuindu-le în faţa mea. 

 

Privit de la etaj  
oraşul îşi întindea  

păienjenişul lipicios de străzi murdare 
legănând între rigolele-ngheţate  

  
somnul corăbiilor de hârtie 

solii perimate 
 către destinatarii adormiţi în cuşmele de omăt 

de câini flămânzi şi-nfriguraţi adulmecate 
 

Cât colo  negrele mănuşi îmi aruncam 
şi-n sforile albastrului zmeu  

în nesfârşit zbor 
tot mai sus lunecam 

pe cerul fără de-nceput şi-apus 
ce se-ntindea în faţa mea. 
 
Clarobscur 
 

Seară de week-end 
în acest noiembrie 

cu miros de vară târzie 
vânturat peste clarobscurul străzilor 

cârpit cu umbrele  
îmbătrâniţilor tineri ce 

le-ncearcă la pas anduranţa  
ronţăindu-şi febril tot plictisul 

revărsat valuri 
valuri de coji 

peste urmele lor. 
 

Ce plictiseală – şuieră umbra  
de pe ziduri desprinsă 

şi-ntr-o clipă-n alte forme  de 
întunecimi prelinsă. 

 

Din plasa haloului 
ferindu-se 

luna-şi iţeşte pe jumătate obrazul 
cernând nisipul nopţii-n 

geana dimineţii 
rătăcite printre  dealurile 

năpădite de puzderia meduzelor 
ieşite din mare ca să-şi usuce voalurile aurii 
împrăştiind în jur stropi grei de soare. 
 

Doar iepurele roşu-n grăbită tăcere 
galeriile tainice-şi sapă şi-afundat în adânc  
mai tresare tot ciulindu-şi urechea. 
 
Carapacea 
 

De geana  dimineţii umede desprinse 
     reîntoarsele gânduri  
prăfuite de amnezia 
     îndelungatelor călătorii în vid 
încep să croşeteze rând după rând 
     doar şi ici colo ajustând  
iţele cotidianului drum 
     pe care cu un gest obosit le mototolesc 
şi peste umăr le-arunc. 
 

Şi-n igluul tăcerii ascult 
     cum pe spate îmi plesnesc crescând 
solzii primelor plăci de carapace 
     pe care-n joc zburdalnic 
degetele altor stropi de ploaie 
     timpul vor rostogoli curgând. 

� 
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un monument de frumuseţe şi de spiritualitate 
românească, dar şi universală, cu atât mai mult că 
această capodoperă, sub o formă sau alta, circulă 
şi în spaţii ce depăşesc graniţele noastre, dar 
conţin sâmburi de românism în ele. Şi cum aş 
putea altfel, decât să fac încă un pas înainte cu 
Meşterul Manole, monument de dăruire şi 
sacrificiu, apoi cronicarii mai ales cei moldoveni 
care din acele timpuri au acoperit spaţii mult mai 
largi decât cele cuprinse între hotare vremelnice şi 
ajungând în timpurile mai moderne trecem la 
Ienăchiţă Văcărescu , Anton Pann şi poposim 
unde în altă parte, decât în  spaţiul astrului poeziei 
româneşti care a fost, este şi va fi atât cât va 
exista Terra, domnul nostru Mihai Eminescu pe 
care eu l-aş plasa pe soclul uneia dintre cele 
şapte minuni ale lumii antice, Colosul din 
Rhodos(care, cum ştim toţi nu mai există), dar 
într-un spaţiu mioritic cu puncte de sprijin de o
parte şi de alta a Arcului Carpatic. Dacă aş reduce 
totul doar la spaţiul românesc, l-aş numi pe 
Eminescu centrul sistemului nostru, un Soare în 
jurul căruia gravitează tot ceea ce a fost înainte 
dar şi după el. Restul sunt planete, iar mulţimea 
celor ce formează constelaţiile, adică stele, unele 
strălucesc mai intens, sau altele  au treceri 
efemere prin univers. 
          Eu sunt prea mărunt pentru a încerca să
fac aprecieri asupra incomensurabilei valori 
naţionale şi universale ce a creat-o şi ne-a lăsat-o 
Mihai Eminescu, dar sunt convins că aroma florilor 
de pe întreg mapamondul este purtată de briza 
Mării Negre, de valurile Dunării, Prutului, Tisei şi 
de aerul curat al Carpaţilor, până în cele mai 
îndepărtate locuri ale lumii iar parfumul de peste 
tot se întoarce către noi românii, ca un balsam al 
sufletului plin de frumuseţea poeziei lui. 
 Nu se poate trece mai departe fără a 
pomeni şi despre alţi monştri sacri ai poeziei 
româneşti, cei pe care i-am numit mai sus aştri ce 
gravitează în jurul soarelui şi o fac acum spre final 
cu regretul profund că aceştia nu-şi mai găsesc 
locul în manualele şcolare şi îi amintesc doar pe 
Coşbuc, Alecsandri,Topîrceanu, Arghezi.  E bine 
că unii dintre înlocuitori(dacă se poate vorbi de o 
oarecare înlocuire), cum ar fi Nichita Stănescu  s-
au plasat deja în constelaţia corpurilor cereşti  ce 
dau strălucirea ce o merita poezia românească ce 
sună peste tot în lume ca un flaut fermecat, 
acompaniat de strunele cobzei lui Barbu Lăutaru. 
 Poezia cântecului, sau cântul poeziei, o 
altă simbioză ce nu poate fi concepută decât într-
un înveliş unic, uimitor prin farmecul său precum 
trilurile ciocârliei ce se aud din eter, ca şi acestea, 
se vor auzi atâta timp cât există viaţă. Glasul 
ciocârliei va rămâne la fel în veac, pentru că ea 
are doar un instrument şi acela unic şi sublim, dar 
poezia, care dispune de instrumente multiple, 
trebuie înţeleasă, apreciată şi răsplătită cu 
recunoştinţă, pentru că ea poate fi oricând un 
portdrapel al neamului. Şi spun acestea, deoarece 
 
 

(continuare în pag. 50)
 

 
Tănase CARA ŞCA 

 
21 Martie - Ziua Internaţională a Poeziei 

                                                        
 Ziua Internaţională a Poeziei marcată pe 21 
Martie este momentul de vârf când, în întreaga lume, 
dar nu peste tot, versul şi creatorii lui, într-un spirit 
unic, prin mijloacele moderne sau clasice înlătură 
barierele de tot felul, pentru a-i presăra florile lumii pe 
aleea luminii din care apare maestuoasa Doamnă a 
Poeziei spre a-şi ocupa locul de onoare în jilţul  
împărătesc al artei poetice izvorâte din milioane de 
suflete şi semănate pentru a rodi iubire. 
 Dintru început, trecând direct la problematica 
sărbătorii, citându-l pe Tudor Arghezi, aş spune şi eu 
că „poezia este viaţa”. Şi dacă spun asta, plec înapoi 
în timp şi mă opresc hăt, la începuturi, la primul capitol 
al Vechiului Testament „Facerea”, când Creatorul a 
dat Pământului darul său cel mai de preţ, Omul, prin 
Adam. Acesta, privit din toate părţile, apărea ca fiind 
incomplet, conţinând doar un vers şi constatând asta, 
Creatorul şi-a continuat opera creând femeia, pe Eva, 
ea fiind al doilea vers, rima şi ritmul celui dintâi. Astfel, 
dintr-o simbioză perfectă a apărut mărul, simbol al 
iubirii si al dragostei, cel mai prolific subiect  care a dat 
lumii una dintre bogăţiile cele mai de preţ ale creaţiei, 
poezia. 
 Şi dacă Dumnezeu se confundă cu universul, 
poezia apărută din primii muguri ai iubirii dăruite de El, 
capătă şi ea, fără dubii un caracter universal. 
Coborând pe un sol mai sigur, acela dominat de 
întrebări mai apropiate de realităţile zilelor noastre, 
fără să neg afirmaţiile ce răsar firesc din ceea ce am 
spus mai sus, mă întreb din nou retoric de astă dată: 
Când a apărut poezia, unde şi de ce? Şi tot eu, fără să 
caut prea mult, găsesc răspunsuri peste tot şi în toate. 
Poezia a apărut odată cu primii muguri ce poartă în 
învelişul lor embrionul fructului viitor, este dragoste şi 
cântec. Poezia este natura ce ne înconjoară şi ne 
domină, apa şi focul, bucuria şi tristeţea, vântul şi 
razele soarelui, aerul şi pământul, victoria şi 
înfrângerea, dulcele şi amarul, lacrima şi sărutul…
Poezia este cuprinsul dintre cele două momente ale 
vieţii şi aici l-aş cita pe marele poet spaniol George 
Santayana care a spus că „Naşterea şi moartea nu pot 
fi remediate, dar ne putem bucura de ceea ce le 
desparte”. Poezia este o constelaţie ce are în 
componenţa ei elemente ce converg direct către 
estetic, sensibilitate, profunzime şi gravitează în jurul 
unui centru care se numeşte ARTĂ! Cred că planeta 
noastră Terra, (îi spun aşa că sună mai internaţional), 
în afară de ceea ce ştim noi, mai păstrează 
nenumărate semne secrete  ale poeziei, puţine dintre 
ele fiind descoperite şi mă refer la realităţile ce au 
reuşit a fi descifrate în scrierile străvechi, existente 
încă în marile secrete ale lumii. 
 Nu intenţionez să fac nici măcar pe scurt un 
inventar istoric al moştenirii poetice universale, mi-ar fi 
imposibil, dar cel puţin asupra unui sâmbure de istorie 
sumară a poeziei româneşti, care face parte 
indubitabil din categoria artelor ce nu au frontiere,  
trebuie să fac un scurt popas. Şi de unde aş putea să 
plec, să fac primii paşi, dacă nu de la balada Mioriţa, 
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Pr. Ion Alexandru MIZGAN 

 

“Rădăcini împrumutate”, de Menuţ Maximilian 
 

Editura Karuna, Bistri ţa 2009, 294 pag 
 

Constatăm în ultima vreme că puţini jurnalişti şi 
oameni de cultură mai abordeză subiecte care vorbesc 
despre destinul tragic al neamului românesc în trecut şi 
prezent. Recent, tânărul jurnalist şi scriitor de pe 
melegurile Năsăudului, Menuţ Maximinian, a abordat 
un subiect delicat din istoria trecută şi prezentă a 
românilor din Odorheiu Secuiesc, care trăiesc drama 
de a fi minoritari în propria ţară şi de a fi supuşi unui 
intens proces de deznaţionalizare. Cartea de faţă s-a 
născut în mintea şi inima tânărului jurnalist bistriţean 
Menuţ Maximinian în momentul în care se documenta 
pentru cartea sa Chip de înger (Bistriţa, 2008), în care 
prezenta situaţia tristă a şcolii româneşti pe cale de 
dispariţie la Odorheiu Secuiesc, precum şi situaţia 
aşezământului Sfântul Iosif din aceeaşi localitate. 

Prin această carte, autorul aduce în discuţie o 
problematică evitată de multe ori de către clasa politică 
românească: situaţia dramatică a comunităţii românilor 
din Harghita şi Covasna, minoritară în acea zonă, 
supusă unui proces de deznaţionalizare, chiar de „puri-
ficare etnică” în opinia autorului. Menuţ Maximinian 
sesizează faptul că autorităţile politice româneşti, din 
oportunism politic, aflate de 20 de ani în cârdăşie cu 
UDMR, sunt nepăsătoare faţă de drama românilor din 
această zonă a Transilvaniei. Jurnalistul bistriţean 
atrage atenţia asupra pericolului agresiunii minorităţii 
naţionale devenită majoritară la nivel local, asupra 
majorităţii transformată în minoritate locală. Autorul 
deplânge în demersul său jurnalistic-istoriografic, 
diferenţa între minoritatea maghiară din România şi 
minoritatea românească din Harghita şi Covasna. Deşi 
în România maghiarii sunt minoritari aceştia sunt bine 
protejaţi de autorităţile româneşti cu tot felul de legi şi 
proiecte speciale, maghiarii având şcoli în limba 
maghiară, facultăţi, ziare, radio, televiziune etc, în 
vreme ce românii minoritari în această zonă nu au nici 
un drept. Nu întâmplător volumul se deschide cu un 
capitol intitulat: Străin în propria ţară. 

La început autorul prezintă Zona Odorhei, 
situaţia administrativă, configuraţia etnică şi confesio-
nală, conform recensământului din 1930, precum şi 
Municipiul Odorheiu-Secuiesc. Autorul face o incur-
siune în istoria acestui oraş precum şi a întregii Transil-
vanii din vremea dacilor până în prezent. Sunt 
prezentate argumentele istorice care dovedesc 
continuitatea românilor pe aceste meleaguri, precum şi 
asupra greutăţilor şi vicisitudinilor istorice pe care le-au 
avut de înfruntat românii în istorie până în vremea 
noastră. Autorul accentuează lupta sau ofensiva 
îndreptată de autorităţile maghiare ale timpului împo-
triva şcolii româneşti mai ales în vremea lui Apponyi 
(1907). Se atrage atenţia că situaţia românilor s-a 
înrăutăţit odată cu aşezarea secuilor în secolul al XII-
lea, citând în acest sens pe istoricul P.P. Panaitescu. 
Sunt prezentate toate încercările prin care au trecut 
românii din această zonă în decursul veacurilor. Un 
moment dramatic din viaţa comunităţii româneşti din 

 

 
 

Odorheiu-Secuiesc a fost decembrie 1989, când
comunitatea românească a fost supusă amenin-
ţărilor de tot felul. Autorul evocă faptul că se 
agăţau în copaci pancarte la adresa românilor de 
genul: „Veţi vedea ce veţi păţi la noapte”. Era o 
aluzie la masacrele săvârşite de trupele hortyste 
maghiare la Ip şi Trăznea. În acea vreme de 
decembrie 1989 s-au incendiat depozite şi 
anumite fabrici. Preotul ortodox Nicolae Călugăru 
din Odorheiu-Secuiesc a fost ameninţat cu 
moartea şi i s-au spart geamurile de la casa 
parohială, fiind necesară intervenţia soldaţilor 
pentru ca lucrurile să nu degenereze. Autorul 
aminteşte şi de asasinarea şefului Securităţii 
locale, Dumitru Coman, care a fost maltratat şi 
apoi spânzurat în centrul oraşului. Autorul prezintă 
şi drama călugăriţelor greco-catolice a ordinului 
„Inimi Neprihănite” care administrau orfelinatul din 
localitate, şi care la scurt timp după 1990 au fost 
silite să părăsească acest aşezământ de caritate 
pentru faptul că aparţin naţiunii române. Urmele 
şovinismului maghiar din această parte a ţării sunt 
cuprinse în cuvântul lui Orban Balazs (secolul 
XIX) care afirma că: „Ţinutul Odorheiului este atât 
de maghiar, încât şi pasărea ciripeşte în 
ungureşte”.     
 Într-un alt capitol intitulat Dezrădăcinarea, 
Menuţ Maximinian prezintă aspecte istorice în 
ceea ce priveşte naţiunea maghiară şi evoluţia ei 
în timp. Este prezentată venirea şi stabilirea 
ungurilor în Câmpia Panonică şi ocuparea treptată 
a Transilvaniei de către aceştia, precum şi 
creştinarea lor în ritul ortodox (bizantin). Autorul 
arată etapele cuceririi Transilvaniei de către 
unguri menţionând că prezenţa românilor în 
Transilvania a fost în mod continuu constantă, iar 
ponderea lor numerică  - în comparaţie cu 
celelalte etnii -  a fost neîntrerupt recunoscută. 
După ce se aminteşte de aşezarea saşilor în 
Transilvania (secolul XII), autorul prezintă şi 
situaţia religioasă a românilor din această zonă şi 
lupta dusă de aceştia în vederea păstrării 
ortodoxiei  în faţa prozelitismului catolic, calvin şi 
greco-catolic.  
 

(continuare în pag. 26)
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(urmare din pag. 25) 
 

Toţi aceştia urmăreau să-i rupă pe românii ortodocşi 
din Transilvania de legăturile lor cu românii din 
Muntenia şi Moldova. Autorul arată că toate încercările 
de a-i rupe pe români de Biserica Ortodoxă au fost 
sortite eşecului, doar unii dintre români acceptând 
unirea cu Biserica Romei din considerentul de a se 
bucura de privilegiile naţiunilor recepte. 
 În capitolul Icoana Biruinţei Menuţ Maximinian 
scoate în evidenţă rolul jucat de Biserică în menţinerea 
vie a spiritului românesc, Biserica generând şi 
coagulând în jurul ei o intensă viaţă comunitară, în 
ciuda ofensivei de maghiarizare declanşată de 
autorităţile locale maghiare împotriva românilor în 
decursul timpului. Tânărul jurnalist menţionează faptul 
că în mai multe localităţi cu etnie mixtă românii 
ortodocşi au fost trecuţi cu forţa la confesiunile 
maghiare. Autorităţile maghiare locale au mers până 
acolo încât au dispus ca în şcolile confesionale 
ortodoxe şi greco-catolice până şi religia să fie predată 
în limba maghiară. Autorul prezintă cronologic, 
începând cu secolul al XIX-lea, încercările de 
maghiarizare la care au fost supuşi românii din această 
parte a Transilvaniei. Autorul reţine şi câteva aspecte 
negative din viaţa şi istoria românilor din fostele scaune 
româneşti, de care se fac vinovaţi românii înşişi: 
folosirea prioritară a rezistenţei pasive, cedările şi 
compromisurile făcute pentru păstrarea unor privilegii, 
lipsa unor răspunsuri adecvate la provocările specifice 
fiecărei etape istorice, disensiunile dintre Biserica 
Ortodoxă şi cea greco-catolică, deficienţe în 
organizarea comunitară etc. 
 Tânărul jurnalist Menuţ Maximinian arată că 
viaţa românilor din secuime a fost marcată pe toată 
perioada interbelică de persoana mitropolitului Nicolae 
Bălan (1888-1955), originar din Blăjenii de Jos (Bistriţa-
Năsăud), care va face mai multe vizite pastorale în 
zona secuizată. Mitropolitul Nicolae Bălan a făcut prima 
vizită în secuime în 1921, vizitând toate parohiile, 
încurajându-i pe preoţi şi credincioşi prin cuvinte 
ziditoare. Autorul prezintă şi activitatea preotului Liviu-
Galaction Munteanu care în timpul prigoanei hortyste a 
rămas sub ocupaţie maghiară înfruntând alături de 
românii rămaşi urgiile hortyştilor maghiari. Drama 
preotului Liviu-Galaction Munteanu va continua sub 
comunism când a fost aruncat în temniţă şi supus la 
mari privaţiuni. Este prezentată apoi misiunea 
episcopului de astăzi din Harghita şi Covasna, în 
persoana Preasfinţitului Ioan Selejan, căruia îi revine 
misiunea de a-şi desfăşura activitatea într-o zonă în 
care etnicii maghiari sunt în proporţie de 80%. Cu toate 
acestea episcopul Ioan Sălăjan reuşeşte să adune la 
un loc pe români atât din punct de vedere religios, 
cultural şi civic. Este prezentată apoi viaţa religioasă a 
românilor din bazinul Odorhei. 
 Într-un alt capitol intitulat Puterea Slovei autorul 
prezintă istoria învăţământului românesc din această 
zonă care merge pe acelaşi făgaş cu cel al bisericilor 
româneşti. Autorul arată că în tinda modestelor lăcaşuri 
de cult sau în locuinţele dascălilor bisericeşti şi a 
preoţilor, au fiinţat cele mai vechi şcoli româneşti 
confesionale atestate documentar. Tradiţia pedagogică 
şi a frecventării de către români a şcolilor din Odorhei  

 

este atestată încă din secolele XVII-XVIII. 
Biserica va veni în ajutorul şcolilor secuieşti din 
secuime. Astfel, pentru salvarea sentimentului 
naţional şi a limbii române, sinodul mitropolitan 
de la Sibiu  a acordat în 1875 un ajutor de 3000 
de florini şcolilor din secuime. Conform 
rânduielilor şaguniene protopopii ortodocşi erau 
şi inspectori şcolari iar preoţii îndeplineau şi 
funcţia de directori ai şcolilor confesionale. Un rol 
însemnat în perfecţionarea procesului de 
învăţământ l-au avut conferinţele învăţătoreşti 
desfăşurate anual. 
 Printre altele autorul menţionează faptul 
că anii Dictatului de la Viena (1940-1944) au fost 
cei mai negri pentru învăţământul românesc din 
perioada convieţuirii de secole româno-secuieşti /
maghiare. În perioada 1940-1944 şcolile şi 
secţiile în limba română au fost desfiinţate şi 
învăţătorii alungaţi. Revenirea la normalitate s-a 
făcut cu mare greutate îndeosebi în perioada
Regiunii Autonome Maghiare. O îmbunătăţire a 
situaţiei pentru învăţământul în limba română în 
această zonă s-a petrecut după reorganizarea 
administrativă din anul 1968. Autorul constată că 
o nouă lovitură a primit învăţământul românesc 
din secuime după decembrie 1989. După 1990 
şcolile au fost separate pe criterii etnice şi copiii 
români au fost alungaţi din unele şcoli în plin 
proces de învăţământ, cum a fost cazul în 
Odorheiu Secuiesc când profesorii români au fost 
nevoiţi să ia drumul pribegiei. Jurnalistul Menuţ 
Maximinian arată că după evenimentele din 
decembrie 1989 la presiunea unor lideri maghiari 
locali, s-a produs la Odorhei scoaterea forţată a 
secţiilor române din şcolile şi liceele din oraş iar 
secţiile rămase s-au organizat în şcoală de sine 
stătătoare, sub denumirea Liceul Teoretic Marin 
Preda. Autorul dezvăluie comunicatul Primăriei 
din Odorheiu Secuiesc din 4 aprilie 1990 pe care 
autorul îl consideră „de expresie fascistoidă”. În 
acest comunicat se afirmă: <<prezenţa claselor 
româneşti în Odorheiu Secuiesc dăunează 
procesului instructiv-educativ în limba maternă 
maghiară>>. De asemenea, autorul remarcă 
faptul că şcolile maghiare sunt aşezate în centrul 
Odorheiului în vreme ce şcoala românească a 
fost izgonită între bălării pe un deal. Autorul 
evocă cu tristeţe în suflet şi mâhnire situaţia 
dezastruoasă a şcolii româneşti din Odorheiu 
Secuiesc încât cele revelate de autor te fac să te 
întrebi dacă cele descrise în carte sunt din 
prezent sau din perioada hortystă a Transilvaniei. 
Tot în acest capitol este descrisă drama 
orfelinatului „Sfântul Iosif” din Odorheiu Secuiesc 
care a fost ridicat în anul 1996 cu sprijinul unei 
fundaţii elveţiene şi este deservit de călugăriţele 
greco-catolice ale ordinului Inimi Neprihănite. 
Acest orfelinat adăposteşte peste 100 de copii 
orfani sau proveniţi din familii foarte sărace. 
Măicuţele au fost scoase cu forţa din acest 
aşezământ de câţiva reprezentanţi ai maghiarimii 
 
 

(continuare în pag. 27)
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(urmare din pag. 26) 
 
supăraţi de prezenţa acestui aşezământ care adăpos-
teşte copii români, rromi, dar şi maghiari. Cei care stau 
în spatele acestor acţiuni huliganice sunt reprezen-
tanţii autorităţilor locale din Odorheiu Secuiesc care 
fac tot posibilul să distrugă acest aşezământ. Autorul 
descrie cu lux de amănunte numeroasele şicane la 
care au fost supuse călugăriţele greco-catolice din 
partea autorităţilor locale din Odorheiu Secuiesc. Este 
de neînţeles pasivitatea clasei politice româneşti dar şi 
atitudinea Bisericii greco-catolice care nu protestează 
împotriva acestor agresiuni venite din partea 
maghiarimii, spre deosebire de plângerile făcute 
împotriva Bisericii Ortodoxe Române cum că Biserica 
greco-catolică este supusă „epurării cultural-religioase”
de către românii ortodocşi. 
 În alte capitole ale cărţii jurnalistul Menuţ 
Maximinian prezintă viaţa culturală şi naţională a 
românilor din acest spaţiu al Transilvaniei, 
consemnând faptul că în perioada interbelică în 
această zonă apăreau 25 de publicaţii (10 în limba 
română, 13 în limba maghiară şi 2 bilingve). Autorul 
consemnează faptul că Dictatul de la Viena a dus la 
încetarea bruscă a apariţiei tuturor ziarelor şi revistelor 
româneşti, odată cu expulzarea redactorilor şi 
ziariştilor români din această zonă. Autorul prezintă şi 
situaţia publicaţiilor în timpul perioadei comuniste şi 
după decembrie 1989. Menuţ Maximinian prezintă şi 
istoria interferenţelor etno-culturale  româno-maghiare 
şi evoluţia acestora, arătând că românii şi maghiarii 
din această zonă convieţuind cu saşii au preluat de la 
aceştia unele obiceiuri, practici familiale, tehnici privind 
gospodăria agricolă etc. Autorul vorbeşte şi despre 
obsesia segregaţionismului în mentalitatea maghiară 
care are ca punct de plecare situaţia dintre anii 1952-
1968 când în zonă a existat Regiunea Autonomă 
Maghiară. Autorul reţine în paginile cărţii şi elementele 
cele mai ofensatoare pentru populaţia românească din 
această zonă cum ar fi: arborarea ostentativă a 
drapelului şi intonarea imnului secuilor. 
 Tânărul şi entuziastul jurnalist bistriţean arată 
că, din păcate, despre procesul maghiarizării românilor 
din secuime nu se poate vorbi doar la timpul trecut. El 
arată că după înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a 
Covasnei şi Harghitei situaţia românilor din această 
zonă s-a ameliorat, dar lucrurile sunt încă departe de a 
fi rezolvate. Autorul evidenţiază faptul că în România 
cei mai nefericiţi minoritari sunt românii care sunt 
trataţi la mâna a doua, minoritari în propria ţară, 
înspăimântaţi de perspectiva unui viitor în care vor 
trebui să-şi părăsească casele şi să plece abandonaţi 
cu totul de politicienii de la Bucureşti. Autorul arată şi 
faptul că preoţii din bisericile româneşti au fost alungaţi 
din această zonă, copiii românilor fiind izgoniţi din şcoli 
iar profesorii alungaţi. Autorul arată că dacă la nivel 
naţional maghiarii sunt o minoritate care-şi cere cu 
vehemenţă „drepturile”, în această zonă a ţării ei sunt 
o majoritate dură care nu e dispusă să ofere altora 
ceea ce cere pentru ea însăşi. Jurnalistul bistriţean 
precizează faptul că într-o Europă în care cuvântul de 
ordine este „multiculturalism”, românii din secuime 
sunt supuşi celei mai crâncene opresiuni pe baze  
 

 
etnice, la fel ca în Timoc şi Ucraina, dar cu atât mai 
tragică este situaţia lor cu cât această situaţie se 
petrece în propria lor ţară. 
 Un alt capitol al cărţii care merită evidenţiat 
este cel intitulat Meşteşuguri care mor în care sunt 
prezentate ocupaţiile locuitorilor din această zonă şi 
meşteşugurile care se pierd încet dar sigur prin 
dispariţia generaţiilor bătrâne. Obiceiuri şi ocupaţii 
precum meliţatul, torsul, depănatul, fiertul firelor de 
in şi cânepă, urzitul, meşteşugul olăritului etc., se 
numără printre meşteşugurile care caracterizează 
această zonă şi sunt pe cale de dispariţie. Sunt 
prezentate şi unele tradiţii care n-au dispărut cum 
ar fi: colindul românesc, tradiţiile legate de nuntă 
(gătitul miresei), obiceiul primirii oaspeţilor etc.  
 Ultimul capitol al cărţii Poveşti care dor
conchide drama românilor din secuime, bazându-
se pe mărturiile realizatorului TV Răzvan Butnaru 
din care reiese că românii din această zonă şi-au 
pierdut limba maternă şi identitatea. În finalul 
volumului autorul deplânge, la fel ca altădată 
Octavian Goga,  cu tristeţe în suflet, starea 
neamului românesc din acest colţ al Transilvaniei: 
„Asistăm neputincioşi la dezrădăcinarea noastră în 
propria ţară. O poveste halucinantă, la care asistăm 
fără a spune nimic. Pentru că autorităţile tac, iar cei 
care vorbesc nu se aud, parcă ar fi în deşert. După 
secole de românism asistăm la dispariţia acestuia. 
Plânge istoria, plâng Carpaţii, Mureşul, Târnavele şi 
Oltul. Am fost prea buni cu străinul care a cerut 
adăpost şi acum noi suntem cei care avem de 
suferit. Dispare sămânţa lui Traian şi Decebal, 
dispare o lume. Pe care n-o mai putem întoarce”. 

Cartea jurnalistului bistriţean Menuţ Maxi-
minian este provocatoare şi plină de învăţăminte 
pentru orice cetăţean al spaţiului românesc şi 
european. Nu întâmplător cartea s-a bucurat de la 
apariţie până în prezent  de mai multe premii: 
premiul de excelenţă la Festivalul Romulus Guga, 
realizat de USR Mureş; premiul românilor din Spa-
nia acordat de Asociaţia Casa Românească din 
Catalunia; premiul Centrului Judeţean pentru Cultu-
ră Bistriţa-Năsăud; premiul Asociaţiei Pro Apărarea 
Drepturilor Omului. 

� 

 
 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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Când…   
 

Când dulcele vocalei 
a căzut pe pământ 
ca o lacrimă 
a dimineţii 
poate a devenit cuvânt, 
iubire sau zbor, consoană 
sau, dulcele vocalei 
crescând 
pe ritmul veşniciei 
a devenit fiinţă. 
 
 

Vox Maris 
 

Curg spicele câmpului 
prin sângele meu, 
şi-n tâmple 
port maiestuos 
un caval, 
mi-au înflorit privirile, 
deşi nu-i vremea acum, 
pe văile albastre 
ale gândului, 
mama doar mă simte 
în burta misterioasă 
a realului, 
mama îmi mângâie 
timpul 
pletos, scorţos, luminos… 
 
 

Adiaforă 
 

Învolburat 
sângele acoperă 
gândul mirosind a tăcere, 
ascuţişul sentimentelor 
s-a mai tocit înduioşător, 
prin cotloanele raţiunii 
rumegă 
răsăritul-unicorn. 
 
 

Martie-Mărţişor 
 

Buna Vestire 
mi-a închis sărutul 
într-o parte a clipei, 
ridurile dragostei 
sunt mai grele 
decât cuvintele,  
soarele dinlăuntrul meu 
mă apune încet 
şi tristeţile mă bucură 
(paradoxal) 
tot mai mult,  
şi-a venit eul, 
nu-l aşteptam atât de curând, 
atât de ascuns 
aproape de sufletul meu,  
într.un fulg de iubire 
imaculat… 

 

 
Ioan GHEORGHIŢĂ 

 
Cine? 
 

Urmele auzului 
sunt tot mai adânci 
pe coloana nevertebrată 
a timpului, 
cine mi-ar despărţi 
privirea în două, 
cine mi-ar uda 
sufletul 
cu slovele tămăduirii 
dacă iubirea apune 
precum soarele, 
dacă răsare 
niciodată aceeaşi,  
cine mi-ar despărţi 
privirea în două? 
 
 

Iubire  
 

Te-am auzit 
într-o piatră 
incoloră, 
ţi-am atins tălpile 
ascuţite 
ca privirile de pin 
înflorit, 
şi-atunci 
ţi-am cioplit 
mirosul diamantat 
(sculptură de vis 
într-o margine de cer) 
dintr-o aură 
uitată 
pe un zâmbet  
de jad… 
 
 

Sfidare 
 

Şi piatra mai râde 
printre florile carnivore 
de goliciunea secundelor 
ce procreează 
zadarnicul 
prins în ghearele 
asfinţitului… 
 
 

Cerc 
 

Gândul nearticulat 
al parfumului 
din petale incolore, aflat 
dinaintea oblicului, 
îngenunghiat şi alb 
prin nesfântul, întâmplătorul 
pustiu 
îşi oferă sieşi 
roadele 
preaîncercatului Sisif. 
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Gong 
 

Rătăcesc  
printre cuiburi de necunoscute 
nu departe de mine însumi, 
şi mă-ntreb 
precum ramurile nealtoite ale privirii, 
şi mă transform 
într-un semn, 
într-o pată de culori 
singularizându-mă 
 
 

Floarea pasiunii 
 

Seminţele pasiunii mele 
le-am aşezat 
pe fruntea cernoziomului, 
pe culoarea luminii, 
pe respiraţia timpului, 
pe o brazdă din privirea  
necunoscutului, 
dacă ar fi numai o petală, 
dacă ar fi un miros inocent 
de speranţe absurde, 
dacă ar fi o floare 
în care să nu-mi regăsesc 
vreun vis, 
doar tu, 
aflată pe treapta 
genealogică superioară 
a iubirii, 
doar tu 
mi-ai ofili aerul 
tânăr, neîntrerupt… 
 
 

Cântec în deltă 
 

Destinul apelor 
este ascuns 
în sufletele noastre 
şi ochii lor mă urmăresc 
prin trestiile, luncile albastre, 
parcă le simt durerea, 
parcă le simt tristeţea printr-o clipă, 
parcă-n strânsoarea cujbelor 
se zbate o aripă… 
 
 

Negaţie 
 

Nu mai sunt o taină 
cu fruntea de cristal, 
cu iubirea fluidă şi mărginită 
de aripile plopilor măiaştri, 
mi-am înfrunzit 
sentimentele 
tot mai mult 
şi mai îndeaproape. 
 

(din volumul în pregătire “Solzi de primăvară”) 

� 

(urmare din pag. 6) 
 
 Eminescu a cunoscut realităţile timpului 
său mai bine ca nimeni altul. Dar a intuit şi 
trăsături ale unor grupuri de privilegiaţi, potrivite 
la fel de bine azi cu cele de acum un secol şi 
jumătate în urmă: „Oameni de stat cari nu pot 
justifica nici săvîrşirea şcoalei primare, advocaţi 
fără ştirea lui Dumnezeu, pictori orbi şi sculptori 
fără de mîni, generali cari nu ştiu citi o hartă, 
subprefecţi ieşiţi din puşcărie, legiutori recrutaţi 
dintre stîlpi de cafenele, jucători de cărţi şi 
oameni cu darul beţiei, caraghioşi care înaintea 
erei liberale vindeau bilete la cafe chantant, iată 
banda ocultă care guvernează azi Români” (art. 
“Icoane vechi şi icoane noi”, în Timpul, nr. 11, 
dec. 1877, Opere, X, p.19 şi 110). În urma unor 
observaţii atât de pertinente şi de critice, cum să 
nu fie hăituit în timpul vieţii şi cum să nu fie 
poetul “închis ca un animal într-o celulă” (Cezar 
Ivănescu) în ultimele sale zile? 

Eminescu nu va putea să fie niciodată 
desuet, indiferent cât se străduiesc unii să o 
demonstreze. Şi asta în primul rând pentru că 
tot ce a rămas aşezat valoric în spiritul acestui 
neam se raportează la Eminescu. Indiferent cât 
de aprigă ar fi dorinţa conducătorilor acestui 
neam de integrare euro-atlantică, niciodată nu 
ne vom putea lepăda de cel mai iubit poet al 
naţiunii. Cei care l-au denigrat pe poet (şi nu mă 
refer aici la H. R. Patapievici sau Andrei Pleşu, 
la care eu personal nu am remarcat niciodată o 
astfel de poziţionare, ci la cei care, uşor 
manipulaţi, sau cu înclinaţie spre favoruri uşoare 
dar şi câştiguri de titluri şi ranguri, s-au văzut 
deseori împiedicaţi în impostura lor de 
personalitatea indubitabilă a marelui scriitor), n-
au reuşit să-i tulbure nicio literă preţioasă a 
numelui său. 

Eminescu a fost şi va rămâne unic. Cei 
care îl denigrează mizează pe ideea la modă că, 
dacă se dezbracă astăzi de haine şi ies goi în 
stradă, este foarte probabil să devină celebri, cel 
puţin pe unul din canalele mass-media, 
pretinzând astfel că numele lor va căpăta şi 
notorietate. Prin ei asistăm - printr-o vânătoare 
tipic românească, o hăituire prin fente - la o 
adevărată încercare de asasinare a scriitorului. 
Norocul cel mare este că poporul nu se face 
părtaş la o astfel de crimă, ci îi ignoră cu 
desăvârşire pe toţi aceştia. 

Eminescu mai este şi un stindard al 
academismului estetic, cultural, instituţional şi 
etnic. Oriunde s-ar afla acum, are nevoie de noi 
românii, pentru că, cei mai mulţi dintre noi, 
simţim dureros de mult lipsa lui şi ne doare 
cumplit ostracizarea sa de către cei care nu 
doresc decât binele lor cu orice preţ. 
 

� 
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      Ana-Maria CHE ŞCU 
 
 

Spaţiul spiritual românesc în viziunea călătorilor 
străini la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi 
începutul secolului al XIX-lea  

     
                     

În zorii epocii moderne, spaţiul românesc era 
văzut de către occidentali ca un spaţiu al religiozităţii 
exacerbate şi al superstiţiilor, practici ce aminteau de 
veacul întunecat. În comparaţie cu lumea orientală, 
Occidentul era în secolul al XVIII-lea un spaţiu al 
iluminismului, curent dominat de raţiune şi toleranţă 
religioasă. 

În această perioadă Principatele încă se 
resimţeau după lunga perioadă de dominaţie otomană, 
în timp ce  în Transilvania situaţia era total diferită.  
Deşi majoritari ca număr, românii din Transilvania sunt 
lipsiţi de drepturi pe propiul lor pământ. „Uniaţia” a 
reprezentat un compromis între Biserica de la Roma şi 
Habsburgi, iar pentru români singura şansă de a obţine 
drepturi sociale şi politice. 

Deşi fragmentare şi subiective, relatările de 
călătorie constituie surse preţioase de informare, 
deoarece întregesc tabloul unei societăţi în continuă 
schimbare. Dacă în perioda medievală, cele mai multe 
relatări de călătorie aparţin clericilor misionari şi 
nobililor, în secolul luminilor întâlnim cele mai diverse 
categorii. Cu cât aceste relatări au fost  mai diverse cu 
atât reconstituirea a fost mult mai credibilă, deoarece 
diversitatea preocupărilor duce la viziuni diferite asupra 
societăţii româneşti. 

Dacă în perioda medievală mjoritatea călătorilor 
provin din rândurile clericilor misionari şi ale curtenilor, 
odată cu începuturile modernităţii întâlnim călători care 
au cele mai diverse preocupări (diplomaţi, liber 
profesionişti şi, mai nou, călători profesionişti). Aceştia 
provin din toate colţurile Europei şi de cele mai multe 
ori rămân fideli propriilor concepţii. Unii dintre ei sunt 
mânaţi de simpla curiozitate, alţii vin cu misiuni bine 
stabilite. Călătorii vin în contact cu o lume care le 
trezeşte interesul, dar pe care nu o pot înţelege.  
Pentru mulţi occidentali, spaţiul românesc este un 
spaţiu al barbarismului. Unul dintre aspectele care i-au
preocupat cel mai mult pe occidentali a fost cel 
religios. Din acestă cauză, în paginile ce urmează mi-
am propus  să realizez o paralelă a modului în care 
spaţiul românesc a fost receptat din punct de vedere 
spiritual atât de occidentali cât şi de orientali pe baza 
relatărilor făcute de călătorii străini.  

 
Există diferenţe de opinii între călători. Dacă 

apusenii critică foarte aspru moravurile ierarhiei 
ecleziastice şi implicit dogma ortodoxă, pe care nu 
o pot înţelege, vecinii noştrii din est (ruşii), sunt 
mult mai toleranţi în afirmaţii, asta şi datorită 
apartenenţei la ortodoxie. Consider că această 
religiozitate a fost greşit înţeleasă de majoritatea 
călătorilor străini, deoarece în inima satului 
românesc, şi nu numai, s-a păstrat şi astăzi o 
credinţă neclintită în Dumnezeu. Dintotdeauna în 
casa ţăranului român a existat un colţ al icoanelor 
şi obişnuinţa de a ţine principalele posturi şi 
sărbători, dar nu a existat nimic fals în această 
cucernicie.   Încă de la început lumea spirituală a 
fost împărţită în două, între catolicismul apusean şi 
ortodoxismul răsăritean. Biserica Ortodoxă 
Română a fost pusă sub protecţia Patriarhiei de la 
Constantinopol, lucru observat şi de către 
diplomatul francez Charles de Bois - Le Compte 
(1796-1863). Acesta afirmă: „mare parte ale 
mânâstirilor aparţinând Sf. Mormânt şi ale căror 
venituri sunt administrate în numele Patriarhului de 
Constantinopol sunt folosite înafara ţării”1. Franţa a 
fost una din ţările în care iluminismul s-a impus cel 
mai mult, de aceea acesta este foarte critic la 
adresa ignoranţei clerului. Mai mult, se dovedeşte 
subiectiv la adresa Rusiei, eterna ameninţare a 
Franţei, care devine în acestă perioadă tot mai 
influentă în sud-estul Europei. Diplomaţia din 
Hexagon se simţea tot mai neputincioasă în faţa 
înaintării ruseşti. 

Pentru a-şi spori influenţa în acest spaţiu, 
Rusia se va autointitula „protectoarea popoarelor 
ortodoxe”. Diplomatul francez consideră, cu o 
oarecare doză de subiectivism, că intervenţia 
Rusiei în acest spaţiu este abuzivă: „Cum Rusia 
geloasă pe titlul ei de protectoare a religiei 
ortodoxiei, i-a luat sub oblăduirea ei, n-am întâlnit 
până acum o stare de lucruri mai abuzivă”2.  

De-a lungul timpului biserica a avut o 
contribuţie esenţială. Dacă în apusul Europei 
rivalitatea dintre biserică şi stat a creat numeroase 
controverse, în partea răsăriteană aceasta a  
colaborat îndeaproape cu instituţia domniei. 

Numeroşi călători remarcă numărul destul 
de mare al lăcaşurilor de cult. Unul dintre aceştia 
este reverendul Benjamin Barker, care vine în 
Principate cu scopul de a-i converti pe neo-creştini. 
Acesta afirmă: „sunt multe biserici, peste tot, în 
oraş, cu turle şi clopotniţe joase. Sunt construite 
solid din piatră, dar extrem de întunecoase şi 
numai că sunt pline de picturi de proastă calitate, 
iar pereţii lor sunt acoperiţi  cu fresce prost 
realizate”3. Majoritatea călătorilor străini care au 
călcat pe aceste locuri atât de greu încercate de 
vicisitudinile istoriei au observat religiozitatea 
acestui popor, considerându-l "unul dintre cele mai 
cucernice din lumea întreagă”4. Cu toate acestea, 
această religiozitate  a fost greşit înţeleasă, fiind 
pusă în strânsă legătură cu ignoranţa oamenilor de 
rând.   

(continuare în pag. 31)
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(urmare din pag. 30) 
 

Austriacul Friedrich Wilhelm von Bauer considera 
că: „românii sunt de religie ortodoxă, dar sunt tot atât de 
neştiutori în materie de religie ca şi în materie de ştiinţe 
şi alte cunoştinţe nefolositoare”5.  

Vinovaţi de această ignoranţă a poporului, în 
opinia călătorilor, erau preoţii, care erau adevărate 
modele de ignoranţă şi venalitate. Clericii catolici erau 
cei mai duri în afirmaţii. Un exemplu în acest sens este 
abatele Griselini, care îi critică pe prelaţii ortodocşi 
considerându-i vinovaţi de apucăturile populaţiei: 
„Această neştiinţă a oamenilor de rând este lesne de 
înţeles, deoarece preoţii lor, ei însişi nu sunt mai 
luminaţi. De cele mai multe ori toată ştiinţa lor se 
mărgineşte în a citi şi a cânta”6. Spre deosebire de 
Occident unde învăţământul cunoscuse un avânt 
impresionant încă din perioda medievală, în Principate  
cultura a evoluat mult mai lent, asta şi datorită lungilor 
perioade de dominaţie otomană, rusească şi sărăciei. A 
existat şi aici o mişcare intelectuală, dar ea s-a aflat sub 
apanajul mânăstirilor şi a celor mai înstăriţi. De altfel nu 
exista învăţământ de stat, nu existau seminarii. 
Tărănimea avea o situaţie deosebit de grea, aflându-se 
la dispoziţia boierului. După o zi întreagă de dat la coasă 
nu-i mai ardea ţăranului român de carte, nici dacă ar fi 
avut unde să înveţe.  Existau diferenţe majore între 
clerul de rând şi cel înalt. Aceştia din urmă duceau o 
viaţă lipsită de griji cumpărându-şi, în cele mai multe 
cazuri,  funcţiile cu sume mari de bani. Clerul de jos 
ducea o viaţă mizeră, de multe ori nefiind nici o diferenţă 
între situaţia acestuia şi situaţia ţăranilor. Principala 
pasiune a acestora în opinia călătorilor străini, era 
cârciuma: „nimic mai obişnuit la ţară decât să vezi popi 
târându-se din cârciumă în cârciumă până îşi pierd 
minţile cu totul”7. Cu toate acestea enoriaşii aveau un 
mare respect faţă de feţele bisericeşti, spre marele 
necaz al occidentalilor, care condamnau cu asprime 
moravurile popilor. Deşi pare surprinzător în lumea 
rurală a secolului al XVIII-lea cârciuma şi biserica erau 
principalele locuri de întâlnire ale sătenilor. De altfel 
acest obicei este prezent şi astăzi în satele cu tradiţie. 

Nu trebuie să uităm că în apusul Europei este 
perioada în care  se afirmă burghezia, categorie socială 
care nu privea cu ochi buni abuzurile Bisericii Catolice. 
Din acest motiv o parte a Occidentului va fi reformat din 
punct de vedere religios, punând în prim plan munca şi 
cumpătarea. Majoritatea celor care poposeau în 
Principate proveneau din țări care aveau drept religie fie 
protestantismul, fie catolicismul. Protestantismul 
condamna abuzurile fețelor bisericești, practica vânzării 
ierarhiilor bisericești, dar și ceremonialul religios mult 
prea fastuos. În religia protestantă preotul era doar un 
intermediar între credincios şi Dumnezeu în timp ce în 
religia catolică preotul era supus asprelor canoane ale 
Bisericii Catolice. 

În comparaţie cu aceştia, călătorii vedeau 
Principatele drept spații ale desfătării, superficialității, 
ignoranței, dar și ale sărăciei. Mai mult, aceştia 
considerau că fastul ceremoniilor religioase şi posturile 
erau în necorcordanţă cu sărăcia generală din 
Principate. Ei vedeau din apusul Europei, mult mai 
evoluat din punct de vedere economic, acest decalaj 

 
economic adâncind şi mai mult prăpastia spirituală 
dintre Orient şi Occident. Mulţi nu văd în obiceiul de 
a ţine post un mijloc de penitenţă, ci mai mult un 
mijloc de a te achita de obligaţiile religioase: „ei nu 
au mai multă religie decât vitele lor, afară de 
posturile lor care se întind aproape de jumătate de 
an şi care sunt atât de stricte încât nu îndrăznesc 
să mânânce deloc nici carne, nici ouă, nici lapte, 
abia dacă mai au vreo idee şi de alte îndatoriri 
religioase”8. 

Spre deosebire de aceştia ruşii sunt mai 
toleranţi în afirmaţii, ei privind cu interes şi 
curiozitate aceste obiceiuri. Nikolai Karlovici Giers, 
diplomat rus observă că: „nunţile sunt diferite de ale 
noastre. În locul vălului, mireasa poartă lungi fire de 
aur, împletite strâns care pornesc de la ceafă şi 
coboară aproape până la podea”9. Din păcate, 
odată cu mania franţuzismului, acest obicei se va 
pierde, doar în satele cu tradiţie păstrându-se. Un 
alt obicei pe cale de dispariţie, era prezenţa 
bocitoarelor la funeraliile organizate cu mare fast. 
Acestea erau alese, de regulă, dintre servitoarele 
casei. Acest obicei este inspirat încă din Antichitate: 
„Procesiunea începe cu muzicanţii care cântă un 
marş funebru, urmează apoi preoţii în număr 
incredibil de mare, uneori venind din cele mai 
îndepărtate ţinuturi pentru această ocazie. Ei ţin 
capătul coşciugului... Bocitoarele, în haine albe şi 
cu părul lăsat pe faţă, stau în jurul dricului. Ridică 
vaiete îngrozitoare, fiecare în parte şi, câteodată, 
toate împreună, întrerupte de neplăcutul cântec 
interpretat de pricetnichi”.  

Considerate adevărate oaze de ortodoxism 
în această parte a Europei, Principatele erau locuite
de o populație profund cucernică, bântuită de 
superstiții. Călătorii străini văd acest spațiu al 
Principatelor drept  un spațiu al superstițiilor locuit 
de duhuri rele, strigoi, vampiri. Mulți călători puneau 
acest fenomen în legătură cu neștiința poporului, 
neștiință de care  mulți preoți profitau. Tot Bauer 
considera că: „stafiile, vrăjitorii, diavolii şi alte mii de 
absurdităţi, mascate de credulitate şi neştiinţă şi 
tratate cu dispreţ de popoarele luminate îşi 
păstrează toată influenţa în Principatele Române”10. 
Greu de crezut. Miturile şi superstiţiile au fost 
prezente în folclorul românesc încă din cele mai 
vechi timpuri. Ele sunt înrădăcinate în istoria 
fiecărui popor, iar preoţii în nici un caz nu au 
îndemnat populaţia să creadă în strigoi. În tradiţia 
populară există şi astăzi obiceiul ca de Sf. Andrei 
clanţele uşilor să fie unse cu usturoi, pentru a 
alunga spiritele malefice, dar astfel de obiceiuri sunt 
întâlnite şi la alte popoare. 

De alfel, în Occident, Transilvania a fost mult 
timp considerată, în mod eronat, patria lui Dracula. 
În romanul lui Bram Stoker, publicat mult mai târziu, 
în anul 1897, Transilvania este prezentată ca o 
Pandora a vampirilor şi a duhurilor rele. În amurgul 
Evului Mediu şi începuturile modernităţii societatea 
românească, măcinată de superstiţii şi spaime, 
rămâne în esenţă profund religioasă.   
 

(continuare în pag. 62)
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Am împins norii 
  

Când te apropii 
urma ta înlătură zăpada 
seva ierbii atinge fiorul 
sărutul nu mai vrea 
aşteptare 
cu braţele întinse 
alung norii 
lumina 
caută umbra ta 
fac primul pas... 
regăsesc culoarul 
în mână ţin 
o pâine caldă 
aburul ei 
naşte 
două viori 
  

acum ştiu 
între stâlpii dorinţei 
se numără 
merele. 
 
 
 
 
 
Destin 
  

Destinul pe care-l vreau 
e lângă pasul tău, 
cu mâna întinsă 
aştept la colţ de stradă 
lumina unei primăveri 
în muguri 
fiorul doarme 
  

destinul pe care-l am 
e sclavul unei frunze efemere, 
trăiesc în noapte 
mai mult oarbă 
adevărul care albeşte 
atâtea orizonturi încurcate 
  

pe coaste abrupte ţâşneşte râul 
caut fereastra şemineului 
cerşesc o scânteie să aprindă surâsul 
umbra are baston 
cocoaşa e grea 
 

în prag de noapte 
porumbelul iese din palmă 
cu ramul de măslin 
semn că-ţi cer iertare 
primăvară. 
 

� 

 

   Ileana Maria BELEAN  
 

Salsa - cerul inimii 
 

Frunza se avântă 
învaţă ultimul dans. 
Plânge. Îmi strigă: 
"Salsa e ultimul dans". 
 

Păşesc nesigură 
dintr-o cameră în alta 
prin anotimp însetat de dimineţi. 
Doare... 
Cugetul se înspăimântă. 
Număr alături de tine secunde, 
sunt tot mai multe. 
Fruntea cade. 
Aştept cu buzele deschise spre lumină, 
absorbită ahotnic, 
de slovă. 
 

Pentru ultima dată 
iubirea o înalţ în ochi, 
braţele le întind spre desăvârşire, 
tu-mi iei tot cerul inimii. 
în palmă virtuţi de rouă cad. 
Mă-nfiori... 
Privirea creşte spini până la orbire. 
 

Salsa, 
umbră fără păsări, 
iar eu cerşesc o pâine de uitare. 
 
 
 

Cuvinte în tăcere 
  

sufletul 
depărtează vălul nopţii 
timidă strivesc 
cuvintele în privire 
desculţă 
mai pun un pas 
pe jarul nou-născut 
nu ating iarba 
nu sparg tăcerea 
  

desenez conturul 
mâna albă 
mângâie chipul 
suspinul se face fluture 
  

îndoiala 
se zbate în plasă 
respir... 
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         Cati GHEORGHE 
 
 
 

Canon 
 

 
Gândurile mele tropăie pe meleaguri străbătute 

de neguri dense, încercând să se spijine pe idei fixate 
în memorii nescrise încă. Capitulează în faţa unor 
orizonturi parcă verticalizate de ură. Accept instincte 
primare în căuşul palmelor asudate de tortura lor şi 
mă transform într-un palid trandafir pe mormântul 
coşmarului din noaptea de Sânziene. Aştern în 
drumul ce-l străbat, fânul proaspăt cosit în labirintul 
din care nu am ştiut să ies niciodată. Gândurile mele 
dansează în ritmul în care pământul pulsează sub 
paşii mei şi ştiu că voi găsi uşa pe care am intrat doar 
pentru a ieşi spre norii care aduc ploaia. Mi-au 
crescut aripi şi zbor spre curcubeul sufletului meu! 
Trec dincolo obosită de atâta căutare a capătului de 
drum. Citesc cuvintele scrise cu aburi de lumină: 
"Staţionarea interzisă!". 
 
 
 

Poveste de început şi de sfârşit 
 

 
Ai îngropat o ulcică cu farmece şi descântece în 

sufletul meu şi chiar dacă aş vrea, nu pot să găsesc 
alt descântec care să mă facă bine de tine.  

Ai venit noaptea Zburător şi ai furat din odaia 
mea toată durerea şi suferinţa pe care le strânsesem 
într-un cufăr cu alte amintiri. Le-ai dus pe Lună Nouă, 
peste nouă mări şi nouă ţări şi le-ai lăsat, fără cale de 
întoarcere. Dar nu te-ai mai întors decât să arunci o 
privire şi să te convingi că nu plec, că nu mă duc în 
lumi străine şi că nu te părăsesc pentru o Doamnă pe 
care o cunosc prea bine. Şi mai treci din când în când 
pe aici să-mi spui: "Noapte bună, să nu pleci, să mă 
laşi în lumea asta fără tine şi fără dragostea ta!  

Trebuie să mă iubeşti aşa cum nimeni nu o 
poate face ca tine! Să mă adori, pentru că eu sunt 
stăpânul cheilor de la lacătele cu care te-am ferecat!" 

Şi eu nu pot să-ţi spun că nu vreau să mă 
eliberezi, pentru că m-aş pierde fără tine şi fără 
dragostea ta.  

Nu-ţi pot spune pentru că tu eşti basmul meu, 
povestea mea de început şi de sfârşit!  

Eşti într-o lume paralelă unde voi ajunge într-o 
zi, sau într-o noapte cu Lună Nouă, ca o zbatere de 
aripă, ca o picătură de ploaie, într-un ultim zbor.  
 
 

 
Plouă 

 

Demult, tare demult nu a mai plouat aşa! 
Picăturile mari de ploaie mi se preling pe faţă. 
Încerc să deschid ochii şi să privesc dincolo de cer. 
Norii mă împiedică şi nu ştiu de ce ploaia are gust 
de mare, sărat şi amar! Zâmbesc în liniştea nopţii şi 
în lumina zilei. Zâmbesc scăldată de raze de soare 
şi înţeleg de ce ploaia are gust de mare, sărat şi 
amar. Plâng... plâng cum numai eu ştiu să o fac şi 
tristeţea mea o spăl cu lacrimile mele sărate şi 
amare. Rămâne doar durerea! 

Plâng... 
 
 

Ne quid nimis 
 

Au trecut anotimpuri pe lângă mine, parfumul 
florilor de tei îmi înfioară simţurile şi miros zăpada 
căzută peste sufletul meu. 

Îmi odihnesc gândurile în fiecare an încercând 
să repar ce nu mai funcţionează. 

M-am transformat într-o circumstanţă atenuan-
tă încercând să scap de pedeapsă, şi mă întreb de 
ce tocmai cei care ar trebui să pledeze pentru mine 
mă declară vinovată?! 

Ce lege îmi interzice să iubesc?! 
Ce lege îmi interzice să gândesc?! 
Ce lege mă condamnă?! 
Mă fac vinovată de inocenţa cu care zâmbesc, 

mă fac vinovată că tot timpul am regretat, mă fac 
vinovată că vreau să înţeleg! 

Sunt curioasă în mâna cui este piatra şi cum 
va face să o arunce înspre mine fără să vadă 
nimeni?! 
 
 

Nimeni 
 

Nimeni nu vede ce văd eu. Nimeni nu aude ce 
aud eu. Nu ştie nimeni ce ştiu eu sau nu înţelege 
nimeni ce înţeleg eu! Tresar la fiecare pas pe care 
îl fac înainte, tresar la zgomotul pe care îl face 
inima când, obosită, mă ceartă şi-mi cere să mă 
opresc o clipă şi să-mi odihnesc durerile. Tresar 
când văd chipuri triste şi ochii goi ce mă privesc 
parcă din alt timp. Nu vede nimeni ce văd eu! Vine 
peste mine coşmarul care se repetă noapte de 
noapte, şi visele pe care le visez eu nu le visează 
nimeni! Nimeni nu împarte cu nimeni nimic, şi nu 
înţeleg de ce nimeni nu înţelege ce inţeleg eu! 

Nu ştie nimeni cine sau ce sunt eu... 
Sunt numai un strop din întreaga mea viaţă! 
Sunt numai câteva rânduri dintr-un poem. Sunt 

un fragment dintr-un vis şi dintr-un coşmar! 
Sunt atât de singură în singurul univers pe 

care nimeni nu-l ştie, nimeni nu-l vede, nimeni nu-l 
"aude"... 

Sunt doar eu... sunt o mie de suflete, pentru ca 
cineva, cândva, să aleagă. Dar... nimeni...  

� 
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Aura CHRISTI 

 
Aşa nu se face, Adevărul holding! 

 
Am început, acum mai bine de doi ani, un 

proces împotriva AH, fiind ameninţaţi într-o notificare 
de Adevărul Holding, prin avocaţii săi, că ne vom 
alege cu dosare penale etc., dacă nu vom achita 
subsemnata şi Janina Ianoşi câte 50.000 de euro, iar 
trustul Ideea Europeană - 100.000 de euro, aceste 
sume urmând să se dubleze în cazul în care...  
 

Juristul Vasile Potlog susţinea sus şi tare, 
ridicând arătătorul mâinii drepte: „Nici într-un bordel 
nu-ţi poţi permite să spui şi să faci orice. Cu atât mai 
mult, într-o sală de judecată...” Bunicul meu spunea 
aceste lucruri în perioada interbelică. Ce vremuri! Noi 
suntem în anul de graţie 2011, în România începutului 
de Mileniu al III-lea. Mai gravă decât criza economică 
ce bântuie ţara noastră – şi se pare că o va mai 
bântui încă o vreme bunicică – este criza morală fără 
precedent. Se poate spune orice, în orice context, 
oricui, fără limite, fără perdea, fără Dumnezeu, 
uitându-se – sau mai grav, în cazul anumitor indivizi, 
neştiindu-se – că aşa nu se face!  

 
Cazul Tolstoi - plagiatul secolului? Este una 

dintre cele mai incredibile experienţe de care avem 
parte în ultimii mai bine de doi ani. Mă refer la celebrul 
cuplu spiritual Janina şi Ion Ianoşi, creatorii ediţiei 
Jurnal (vol. I-II) de Lev Tolstoi – ediţie care face parte 
din patrimoniul spiritual al României, traducerea 
aparţinându-i Janinei Ianoşi, cu o selecţie, prefaţă, 
note şi tabel cronologic de Ion Ianoşi – două tomuri 
masive, de peste o mie de pagini, apărute, în 2005, 
Ediţia a III-a, cea mai completă, la Editura Ideea 
Europeană. Mă refer la trustul Fundaţia Culturală 
Ideea Europeană şi Editura Ideea Europeană. Şi, nu 
în ultimul rând, mă refer la... mine însămi. E ştiut din 
presa naţională, care a scris pe larg despre acest 
subiect în mod constant - e adevărat că s-a aflat 
târziu cine anume este „făptaşul”, „fantoma” 
plagiatorului bântuind, după cum s-a scris, literele 
româneşti - că ediţia menţionată a fost plagiată, 
piratată, vandalizată de Gheorghe Stanca / 
pseudonim: Ghenadi Strungar, şi a apărut, cu titlul 
fals, abuziv Memorii - Tolstoi n-a scris niciodată 
memorii! - în toamna anului 2008, la Adevărul Holding 
(AH). Am început, acum mai bine de doi ani, un 
proces împotriva AH, fiind ameninţaţi într-o notificare 
(vezi dosarele publicate în primăvara anului 2009 în 
Contemporanul, precum şi extrasele din presă de pe 
google, dând motor de căutare caz tolstoi – plagiatul 
secolului, adevărul holding – ideea europeană), fiind, 
aşadar, ameninţaţi de Adevărul holding, prin avocaţii 
săi, că ne vom alege cu dosare penale etc., dacă nu 
vom achita subsemnata şi Janina Ianoşi câte 50.000 
de euro, iar trustul Ideea Europeană - 100.000 de 
euro, aceste sume urmând să se dubleze în cazul în 
care... etc., etc., nu-i aşa?  

Voalat, insidios, AH, prin avocaţii săi, şi ai lui 
Gheorghe Stanca - în iarna anului 2011 - insinuau la 
 

 
ultimele înfăţişări în instanţă că iau în calcul şi 
posibilitatea de a face plângere penală – un 
denunţ calomnios, vorbind în limbaj juridic –
împotriva subsemnatei şi a doamnei Janina Ianoşi 
pentru acuze... inventate, sfidătoare, calomnioase, 
abuzându-se astfel la modul incalificabil de 
drepturile existente şi recurgându-se la alte 
evidente tentative de intimidare. Să înţelegem că 
preluarea abuzivă, ilegală, a unor ediţii de către 
AH constituie o experienţă curentă pentru această 
firmă? Să ne referim şi la cazul Vintilă Corbu, 
Asediul romei, şi la Mihail Sebastian, Accidentul şi 
Strada cu salcami, şi la G. Calinescu, Enigma 
Otiliei, cazul Tolstoi fiind, de departe, cel mai 
flagrant?  

Este incredibil, incalificabil ceea ce se 
întâmplă. Există expertiza ORDA, concludentă în 
sensul plagiatului. Există recunoaşterea faptei de 
plagiat de către Gheorghe Stanca însuşi! Or, după 
ce AH a obţinut, răstimp de doi ani, dacă nu 
greşesc: mai bine de 16 amânări în instanţă, 
lucrurile trenează, deşi verdictul este limpede, nu-i 
aşa? Prin reprezentantul său din 2008-2009, dl 
Răzvan Corneţeanu (împotriva căruia, aflăm în 
sala de judecată, între timp, s-a dispus începerea 
urmăririi penale), AH a sfidat ORDA, Inspectoratul 
General al Poliţiei sesizat de ORDA, prezentând 
abia la parchet, contractul cu Gh. Strungar, care,
după o investigaţie desfăşurată conform legislaţiei 
în vigoare, s-a ales, în consecinţă, cu un dosar 
penal. (Apropo, dacă aţi citi acel contract, aţi avea 
nu puţine pretexte de analiză cel puţin, să le 
spunem aşa, rezervat, interesante; conform acelui 
înscris, dl Stanca se angaja se traducă în nici două 
luni, citiţi cu atenţie?, peste două mii de pagini de 
manuscris din limba rusă, fără să ştie cum se 
spune buna ziua în limba lui Tolstoi, din 
„memoriile” Magului de la Iasnaia Poliana – care 
ştim că n-a scris niciodată memorii! – şi să le 
prezinte... în limba engleză, acestea apărând la 
nici două luni, pare-se, după încheierea 
contractului... în limba română. Ne imaginăm ce 
eforturi a făcut devenitul celebru Ghenadi 
Strungar, contra unor drepturi de autor care nu 
depăşesc echivalentul a două sute de euro!, fără 
să ştie, repetăm, rusa, să facă o selecţie din cele 
13 volume tolstoiene de jurnal din ediţia jubiliară 
apărută în 90 de volume, ediţie rară, bibliofilă, 
inexistentă în marile biblioteci româneşti, iar acea 
selecţie să corespundă întocmai, un miracol, nu?, 
cu cea făcută răstimp de doi ani de domnul 
profesor Ion Ianoşi, membru de onoare al 
Academiei Române, în baza volumelor 
împrumutate de Editura Univers de la o 
prestigioasă bibliotecă moscovită, pe vremuri, în 
deceniul al şaptelea!) AH sfidează, de necrezut, în 
continuare, legea, buna credinţă, limita bunului-
simţ, purtându-ne în continuare, prin amânări, 
trucuri avocăţeşti, insinuări, tentative de intimidare, 
denunţuri insidios calomnioase, pe drumuri,
abuzând evident, de departe, grosolan.  
 

(continuare în pag. 35)
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(urmare din pag. 34) 
 

Pe mine m-a creat Dumnezeu ca să scriu, să 
citesc, să scriu şi, iar şi iar, să scriu şi să public ritmic 
cărţi; aceasta e misia mea pe pământ.  

Aura Christi mă numesc şi sunt scriitor român. 
Vocaţia mea este scrisul.  
Vocaţia de editor este una secundă. Îngrijesc, 

însă, revista Contemporanul, cărţile prietenilor mei, ai 
noştri, publicate de Ideea Europeană, cu dragostea şi 
profesionalismul cu care îngrijesc editorial vorbind 
cărţile ce poartă semnătura mea. Aşa am îngrijit 
jurnalul Magului de la Iasnaia Poliana, intenţia fermă 
fiind să organizăm o serie de festine literare dedicate 
centenarului acestui uriaş scriitor al lumii. Centenarul 
Tolstoi şi tot ce intenţionam să facem cu acest prilej a 
fost zădărnicit de acest grosier plagiat de o brutalitate 
unică, incalificabilă, care a fost interpretat ca un act 
abuziv îndreptat împotriva breslei scriitorilor, a celei a 
editorilor.  

În mintea mea de poet, e foarte vie scena în 
care, văzându-i pe cei doi prieteni ai noştri, brusc, 
gârboviţi, brusc bătrâni, Ianoşi mi-a spus, în 
decembrie 2008, la sediul Contemporanul: „Aura, 
suntem la sfârşitul carierei, la sfârşitul vieţii. Nu ne 
lăsa să plecăm de aici aşa, cu asta”, arătând spre 
ediţia vandalizată. Nu voiau, prietenii noştri, de bună 
seamă să rămână cu o ediţie trunchiată, în braţe, în 
apusul existenţei lor de cărturari exemplari... Atunci, la 
începutul acestei dramatice aventuri editoriale, care 
îmi lasă un gust din ce în ce mai amar, n-am ştiut că 
voi avea nevoie de curaj, da, de un curaj nebunesc 
aproape, ca să lupt cu ditamai holdingul...  

Ideea europeană, da, este adevărat, are un 
prestigiu greu de tăgăduit. Şi, totuşi, luptam şi luptăm 
în continuare – tot mai strânşi unul în altul, tot mai 
însinguraţi, tot mai străini – cu un mamut editorial, 
financiar vorbind nelipsit de putere, ca să apelăm, iar 
şi iar, la limbajul litotei. Acum, când sper că ora 
verdictului care se va da în instanţă se apropie... mă 
întreb cât timp voi fi purtată, vom fi purtaţi în 
continuare pe drumuri, ca să demonstrăm un lucru 
deja demonstrat: un plagiat de proporţii de necrezut, 
de o brutalitate inegalabilă (notele elaborate de Ion 
Ianoşi au fost, în ediţia piratată, în nu puţine cazuri, 
inserate la modul scandalos, barbar, în corpul textului 
tradus de Janina Ianoşi, traducere care a respectat cu 
sfinţenie originalul!!)? Un caz de abuz unic în istoria 
editologiei mondiale. Mă întreb: câtă vreme Adevărul 
holding, prin reprezentanţii săi în instanţă, ne va răpi 
din linişte, echilibru, sănătate, târându-ne în cel mai 
sordid, incredibil noroi, prejudiciindu-ne, în ultimii doi 
ani, imaginea, prestigiul? Şi, evident, nu numai 
imaginea şi prestigiul... Apropo de imagine, de 
prestigiu, aflu – pe holul Tribunalului Bucureşti!, 
înainte să intrăm în sala de judecată – de la avocata 
plagiatorului că eu, Aura Christi, sunt... „nebună, 
bestie, nemernică”. Nici mai mult, nici mai puţin. Apoi, 
aceeaşi avocată... îmi citeşte lecţii de morală, 
făcându-mi – spre stupefacţia mea – reproşuri, 
aducându-mi acuze, spunându-mi, în prezenţa 
prietenilor mei, că aşa cum am făcut eu nu se face. 
(?!) Acelaşi lucru l-a făcut nu o dată AH, prin avocaţii 
săi, care am înţeles că sunt foarte bine plătiţi pentru  

 
fiecare înfăţişare în instanţă, nu-i aşa?; să înţeleg 
că le este, financiar vorbind, convenabilă fiecare 
amânare obţinută în instanţă? E o întrebare; nimic 
mai mult. În acest context, întrebarea adresată de 
AH, prin avocaţii săi, doamnei Janina Ianoşi – dacă 
emerita traducătoare, ţineţi-vă bine!, l-a plătit pe 
Gheorghe Stanca, pentru a comite plagiatul – să ţi 
se mai pară monstruoasă, deplasată, absurdă?  

 
Bunicul meu – Vasile Potlog – dinspre 

Tatăl meu, Semion (născut într-o familie de 
profesori, jurişti, el însuşi devenind militar în
trupele de elită ale aviaţiei), a fost jurist. Nu l-am 
cunoscut pe buny Vasile in vivo, a murit tânăr, la 
nici 33 de ani împliniţi, pe când Tatăl meu nu avea 
decât un an. De la soţia lui, respectiv, bunica mea, 
Elena Juşkov-Potlog, am aflat că  juristul Vasile 
Potlog susţinea sus şi tare, ridicând arătătorul 
mâinii drepte: „Nici într-un bordel nu-ţi poţi permite 
să spui şi să faci orice. Cu atât mai mult, într-o sală 
de judecată...” Bunicul meu spunea aceste lucruri 
în perioada interbelică. Ce vremuri! Noi suntem în 
anul de graţie 2011, în România începutului de 
Mileniu al III-lea. Mai gravă decât criza economică 
ce bântuie ţara noastră – şi se pare că o va mai 
bântui încă o vreme bunicică – este criza morală 
fără precedent. Se poate spune orice, în orice 
context, oricui, fără limite, fără perdea, fără 
Dumnezeu, uitându-se – sau mai grav, în cazul 
anumitor indivizi, neştiindu-se – că aşa nu se face!  

Aşa nu se face, Adevărul holding!  
 
4 martie 2011  

   
Revista Contemporanul 
Ideea European ă 
 
Asocia ţia Contemporanul 
Sediu central: Str. Blănari, nr. 21, et. 1, 

sector 3, Bucureşti 
  

� 

 

 
 

desen de Elena-Liliana Fluture 
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Gheorghe A. STROIA 

 
Ioan Agache: “Calapodeşti (Vultureni) sau Punte peste 

veacuri”  
Valoarea documentară a unei „rescrise” istorii  

a plaiurilor berhecene 
 

Cartea intitulată: “ Calapodeşti (Vultureni) sau 
Punte peste veacuri”, Editura „Grigore Tabacaru”, 
Bacău, 2010 (248 pagini), poartă amprenta 
inconfundabilă a distinsului profesor de istorie Ioan 
Agache, fiu adoptiv al meleagurilor vrâncene, din 
nefericire, dispărut mult prea devreme dintre noi, în 
primăvara anului 2010, înainte de a-şi vedea proiectul 
finalizat. Ioan Agache, fiul Elenei şi al lui Vasile Agache, 
s-a născut la 25 noiembrie 1932 în satul Calapodeşti, 
fost Vultureni, din actuala comună Dealu Morii, judeţul 
Bacău. A învăţat clasele primare la şcoala din satul 
natal, după care a urmat gimnaziul la liceul Iorgu Radu 
din Bârlad. A urmat în acelaşi oraş Şcoala Pedagogică, 
devenind învăţător, apoi la Iaşi, în cadrul Universităţii 
“Alexandru Ioan Cuza” a absolvit Facultatea de Istorie şi 
Filozofie. A funcţionat în învăţământ mai întâi ca 
învăţător, în localităţile situate pe valea Berheciului, ca 
inspector şcolar-şef al fostului raion Zeletin, regiunea 
Bârlad şi ca inspector şcolar al fostului raion Adjud, 
regiunea Bacău. Începând cu anul 1968, a funcţionat ca 
profesor în specialitatea istorie la Şcoala cu clasele I-
VIII nr. 1 şi Nr. 4 Adjud, judeţul Vrancea, unităţi şcolare 
în care a îndeplinit şi funcţia de director. În această 
perioadă a promovat cu rezultate excelente gradele 
didactice, dovedind că este un dascăl erudit, cu talent şi 
reale aptitudini pedagogice. Ioan Agache, ca fiu al 
satului, mai apoi erudit istoric, a nutrit dintotdeauna un 
profund sentiment de apartenenţă la poporul român, 
făcând din istoria acestui neam, binecuvântat de 
Dumnezeu, propria sa raţiune de „a fi” 
 

 
 

 
Nu voi încerca, nicidecum, să detaliez 

caracteristicile esenţiale ale unei monografii, 
încercând să demonstrez care sunt argumentele de 
sprijin ale catalogării scrierii de faţă ca monografie. 
Trebuie reamintit faptul că, Ioan Agache se 
bazează în susţinerea documentării ştiinţifice a 
lucrării, pe o observaţie: pătrunzătoare şi completă 
– verificată, controlată – colectivă, informată şi 
pregătită – intuitivă. Iată câteva dintre 
caracteristicile observaţiei autorului în 
fundamentarea lucrării sale. Acestea sunt de fapt şi 
punctele forte ale cărţii, care-i conferă un plus de 
valoare şi de autenticitate. Dacă ar fi să comparăm 
acest tip de observaţie, cu cel din literatura de 
specialitate (metoda monografică), atunci putem 
spune că autorul respectă caracteristicile de bază 
al observaţiei, necesare unui studiu monografic 
(detaliat de Dimitrie Gusti, în Opere, vol. I, Ed. 
Academiei, 1968). Cu toate acestea, deşi cartea 
este o lucrare documentată ştiinţific şi elaborată cu 
minuţiozitatea unui cercetător, ea nu este numai o 
monografie ci reprezintă „radiografia” unui suflet 
sensibil, delicat şi plin de respect pentru originile 
sale. Cu valenţe literare evidente, lucrarea se 
constituie ca un reper lingvistic, autorul 
manifestând o deosebită receptivitate în studierea 
şi explicarea etimologiilor unor denumiri, aşezări, 
locuri.  

Cartea distinsului dascăl este rodul unei 
munci asidue, de peste opt ani, perioadă în care 
autorul a efectuat activitatea de documentare în 
Arhivele Naţionale din Bucureşti, Iaşi şi Bacău. 
Apariţia acestei cărţi a fost posibilă şi datorită 
eforturilor făcute de familie, in mod special, prin 
grija soţiei autorului, doamna profesoară Neaga 
Agache, la rândul său, un distins profesor adjudean 
de limba română. Elementul de noutate este faptul 
că astfel de carte are o imensă valoare 
documentară, fiind prima descriere monografică a 
comunei Calapodeşti (Vultureni) din judeţul Bacău. 
Impresionant este şi faptul că un loc de o 
asemenea mărime, poate avea un trecut atât de 
bogat. Un loc ce a dăruit ortodoxiei pe Sfântul 
Schimonah Antipa de la Calapodeşti, fiu al acestor 
meleaguri, încărcate de istorie. Autorul prezintă 
localitatea Calapodeşti(Vultureni) încă din cele mai 
vechi timpuri , respectiv din neolitic şi epoca 
bronzului, de unde şi artefactele (prezentate si 
ilustrate în carte) numite ˝Gura Ghionoaiei˝. 
Confruntând diverse surse documentare, profesorul 
Ioan Agache opinează că izvoarele prin care este 
atestată documentar localitatea Calapodeşti 
(Vultureni) sunt multiple. Astfel unele datează din 
vremea domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt: 
Valea Berheciului respectiv alte documente istorice, 
ce prezintă Ţinutul Tăvădărenilor. Structurând 
lucrarea pe unsprezece capitole, autorul dedică trei 
dintre acestea toponimiilor, prin care sunt detaliate: 
denumiri de localităţi-unele dispărute, ranguri sau 
titluri, terenuri şi ţarini ale vetrei satului, toate având 
însemnătate istorică pentru locuitorii acestor locuri.  
 

(continuare în pag. 37)
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(urmare din pag. 36) 
 

În activitatea sa de documentare, profesorul 
Ioan Agache a prestat o muncă titanică, investigând 
arhive, oameni şi locuri, cu o perseverenţă de detectiv, 
ţinând cont de faptul că foarte multe dintre 
documentele istorice prezentate au fost descoperite în 
premieră, ca vestigii ale trecutului acestei localităţi. 
Multe dintre fotografiile prezentate în carte sunt din 
arhiva personală a familiei Agache, care a jucat un 
important rol în scrierea istoriei mai recente a acestor 
locuri. Conştiincios şi atent, cu respect pentru istorie, 
autorul monografiei a conştientizat în fiecare moment 
responsabilitatea imensă ce apăsa asupra umerilor 
săi, în finalizarea unei astfel de lucrări. Ca şi document 
istoric, monografia „Calapodeşti (Vultureni) - Punte 
peste veacuri” întruneşte toate caracteristicile unei 
lucrări de acest tip.  Observaţia profesorului Ioan 
Agache este obiectivă, pătrunzătoare, atentă, dar 
încărcată pe alocuri de note ale autorului, care-şi 
confirmă erudiţia şi seriozitatea. Notele de subsol ale 
lucrării sunt în număr foarte mare iar reperele 
bibliografice sunt impresionante prin multitudinea şi 
diversitatea lor, ceea ce confirmă caracterul profund 
documentat al lucrării. Numai un om cu un respect 
deosebit pentru meseria de istoric ar fi fost  capabil de 
o astfel de migală şi perseverenţă în realizarea şi 
definitivarea muncii sale. Acolo unde firul documentar 
este întrerupt, din lipsa reală a documentelor, autorul 
investighează oamenii, bătrânii satului, care au un rol 
important în transmiterea pe cale orală a tradiţiilor 
locului, brodând, din dantela fină a negurii vremurilor 
evocate, poveşti de viaţă demitizate şi transformate în 
adevăr.  
 

 
 
Cartea este una bine realizată, foarte bine 

argumentată, documentată şi îmbrăcată – uneori - în 
secvenţe de veritabilă literatură, în care se autorul 
foloseşte ca laitmotiv opera poetică a marelui Octavian 
Goga. Ca o manifestare a împletirii trăirilor de veritabil 
istoric cu cele ale unui simţământ poetic, autorul 
utilizează adesea în colorarea şi ilustrarea realităţilor 
satului, citate din marele Octavian Goga, pentru a da o 
notă de originalitate, desăvârşindu-şi astfel lucrarea.  
 

 
Ce poate fi mai aproape de sufletul 

ţăranului decât versurile unui poet naţional, care 
vorbeşte despre el, despre suferinţa şi despre 
istoria lui? Un poet care cântă mamelor cântece de 
jale, iar pe flăcăi îi îndeamnă la acte de vitejie! Ce 
poate fi mai ilustrativ pentru satul românesc decât 
filonul de aur al poeţilor care au cântat satul şi i-au 
dăruit prin versurile lor sclipirea aceea de autentic 
dar şi de firesc? Iată motivele pentru care Ioan 
Agache se foloseşte în amprentarea lucrării sale, 
tocmai de aceste „artificii” literare, sporind astfel 
valoarea lucrării.  

Deşi trecut în nefiinţă, mult prea devreme, 
distinsul profesor adjudean va rămâne veşnic viu 
în inimile celor care l-au cunoscut şi au avut 
privilegiul de a-i fi colegi, prieteni sau elevi. 
Consider scopul lucrării pe deplin atins, autorul 
neputând emite pretenţii asupra exhaustivităţii ei, 
mai ales că istoria românilor rămâne la fel de 
inedită şi de surprinzătoare. De ce istoria unor 
astfel de locuri ar face excepţie de la regulă? Mai 
mult putem afirma că profesorul Ioan Agache nu a 
scris doar o carte de istorie, ci a devenit el însuşi 
istorie prin scrierea unei astfel de cărţi. Insist prin a 
vă spune, că este o carte de o inestimabilă 
valoare, ce va rămâne mărturie peste veacuri a 
unui loc binecuvântat de Dumnezeu, a cărei istorie 
s-a scris cu litere de sânge. Aş încheia cu 
cuvintele autorului, care afirma: „Căutând o 
încheiere acestor însemnări, m-am gândit că peste 
timp, legendele, povestirile şi realităţile 
transplantate în fantezie, tot ca nişte relicve arată, 
tot ca nişte stări de mit apar. Există mai ales 
pentru cei ce ne-am născut la ţară, un sat dincolo 
de realitatea fizică imediată şi anume, un sat de 
esenţă morală, care vine din adâncul memoriei şi 
traversează generaţii, mereu până în miezul 
propriei tale cunoştinţe şi până la limita propriei 
tale condiţii, chiar dacă, viaţa ta cotidiană se 
consumă între marile construcţii din fier şi beton… 
Este satul, sau acel sat ce miroase a pământ, îl 
recunoşti de aproape şi chiar după răsuflarea sa. 
Un sat care într-un fel ţi-e rudă şi care vine când şi 
când înaintea ochilor tăi şi, uneori, tăcut ca şi cum 
i-ai tăinui cine ştie ce, ori te-ai destăinui mult. 
Pentru că orice am face, oricine am fi şi oriunde 
ne-am duce, satul acela din noi este satul ce se 
împleteşte strâns cu legenda, ia forma unui mit şi 
nu în cele din urmă, este chiar o carte care într-un 
fel se citeşte şi singură, dar cel mai mult ne aduce 
aminte de locurile unde ne-am născut, am trăit şi 
spre care ne cheamă amintirile. Este, dacă nu 
exagerez, satul acesta de pe dealuri de unde am 
pornit şi eu, satul acesta mai înainte şi din urma 
tuturor, acest sat în care, într-un anume fel, toţi 
oamenii au scris şi scriu o legendă sau o povestire 
care să îi repete. ” 

� 
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Tănase CARA ŞCA 

      
Nedumerire 
 

- Iubitule, ce faci, ce meditezi? 
Îl întrebă soţia curioasă  
Pe soţul său. - Păi, ce să fac, nu vezi? 
Nimic, răspunse soţul. Ce îţi pasă? 
 

- Păi, cum nimic? De-o oră studiezi 
Certificatul de căsătorie 
Pe feţele amândouă-l cercetezi 
De parcă ce conţine nu se ştie! 
 

- Da, recunosc, de-o oră scotocesc 
Dar nu găsesc, şi asta mă cam miră,  
Cred că e incomplet şi nu greşesc 
N-are trecută data când expiră! 
 
 

Fără taxă 
 

În faţa unei facultăţi, 
Cu un viţel în funie 
Stătea un cetăţean posac 
Într-un sfârşit de iunie. 
 

Pe lângă el, un trecător 
Ce nu părea deloc grăbit 
Se-opri în loc şi întrebă 
Privind la cuplul insolit: 
 

- Ce e cu dobitocul, bade? 
- E un nevinovat viţel, 
Răspunse omul, şi să ştii 
Că dobitocul, nu e el! 
 

Feciorul meu, e dobitocul 
Că m-a adus aici cu sila, 
El dă acum admiterea 
Iară ce vezi, este doar pila! 
 
 

Surplus de lenjerie 
 

- Nu-ţi mai pune sutienul 
Şi-aşa n-ai ce pune-n el, 
Spuse soţul soaţei sale, 
Că ţâţe nu ai de fel! 
 

Săgetându-l cu privirea 
Soaţa-i spuse ca-ntre soţi: 
- Păi, te-ntreb şi eu, bărbate, 
Tu de ce-ţi mai pui chiloţi?  
 
 

Aparenţe 
 

Mirel se spovedeşte  
Unui amic de-al său: 
- Nevasta mă iubeşte, 
Mi-a demonstrat-o, zău! 
 

Nu este zi pierdută 
Seara când vin, fireşte 
Nevasta mă sărută 
Pe frunte părinteşte. 

 
- Te cam înşeli, amice, 
Ţi-o spune Stan Păţitul, 
Te cercetează-aş zice 
Şi-o ia cu… mirositul. 
 
 

De adio! 
 

După ce judecătorul pronununţă divorţu’, îndată 
Foştii soţi, ieşiră sobri din sala de judecată. 
Ea, privind străin la omul ce până atunci îi fuse 
Soţ, în fapte şi în acte, cu reproş în glas îi spuse: 
- De-o să vânturi toată lumea, de-o să caţi până albeşti 
O femeie-aşa ca mine sigur, n-o să mai găseşti! 
Fostul, o privi retoric şi mişcând din cap precaut 
Spuse: - Eu una ca tine, sigur… nu o să mai caut! 
 
 

Perspirantă 
 

Tramvaiul trăncănea pe şine 
Cărând mereu, ca şi acum 
Vagoanele-i aglomerate 
Mereu, mereu pe-acelaşi drum. 
 

O doamnă prinsă în strânsoare 
Să se elibereze-un pic 
Dorind la prima să coboare, 
Văzu în faţă-i un pitic. 
 

Piticul, ridicat pe vârfuri, 
Privea cu ochiul curios 
În sus la doamnă şi îi spuse: 
- Stimată doamnă, vă daţi jos? 
 

- Sigur că da, răspunse doamna 
Mă dau, de ce eşti curios? 
- Cu ce? O întrebă piticul, 
Că mirosiţi tare frumos!  
 
 

Trei, Doamne, şi toţi trei 
 

Parafrazându-l pe George Coşbuc 
Am să vă spun povestrea unui tată 
Ce trei copii avea, dar singuri cuc, 
Neînsuraţi deci, doi băieţi şi-o fată. 
 

Şi într-o zi, cel mare zis Andrei, 
Cu vocea joasă şi privirea vidă 
Îi spuse tatei:-Dă-mi trei mii de lei 
Că am lăsat-o pe una gravidă. 
 

A doua zi şi cel mai mic, Ticuţă 
Veni şi spuse:-Am făcut-o lată 
Îmi trebuie cinci mii de lei tăicuţă 
Că am lăsat pe una-nsărcinată. 
 

A treia zi află, cum că şi fata 
Rămasă grea, prelung şi greu oftează 
Atunci, cu un suspin spuse şi tata: 
- Ei, în sfârşit, se mai şi încasează! 

    � 
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Marin MOSCU  
 

"Să trăiţi bine!” 
 

Să trăiţi bine! sunau în sufletul său cuvintele 
Preşedintelui, cuvintele viitorilor consilieri şi ale viitorului 
primar... Să trăiţi bine! Noi, copiii, ne adunam ca la urs, 
în parcul din centrul comunei Piatra de Încercare. 
Fanfara cânta pe o scenă de mărime mijlocie, dar, care 
capta privirile tuturor participanţilor gură-cască la lansa-
rea sloganelor politice. 

Primarul,  Ştefan Gâgâilă, care şi-a anunţat, în 
aplauze, un nou mandat, a împărţit găleţi cu sigla 
partidului pe care-l reprezintă, găleţi din care nu lipseau 
sticla de ulei, kilogramul de zahăr, câte un pui congelat, 
un caiet şi un pix. 

- La votare, dacă faceţi suveica, aşa cum aţi 
făcut şi tura trecută, vă mai dau câte cinci sute mii lei, 
adică cincizeci ron. Duceţi bagajele acasă şi veniţi să 
chefuim în cinstea actualului  şi a noului primar. 

- Să trăiţi bine, domnule primar! 
- Să trăiţi şi voi… 
Petrecerea a ţinut trei zile şi trei nopţi. Chiar şi 

preotul Nichipercea lăuda, până-i plesneau fălcile, 
binefacerile primarului… 

Alegerile au avut loc, suveica a adus în 
buzunarul tatei cincizeci ron, mâncarea s-a terminat, 
găleata a rămas fără mâner, doar pixul cu sigla 
partidului, l-am ascuns în ghiozdan, să mă laud cu el la 
colegi. Pixul, averea mea, primit de la primar, avea 
inscripţia: să trăiţi bine! Azi aşa, mâine aşa… alegerile 
au trecut. Primarul şi consilierii s-au reinstalat în scaune 
luxoase şi bănoase, numai că, de la o lună la alta, 
ajutoarele sociale au fost micşorate şi amânate. Din 
când în când, microbuzul SAM-ului din comună nu-şi 
mai făcea prezenţa prin satul Sărăcuţul de Lux. Cei 
drept copiii de la clasele primare se bucurau văzând 
cum doamnele  lor învăţătoare Lili Domnescu şi 
Mariana Omenescu îşi dădeau sufletul  să ajungă la 
şcoală. Mă întâlneam de multe ori cu dumnealor la 
mijlocul distanţei dintre cele două sate: 

- Mai ai trei kilometri, Învingătorule! îmi spunea 
doamna Mariana, fosta mea învăţătoare. 

- Sărut mâinile, doamnă! Nu voi uita niciodată 
că mă susţineţi şi că-mi îndemnaţi părinţii să-mi facă un 
rost în viaţă! 

- Felicitări, Învingătorule, felicitări! Ai luat trei 
Olimpiade cu nota zece.  Eşti un geniu, un mare geniu. 
De azi înainte te alint Geniul Învingător. Te superi? 

- Cum să mă supăr, doamna învăţătoare? Sărut 
mâinile şi … o zi bună! 

* 
- Trebuie să aveţi grijă de băiat. Este 

excepţional! 
- De-aţi şti, doamna, învăţătoare, că nici cele 

trei găini din ogradă nu ne mai „sponsorizează”, nu se 
mai ouă. Şi el, săracul, şi fraţii lui, duc dorul unui ou. 
Alocaţia cum o primim, cum o terminăm. Ajutorul 
social…  nu ne-a bucurat demult. Suntem pe muchie de 
cuţit. Nu ştim ce să facem, în ce parte s-o luăm. 

* 
După câteva luni, Angelica, mama 

Învingătorului, cu obrajii roşii de fericire, vine la şcoală  
 

 

şi-i spune doamnei învăţătoare: 
- Mulţumim din suflet, atât eu cât şi copiii. 

La îndemnul dumneavoastră, şi cu banii
dumneavoastră, Ionel, soţul meu, a plecat în 
Spania, la cules de căpşuni. M-a rugat să vă 
înapoiez banii cu care ne-aţi făcut bine. 

- Draga mea, nici pe mine nu mă dau banii 
afară din casă. Criza asta bat-o focul, mi-a adus cu 
25% mai puţin salariu, dar, te rog, spune şi tu : 
bogdaproste! Cumpără şi tu câte ceva copiilor. 

- Sărut mâna, aşa voi face, sărut mâna… 
A doua zi cei trei copii de la clasele primare, 

aveau hăinuţe noi, încălţăminte nouă. La televizor 
politicienii cereau în cor „încredere” populaţiei 
pentru a trece criza. 

- Criza-i pentru noi, spune doamna Maria-
na, nu-i pentru ei, pentru cei de la putere. Copiii de-
senează cu cărbuni sandale pe pielea goală şi vin 
la şcoală. Cu spini în picioare şi cu spini în suflet. 

- Ce să facem, doamna învăţătoare? Ce să 
facem? Suportăm şi sperăm! Sperăm să trăim bine! 

* 
La căpătâiul lui Ionel Căpşunaru, cei patru 

copii, împreună cu Angelica, plângeau de li se 
rupeau sufletele. Norocul lor a fost că Ionel a murit, 
sărac dar curat, la el acasă, după ce vânzătorii de 
suflete l-au scos la mezat, muncindu-l pe rupte, 
bătându-l şi luându-i bruma de bănuţi pe care-i 
câştigase cu lacrimi şi sudoare. 

A fost nevoit să fugă înapoi, în ţară, bătut şi 
bolnav, la vatra lui unde spera să aducă puţină 
prosperitate, dar la fel a rămas, cu sărăcia lui. 

Cei de la Combaterea Crimei Organizate au 
simulat că au luat măsuri, cred oamenii din sat. 
Geambaşii de suflete au rămas, bine mersi, liberi, 
cu buzunarele doldora, cu jipane, castele şi gagici! 

* 
 Angelica a fost nevoită să ia taurul de 
coarne şi să plece în Italia. Harnică cum era, a intrat 
repede în graţiile doamnei Dominica dintr-un oraş 
apropiat Romei. Din scaunul ei cu rotile, doamna, o 
întreabă într-o românească perfectă 
 - Ai copii, Angel?  

- Am patru copii şi sunt văduvă. 
 - Dumnezeu să-i ţină sănătoşi! Cine are 
grijă de ei? 
 - Fiul meu cel mare, Olimpicul din ultima 
clasa de gimnaziu.  
 - Nu te supăra! Dacă vrei să vorbeşti cu ei, 
la telefon, vorbeşte. Nu-ţi fă probleme, nu te costă! 

- Doar cu doamna învăţătoare, daţi-mi voie. 
 - Sigur! 

Telefonul sună. 
- Vino, urgent acasă! Învingătorul nostru 

este în spital. Acum vorbeşte cu doamna doctor. 
Până vii tu,  ne ocupăm noi de el. 

* 
- Cum s-a întâmplat? întreabă doctoriţa 

Luminiţa Moisescu. 
- Mă grăbeam să ajung la şcoală, am căzut

şi…norocul meu a fost că doamnele învăţătoare m-
au găsit îngheţat la mijloc de drum. 
 

 (continuare în pag. 53)
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Gheorghe A. STROIA 

 
Ion Lazăr da Coza - „Crucea umbrelor” sau 

„Construirea valorilor unui destin pe reverberanta 
nobleţe a propriilor rădăcini” 

 
 Nu pot să nu spun că există în viaţa noastră 
momente, al căror sens nu-l putem desluşi. Că există 
lângă noi, în umbră sau într-o lume impusă artificial de 
ceilalţi, oameni şi destine care strălucesc, dar pe a 
căror lumină o recuzăm cu încăpăţânare. Nu pot să nu 
mă simt mândru, să descopăr pe plaiurile vrâncene 
oameni care trăiesc doar pentru a scrie, care nu 
respiră, decât pentru a aduce celorlalţi o rază de 
speranţă. Despre un astfel de om - Ion Lazăr da Coza 
- am aflat nu de foarte multă vreme. Cu deosebită 
emoţie, am început să citesc mai întâi versurile lui Ion 
Lazăr da Coza, strânse într-o carte de suflet, intitulată 
„Labirintul de z ăpadă”  (Editura Salonul Literar, 
Focşani – 2002). M-am simţit, pentru o vreme, ca un 
condamnat la nemurire, ce fusese uitat în labirintul 
timpului, fără a găsi o cale de scăpare. Până când am 
realizat că singura cale de evadare din „labirintul de 
zăpadă” era să rostesc pe rând fiecare poezie ca pe o 
incantaţie, pentru a mă elibera din rutina cotidiană, 
care mă ţinea prizonier acolo. Cartea despre care aş 
dori să vă vorbesc este o minunată carte de povestiri, 
intitulată „Crucea umbrelor”  (Editura Palas,  Focşani 
– 2008). Este remarcabilă versatilitatea literară a 
autorului, care trece cu uşurinţă de la simbolistica liricii 
la complexitatea unei cărţi de proză.  
 Aş începe prin a vi-l descrie pe autor, aşa cum 
puţini îl cunosc: sensibil (delicat ca aroma unei flori 
crescute pe povârnişul unui deal, sub soarele amiezii) 
dar, viguros şi stăpân pe sine ( precum un falnic 
secular gorun rătăcit prin pădurea tânără). Iată ce 
spune talentatul poet Valeriu Anghel, care-i prefaţează 
cartea şi ne dezvăluie un Ion Lazăr da Coza, „Născut 
în ziua echinocţiului de primăvară-21 martie 1963, dar 
înregistrat, printr-un hazard, pe 2 aprilie – ziua 
păgubosului Tândală, zice el – Ion Lazăr, care, 
începând cu acest volum, îşi adaugă la nume 
denumirea satului natal din Tulnicii Vrancei, n-a urmat, 
din cauza unei maladii, decât cursurile unui liceu dintr-
o localitate braşoveană. Constrâns la un univers 
limitat, s-a dedicat scrisului, explorând în felul acesta 
alte şi alte lumi. Prin anul 1987 avea să debuteze cu 
un poem în revista craioveană Ramuri. Au urmat apoi 
două premii la concursurile interjudeţene de poezie, în 
2001 primind Premiul Salonului Literar Dragosloveni 
(Vrancea) pentru debut cu volumul de poezii Labirintul 
de zăpadă. În decembrie 2006 debutează cu proză în 
revista ieşeană Convorbiri Literare, iar cu volumul de 
faţă editorial ” 
 Ion Lazăr da Coza este o apariţie literară 
insolită în peisajul vrâncean, plaiuri binecuvântate de 
Dumnezeu, care au dăruit istoriei literaturii române  -
nume de valoare, scriitori şi poeţi de frunte. Ce este 
oarecum caracteristic scriitorilor acestor locuri? Multe 
dintre lucrările acestora poartă o amprentă puternic 
locală, o specificitate a unei lumi, deosebit de pitoreşti. 
O lume în care undeva - uitate în nemurire - se 

 
 

păstrează obiceiuri şi tradiţii arhaice, ce uimesc încă 
prin originalitate şi semnificaţii. Lucru, cu atât mai 
onorabil pentru literatura vrânceană, cu cât ne gândim 
că istoria este întregul format din istoriile unor locuri, 
ale unor rădăcini adânc înfipte în perenitatea 
neamului românesc. Aşa după cum scrie şi Ion Lazăr 
da Coza, care-şi identifică numele cu cel al localităţii 
natale, un semn de preţuire dar şi de vehemenţă în 
promovarea unicităţii plaiurilor vrâncene. 
Recunoaştem, din scrierile sale unele tradiţii şi 
obiceiuri strămoşeşti, pe care locuitorii de la munte le 
mai practică şi astăzi.  
 În carte apar 12 povestiri – numărul 12 are (în 
sine) o simbolistică aparte. N-aş dori să fac o 
incursiune în numerologie dar, vreau să-i „demons-
trez” autorului că este purtătorul unui destin promiţă-
tor, că are astrele de partea sa şi că energia care 
„ţâşneşte” din izvoarele fiinţei sale sunt profunde şi 
sănătoase. Nu ştiu dacă şi autorul s-a gândit la 
aceasta dar, aş dori să-i reamintesc că (din mai multe 
puncte de vedere) - 12 este numărul apostolilor, dar şi 
al lunilor anului, fiind considerat simbolul echilibrului 
divin. Echilibru care-l şi dovedeşte prin scrierea unor 
pagini de proză cu intriga şi finalul foarte bine contu-
rate. Numărul 12 e considerat a fi vechiul număr al în-
cheierii unui ciclu, întrucât semnalează sfârşitul copi-
lăriei şi primele stadii ale maturităţii. Dacă ar fi să fa-
cem o analogie, putem spune că prin acest volum de 
proză, Ion Lazăr da Coza îşi dovedeşte că poate 
trece la următoarea etapă din cariera de scriitor: de la 
cea a poeziei - despre care se spune că este apanajul 
tinereţii, la cea a maturităţii literare (proza). Iertată-mi 
fie această scurtă paranteză dar, am făcut-o pentru 
autor, să-i mai colorez puţin zâmbetul şi să-i trimită o 
rază de speranţă la lecturarea acestor rânduri. 
 Şi încheind paranteza „numerologică” de mai-
sus, putem trece la lucrurile de substanţă ce pot fi 
spuse despre scriitorul Ion Lazăr da Coza şi despre 
scrierile sale. Am regăsit în paginile cărţii, multe 
întâmplări, pe care mi le aduc şi eu aminte din 
copilărie. M-am revăzut copil, prin rândurile acestei 
scrieri şi am retrăit cu sufletul la gură fiecare cuvânt,
fiecare frază. Ion Lazăr da Coza se pricepe de minu- 
 

(continuare în pag. 41)
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(urmare din pag. 40) 
 

ne să creeze mister, să învăluie în ceaţă personajele, 
pe care apoi să le creioneze cu peniţa înmuiată în 
cărbune. În „ Olarul” , autorul relatează despre 
obiceiurile funerare de la ţară, când una dintre 
persoanele dragi călătoreşte spre o ţară a umbrelor, 
din care nu se mai poate întoarce - decât ca amintire. 
Întâmplarea ni-l dezvăluie pe autorul-copil având o 
accentuată fragilitate emoţională, din care singura 
scăpare nu poate fi decât mângâierea mamei sale. 
Tăcut şi gânditor, copilul de atunci îşi adresează tot 
felul de întrebări tulburătoare, care te poartă cu gândul 
la întrebările pe care omul şi le-a adresat dintotdeauna: 
„de ce moare omul?” , „oare, moartea doare?” , „va 
mai veni cândva înapoi?” . Autorul nu răspunde în 
mod deliberat acestor întrebări, dar creează suspans şi 
încarcă paginile cărţii cu doza aceea de profund, de 
uman, confirmându-se în egală măsură, latura 
sensibilă a personalităţii sale. Partea descriptivă a 
întâmplărilor este amănunţită, se succed o multitudine 
de detalii care, aşezate într-o succesiune logică, nu 
bulversează ci creează atmosferă, încălzesc spiritul. 
 

 
 

 Ion Lazăr se pricepe de minune să brodeze 
cuvintele, înşirând în fiecare povestire un fir epic 
limpede, clar, reuşind să-şi păstreze o structură 
aerisită, logică, raţională. Deşi limbajul scrierilor din 
„Crucea umbrelor”  este unul modern, postarea 
cuvintelor în frază şi sonoritatea lor este de multe ori 
una arhaică, autorul intenţionând printr-un astfel de 
demers să creeze aura aceea de vechi, de autentic, să 
reconstituie vremurile cât mai aproape de strălucirea 
lor originară: „Săftica pierdea din firea ei băieţească şi 
aluneca blând, cu forme şi gesturi spre împlinirea de 
mireasă. În anul acela urşii munţilor s-au ascuns mai 
devreme în bârloguri. Totuşi n-a fost o iarnă grea. M-
am ascuns în obşte, am încropit un gard, ca să ştie şi 
alţii că acolo va fi locul rădăcinilor mele, am pus 
bolovani de temelie şi-am ridicat casă cum nu mulţi 
visau pe la fresce bătrâne, făcătoare de minuni. 
Vândusem eu toate mioarele şi toţi batalii, dar cu banii 
luaţi abia reuşisem să-i pun chipiu de şindrilă… Gândul 
mi-era numai la Săftica. Toţi o pofteau în horă, toţi 
vroiau să o învârtă-n joc. Se arăta veselă şi zglobie 
când dănţuia cu alţii. Se îmbujora. Când o chemam eu, 
parcă îşi petrecea duhovnicul la babe să-l descânte de 
deochi” (Alte veri ). Prin stilul clar şi concis de a 
povesti, dar şi prin culoarea pe care autorul o dă 
personajelor sale, am revăzut (de multe ori) firul epic 
ale operelor marilor prozatori (Marin Preda, Ioan 

 

Slavici, Ion Creangă şi de ce nu - construcţia 
sintactică a frazelor lui Fănuş Neagu).  
 Deşi multe dintre povestiri au fost scrise într-
un registru grav, ele au un subtil umor de 
circumstanţă, ce reuşeşte să descreţească fruntea 
cititorului şi să-i redea pofta de lectură. Personajele 
cărţii sunt creionate cu foarte mare atenţie, sunt 
pitoreşti, unele parcă desprinse din poveştile 
neamului, altele continuând filonul de aur al unor 
scrieri memorabile (Moromete). Destinele persona-
jelor cărţii sunt deseori tragice, autorul lăsând 
povestirilor sale un final deschis, uşor ambiguu, 
incitându-şi cititorul la completarea acestora fie prin 
„construirea” unui scenariu propriu, fie prin 
interpretarea mesajului de final. Unele secvenţe ale 
cărţii sunt de factură fantastică, acestea conferind 
povestirii în sine, o doză de mister - fie de inedit, fie 
de poveste (Comoara ). Dedicaţiile povestirilor cărţii 
sunt adresate unor personalităţi vrâncene de care 
autorul este legat afectiv şi cărora le datorează 
începuturile sale literare. Sunt nominalizaţi poeţi, 
precum: Dumitru Pricop, Gheorghe Sbârciog, 
Constantin Ghiniţă, Ion Panait, Corneliu Fotea, întraţi 
deja în valorile de patrimoniu ale culturii vrâncene şi 
naţionale. Prin rostirea unor astfel de nume, autorul 
ne ilustrează fondul său sufletesc: senin, curat şi plin 
de recunoştinţă faţă de oameni – în genere. Ce este 
special în proza lui da Coza? Un fior aproape liric, 
care-i trădează veleităţile poetice, o emulaţie unică, 
ce te „prinde” prin relatările sale de calitate. Spre 
finalul cărţii, autorul revine cu povestiri din timpul 
nostru, în care problemele legate de integrarea 
europeană şi creşterea punctului de pensie sunt aprig 
dezbătute, ca într-o poiană a lui Iocan. Sentimentul 
pe care ţi-l dă o astfel lectură este acela de confort, 
de profunzime, purtând o simbolistică specială. 
Scrierea de faţă este – cu certitudine – o scriere 
puternică, purtând amprenta unică a autorului –
originalitate, forţă şi vitalitate. Pentru Ion Lazăr da 
Coza, scrisul este un perpetuum mobile, care îl 
animă, îl revigorează, îi ascute simţurile şi mintea. La 
masa sa de scris, autorul se simte în elementul său, 
se simte împlinit şi o dovedeşte din plin, creând 
pagini memorabile. Lumina degajată de scrierile lui 
Da Coza este specială: este lumina sufletului care 
scrie din dragoste faţă de oameni, din dorinţa sa de 
înţelegere şi confirmare a unor adevăruri. Pot spune 
– şi este un punct de vedere strict personal – despre 
„Crucea umbrelor”, că este „jurnalul nescris” al unui 
sat, ale unor rădăcini de care autorul se simte foarte 
mândru şi este îndreptăţit să se simtă astfel. Vă 
îndemn să citiţi povestirile din „Crucea umbrelor”, 
pentru a vă încărca cu secvenţe de veritabilă 
literatură, scrise cu patos şi cu o rară sensibilitate. 
Sunt sigur că vocea autorului – cu timbrul său unic –
o vom auzi, cale de multe scrieri de acum încolo, pe 
care n-o putem primi decât cu bucurie, de fiecare 
dată. Îi urez vrânceanului - ce musteşte de talent -
drum bun pe calea pe care se regăseşte din plin, 
aceea a unei vocaţii şi a unei forţe creatoare 
spectaculoase! 

� 
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Paul SÂRBU 

 

(din volumul în preg ătire “Nop ţile Deltei”) 
 

Maşina de scris  
 

Disperat 
ieşeam afară 

în pragul casei 
şi apăsam pe claviatura cerului - 

stelele: 
la această maşină de scris - 

singura 
care nu putea fi considerată 

un corp delict - 
îmi dactilografiam 

poemele... 
 

Un  vers 
 

După ce declaram podeaua obiect de adoraţie,  
mă agăţam de orice, 

îmi aminteam de tabloul lui Van Gogh 
,,La poarta eternităţii”, 

ardeam în acele nopţi disperate şi sterpe 
ca un Giordano Bruno anonim, 

viaţa îmi pâlpâia 
pe foaia albă de hârtie 

ca o lampă 
 pe vreme rea, 
şi deodată, 
nesperat, 

după atâtea tăcute aşteptări, 
se năştea, 

ca într-o iesle, 
un vers ! 

 
Corbii 

 

Simt cuvintele 
ca pe nişte corbi 

cu ciocul  împlântat 
în inima mea, 
hrănindu-se 

noapte de noapte 
cu sângele meu, 

crescând  
ca într-un cuib, 

bine încălziţi, ocrotiţi, 
întărindu-şi aripile, 

apoi înălţându-se înspre stele 
cu încă o parte din viaţa mea … 

 
Fluturi de noapte 

 

Fluturi de noapte 
atraşi şi înecaţi 

de luna 
oglindită 

pentru fiecare 
în alt loc ! 

Dar nimeni nu vede 
salba de aur 
de la gâtul 
lacului!... 

 

 
Cum apa... 

 

Cum apa 
umple 

picătură cu picătură  
forma vaselor  

în care se scurge, 
tot astfel  
moartea  
zi cu zi 

cuprinde 
toate ungherele 
fiinţei noastre  

îndiferent  
de iluziile 

în care credem... 

 
Ultiile iluzii... 

 

Şi mă întorc  
dimineaţa  

  în această lume, 
fără nici un vers !... 

Încep să înţeleg 
că viaţa şi moartea 

sunt relative: 
o singură ţesătură  

şi fiecare  
precum un păianjen 

 îşi ţese singur pânza  
şi fiecare  

îşi anesteziază   
insecta iluziei sale!... 
Iar vântul întunecat 

ne va stinge toate versurile! 
Şi ultimile iluzii 
care vor  pâlpâi  
şi se vor stinge 
sunt cuvintele... 

 
Hârtia de scris 

 

În singurătate 
hârtie de scris 
am mâncat, 

hârtie de scris 
am sărutat, 

în hârtie de scris  
ca într-un giulgiu 

care va fi găsit cândva 
într-un mormânt gol, 

m-am înfăşurat… 

 
*** 

 

În drum am întâlnit fântâna adevărului  
otrăvită. Dar cei însetaţi  

beau, totuşi ...  

� 
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Gheorghe A. STROIA 

 
„Calea pustie” de Marin Moscu sau  

Descrierea realist-magică a societăţii româneşti - o 
realitate proprie şi personală, prinsă în mrejele unei 

ludice ficţiuni 
 

 În peisajul literar vrâncean, scriitorul Marin 
Moscu (de formaţie matematician, actualmente 
pensionar) aduce o pată de culoare - prin scrierile sale 
insolite, indiferent dacă este vorba despre un volum de 
poezie sau unul de proză. Dintre scrierile domniei-sale, 
aş aminti: „C ălăreţul cu spatele gol” (Editura Porto-
Franco, Galaţi-1995), „Gioconda din versuri”
(Editura Revista V, Focşani - 2000), „Pas ărea 
albă” (Editura Călăuza, Deva-2001), „Cum se na şte 
dragostea”  (Editura Călăuza, Deva-2003), „Mare de 
semne”  (Editura Călăuza, Deva-2004), „Fo şnetul 
eternit ăţii”  (Editura Rafet, Râmnicu Sărat -2006) şi 
„Strig ătul t ăcerii”  (Editura Rafet, Râmnicu Sărat -
2008). Ultima sa apariţie literară este o carte de proză 
scurtă, intitulată: „Calea Pustie ” (Editura Rafet, 
Râmnicu S ărat -2010) . Cartea (136 pagini) cuprinde 
un număr de 32 de povestiri de factură preponderent 
fantastică. Fiecare povestire reconstituie într-o manieră 
unică: oameni, locuri, fapte şi întâmplări, ca „frânturi” 
desprinse din realitatea societăţii româneşti, aşa cum a 
fost percepută de însuşi autorul cărţii.  
 

 
Scriitorul Marin Moscu 

 
 Unele dintre povestiri nu au o localizare spaţio-
temporală exactă, acestea constituind, precum un 
puzzle, o realitate proprie şi personală, prinsă în 
mrejele unei ficţiuni ludice. Marin Moscu îşi creează 
propria sa galerie de personaje. Cu portrete mai mult 
sau mai puţin individualizate, galeria sa de personaje 
uimeşte prin diversitatea caracterelor acestora. Un 
aspect interesant al personajelor cărţii: numele 
fiecăruia. Practic, numele propriu al personajelor 
înglobează în el formula ce le defineşte şi caracterul. 
Apar astfel nume precum: primarul Marineru Valsec, 
doctorul Herodot Bunescu, Ionel Dreptăţescu, 
Suspendescu şi Lumpescu, Antihrist Baronescu,  

 
Suspusache, Maria Trimisescu, Maria Bombonică,
Vasilică Tontonel, George Guşter şi galeria de 
nume-formulă poate continua. Acestor personaje, 
întruchipează defectele societăţii româneşti, pe 
care autorul le sancţionează cu perseverenţă: 
prostia, moravurile uşoare, proletcultismul, 
obedienţa dusă până la fanatism, lipsa de 
scrupule, falsitatea. Multe dintre povestirile cărţii 
(veritabile schiţe) amintesc atât de tipologia 
personajelor, cât şi de evenimentele petrecute în 
stil caragialian. Astfel „Culoarea preferat ă”
aminteşte despre luptele din campania electorală 
pentru alegerile locale. Versată, Miţura Amilic 
(amanta primarului) ştie să-şi atingă scopurile şi 
să-şi asigure confortul, cu riscul oricăror ilegalităţi 
întreprinse – mascate prin intermediul unei 
temeinice pregătiri juridice. În schiţa „Apol lo şi 
Afrodita”  este aspru sancţionată infidelitatea 
conjugală, insistându-se şi asupra implicaţiilor 
negative ce rezultă din acest lucru. Ideea în sine 
este accentuată prin folosirea numelor date celor 
două personaje negative, în antiteză cu cele ale 
personajelor mitologice. „Demisia”  este un alt 
exemplu, din gama povestirilor în care se 
sancţionează decadenţa clasei politice, 
personajele executând tot felul de manevre, fie în 
interes propriu, fie în interesul atotcunoscătorului 
partid politic. Morala din finalul povestirii este 
usturătoare: „Mi-aş da demisia şi din viaţa actuală, 
pentru una viitoare dacă aş şti că adevărul nu stă 
cu minciuna la aceeaşi masă. Doamne, cât de 
ipocrită este viaţa!”(Demisia ) .  
  

 
 

Stilul lui Marin Moscu de a scrie este în 
multe dintre povestiri unul încifrat, codat, 
povestirile împletind diversele planuri ale realităţii, 
cu ficţiunea. La un moment dat, ai senzaţia că nu 
poţi stabili cu exactitate care parte a povestirii este 
 

(continuare în pag. 44)



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Boema  Boema  Boema  Boema  1111----2222----3333/201/201/201/2011111    44444444    

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(urmare din pag. 43) 
 
reală - dar creează magie şi care parte a ficţiunii se 
intersectează cu realitatea. Povestirile din „Calea 
pustie” îţi creează senzaţia de foame: o foame de idei. 
Dacă acţiunile povestirilor se desfăşoară pe două 
planuri: cel al realităţii şi cel al ficţiunii, atunci cititorul 
este „obligat” să construiască un al treilea plan: cel al 
modului propriu de percepere ale celorlalte două. 
Practic, cititorul este incitat să-şi creeze o părere 
proprie faţă de evenimentele descrise, care nu trebuie 
să coincidă cu cea unanim exprimată. De formaţie 
matematician, autorul construieşte ecuaţii, ale căror 
necunoscute sunt multiple. Prin integrarea (de 
suprafaţă sau de volum) a realităţii, lectura îţi creează 
o gamă unică de senzaţii, ce alternează în construcţii 
când ridicate la pătrat, când extrase dintr-o rădăcină 
pătrată. Marin Moscu creează - prin cartea sa de 
proză scurtă - scene, scenarii, momente şi schiţe, 
construite cu o dibăcie de dramaturg, unele dintre 
povestiri putând fi convertite în piese de teatru. Prin 
creionarea detaliilor scenice, construirea acţiunii cadru 
cu cadru, autorul ne surprinde prin talentul său 
regizoral. (Revolu ţia furat ă, Apollo şi Afrodita ). 
 

 
Autorul pe coperta cărţii sale 

 
 Legătura dintre viaţă şi moarte apare ca 
laitmotiv în scrierea de faţă, personajele fiind adeseori  
despărţite firav de moarte, prin şansa sau norocul de 
circumstanţă. Poveste incredibilă a dragostei dintre un 
ţigan şi o româncă, „Maria, fiica Mariei”  împrumută 
accente din scenariul „Şatra” , nefiind nici aici 
prezentă delimitarea clară a realităţii de ficţiune. 
„Calea pustie” are un pronunţat caracter hibrid ( ce 
combină realitatea mediului rural cu cel urban). 
Perspectiva uneori ironică a autorului cât şi reticenţa 
auctorială, iată tot atâtea motive pentru a încadra stilul 
literar din cartea de faţă în realismul-magic, prezent şi 
în proza fantastică a lui Vasile Voiculescu sau D. R. 
Popescu. Amintind de fiorul liric din scrierile lui Ion 
Agârbiceanu, povestirea „Peisaj de iarn ă”
accentuează iminenţa morţii şi neputinţa omului în 
faţa destinului, blestemul cel mai mare al unui om fiind 
cel de a supravieţui propriilor copii. Modul de 
prezentare al personajelor, de creionare a realităţii, de 
 

  
dozare a fantasticului este distinct aici, faţă de 
oricare altă povestire a cărţii. Cu veritabile calităţi 
de detectiv, minuţioasă şi atentă la orice detalii, 
învăţătoarea Alina din „Ceasul”  aminteşte de 
personajul principal din Baltagul. Isteţimea femeii 
(un pedagog devotat) este dublată de o rafinată 
cunoaştere a psihologiei umane. Alina reuşeşte să 
investigheze şi să elucideze, astfel, o crimă şi mai 
mult decât atât – să împace doi fraţi.  
 Dacă ar fi să inventariem câteva dintre 
motivele pentru care cititorul ar fi tentat să citească 
o astfel de carte, am enumera: galeria colorată de
personaje, vasta tipologie umană, amestecul de 
real şi fantastic (cu preponderenţă pentru fantastic), 
claritatea şi fluenţa exprimării, finalurile surprinză-
toare, evenimentele unei realităţi imediate. Iată 
câteva dintre atuurile cărţii, care fac din ea o scriere 
valoroasă. Lecturând „Calea pustie” îi vei descoperi 
mesajul, care este de fapt unul profund uman: acela 
de a încerca – şi de a reuşi – să ne depăşim 
propriile limite, de a ne găsi propriul mod de a ne 
trăi viaţa, cu amestecul ei fatidic de „Ambrozie şi 
otravă”, dacă-mi este permis să-l citez pe poetul 
tecucean Vasile Sevastre Ghican. Din punctul meu 
de vedere, lectura cărţii de faţă, nu poate fi decât 
una plăcută, agreabilă. Prin volumul „Calea pustie”, 
scriitorul vrâncean îşi depăşeşte propriile limite, 
dovedeşte un subtil talent de derulare a firului epic, 
reuşind să creeze o proză scurtă de calitate, viabilă 
şi valoroasă, care cu siguranţă poate fi valorificată 
pentru îmbogăţirea propriei noastre experienţe de 
viaţă. Visând către o cale ce nu se doreşte pustie, 
limpede precum cerul ce îi acoperă sufletul, 
îmbogăţit cu sensibilitate şi cu chipul luminat de 
razele de soare ale universului său artistic, Marin 
Moscu dovedeşte – prin scrierile sale - maturitate 
literară şi un deosebit simţ estetic. Cu siguranţă cei 
ce îi vor lectura ultima sa carte, vor gusta din ea ca 
din vinul vieţii, simţindu-i amestecul de dulce şi 
amar, care-i defineşte unicitatea. Lectură plăcută! 

� 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 
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Vasile Sevastre GHICAN 

 
“Fuga în roşu”, de Săndel Stamate 

 

Mulţi ar da să creadă că un debut editorial 
ceva mai întârziat s-ar datora faptului că respectivul 
poet, în cazul nostru profesorul Săndel Stamate, s-ar 
fi apucat de scris poezie când alţii deja încheie 
conturile. Complet greşit. Cel care nu a dat la iveală 
un vers până spre vârsta de 40 de ani, nici nu o va 
mai face în vecii vecilor. Am multe argumente de a-i 
contrazice, dar cel mai plauzibil îl voi extrage dintr-o 
carte, şi azi bună de citit, „Pagini dunărene”. Poetul 
Săndel Stamate publică în anul 1965 în această 
revistă literară, la rubrica „Condeie noi” poezia 
„Despărţire”. „Suntem amândoi. / Şi între noi ploaia. / 
Cuvintele erau zboruri de păsări, / Gândurile, salturi 
de electroni, / Şi deodată a ieşit soarele”... etc. Iată 
câteva versuri ale poetului apărute acum peste 45 de 
ani; deci Domnia Sa scrie de când se ştie; o viaţă de 
om dăruită poeziei. În anul 2005, la Editura „Sinteze” 
din Galaţi publică „Antologia z ăpezilor " iar în anul 
2007 la Editura „Eleonora" din Tecuci publică a doua 
sa carte: „Cuvinte şi îngeri ”. Următorul său volum de 
versuri, „Fugă în roşu”, Editura „Fundaţia Culturală 
Antares”, Galaţi, 2009 ne convinge încă o dată, dacă 
mai era cazul, că Domnia Sa, Poezia, a fost şi a 
rămas poarta mereu deschisă spre orizontul său 
sufletesc. „Mai aproape de mine / decât mine / doar 
tu eşti, / POEZIE, / nicidecum sinele meu". 

Singurătatea poetului este de o covârşitoare 
decenţă şi se supune neiertător de uşor propriilor sale 
legi creative; îşi cunoaşte cu precauţie puterea de 
detonare a ideii şi nu uită niciodată că de la Om la 
Poet distanţele se măsoară în Karate, „că adâncul e 
fratele bun al înaltului”. Iată o poezie despre care 
merită să se spună că se susţine şi autosusţine 
valoric: „Lăsaţi oameni, / ILUZIILE / Să vină la mine”, 
unde în pământul ei reavăn vom semăna stele de Mai 
şi de unde, cu siguranţă, vom culege „CERTITUDINI" 
şi „Teamă nu vă fie!” căci pentru partea lui de 
veşnicie „Poetul a învins lumea” şi a câştigat sceptrul 
atât de râvnit al credinţei. Desigur, credinţa unui poet 
este evlavia lui faţă de poezie, frica de toate relele şi 
puterea fără de margini a iertării. Deci, pentru a te 
supune legilor ei sfinte, la poarta cuvântului, mai întâi 
a trebuit să aibă prioritate viaţa: „Pe carte s-a aşezat 
o insectă/ vreau s-o strivesc / Dar / Cu fălcile aprig 
deschise / O apără cuvintele”. 

 

 
Poetul Săndel Stamate 

 

 
 
Poetul Săndel Stamate se autodenunţă 

divinităţii - în savana sa mântuitoare a poeziei - unde 
toate minunile îşi au locul lor primordial: “De rage 
tigrul / Privighetoarea cântă / Poetul contemplă / 
oasele goale / ale cuvântului”. Întâmpinat de sacra 
lumină a fericitelor sale întâmplări, ocazionale sau 
veşnice, poetul, în seninătatea lui plină de regrete, se 
întreabă: „Ce mai caut eu / pe acest şubred 
pământ?” sau, cercetând bucuria neastâmpăratului 
său suflet, poetul încheagă o convorbire cu îngerul 
său păzitor la care vine neîncrezător şi pleacă plin de 
speranţă:  „- Amărât eşti îngere / - Dar nu mă vei 
închina amărăciunii / - Nu te cred îngere / - Pe 
necredinţă urcă omul până la SINE”. 

Poetul S.Stamate are pe suportul său 
emoţional puterea de a-şi revendica o parte din 
slăbiciunile care i-au ţinut loc de lacrimă pentru 
pierderea înaltului la ruleta timpului în lupta 
nedreaptă a eului cu îngerul: „Carne de om şi carne 
de înger / în dureroasa încleştare”. Pentru crezul său 
poetic, Săndel Stamate îşi depăşeşte fapta prin spirit, 
la vama misterioasă a vieţii unde pământul este silit 
să ia parte: „Eu ară în stele / căci EU nu are destul 
pământ / pe pământ” pentru că pe pământ, de 
sărbători, ajungem la concluzia că „şi îngerii învaţă 
gustul lacrimii”. 

Poetul S.Stamate simte povara fiecărei clipe, 
determinantă pentru partea lui de întuneric şi 
sceptică pentru lumina care îi ţine loc de cântec: 
„Omul înzestrat cu ştiinţă / Are ochi limpezi / El pe 
toate le vede / Dar totul îi scapă”. Astfel nu te vei 
recunoaşte niciodată învins pe drumul tău spre piscul 
dătător de sublim al creaţiei. 

Doar cei potrivnici se simt neînvinşi de 
propria povară a neîncrederii şi a mândriei lor: „Hai, 
moarte / Să cântăm împreună / ceva”. Pentru a putea 
înainta prin durerea greu de defrişat, supune-te unui 
test pe care nu-l poate percepe decât inima ta: „îmi 
aprind / ultima ţigară / Şi mă sting / precum silueta 
unui vapor / în zare” şi regeşte mă voi supune tuturor 
întâmplărilor ca la un maraton al vieţii născut la 
porţile lumii. 
 

(continuare în pag. 63)
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numai întunericul, îşi aduce aminte de întunericul 
acela care era deasupra adâncului”3. Aceeaşi 
imagine a naturii primare, a unei naturi a 
începuturilor, a unui cadru în care viaţa „răbufnea 
fierbinte din străfund”4, iar „orele descătuşate’ n lutul 
cald / îşi culegeau secundele din vină”5 este 
reconstituită de Lianu în poemele din prima parte a 
creaţiei sale. De fapt, contemplarea naturii care îl 
înconjoară îl face să ajungă tocmai în punctul 
descris de sfântul Damaschin, meditaţia la un 
pământ aflat în primele clipe ale creaţiei, la acea 
stare primară şi nealterată a lucrurilor care îl 
determină să desluşească adevărul: „În pietre, se 
mai află acea lavă, / cenuşă’ ncremenită din văzduh 
surpat, / iar şerpii din oţet însângerat / mai fumegă 
din când în când, otravă”6. Lianu are melancolia unui 
paradis pierdut, un spaţiu în care se simte împăcat şi 
pe care îl asociază mereu cu natura care-l 
înconjoară: „Pe lângă tâmple adieri de vânt / şi adieri 
de cântec neştiut ... / Sunt parcă-n veacul de la 
început / cu sângele prin seve din pământ”7.    

Teofil Lianu vorbeşte despre Dumnezeul din 
lumea materială, un spaţiu al lucrurilor simple în care 
regăseşte forţa de care are nevoie. Evident, 
influenţa eminesciană şi cea folclorică din poeziile 
de natură nu poate fi trecută cu vederea, dar mai 
important este modul în care Lianu transmite 
mesajul că Dumnezeu se află în tot şi în toate. El 
revalorizează elemente din folclorul românesc 
pentru că acestea se potrivesc cu viziunea sa 
despre Dumnezeu şi lume. Este vorba despre un 
dumnezeu al fiecărei frunze, al fiecărei „legănări 
proaspete de vânt”8, o divinitate care respiră parcă 
în fiecare tablou de natură descris. Ideea că forţa 
divină îşi lasă amprenta în oamenii şi în lucrurile de 
care aceştia se bucură este indusă prin prezenţa 
unor elemente şi simboluri discrete. Astfel, în unele 
poeme îngerii nu cad din Paradis, ci coboară lin pe 
pământ în mijlocul unei naturi care se scaldă în 
lumina selenară.: „Cu îngerii plecaţi cândva din rai / 
salcâmii tăinuiesc în floarea albă. / De cer atârnă 
prea frumoasa salba / făcută Dar, de Doamna unui 
Crai”9. Un alt element care aduce aminte permanent 
de forţa şi implicarea divinităţii în viaţa oamenilor 
este crucea, simbol creştin care apare în poemele lui 
Lianu atât ca parte a unor formule folclorice, cât şi 
ca metaforă originală: „Cruce-n cer, Cruce-n 
pământ, / Soarele şi Domnul Sfânt, / Peste codrii 
cântului, / Peste valea gândului, / Peste faţa apelor / 
Ierburile pleoapelor” sau „Cruce nouă-n lan de grâu / 
S-a uitat la răsărit; / Gras trifoi a năpădit / Ş-a 
crescut până la brâu”.  

Dumnezeul lui Teofil Lianu nu este însă 
intangibil, ci se materializează sub ochii tuturor în 
natura înconjurătoare. Limbajul folosit în descrierea 
acestei hierofanii este simplu, desprins parcă de pe 
buzele creştinului din popor, iar cadrul în care este 
proiectată se aseamănă cu peisajele montane 
bucovinene: „Hăt în vale, apa’ prund / Sună-şi strune 
de lumină / şi cântarea trece lină / printre arbori 
până-n fund”.10 Trebuie precizat faptul că Dumnezeu 
  

(continuare în pag. 47)
 

 
Isabel VINTIL Ă 

 
Teofil Lianu, „răspânditorul” de icoană 

 
 Iulian Vesper considera versurile lui Teofil 
Lianu o poezie „a satului, a realităţii rurale, a muncii, 
a nădejdilor şi înţelepciunii ţărăneşti”1. Peste toate 
acestea, nu este de neglijat nici filonul religios al 
poemelor sale. Prospeţimea poeziei religioase a lui 
Teofil Lianu se păstrează pe parcursul întregii sale 
creaţii, fără să putem vorbi însă de o evoluţie 
considerabilă a relaţiei Dumnezeu-poet. În câteva 
cuvinte, putem spune că în poeziile religioase ale lui 
Lianu sentimentul apartenenţei nemijlocite la o 
entitate proteguitoare se reflectă în fiecare detaliu de 
natură: undă, frunză, stea. În spirit iconar, Lianu 
foloseşte poezia nu doar ca pe un mijloc de 
comunicare cu divinitatea, ci şi pentru a înfăţişa un 
Dumnezeu aşa cum îl simte, un Dumnezeu al 
lucrurilor simple. Fără a avea forma unor psalmi 
religioşi, poeziile sale îndeplinesc însă funcţia 
acestora, înscriindu-se în canoanele poeziei iconare, 
considerate un mijloc de răspândire a credinţei, o 
rugăciune a inimii, o modalitate de regăsire a sinelui. 
Iată ce mărturisea Vasile Posteucă în acest sens: 
„Poezia, ca drum interior, şi întoarcere la izvoare, ca 
rugăciune, e cu atât mai acasă în cuvântul Icoană. În 
semantica românească, icoana e nu numai pictură, 
ci şi obiect de veneraţie, prag de smerenie şi de 
întâlnire cu Dumnezeu. Prefigurare a cerului şi 
transfigurare a inimii. Iconarul transpune cerul, 
traduce misterul, inversează planurile. Dar nu numai 
atât. El e răspânditor de icoane, de lumină şi 
credinţă. Satele noastre aşteptau totdeauna, cu 
mare drag, iconarii. Uneori, ei numai vindeau icoane. 
Cele mai adeseori, însă, ei făceau icoane. Şi timpul 
cât îl petreceau ei şi lucrau în casele ţăranilor, era cu 
adevărat taină, sărbătoare, sfinţenie. Prin preajma 
penelelor, trecea, ades, în foşnet suav de odăjdii şi 
zâmbet de lumină lină, Dumnezeu. Iar „Iconar” în 
limba ţărănească a Bucovinei mai înseamnă şi 
iconostas. Locul unde se pun icoanele. Iconarul e 
faţa sfântului altar. Şi iconar mai înseamnă şi carte 
de icoane. Istorie sfântă ilustrată”2. Acesta este rolul 
pe care şi-l asumă şi Teofil Lianu, acela de a zugrăvi 
natura creată de divinitate şi de a-şi mărturisi 
neîncetat credinţa creştină purtată în suflet. 

Am putea merge mai departe afirmând că în 
poezia religioasă a acestui poet se conturează figura 
creştinului contemplativ, aşa cum îl vede sfântul
Petru Damaschin, un creştin care în urma parcurgerii 
a opt contemplaţii ajunge la ceea ce teologii numesc 
meditaţie vie. Iată una din ipostazele contempla-
tivului în care îl regăsim pe poetul Teofil Lianu, 
mereu legat de natură şi de Dumnezeu: „Cât despre
cei contemplativi, noaptea are multe vederi, cum 
zice marele Vasile. Ea aduce aminte de fiecare dată 
despre facerea lumii, pentru pricina că toată zidirea 
se ascunde sub întuneric ca mai înainte şi ajută pe 
om să cugete cum cerul era odată singur, fără stele, 
precum nevăzute sunt acelea acum, când sunt 
ascunse de nori. Iar intrând în chilie şi privind  
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(urmare din pag. 46) 
 
este în viziunea lui Teofil Lianu o imagine vie care 
apare în câmpul vizual nu sub forma unui rug, nici a 
unui porumbel ca în Biblie, ci coborând lin pe un  pod 
de lăicer: „Bunul Dumnezeu din cer / Bun surâde 
între pleoape / şi coboară mai aproape / pe un pod 
de lăicer // Iar la umbra muntelui / singur Daniil 
Sihastru, / Psalm, ca cerul de albastru / zugrăveşte’ 
n cartea lui”11. 

De multe ori Lianu plasează divinitatea în 
decoruri rustice, în spaţii rurale care îi sunt familiare. 
Iisus Hristos are în viziunea sa o colibă într-un lan de 
porumb unde fânul este culcat la pământ. Imaginea 
lui Dumnezeu-om este deseori alăturată imaginii 
omului care priveşte înapoi spre un timp care s-a 
scurs prea lesne şi care a acoperit urma trecerii sale 
pe pământ. Şi această amprentă a omului trecător 
prin lume este redată nu întâmplător prin imaginea 
plugului ruginit înfipt în brazdă şi al coasei acoperite 
de vegetaţie. Omul, mai bine spus creştinul, este în 
opinia lui Lianu un truditor al pământului, o fiinţă 
apropiată de lucrurile simple şi adevărate care poartă 
în ele semnul divin: „La coliba lui Hristos, / Nalt 
porumb şi fânul jos / Şi pomăt tânăr de-un an, / 
Răsărit de Sânt-Ioan. // Zori de aur, zorilor, / zorilor 
surorilor, / Apele mi-au tulburat, / Plugul ruginit în 
hat, / Coasa-n bozul năpădit, / Veacul, veac 
nevecuit”12. 

Mircea A. Diaconu pune în discuţie viziunea 
despre poezie şi divinitate a iconarilor într-o lucrare 
dedicată lui Mircea Streinul, referindu-se la un articol 
apărut în „Buna Vestire” în 1937, Încercare despre 
poezia legionară. Criticul literar susţine că figura 
divinităţii poate fi asimilată în accepţiunea lui Streinul 
cu figura poetului care are în procesul creaţiei 
acelaşi rol cu însuşi creatorul: „Panteismul viziunii 
despre poezie îşi va găsi expresia cea mai înaltă 
prin identificarea poetului cu Isus, căci «Isus e şi 
nume şi fapt», şi deci aparţine gestei originare 
însemnând o apoteoză a materiei, un imn al naturii 
cu care subiectul se identifică într-un proces de 
reînviere. [...] În concluzie, poezia nu este pentru 
tânărul scriitor bucovinean artă a cuvântului, ci act 
participativ la marele mister al existenţei, 
implicând o „disciplină” a creaţiei şi un „exerciţiu 
liric” în scrisul accesului la o cunoaştere 
intuitivă.”13. Mircea Streinul va susţine în paginile 
revistei „Iconar” că poetul trebuie să urmeze întocmai 
modelul cristic, să devină un ascet care poate, în 
numele poeziei şi al credinţei creştine, să renunţe la 
toate lucrurile lumeşti. Asemeni unui călugăr creştin, 
poetul este în viziunea lui Streinul mereu conştient 
de apropierea morţii, înfruntând-o prin acte de 
conştientizare şi acceptare: „Poetul va lăsa toate. Se 
va desbăra de măriri şi de plăceri. Va fi sacerdot. Mai 
mult: ascet. El va admite o permanenţă a morţii în 
duhul său, ca astfel s-o poată depăşi prin 
eternitate”14. Tot astfel, Teofil Lianu, conştient de 
destinul său, mereu cu gândul la momentul în care 
nu va mai fi, scrie poeme de o deosebită frumuseţe 
şi simplitate pe această temă, poeme care sunt 
adevărate meditaţii creştine pline de resemnare şi 

 
luciditate: „Mi-alunecă sufletul, lunecă / spre zori 
de tărâm neştiut, / doar mâinile numai se’ ntunecă 
/ Legate’ n inele de lut // Cobor mai în jos de 
răstoacele / frumoaselor ape de vis / doar cântul 
luminii întoarce-le / tristeţe’n albul cais // În paltin 
de somn amintirile / adorm şi-i frunziş azuriu, / în 
singurătate înşiră-le / odată, când n’ o să mai 
fiu”15. Pentru poetul iconar, moartea nu este un 
proces violent care marchează definitiv mersul 
universului. Sufletul se desprinde lin de lumea 
materială plecând spre un „tărâm neştiut”, dar 
mereu presimţit în versurile religioase. 

Despărţirea sufletului de trup se face în 
lumină, „spre zori”, semn că, împăcat cu 
Dumnezeu şi cu lumea sa, poetul îşi acceptă 
sfârşitul fără frică sau regrete. 

 
 

1 Lianu, Teofil, La culesul stelelor, (antologie) Iaşi, Editura 
Fundaţiei Culturale Poezia, 2008, p.8. 
2 Articol apărut în „Drum”, Anul XI, Nr. 4, Nov.-Dec. 1975. 
3 Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii. Sfântul Petru 
Damaschin, sfântul Simeon Metafrastul, vol .V, traducere din 
greceşte, introducere şi note de Dumitru Stăniloaie, 
Bucureşti, Editura Humanitas, 2001, p. 233. 
4 La început, în Lianu, Teofil, ed. cit., p. 31. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, p. 31. 
7 Pace, în ed. cit., p. 106. 
8 Balada mărului din câmp în Lianu, Teofil, ed. cit., p. 108. 
9 Ed.cit., p. 41. 
10 Hram la Putna în Lianu, Teofil, ed.cit, 2008, p. 48. 
11 Ibidem. 
12 Curcubeu peste ţară, în Lianu, Teofil, ed.cit., p. 80. 
13 Diaconu, Mircea A., Mircea Streinul. Viaţa şi opera, 1998. 
14 Streinul, Mircea, Poezia legionară, în „Iconar”, I, 4, 1935. 
15 Tristeţe în Lianu, Teofil, ed. cit., p. 107. 

� 
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  Dan Tudor CALOTESCU  
 

Adorm cuvânt 
 

Picteazã clipa 
cu penelul genelor 
rupe desenul 
cu ispita mâinior 
aşeazã buzele 
în formã de inimã 
izvorul tãu 
luminã împletitã 
seceta mea 
risipind nisipul 
clepsidra iubirii 
nemãsuratã 
adorm cuvânt 
visându-ţi visul! 

 
Miracol 

 

În noaptea 
iubirii 
refuz sã mai spun 
cele douã cuvinte 
clişeu 
declaraţie universalã 
sentinţa inimii… 
 

în noaptea iubirii 
mã învãlui în lumina ta 
orbit 
mut 
fãrã declaraţii 
doar cu inima deschisã 
cãutând miracolul 
buzelor tale 
nerostite! 
 
Primăvară 
 

Mi-e primãvarã 
atât de verde 
ca un fluture 
ca o floare de cireş 
albastrã 
un cer 
desenat în ocean... 
 

îmi e aşa primãvarã 
ca o privighetoare 
şi dansez 
cu zefirul 
un zbor de pãpãdie! 

 

 

Prietenului meu, adultul 
 

Sunt vinovat 
cã inima mea a rãmas 
copilã... 
sunt aşa de vinovat 
încât nu vreau 
sã fiu adult... 
îmi e aşa drag 
sã privesc iubirea 
cu mintea copilului 
încât aştept o mângâiere 
pe creştetul capului 
drept rãspuns! 
 

Dacã 
iubirea mea e copilã 
aş vrea sã nu creascã 
niciodatã! 
 
Dor 
 

Pãmântul 
pe care tãlpile se sprijinã 
albastrul în care stau stelele 
agãţate 
şi unde locuieşte speranţa 
rãsãritul promis 
luna dăruitã 
rotundul din piept 
cuvintele îmbrãcate 
de infinitul gândului 
marea trecutã prin ochi 
nu sunt altceva 
decât dor de mamã! 
 
Matematica iubirii 
 

Împart infinitul la doi 
nu pierd nimic 
nu câştig nimic 
mã aleg cu întregul... 
 

o matematicã ciudată 
o matematicã a iubirii! 
 
Echilibru 
 

Luminã, 
în jurul tãu gravitez 
ca un electron 
avid de echilibru! 
 
Ascult 
 

Mi-am întins timpanele 
pe cristalul minţit al ferestrei 
spre a-ţi asculta inima... 
 

ce muzicã 
îmi acoperã ochii 
visãtori! 

� 
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Autorul îşi recunoaşte, cu exces de modestie, 

o dubitativă, superbă neputinţă în cap. 2 intitulat 
„Renaştere”, în poezia „În ochiul orb... un ciob” unde 
se întreabă nedumerit dacă este „firul de nisip 
cernut de sita timpului cel mut?” sau „pomul copt” 
fără rod  sau „lacrima născută în ochiul orb-un ciob” 
deşi în altă poezie din acelaşi capitol, autorul îşi  
simte ochii vitralii prin care „intră lumina cea din cer” 
aceeaşi lumină care i-a aureolat şi pe sfinţi, folosind 
aici  procedeul de punere în valoare a ceea ce este 
mai nobil în om, semn al sacrului, al divinului. 

Scriitura lui Gheorghe A. Stroia este nimbată 
de un nor luminos ce poate fi felurit colorat, autorul 
folosind lumina-simbol şi lumina-metaforă, hotarele 
dintre ele fiind imprecise. 

Felicitări autorului pentru o carte care ne-a 
încântat si pentru că acum a înţeles că poetul: ”este 
un dor, / o stea, / o greşeală, / un vânt cernut / de 
tristeţi, / Lacrimă îmbracată / de gală / în faţa unei / 
Dimineţi!” 
 
 
 
       

“Igluuri la tropice” 
sau Cântecul unei viori 

 
 

Aparută la editura Proilavia – Brăila, în anul 
2010, cartea „Igluuri la Tropice” a Anthoniei Amatti 
surprinde prin titlul contradictoriu aşa cum autoarea 
ne-a obişnuit în ultimul timp. Amintesc aici un alt titlu  
al poetei „Lungul drum al vieţii către viaţă”, la fel de 
ciudat, aş putea spune. 

Ştim însă cu toţii că  poetul este un solitar, 
dar şi un solar în acelaşi timp, de aceea cred că 
poeta şi-a construit un adăpost pentru sufletul său 
ca un iglu, decât că straturile de zăpadă din care 
este adăpostul iglul sunt dintr-un lot special -
”zăpadă cu har”. 

Nu întâmplător poeta poartă numele unei viori 
sau chiar a lutierului care a făurit prima vioară cu 
patru corzi Amatti pe la 1555. 

Cartea „Igluuri la Tropice” are mai multe 
capitole dintre care amintesc numai: Igluuri la 
Tropicele Iubirii, Adevăratele Adăposturi, Paradoxuri 
Temporale, Ocrotitul Cuvânt. 

Am să încep cu un citat din poezia „Triumf” 
din primul capitol: „Întotdeauna-între ruinele unor 
săli de concerte, bombardate, va rămâne un tânăr 
care să cânte la vioară”. 

Violonistul este poetul, iar melodia pe care o 
cântă e poezia. Fără poezie n-am exista, fiindcă 
poetul este un crucificat iar crucea poetului ajunge, 
în visul său, până la cer, loveşte pământul, iar din 
braţele crucii curg stele cu care el, Poetul îşi spală 
faţa însorind-o. 

Poetul este un fin cunoscător al visului. Visul 
Poetului este stare lui de trezie. Imaterialitatea 
visului dă poetului o matură şi profundă cunoaştere. 

(continuare în pag. 59)

       Speran ţa MIRON 
 
 

Un fluture cu o singură aripă 
sau „Omul Retortă” 

 
 

Apărută la editura Rafaet, cartea lui Stroia, 
”Omul Retort ă”, mă convinge încă odată că nu 
există manual care să ne înveţe cum să scriem 
poezie şi că nu numai forma este cea care bucură 
ci ceea ce se află în spatele formei, fiindcă poezia 
vine din alte izvoare, cu mult mai profunde. 

A scrie poezie este ca şi cum te-ai afunda 
într-un haos încântător, în haosul originar al naturii 
(umane), pentru că „începutul fiecărui poem 
înseamnă abolirea legii şi a raţiunii”. 

Cartea lui Gheorghe Stroia este o dăruire  
totală pentru că autorul face din sufletul său un 
drum, o cale pe care ne îndeamnă să păşim, 
având grijă de noi, cei ce vom explora această 
cale; ne împrumută nişte „opinci umblătoare” 
făcute tot dintr-o fărâmă din sufletul său aprins. 

Suflet plăpând ca un fluture cu o singură 
aripă, uşor şi plin de graţie ca şi acesta, simbolul 
imponderabilitaţii, Omul Retortă este egal cu 
arderea ce se petrece în 22 grame, amestec din 
bucăţi de materie cu irizări din lumina gândurilor 
sub o ploaie albastră. 

Cu mâinile sufletului desculţ întinse spre 
cerul din care e rupt şopteşte vântului să facă 
linişte pentru a-si aduna gândurile răspândite pe 
calea ce duce spre visare. 

Când fluture, când piatră, când îngenunchiat 
de primăvară, când fiu al ploii, poetul ne 
înfăţişează diferite ipostaze ale propriului spirit, cu 
reverberaţie de sanctuar, voit timid. De aceea 
trebuie să avem grijă fiindcă nu toţi putem păşi pe 
calea arătată, deşi autorul ne invită cu persuasiune 
disimulată. 

Unii ne-am putea evapora, la fel ca şi 
autorul care mărturiseşte, la un moment dat, că a 
ajuns la evaporare, ştiind că vaporii, împrăştiindu-
se în eter, pot înflori miraculosul, extraordinarul, 
misteriosul fără de care n-am avea de-a face cu 
poezia fiindcă „poezia este universul însăşi care se 
perfecţionează continuu”. 

Gheorghe A. Stroia încearcă să dea 
poemelor sale supleţe folosind în construcţia 
artistică o structură teologică nedefinită însă. 
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      Dana POTORAC 
 

Scrisoarea 
 
  Există lucruri pe care mintea mea le opreşte la 
intrare. Nu le poate accepta, cu atât mai puţin judeca. 
De pildă, cele din seria gesturilor care nu pot fi 
reproduse, ori explicate.  
  Am nevoie urgentă de un remediu. Uite, am să 
fac apel la memorie! Îi voi scrie o scrisoare, chiar 
acum. Şi cum să încep? Dragă doamnă, memorie? Nu. 
Pur şi simplu, draga mea. Aşadar, 
  Draga mea, 
  sper cu sinceritate ca această primă scrisoare 
să te găsească cu mult mai bine decât îmi imaginez eu 
că eşti. Întâi de toate îţi mărturisesc că am emoţii. 
Pentru că a mă adresa ţie nu este nici pe departe un 
gest obişnuit. Apoi, de-a lungul vieţii noastre, mi s-a 
părut că n-ai primit cu bucurie dispoziţia mea către 
visare. Ce e atât de neiertat să visezi? Cine nu mai 
poate visa este ca şi mort, iar cine nu a visat niciodată 
nu s-a născut.   

Îţi mulţumesc pentru tot ajutorul dat, mai ales 
atunci când am avut atâta nevoie de tine! Îţi mulţumesc 
pentru prospeţimea învăţăturilor pe care mi le păstrezi 
de atâta amar de vreme: disponibilitatea către compro-
misurile mărunte, imunitatea în faţa provocărilor josni-
ce, indiferent de la cine ar  veni ele şi oricât de 
“demne” de luat în seamă ar fi, răbdarea de-a asculta 
inşi care nu spun niciodată nimic, puterea de-a nu face 
niciodată rău, nu cu bună ştiinţă ş.a.m.d. Tu ai fost 
mereu cu mine! Am trecut împreună prin clipe de foc 
din care am ieşit fără nici o arsură. Nu la vedere. 
Atunci am cunoscut sentimentele mari, adevărate, cele 
ce definesc adevăraţii oameni. Atunci am învăţat să 
dăruiesc, să ascult, să iert, să tac… Lecţia de uitare nu 
s-a prea prins de mine. E meritul tău! 

Acum mă ascult şi (re)descopăr femeia, cu 
fiecare cuvânt, cu fiecare clipire plină de înţeles, o 
femeie ce părea că se înstrăinează cu fiecare gest de 
„adaptare”.  În fine, femeia care îndrăzneşte să mi se 
dezvăluie aşa cum e, făcând abstracţie de disconfortul 
unei mărturisiri pe care, cu siguranţă, nu mi-am 
propus-o anterior acestui dialog. 

A existat un anumit moment, tu trebuie să ştii 
care să fi fost acela, când am început să plec. Pe 
bucăţele, în rate, nu ştiu cum să spun. Mă întreb şi azi 
ce m-am întrebat imediat ce mi s-a făcut dor de mine: 
de ce? Sunt  plecări care n-au nevoie de nicio 
explicaţie. Pur şi simplu plecări. Îmi vin în minte acum 
chiar şi plecările salvatoare. Pleci să te salvezi, să te 
extragi din ceva ce nu-ţi vine, dintr-un mediu pentru 
care nu ai fost „proiectat”, dintr-un mediu care pute şi 
unde fosele tale nazale se blochează, iar ţie nu-ţi 
rămâne decât să te sufoci. 

A fost un timp când am tratat acest gând cu 
intoleranţă. Astăzi urmez altă reţetă. Fie şi din simplul 

 

motiv că nu sunt atât de idioată încât să nu pot face 
diferenţa între Iad şi Rai. 

Ajungând mai în „zilele noastre” (ţie pot să ţi-o 
spun!), ocupată cu binele celor mai apropiaţi, am 
uitat esenţialul. Şi uite aşa, oscilând între mine şi 
mine, iau la cunoştinţă, cu tristeţe ce-i drept, ca ai şi 
tu neajunsurile tale. La fidelitate mă gândesc. Am 
nevoie să-mi amintesc visul!  

Adorm când restul lumii începe să se mişte şi 
mă trezesc cu mintea plină de cenuşa timpului în 
care am ars, pur şi simplu. Zilnic fac acelaşi exer-
ciţiu, vreau să-mi amintesc întrebarea cu care am 
adormit în gând, în zorii zilei, răspunsul pe care l-am 
găsit, dacă o fi fost vreun răspuns. Şi nu izbutesc. 

Îţi cer un favor! Fă tot ce poţi face pentru ca 
relaţia noastră să fie din nou cum a fost! Ai rămas 
singura pe care mă pot bizui în  judecata dreaptă. 

Nădăjduiesc că în măsura în care timpul şi 
sănătatea îţi vor permite, îmi vei răspunde. 

Cu încredere, 
Dana 
 

În dimineaţa următoare mă trezesc ca dintr-o 
moarte, grăbită să notez o dictare: 

 

Alerg prin confuzia acestor clipe, căutându-te 
ca şi cum numai pe tine te-aş cunoaşte! 

Cu loialitate, 
Memoria 

� 

 
 
 
(urmare din pag. 24) 
 

ştim cu toţii cu ce greutăţi complexe ne confruntăm 
atunci când vrem să mai dăm un modest dram de 
bogăţie poeziei româneşti şi, de ce nu, universale! 
Precizez că prin aceasta doresc să semnalez lipsa 
de interes manifestată la toate nivelurile pentru un 
cât de mic sprijin în eforturile noastre de publicare a 
ceea ce scriem şi dăruim, şi nu cerem nimic în 
schimb. 
 De fapt, ce mai este normal în lumea 
noastră… De aceea îmi stăruie în minte titlul unei 
cunoscute cărţi a scriitorului polonez Henryk 
Sienkiewicz care sună atât de actual: “Quo vadis”, 
dar cum sunt român sadea, am să închei citând nu 
întâmplător, patru versuri din finalul cunoscutei 
poezii, Scrisoarea III, a lui Eminescu: 
 “Cum nu vii tu Ţepeş Doamne, ca punând 
mâna pe ei / Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi 
în mişei / Şi în două temniţi large, cu de-a sila să-i 
aduni, / Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni!” 
       

           Zâmbind amar, mă mai liniştesc la gândul că
aceste versuri, că multe altele conţin şi ele interna-
ţionalismul lor, dar în măsuri diferite! 

� 
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Ionu ţ IANCU 
 

Omul - prezenţă statornică pe acest pământ  
ce ţine să arate tuturor că există! 

 

Nu doar natura se va face simţită în această fortă-
reaţă a simţurilor, ci mai ales lumina, gândul şi zâmbetul, 
ce se vor a fi percepute în viaţa omului prin flori, frunze şi 
copaci. Dintotdeauna copacul a fost un simbol al forţei, al 
puterii şi al înţelepciunii, al fertilităţii şi al vieţii, însă 
astăzi, el desemnează tot ceea ce exista, măsoară timpul 
în poezie şi mai presus de toate, mută omul în infinit. 

Cine se apleacă asupra artei poetice (Autoportret) la 
poeta Maria Tirenescu  va constata un suflet ce refuză 
să îmbătrânească, o fiinţă  ce doreşte să devină tânără 
prin amintire, un suflet cald unde tristeţea nu-şi găseşte 
locul întrucât o floare, o frunză sau un sunet, va poposi 
mereu lângă cel părăsit. Tema poemelor ar putea fi omul 
singur în mijlocul lumii, o temă ce deschide diverse 
dimensiuni ale interpretării, de la nuanţa filosofică până la 
cea ştiinţifică, ştiut fiind faptul că matematica (ştiinţa) a 
mers întotdeauna la pas cu filosofia (marii matematicieni 
fiind renumiţi în filosofie). 

Această prezenţă permanentă se face simţită 
întotdeauna discret, fie ca muză lângă cel ce scrie, fie ca 
receptor al mesajului. Lumina, ca şi la Blaga, este cea 
care revelează taina, misterul. În momentele de cumpă-
nă, ea rămâne semnul suprem al legământului, al neuită-
rii; astfel, între cei doi îndrăgostiţi certaţi, separaţi, apare 
curcubeul ca punte de suflet, pod peste mizeriile inimii. 

Cireşul şi floarea de cireş apar ca imagini arhetipale 
(Cireşul, Sakura - simbol al familiei şi sursa puterii sale) 
ale dorului („Primăvara, dorul are culoarea florilor de ci-
reş”) ale apusului de soare sau ale permanenţei: „Din ci-
reş cade o frunză galbenă. O iau şi citesc: te mai gân-
deşti la mine?”. Anotimpul primăverii este propice comu-
nicării, un dialog suprem ce nu poate fi înţeles decât de 
limbajul florilor (trimiterea spre fragilitate şi frumuseţe, 
spre gingăşie şi puritate este netă): „Gândurile mele, 
mângâiate de petale de cais, ţi le trimit să-ţi ţină de urât”. 
Chemarea este adresată cu trimitere spre bucuria în 
armonia naturii „Vino să vezi spectacolul primăverii!”, 
unde doar vântul aduce schimbarea. Personificarea sa 
este atât de evidentă încât în acest volum vântul devine 
personaj. El „piaptănă pletele câmpiei” sau dansează în 
pom până când frunzele cântă. 

Comunicarea şi nevoia de comunicare devin  proble-
me acute. Poeziile dezvoltă un monolog ce deschide por-
ţile spre un univers al luminii. Aceste poeme pot fi supra-
puse tablourilor pictate de Monet. Natura nu-i  înfrumuse-
ţată, ci transfigurată, apare peste tot triumful luminii în-
drăgostite de pământ. Când distanţa dintre oameni 
(purtători de lumină) devine de nesuportat, nici ochiul nu 
mai percepe lumina („Cum să-ţi scriu când prin ochii mei 
trec nori?”) rămânând în urma doar lacrima, „Lacrima de 
cireş”. Dar „Vântul a adus / o frunză palidă: / primul semn 
de la tine”… 
        Scăpând de această înspăimântătoare dimensiune 
a nemărginirii - singurătatea - Maria Tirenescu  devine 
poeta ce aduce în faţa auditoriului un coş cu flori de bu-
curie ce se lasă purtat peste tot. Unii admiră, alţii 
invidiază, vorbesc, însă cititorii iubitori de frumos se 
apleacă asupra textului sorbind mireasma poeziilor sale: 
„Când vreau să-ţi vorbesc închid ochii”… 

 

Maria TIRENESCU 
 

Supărarea 
 

Câteva afişe anunţau un spectacol în care 
urma să cânte Doina Badea. Era vacanţă şi nu se 
punea problema să-l pierd.  

Înainte de a începe spectacolul, mă apropii de 
scenă. Aştept să se aşeze spectatorii. „Dacă rămân 
locuri neocupate, mă aşez unde e liber. Dacă vine 
lume multă, am un loc în care mă postez: lângă 
stâlpul care susţine balconul”. De data aceasta, au 
venit toţi cei care aveau invitaţii sau bilete. Câţiva 
spectatori primiţi în sală peste numărul de locuri îşi 
aduc scaune din sala de repetiţii. Eu rămân în 
picioare. Mă simt bine. În deschiderea spectacolului 
cântă o tânără pe care nu am mai auzit-o. Îmi place 
cântecul ei. În pauză merg în biroul instructorilor şi
cer caiet şi pix. Înarmată cu ele, mă apropii de 
domnul Mihăescu. 

- Ce credeţi, Bianca Ionescu o să vrea să-mi 
dicteze cuvintele la cântecul pe care l-a cântat? 

- Vino cu mine! 
Domnul Mihăescu vorbeşte cu artista şi îmi 

face semn să mă apropii. 
- Domnul instructor mi-a spus că vrei să 

vorbeşti cu mine… 
- Da. Vreau să vă rog să îmi dictaţi cuvintele 

cântecului pe care l-aţi interpretat… 
- Bine. Scrie! 
Din când în când, Bianca se uită la mine. Eu 

mă uit la ea şi aprob din priviri. 
 

„Ca tine nu e nimeni, nu-i nimeni pe lume. 
Eu cred numai în tine şi-n dragostea ta. 
Cuvintele ce-mi spui ştiu că-s adevărate. 
Inima ta nu minte şi simt că iubeşte. 
 

Glasul, privirea ta nu se pot uita 
Şi nici prima îmbrăţişare, primul sărut 
De-acuma totul, totul îmi va spune-aşa:  
Ca tine nu e nimeni, nu-i nimeni pe lume…” 

 

Când termin de scris, îi mulţumesc. Bianca 
zâmbeşte. E fericită că a putut să-i facă o bucurie 
unei adolescente. Nu i se întâmplă prea des să 
vorbească cu spectatorii. De obicei, trece neob-
servată, mai ales că e la începutul carierei.   

A doua zi merg să-l caut pe tata. Asist, 
involuntar, la o discuţie. 

- Să vedeţi, domnule director, ce nervoasă era 
Doina Badea! Zicea: „Cum e posibil? Să meargă la 
necunoscuta aia şi să nu vină la mine să îmi ceară 
un autograf?” 

Nu mă pot abţine:  
- Eu am vorbit cu Bianca Ionescu. Nu am 

îndrăznit să vorbesc cu Doina Badea. Şi nici cu 
Bianca nu aş fi îndrăznit să vorbesc fără ajutorul 
domnului Mihăescu. Cum era să merg la Doina 
Badea fără un buchet de flori? Nu ştiam că se va 
enerva atât de tare. N-are decât să îi treacă! 

Nu mai puteam repara gestul, dar am văzut 
cum reacţionează vedetele. 

� 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Boema  Boema  Boema  Boema  1111----2222----3333/201/201/201/2011111    52525252    

                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Carol  FELDMAN 
 
 

Din nou – despre copilărie… 
 

Încercarea unei dest ăinuiri 
 
 

O întrebare puerilă, mai mult chiar decât 
copilăria în sine, care, de fapt e perioada indiscutabil 
cea mai frumoasă a vieţii, am auzit-o săptămâna 
trecută la radio: de ce idealizăm copilăria? Hai să 
zicem că întrebarea în sine, ca mijloc de stimulare a 
unei interminabile discuţii (care a avut loc, vorbind 
doar spicherul), cu prezentarea părerilor multiple, nu 
m-ar fi deranjat, din contră, dar continuarea 
argumentativă a întrebării, cu suplimentul: «nu trăim 
azi mai bine ca în copilarie?» - m-a făcut să zâmbesc. 

Categoric - nu! Căci toate argumentele 
vehiculate de crainicul de la radio - al cărui nume n-
am apucat să-l aud - vin să întărească incom-
parabilitatea anilor copilăriei cu tot ce urmează în 
viaţa omului după trecerea lor. Cred că şi cel mai 
mare bogătaş din lume, tot va gândi, cu ireversibile 
regrete, la dulceaţa copilăriei, chiar dacă a trăit-o în 
sărăcie. Dacă intenţia probabilă a emisiunii, pe care 
n-am ascultat-o de la început, a fost tocmai de a întări 
ceea ce - în marea lor majoritate - cred ascultătorii, că 
anii copilariei nu pot fi înlocuiţi cu «la dolce vita», 
atunci această intentie şi-a câştigat, fireşte, asen-
timentul meu; cu toate că, în cadrul emisiunii, s-a 
spus că mulţi atribuie nostalgiei rolul dominant al 
dorului de copilărie. 

Nostalgia nu este o parte neglijabilă în 
frumoasele (în general) amintiri pe care copilăria ne-o 
trezeşte, dar – după gândirea mea – nu e unicul şi nici 
cel mai important element în procesul de preţuire al 
anilor începutului drumului atât de ambiguu al vieţii 
omului. Departe de a mă considera «unicul» sau «cel 
mai...» din imensa galerie a condeierilor în ale căror 
scrieri copilăria ocupă un loc de seamă, consi-
derentele rândurilor ce urmează se bazează pe 
câteva lucruri personale, cuprinse în paginile cărţilor 
mele, păstrând - sper - modestia necesară.  

Şi totuşi, dacă e să mă «grozăvesc» un pic la 
acest atât de sensibil capitol al relatării şi (aproape) 
idealizării copilăriei de către un număr atât de mare 
de scriitori, mă bucur mult să constat că mă aflu într-o 
«companie» de prestigiu, la care am îndrăznit, cu nici 
o premeditare ierarhică, să-mi alătur modestele mele 
cuvinte scrise... 

 
Da, copilăria, la mine - aşa cum trecutul meu 

nu s-a terminat - trăieşte cu mine, în mine, până 
fiinţa mea se va termina... E o condiţie existenţialistă 
a firii mele. De aceea, prima mea carte apărută în 
urmă cu nouă ani poartă numele - «Copilul din 
mine». De fapt, acest titlu al primei mele cărţi e 
subtitlul (netipărit, dar simţit, cred) al tuturor cărţilor 
mele. 

Dacă vreţi, ca o generalizare, neexagerată, 
a tot ceea ce mâna, gândirea şi sufletul meu aştern 
pe neaua hârtiei. 

Ştiu, acest lucru este considerat de unii, 
naivitate. Nu mă deranjează. 

Acest fel de conştientă naivitate mă 
înnobilează! (Simţământ personal!). 

Aşa cum în procesul creaţiei mele pe 
câmpul cu oarecare întârziere fertilizat al scrisului 
meu, timpul este elementul fizic hotărâtor, nu-mi 
permit să-l irosesc şi de aceea scriu adesea, din 
nou, despre copilărie. Căci, am spus-o: «Trăim o 
singură copilărie şi o simţim o viaţă întreagă»... 

...Şi să nu credeţi că mi-am trăit copilaria 
«pe o tavă de aur»; nici măcar de argint. 

Nu datorită, ferească Dumnezeu, voinţei 
regretaţilor mei părinţi, a căror amintire mi-e mai 
scumpă ca aurul... Am avut o copilărie, sub aspect 
material grea, grea de tot. Dar tocmai în pofida 
inevitabilelor condiţii ale unei vieţi pline de greutăţi, 
găsirea razei de lumină a inocentei frumuseţi a 
copilăriei, raza prin care natura ei firească străpunge 
negurile cele mai opace, m-a făcut să mă împro-
pietăresc cu un bun pe care-l păstrez cu mare 
atenţie toată viaţa. 

Hai să spunem - e un bun necesar eului 
meu, ca să fiu eu! Acest bun zămislit din lumină, 
curăţenie, cinste, dragoste şi respect - ca să citez 
câteva «molecule» din componenţa lui - e îngerul 
meu păzitor de o viaţă. 

Numele lui este Copilăria. 
Îţi  mulţumesc, Doamne, că i-ai dat acestui 

înger timpul liber ca să mă însoţească pe anevoiosul 
drum al vieţii. Sper ca el să nu-l fi irosit cu mine, căci 
îngerii, în general - aşa se spune - ştiu ce fac... 

� 
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(urmare din pag. 9) 
 
amintirii doinelor, imaginii întinsei câmpii 
dunărene, argintate de pulbere, acestei dulci ţări 
de coline, cu vii şi căsuţe acoperite cu şindrilă. 
...El rămâne poet, iar arta sa este un cântec de 
pasăre. El este român prin sentiment, prin lirismul 
fin, prin simpatia pe care o pune în pictură, în 
alegerea motivelor de-o melancolică întindere sau 
de-o intimitate visătoare, prin ceea ce are tandru 
şi spiritual în maniera sa.". Observându-i creaţiile 
şi cunoscându-i devotamentul meritoriu în 
domeniul artelor, daţi-mi voie, ca prin analogie să 
o „denumim” pe această doamnă a artei plastice 
româneşti : un GRIGORESCU, în variantă 
FEMININĂ. Şi nu este o exagerare, acest punct 
de vedere fiind împărtăşit de foarte mulţi iubitori 
de artă, fie ei avizaţi sau nu! 
 

 

Aş încheia intempestiva mea incursiune 
prin galeria de artă a doamnei Anca Bulgaru, 
redând un fragment dintr-o notă de 
corespondenţă personală cu artista. Cu o 
simplitate şi o modestie extraordinară, îşi amintea: 
„Ţin minte că am fost la Câmpina, când eram copil 
şi am vizitat şi casa MARELUI GRIGORESCU... 
profesoara care ne însoţea ... mi-a adus aminte 
să  respir... căci mi s-a oprit respiraţia în faţa 
pânzelor lui. Nu o să uit niciodată că muzeografa 
mi-a dat voie (pe ascuns ) să le ating. Eu  sunt 
doar un om simplu, amator de frumos, care 
doreşte să slujească frumosul, cu modestie şi 
credinţa că oamenii încă îl doresc şi îl caută. Sunt 
în foarte mare măsură un autodidact. Profit de 
timpul care mi-a rămas.... să pictez  cât e ziua de 
lungă. Într-adevăr mă simt bine în lumea mea 
colorată , unii se bucură de lucrările mele, alţii le 
atacă , alţii mă laudă...dar eu sunt fericită să mă 
trezesc dimineaţa cu gândul că în sfârşit am timp 
suficient să pictez..... şi asta înseamnă totul 
pentru mine”. Cu adâncă reverenţă în faţa unei 
cariere de excepţie, practic a unei vieţi puse în 
slujba artei, aş aminti crezul de viaţă, dar şi de 
artist al Ancăi Bulgaru: “Daca vezi î ntotdeauna 
unde ţi-e locul, nu po ţi face gre şeli majore” 

 

� 

(urmare din pag. 39) 
 

- Dacă nu te găseau dumnealor, rămâneai 
fără degetele de la mâini şi de la picioare, fără vârful 
nasului şi fără  vârfurile urechilor. Ai avut mare noroc!
Te-am tratat ca pe propriul meu fiu. Doamna 
învăţătoare Mariana  a stat cu tine noapte de noapte, 
mi-a arătat toate diplomele tale de Olimpic. Felicitări! 

- Mulţumesc! 
- Apropo, de ce-ai scris pe fiecare diploma „să 

trăiţi bine!” 
- Doamna doctor, şi la înmormântarea tatălui 

meu, fiecare politician, primar, consilieri au aruncat în 
găleata fără mâner, câte cincizeci ron , bani care nu 
ne-au ajuns nici de pomană. Numai că ei, nici la 
înmormântare n-au uitat sa îngâne: să trăiţi bine! M-
am gândit că trebuie să-mi fac un viitor, să învăţ bine 
chiar dacă nu am ciorapi în picioare, trebuie să ajung 
să trăiesc bine, fără să  mai spună domnul Preşedinte 
să plecăm din ţară! 

- Tot poporul  doreşte să trăim bine, numai că 
la noi cei ce ne urează să trăim bine, se gândesc 
numai la ei. Ei să trăiască bine! Noi ne târâm prin 
viaţă ca şopârlele prin mocirla întâmplării. Asta este 
condiţia noastră!...Ei sunt hoitarii noştri! 

- Cei ca mine, or să schimbe totul… sunt 
sigur! 

În uşă îşi făcu apariţia Angelica 
- Mamă, cum de-ai venit? Cum ai aflat?... 
- Doamna învăţătoare m-a anunţat. Uite, ţi-am 

adus un laptop, hăinuţe şi ceva  bani. Doamna mea 
din Italia mi-a dat o sumă frumuşică, dar pe traseu, 
într-o parcare, am fost „perchiziţionaţi” de nişte 
poliţişti,care ne-au amendat şi ne-au luat banii. La 
intrare în ţară, la vamă, şoferul nostru nici n-a vrut să 
audă că facem sesizare la organele în drept. Era în 
legătură, bănuiesc, cu presupuşii poliţişti. Aceştia 
suntem, dar să nu uit, că tu eşti fiul meu, mândria 
mea, uitasem  să te îmbrăţişez,  să te sărut… 

- Era să fiţi săraci, spuse doamna învăţătoare, 
era!… Dar, de azi înainte nu trebuie să  vă mai faceţi 
griji, puteţi să trăiţi bine în adevăratul sens al 
cuvântului. 

- Cum?  
- Am jucat la loto, cu gândul la şansa 

câştigului, ca tot românul. Am combinat datele de 
naştere ale copiilor , şi, iată, am câştigat! Este norocul 
lor, banii lor, şansa lor. Toate actele le-am făcut pe 
numele tău, Angelica. Ai grijă de aceşti olimpici, de 
aceste genii care răsar din durerea pământului 
românesc, sfinţindu-l apoi cu bunătate, frumuseţe şi 
inteligenţă. 

- Mulţumim din suflet! Sunteţi un mare om, cu 
adevărat om, ca şi doamna mea din Italia, pe care aş 
vrea s-o aduc aici, printre noi. 

- Dumnezeu să ne audă şi să ne ajute, spuse 
doamna învăţătoare ieşind pe uşă. Lacrimile îi 
brăzdau obrajii de fericire, împlinirea unei fericiri mult 
visate. Să trăiţi bine, să trăiţi!… 

� 
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3 

 
vine pasărea timp, 
întreabă: 
unde să fie înţelepciunea? 
adâncul răspunde: 
nu este în mine! 
nu este în mine! 
marea freamătă: 
nu este în mine! 
nu este în mine, 
spune şi zborul, 
privesc cerul, 
cerul se face mare, 
marea răspunde: 
nu este în mine! 
vine pasărea timp, 
unde să mă ascund,  
unde, Doamne? 
 

 
4 

 
furia mea împotriva poporului 
este mai veche decât zeii, 
păstorii de neam pleacă de la noi, 
între potop şi judecata de apoi 
păstorii de neam îşi pierd urmele, 
mulţimi de popoare invită despoţii 
să se destrăbăleze cu biciul 
pe spinarea lor, 
fără dictatură poporul se pierde de sine 
şi linguşelile curg îndelung, 
cruzimi se pierd în ceaţa istoriei, 
câtă vreme satrapii câştigă ceruri după ceruri 
şi fac din ceruri satrapii  
Dumnezeu nu are cuvânt, 
apoi, când umilirea răsare pe orizonturi, 
Dumnezeu se întrece în bombăneli, 
în ranchiune, 
în edicte de răzbunare şi ghilotine, 
furia mea împotriva istoriei  
este mai veche decât Dumnezeu… 
 
 
5 

 
Dumnezeu se foieşte într-un colţ de biserică, 
orga îi pune pe umeri sunete galbene, galbene, 
o îngeriţă în lenjerie de amărăciune eterică 
ţi se adresează în limba îngeriţelor, carpene 
pe un perete vin sfinţii în vilegiatură, 
pe o margine a icoanei sădesc flori din deşert, 
Dumnezeu îmi transmite salutări şi primitivă ură 
şi mă ceartă pentru timpul din cer şi îl cert 
pentru timpul care mă ţine în palmă, 
timpul vine din amurgurile înţelepciunii 
din amestecul de goluri, dintr-o valmă, 
dumnezeu se uită lung la mine cu o stea,  
apoi nervos stinge în hăuri tăciunii 

    Constantin GHERGHINOIU  
 

 
1 

 
vreau să fug din lume, 
unde să fug, Doamne? 
peste tot se întinde nicăieri, 
peste tot este un vid nenumit, 
nu ai unde să te duci niciodată, 
nu este scăpare nici pentru tine, 
Dumnezeu, ţi-ai pierdut demult iluziile, 
plantezi flori pe aleile 
unde îngerii îşi fac veacul, 
uită-te la ei, îşi scutură aripile mucede, 
îţi întind florile plantate de tine, 
sunt flori din deşert, Doamne, 
au umbră ca oamenii, 
au destin, 
vreau să fug din lume, 
sunt nicăieri, 
nu am unde să fug, 
unde să fug cu deşertul tău, Doamne 
 
 
2 

 
în târziul din cuvintele mele găsesc 
un soi de neconsolare a fiinţei, 
am auzit cum ancorează marea 
în portul cuvintelor mele, 
le port peste tot, 
le port în nemărginirea disperării că sunt, 
în deşertul unde îmi fac patrie 
scobind nisipul cu unghiile le port, 
le iau cu mine la ţărmul epuizării de viaţă, 
la ţărmurile debusolării mele, 
acolo poetul exilat îşi pune capăt zilelor 
cu ştreangul cuvintelor mele, 
din înalturi Dumnezeu se încruntă, 
cuvintele mele de scit supărat 
îi dau fiori de gheaţă, 
 
ar vrea să nu mă mai ştie prin preajmă, 
neconsolarea supremă freamătă 
în cuvintele mele,  
neconsolarea mea îi dă frisoane, 
Dumnezeu şi imensitatea din cuvinte 
îşi iau mările în spinare şi pleacă, 
nimeni nu ştie în ce port vor ancora 
Dumnezeu şi nimicul din cuvânt… 
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6 

 
prin sângele meu vine din adâncuri de vreme 
caverna, 
grota unde îmi creşteam idealurile de ucigaş, 
imperiul era gol, 
doar eu şi pornirile mele de primitiv 
revărsate ca o ploaie de vară peste pădure, 
masacrul începea întotdeauna cu un dans, 
cu o gavotă plutindă peste coroana pădurii, 
o polcă molcomă curgea în calendare, 
un bolero strunit de mama iarbă, 
venea la rând crima în ritm de fado, 
se răsucea în coroane un timp al cruzimii, 
o samba sticloasă şi iute, 
stilet înfipt cu voluptăţi în pieptul vremii, 
am pierdut timpul de atunci, 
am pierdut toată vremea, 
mai pot doar să văd cum pe dealurile sângelui 
soseşte în fiecare zi o corabie,  
eu şi caverna iluziilor mele de om al civilizaţiei, 
a voastră civilizaţie, Doamne… 
 

 
7 

 
locuiam un amurg, 
eram plin din cap până-n picioare 
de sângele lui, 
moarte şi transfigurare la porţile lui de aur 
şi Dumnezeu nicăieri, 
era plecat într-o misiune diplomatică 
sau poate se complăcea în nefiinţa lui 
vizibilă şi invizibilă,  
deodată am auzit uralele, 
urletele sălbatice, 
deodată am văzut popoarele încolonate, 
se îndreptau victorioase către acel amurg, 
către acel sfârşit, 
erau pline din cap până-n picioare 
de sângele lui, 
şi Dumnezeu nicăieri  
 
 
8 

 
un om minuscul, 
o idee de om între pereţii de stâncă, 
pereţii sunt verticali, 
drumul ar trebui să treacă printre ei, 
dar nu are curaj să înfrunte pereţii de munte, 
ideea de om ar vrea să urmeze ideea de drum, 
dar nu are curaj s-o găsească, 
drumul ar putea să trăiască retras, 
un fel de drum anahoret, 
în pereţii de stâncă verticală, 
drumul ar putea să fie un pustnic  
retras în chiliile stâncii, 
ideea de om nu ştie încotro să apuce, 
disperarea ia locul ideii de om, 
disperarea îşi ia inima în dinţi, 

 
 
şi aşa, 
cu inima în dinţi, începe să urce pe stânci, 
scena se goleşte de personaje, 
un om minuscul, 
o idee de om urcă stânci verticale, 
cine să fie? cine să fiu? 
un om minuscul priveşte din cer, 
cine să fie? cine să fiu? 
 

 
9 

 
spiritul muntelui se revoltă 
şi începe să scuture stâncile, 
vântul se gudură la picioarele muntelui, 
marea vuieşte, 
ochiul din frunte al soarelui Shiva 
se face galben spre verde, 
verde spre roşu, 
furtuna vine din adâncurile muntelui, 
acolo îmi ţin puterile primordiale, 
şi tot acolo focul din inimă, 
nu mă tem de vulcan şi de puterea lui, 
mă tem de puterile mele dintâi, 
de violenţa focului din inimă 
şi din adâncurile muntelui, 
vântul mi se gudură la picioare, 
marea vuieşte, 
stâncile tremură, 
începe marea creaţie, 
ziua întâi 
 
 
10 

 
când încep să urc muntele, 
nu sunt aici, nici acolo, 
sunt nicăieri, 
sunt departe, în altă lume, 
treptele mi se aşează la picioare, 
albe, catifelate, 
catifelate şi albe trepte de piatră, 
şi eu urc în neştire  
şi în ştire urc, 
trepte albe, trepte catifelate, ruginii, 
vine toamna undeva în lume, 
oglinda cerului este goală, 
nu are interior, mă gândesc, 
nimeni este personajul din oglinda cerului, 
pe muntele unde urc vine agale amurgul, 
privesc în urmă, 
muntele mă ceartă, 
nu e voie să te uiţi în urmă, 
cu coada ochiului privesc muntele, 
şi văd scris titlul de pe coperta lui:  
singurătate 
 

� 
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Lansare de carte la Tecuci 
 
Casa de Cultură din Tecuci, condusă de 

generosul şi pasionatul ei director Viorel Burlacu, a 
oferit vineri, 14 ianuarie 2011, alături de alte eveni-
mente culturale, şi o lansare de carte a scriitorului 
gălăţean Petre Rău. Practic, au fost prezentate 
publicului ultimele două cărţi din creaţia sa literară:
prima, “Ultima noapte cu Bernoulli ”, volum de 
poezii subintitulat “cyberpoeme”, apărut în primăvara 
lui 2010 la editura Nouă din Bucureşti, iar cea de-a 
doua, “Insomniac 1001 ”, o carte de panseuri 
apărută în ultimele zile ale anului 2010 la editura 
InfoRapArt din Galaţi.  

 

 
 

Poetul tecucean Dionisie Duma care a şi 
prezidat acest eveniment a făcut o elegantă prezen-
tare cărţii de poezie ”Ultima noapte cu Bernoulli”. 
Aşa încât, în urma emoţionantului său discurs, care 
a anunţat printre altele şi despre faptul că poetul 
Petre Rău i-ar fi mărturisit intenţia sa de a nu mai 
scrie versuri, acesta din urmă a fost nevoit să 
intervină pentru a da unele lămuriri despre cele 
dezvăluite. 

Astfel, Petre Rău şi-a recunoscut intenţia de 
a nu mai include poezia în creaţia sa viitoare, 
argumentând totul, cu sinceritate - mărturiseşte 
domnia sa, prin dificultatea producerii unei astfel de 
stări de creaţie, aşa cum se petrece ea în cazul său, 
prin faptul că ”daimonul” poeziei se abate mai rar 
asupra-i în bântuirea sa artistică, dar şi prin aceea că 
este mai tentat de alte structuri artistice, precum 
proza, eseul sau critica literară. Cu toate acestea, 
ultimul său poem, singurul pe care l-a mai scris 
poetul în ultimul an, intitulat “Să vină la mine toiagul”, 
a fost lecturat în premieră cu acest prilej. 

 
Publicul prezent la manifestaţie a mai aflat 

că scriitorul, matematicianul şi filozoful Petre Rău 
scrie cărţi de aforisme, romane, eseuri, poezie, chiar 
şi umor, dar publică şi articole şi studii ştiinţifice din 
domeniul matematicii şi informaticii. În poezie, 
Dionisie Duma îl receptează ca pe un poet meditativ, 
metafizic şi modern, caracterizându-l drept un 
“scriitor tecucean care a fost răpit de gălăţeni”. A dat 
citire unor poeme selectate din ultimul său volum de 
versuri, dar şi gânduri din cartea de aforisme. Petre 
 Rău, om modest, dar înzestrat din plin cu har şi 
talent, a conchis acelaşi Dionisie Duma. 
 

 
 

Prezentând în continuare numerosului 
auditoriu şi faptul că scriitorul Petre Rău este legat 
sentimental de arealul geografic al Tecuciului, fiind 
născut în comuna limitrofă Nicoreşti, urmând liceul 
teoretic din Tecuci (actualul “Spiru Haret”), fiind în 
acea perioadă când a şi debutat literar membru al 
cenaclului “Calistrat Hogaş”, Dionisie Duma a amintit 
în discursul său şi despre o carte mai veche a 
acestuia, un volum de eseuri literare intitulat 
“Oglinda lui Eminescu”, căruia i-a făcut o savuroară 
prezentare, citind pagini dedicate luceafărului 
poeziei româneşti, la care ne raportăm nu doar la 
nivel de creaţie, ci mai ales ca simbol al suferinţei, al 
jertfei în “Catedrala Cuvintelor”, cum a menţionat 
domnia sa. O carte evocatoare, un scut în faţa 
denigratorilor. 

 

 
 

(continuare în pag. 57)
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(urmare din pag. 56) 
 

De altfel, Petre Rău însuşi a prezentat auditoriului, 
în premieră, un scurt eseu intitulat “A fost, este şi va 
fi Eminescu”, care a electrizat asistenţa prin 
virurenţa dar şi vigurozitatea şi rigoarea discursului 
care combătea dur pe toţi denigratorii poetului 
neamului. 

 

 
 
Evenimentul cultural a prilejuit, alături de 

anticipata sărbătorire a Zilei Culturii Naţionale, de 
aniversarea naşterii poetului unic al neamului 
românesc - Mihai Eminescu şi de lansarea cărţilor
scriitorului Petre Rău, şi vizionarea unui film dedicat 
lui Eminescu sub semnătura lui Constantin Velicu. 
Nu au lipsit poezia, muzica şi dansurile, dar şi 
producerea scenică într-un frumos recital poetic a 
scriitorului Costică Oancă din Corod, a membrilor 
cenaclului literar “Calistrat Hogaş” condus de poetul 
Dionisie Duma, a copiilor de la şcolile şi liceele 
locale, a grupului “Angelli” condus de prof. Mircea 
Călianu ş.a. 

 

 
 
Sărbătoarea lansării de carte a continuat 

apoi la Liceul “Spiru Haret”, unde a fost invitat 
scriitorul Petre Rău. Evenimentul s-a desfăşurat în  
 

 
sala bibliotecii liceului, o clădire anexă a instituţiei 
care nu exista la începutul anilor 70, pe când 
scriitorul de azi era elev al acestei instituţii de 
învăţământ. 
 

 
Aici, poetul Dionisie Duma a prezentat din 

nou oaspetele şi cărţile sale, iar profesoara de 
limba română a liceului, Mariana Chiriţă, fostă 
colegă de promoţie cu Petre Rău, împreună cu alţi 
profesori şi elevi ai şcolii - cei mai mulţi dintre ei 
iubitori ai literaturii - au avut parte apoi de o 
discuţie amplă, deschisă, un dialog detaliat cu 
invitatul de onoare despre condiţia şi starea de azi 
ale scriitorului şi scrierilor sale, despre creaţia 
literară în general, dar şi despre amintiri, 
mărturisiri, dezvăluiri etc., toate acestea întreţi-
nând mai bine de două ceasuri un ambient plăcut. 
 

 
Pe total, ziua de 14 ianuarie a înglobat la 

Tecuci un eveniment cultural complet, care a 
revărsat pe deplin bucurii estetice. 

 
 

A consemnat Antoaneta DOBREANU

� 
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       Ana-Mihaela NU ŢĂ 
 

Emoţii dezarhivate 
 

Amintiri... întotdeauna am ţinut mult la imaginile 
decupate din timp şi păstrate prudent în suflet, am 
ţinut şi ţin mult la emoţiile amorţite în memoria 
inimii… amintirile sunt temelia spirituală cu care 
coexistăm, deşi deseori am dori să deţinem controlul 
asupra manuscriselor salvate, să le mai redactăm, 
incapacitatea de a o face le oferă o valoare aparte.  

Îmi voi aminti mereu de tine, o ştiu, îmi voi 
aminti de chipul tău, am scris de atâtea ori despre 
tine şi tot am senzaţia că nu am redat niciodată 
realitatea pe care o reprezinţi, deseori am scris că te 
idealizam nici eu nu mai ştiu dacă a fost aşa, cred că 
am exagerat sau poate… Deşi mai înregistrez mici 
explozii de supărare, sting repede incendiul cauzat cu 
o amintire plăcută. Vreau să-ţi mulţumesc, nu am 
făcut-o niciodată! Îmi voi aminti mereu de acel fior 
seismic ce-mi răscolea un zâmbet şi, da, îmi voi 
aminti mereu de clipele trăite alături de tine, îmi voi 
aminti cum râdeam împreună, cum te-am zărit prima 
dată, când m-ai privit cum numai tu ştii să o faci, îmi 
voi aminti şi de ploaia care te-a şters din suflet, îmi 
voi aminti mereu. 

Recunosc că mi-e dor şi poate nu a mai rămas 
nimic din ceea ce a fost cândva, dar nu contează... 
vreau să te revăd, să vorbim ca doi prieteni care nu 
au fost îndrăgostiţi unul de celălat, să uităm de trecut, 
să vorbim ore în şir aşezaţi pe scările prea reci din 
curtea liceului, fiindcă acolo ne vom reîntâlni, ne vom 
saluta ca de obicei, mă voi ridica uşor pe vârfuri şi te 
voi săruta nevinovat pe obraz, mă vei strânge uşor de 
mijloc, şi pentru câteva clipe vom răsfoi trecutul. Ne 
vom întâlni cu privirile şi vom zâmbi amândoi, uşor 
ruşinaţi de amintiri. Aşa va fi, dar voi reveni mai târziu 
la tine, la noi doi, acum e prea dimineaţă, iar eu sunt 
prea obosită să deschid ochii. Deşteptătorul sună a 
treia oară, nu vreau să mă trezesc la imaginile 
cotidiene, am obosit de rutina zilnică, de străzile 
aglomerat de pustii în esenţă, totul e relativ, o ştiu  
dar acum nu vreau să înţeleg regulile nescrise, e un 
protest inocent. O insomnie de emoţii mă cuprinde 
dulce. Nu-mi place adevărul pe care-l trăiesc fără 
tine, ştiu că voi fi ridicolă acum, dar îţi simt lipsa, îmi 
pare atât de de rău că am ţinut cont de privirile 
neautentice şi ne-am îndepărtat, cine a zis că nu 
putem rămâne prieteni? Nu suntem certaţi dar de mai 
bine de 6 luni, nu am schimbat o vorbă, nu ne-am 
întâlnit nici măcar întâmplător, deşi deseori treceam 
prin curtea ta... Te-am visat, imaginea ta încă e aici 
cu mine, te simt aproape, de mult timp nu mi-ai făcut 
aşa vizite plăcute în vis, uitasem senzaţia, 
întredeschid ochii şi mă desprind uşor de acel vis dar 
te păstrez  în suflet. Mă îmbrac în grabă, părul mi se 
aranjează mai rebel ca de obicei, privesc în oglindă 

 
un chip zăpăcit şi-i zâmbesc. Fără mult zgomot ies 
din apartamentul adormit. E ora 6 şi un sfert,
cochetez uşor cu câteva raze de soare, începând o 
nouă zi fără tine. Respir tot mai stăruitor aerul rece 
de noiembrie şi îmi îndrept paşii nesigur, mă văd 
ajunsă pe bulevard, acesta mă salută cu fidelitate ca 
în fiecare dimineaţă. Mă opresc pe o bancă tăcută 
şi-mi caut jurnalul rătăcit în geantă. E un jurnal mai 
puţin banal, în care înregistrez toate exploziile 
emoţionale, un jurnal cu versuri şi enunţuri 
neterminate, cu puncte de suspensie şi multe 
semne de întrebare. Şi nu-mi rămâne decât să 
scriu… Sunt atât de confuză, mă refugiez 
neintenţionat în cuvintele tipărite atât de haotic. Sunt 
doar eu şi deja o după-amiază, puţin tristă. M-am 
consumat prea mult zilele astea încercând să caut 
răspunsuri, cred că am irosit timpul în zadar, 
răspunsurile trebuie să le formulăm singuri, eu 
probabil nu am avut curajul să o fac… Acum mă 
caut printre rânduri. În pofida prejudecăţilor, am 
definit un moment important - ţin la tine. E ora 13 şi 
7 minute, primesc un sms scurt de la ea, mă 
cheamă să-i fac o vizită, să mai vorbim, simte că 
ceva nu-i în regulă, de două zile nu am mai ieşit cu 
nimeni, nu am vorbit nici măcar cu ea - prietena 
mea. Părăsesc banca ce m-a găzduit cu atâta 
căldură şi îmi îndrept paşii pe bulevardul ameţit de 
forfota din jur, e o zi de sîmbătă mai specială, încă 
nu ştiu ce o face atât de deosebită, dar voi afla mai 
târziu. Acum mă duc să mă văd cu ea şi ştiu că nu 
mă va înţelege şi că discuţia noastră se va 
transforma într-un monolog al ei, pe care-l voi 
asculta cu un interes deosebit, dar nu contează, ţin 
la ea, şi astăzi vreau să o simt aproape, o voi 
îmbrăţişa la sfârşit, îmi va spune cât de mult mă 
iubeşte iar eu o voi crede fiindcă îi pot citi uşor 
sufletul, mă iubeşte în felul ei. Şi iată că am ajuns în 
faţa blocului, urc scările obosită, îmi deschide uşa, 
ea, m-a recunoscut după zgomotul tocurilor de la 
pantofi, mă întâmpină cu atâta dragoste că uit de 
melancolia din suflet. Ascultăm piesa noastră 
preferată, sorbind fără grabă din cafeaua fără zahăr, 
iar scenariul pe care l-am prezis mai înainte prinde 
viaţă, fiindcă o cunosc prea bine şi o iubesc aşa 
cum este ea. Peste câteva ore ne-am despărţit cu 
aceeaşi îmbrăţisare caldă, cobor scările încet, ieşind 
din bloc, aud cum îmi sună telefonul, mă grăbesc să 
răspund, dar ezit să o fac, realizez că mă suni tu şi 
pentru un moment totul devine doar o abstracţie, în 
care nu mai disting formele, culorile, emoţiile… aud 
doar bătăile inimii care s-au accentuat acum... totuşi 
îţi răspund, cu un „salut” prea zăpăcit, şi pufnim în 
râs amândoi. Mă întrebi ce fac, îţi răspund cu o 
tăcere, îmi spui că ai vrea să ne vedem, îţi zâmbesc 
deşi nu o simţi şi fixăm ora întâlnirii, locul este curtea 
liceului. Închid telefonul, îmi tremură uşor mâna, 
poate e prea frig sau poate mai e ceva la mijloc... 
dar nu mă gândesc la asta acum. Privesc cerul, 
privesc cum soarele s-a rătăcit printre nori şi îl 
invidiez, aş vrea să mă ascund şi eu acum, revin cu 
gândul la tine, la noi doi. O iau pe alt drum, ocolesc  
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puţin, rezervându-mi timp să aleg cuvinte, nu înţeleg 
ce te-a determinat să mă suni, mă tem că vom fi ca 
doi străini, mă tem că ai uitat de „noi”... sintetizez 
gânduri ciudate şi nu prea reuşesc să-mi stăpânesc 
emoţiile, da, am emoţii. Nu ne-am văzut de mult timp 
şi mi-e frică de ce va urma. Acum îmi dau seama de 
ce e o zi specială, am să te revăd, într-adevăr îmi era 
dor, număr minutele până la ora întocmită, cu toată 
punctualitatea mea, îmi voi permite să întârzii, nu 
vreau să îţi dai seama cât de nerăbdătoare sunt să te 
văd. Te zăresc, eşti acolo în faţa liceului, îţi stingi 
ţigara grăbit, nu ai fi vrut să te văd că încă fumezi, 
ultima dată când ne-am văzut mi-ai promis că va fi 
ultima ţigară, văd că nu te-ai ţinut de cuvânt, acum 
că-mi amintesc ţi-am promis şi eu ceva, că voi fi 
fericită fără tine, nu ştiu dacă m-am ţinut de cuvânt... 
ne despart câţiva paşi pe care îi fac grăbită, ne oprim 
faţă în faţă, ridic privirea şi te salut, ca de obicei, 
ridicându-mă uşor pe vîrfuri, sărutându-te nevinovat 
pe obraz, tu mă strângi uşor de mijloc, ne reîntâlnim 
cu privirile şi zâmbim uşor ruşinaţi de amintiri, 
mergem puţin la braţ şi ne aşezăm pe scările prea 
reci din faţa liceului. Tu îmi povesteşti cum îţi merge 
la ore, îmi povesteşti că l-ai revăzut pe Dani, un 
prieten vechi, care era îndrăgostit de mine, şi râdem 
împreună. În confesiune îţi scapă faptul că eşti 
singur, şi că îţi lipsesc mult, sau mai bine zis îţi 
lipsesc discuţiile noastre lungi şi sincere, recunosc că 
şi mie mi-a fost dor, îmi dau seama că eşti o variabilă 
indispensabilă în universul meu. Eu te pictez aşa cum 
nu am făcut-o, te descopăr din nou, te pictez în 
cuvinte, mi-era dor să o fac, te-ai schimbat atât de 
mult, cred că voi rămâne întotdeauna îndrăgostită de 
imperfecţiunea ta... Mi-era aşa de dor, de ochii tăi ce 
nu erau cuminţi niciodată. Acum te pictez cum nu am 
mai făcut-o vreodată, dar arunc uşor paleta de culori 
şi doar te privesc… ai supravieţuit în labirintul 
amintirilor mele, şi nu-mi pare rău!  

E trecut de 8, plouă încet şi numai noi doi nu 
alergăm prin ploaie, mergem încet, la braţ, îţi recitesc 
câteva rânduri din ultimul articol postat în blogul 
personal, tu mă asculţi cu atenţie şi simt că mă 
înţelegi. Înaintăm pe şoseaua solitară spălată de 
stropii de ploaie. Tu mă conduci până acasă. Intrând 
în curtea mea, mergem tăcuţi. Nici unul din noi nu se-
ncumetă să rupă tăcerea, mă opresc să-mi iau rămas 
bun, mă îmbrăţişezi cu multă grijă, îţi simt respiraţia 
agitată, te sărut ca la început pe obrazul drept şi mă 
cobor tremurând de pe vîrfuri. Ne despărţim fără 
cuvinte, nu întorc privirea în urmă, nici tu nu o faci. 
Mă opresc pe una din scările blocului nedumerită şi 
îmi aduc aminte de ploaia ce mi te-a şters din suflet. 
Acum ceva timp în urmă cerşeam destinului o 
amnezie uşoară, mă bucur că nu am primit-o. Ştiu că 
nu vei rămâne o simplă amintire, te voi păstra aici în 
suflet până la următoare întâlnire, sper că ne vom 
revedea curând.  
 

� 

 

(urmare din pag. 49) 
 

Flacăra, combustia, Lumina din visul poetului 
scot la iveală frumuseţi care par să vină dintr-o altă 
lume, de aceea poetul este deseori considerat un 
ciudat, pentru că el are dureri neînţelese. Pe Poet îl 
doare floarea când începe să se desfacă, pe poet îl 
doare verdele-albastrul cerului, pe poet îl doare „viul 
care moare” cum spune chiar poeta Anthonia 
Amatti, dar toate aceste dureri n-au nimic comun cu 
durerile obişnuite. Durerea poetului este îmbrăcată 
în bucurie, întrucât poetul este amprentat de 
Dumnezeu. Fiindcă a scrie poezie este ca şi cum ai 
păşi într-un spaţiu Sacrosant, poezia fiind Un Strop 
de Veşnicie. 

Marin Sorescu spunea că „poezia este 
oscilograful omenirii. Cuvântul - mai mult decât o 
statuie, o pânză, o clădire se plachează pe 
geamătul, pe suspinul lumii,se îmbibă, e stâlcit, 
rănit, sfârtecat...”. 

Avea dreptate, fiindcă poezia este o taină, 
poezia este un tot, sau miezul a  tot ce este, poezia 
este esenţa Luminii şi, cum am spus anterior, poezia 
este un Strop de Veşnicie şi, de ce nu, un Strop de 
Iubire. 

„Când iubeşti devii mesean la ospăţul 
nemuririi” spune poeta cu nume de vioară sau „În 
fiece clipă uităm că murim / Lăsăm în urmă umbre şi 
contururi... / Ca să nu piară timpul, încercând să 
iubim, / Spirala vieţii înădim de-a pururi...”. 

Cineva spunea că poezia este o ”pictură care 
vorbeşte”. Eu aş spune că poezia doamnei Anthonia 
Amatti este o pictură care cântă, făcând referire şi la 
poezia „Muzicală” unde poeta alcătuieşte un acrostih 
pe verticală cu notele muzicale, dar nu numai. 

Cartea Anthoniei Amatti, „Igluuri laTropice”, 
scoate la iveală dorinţa autoarei de evadare dintr-o 
lume convenţională, îngustă şi lipsită de profunzime, 
conducându-ne prin creaţia domniei sale, către o 
filozofie a frumosului, într-o manieră rafinată. De 
aceea trebuie nu numai să simpatizăm cu 
sentimentele poetei, ci să pătrundem în activitatea 
sa creatoare, pentru că frumosul depinde atât de 
sentimente dar şi de un act de judecată şi 
contemplare. 

Cu „sufletul chircit în adâncuri” poeta cu nume 
de vioară, Anthonia Amatti, se refugiază „În ţara de 
iarnă eternă” construindu-şi un iglu din mătasea 
zăpezilor ce cade continuu acoperindu-i primăverile, 
verile şi toamnele. 

Poeta nu uită totuşi ce este mai important: 
Cuvântul care este salvarea ei, un fel de ”fereastră 
spre cer”, un fel de strigăt spre Lumină, un fel de 
frumuseţe pe rug, Cuvântul fiind eliberare. 

Felicit din toată inima pe Anthonia Amatti, 
dăruindu-i câteva versuri adecvate, sper „Ninge!  / 
Alb, / Poveste / Basm adevărat / Spus de Dumnezeu 
/ Ninge! / Ning şi eu!”. 

 

� 
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Capra vecinului                               
 

De ieri mă preocupă capra vecinului    
Are Doamne o capră  
De-ţi vine să-i bei apă din bot  
Merge la cosmetică în fiecare vineri  
Şi când vine nici nu se uită la mine  
Vorbeşte ungureşte să nu înţeleg nimic  
Dă din coadă să mă bage în draci   
Mâncă aşa manierat florile pe care i le dau     
Că mă simt preşedinte de bloc  
Mi-e şi frică să adorm, poate nici nu există 
 

Dacă nu-mi aduceţi capra în 10 minute   
Nu mai vin la cenaclu 
 
 
Aşteptata aşteptare 
 

Tot timpul aştept să mi se-ntâmple ceva   
ce de fapt  
mi se-ntâmplă 
Tot timpul iubita mă gâdilă la poem, 
circulând prin cuvinte intens şi rotund 
Dar mă doare-n rimă de privirea ei transcedentă  
De sarmale cu pasat şi pisică umplută cu dovleac     
Mâine mă declar nebun şi candidez la primărie     
Poimâine la cultură şi tot aşa    
Dar, stimaţi prieteni, cât timp sunt mort, 
Degeaba aşteptaţi să mi se întâmple ceva,   
Ce, de fapt, mi se întâmplă 
 
 
Moarte naţională 
 

Morţii noştri lucrează pentru naţiune  
Emit legi şi decrete ciudate 
Ne trimit veşnicii să nu ne fie frig 
Ne trimit sărbători inutile 
Ne trimit Moş Crăciuni enervanţi 
Ai zice că lucrează pentru companii multinaţionale 
Dar ei sunt doar departe, neştiuţi 
Pe câmpuri mirosind a scorţişoară 
Şi ape duhnind a palincă 
Morţii noştri au murit de prea multă tăcere 
Şi alţii vorbesc în numele lor 
 
  
De ultimă oră 
  

Isteria generală a început ieri 
Când s-a aflat de moartea mea. 
Am devenit invidiat, comentat, 
E ceva să mori la momentul potrivit 
Să nu te mai consumi cu încălzirea globală 
Cu  prevestirile calendarului maiaş 
Si cu impozitele 
Ce mai,sunt  un mort  fericit 
Ceea ca va doresc si dumneavoastra 

  
(Din volumul în pregătire “Moartea necesară”) 

� 

         George TERZIU 
 

Moarte la televizor 
  

Vroiam să mor de o moarte rară 
Să se vorbească la televizor  
La Realitatea şi Pro tv 
Dar am murit banal, cum am trăit 
Cred că m-am împiedicat de un cal 
S-a vorbit atunci de cineva din Moldova 
Care violase o găină, 
Cu amănunte, cu reconstituiri 
Din nou cineva inteligent îmi bătuse moartea 
Mama lor de moldoveni  
Ştiu mereu cum să fie la ştiri 
Chiar acum se transmite cum cineva de la Iaşi 
A violat toată poezia naţională 
 
 
 

Sfârşitul unui poet dubios 
   

De când am murit e pace în România 
Cred că eram un tip dubios 
Serviciile secrete se interesau de mine  
                                     în fiecare seară 
Dădeau rapoarte, se primeau rapoarte 
Numai eu ştiam declinarea verbului a simţi 
Numai eu înţelegeam răsăritul şi apusul 
Dar mi-a intrat un cui în talpă 
Cuiul fundamental prezis de Einstein 
Am dat apoi în starea de triunghi şi am murit 
Lăsând pe toţi cu gura căscată 
S-a vorbit la moartea mea, ca şi la alţii 
Uite domnule a murit, vai, era o valoare 
Şi m-au dus la cimitir  
Printre mii de oameni de neînlocuit 
 
 
 

Femeia pirogravată 
  

În vreme ce mestecam limbajul de lemn, 
Şi rontăiam cuvinte trase în ciocolată 
Mi-a intrat în gând cu un ţipăt subţire 
Numita femeie pirogravată 
  

Faţa ei, misterul omizii păroase, 
Clinchenind furişată privirii părere 
Aşa mi se arată numita făptură 
Ana are mere. 
  

Am uitat să vă spun, o cheamă Ana 
Ce contează a cărui Manole? 
Dacă ştie cât fac patru + patru  
Şi face bine gulaş cu bob de fasole 
  

Acum, la terminarea poemului, vă îndemn 
Să vă pirogravaţi o femeie 
În sufletul vostru de lemn 
 



Boema  1Boema  1Boema  1Boema  1----2222----3333////2012012012011111    61616161    

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Roland VOINESCU 
 
 

Palate 
 

Într-o sufragerie, masă întinsă. În capul mesei 
stă tatăl, în celălalt capăt Gore, pe o latură unchiul 
Marinică cu mătuşa Margareta, de cealaltă parte a 
mesei stă sora Nuţi, lângă ea un loc liber unde vine 
mama cu un platou de friptură. Mama pune platoul pe 
masă şi se aşează la locul ei.  

Toţi mănâncă şi ascultă uimiţi povestirile lui 
Gore, proaspăt reîntors din Italia.  

Gore vorbeşte cu gura plină: 
- Bă, eu la Roma... ce să mai vorbim... locuiam 

la palat. 
Unchiul Marinică rămâne cu gura căscată şi cu 

ochii larg deschişi de uimire. 
- La palat, mă?! se miră şi tata. 
Gore completează: 
- Da, nu la vilă, bă, la palat! 
Nuţi, gesticulând cu furculiţa în mână: 
- Şi cum era, mă, să locuieşti la palat? 
- Băi, ştii cum era... era frumos tare... 
Unchiul Marinică îşi revine din uimire şi, către 

mătuşa Margareta: 
- Auzi, Margareto, nepotu’ Gore sta la palat în 

Italia.  
Mătuşa Margareta rămâne cu gura căscată, 

uimită de faptul că nepotul ei locuia la palat în Roma. 
Unchiul Marinică îl întreabă pe Gore: 
- Băi, nepoate, da’ cum ai ajuns tu, bă, să 

locuieşti la palat, auzi? 
Gore răspunde cu gura plină: 
- Bre, unchiule, cum să-ţi explicitez eu lu’ 

mata... ştii cum vine vremea... 
- Ce vreme, maică?! se miră mama. 
Nuţi intervine şi ea, vorbind cu gura plină: 
- Zi, mă,... cum ai ajuns... la palatu’ ăla...? 
- Ce să mai, p-acolo, oamenii serioşi şi 

muncitori şi de viitor şi dăştepţi, aşa ca mine... 
Mătuşa Margareta strigă cu glas piţigăiat: 
- Ce, Gore, tu eşti deştept, că la şcoală ai 

rămas repetent de atâtea ori că ne-am plictist noi. 
- Ai, bre, matale ai venit să faci atmosferă aici, 

răspunde Gore supărat. 
- Nu, nepoate, am venit că ne-a chemat părinţii 

tăi, că ne-a venit nepotu’ din Italia să-l vedem şi noi, îl 
îmbunează mătuşa Margareta. 

- Da, şi eram şi noi curioşi să vedem ce-ai 
făcut pe acolo, completează şi unchiul Marinică. 
 

 
Tata se ridică cu un pahar în mână, se 

întinde peste masă să ciocnească cu toţi: 
- Noroc la toată lumea ! 
Ciocnesc toţi. Nuţi bea şi întinde paharul spre 

tata, iar acesta o întreabă: 
- Ce vrei? 
- Tată, mai bagă şi mie un vin, se miorlăie 

Nuţi. 
- Pleacă, fă, că te-mbeţi, o respinge tata. 
- Las-o, dragă, că nu să-mbată, c-a mâncat, 

intervine mama. 
Tata îi umple paharul lui Nuţi. 
- Şi ş-aşa m-a ameţit Gore cu poveştile lui cu 

palate din Italia, completează Nuţi. 
Tata vorbind cu gura plină: 
- Băi, Gore, da’ dacă stai la palat, bă, cal alb 

n-aveai, mă? 
Gore înghiţind: 
- Ce să am, bre?... Ce, cal alb îmi treb’e 

mie?! 
Nuţi gesticulând cu furculiţa şi cuţitul: 
- Şi zi, mă, mai departe, cum era palatu’ din 

Italia. 
Marinică scărpinându-se în cap: 
- Eu tot n-am reuşit să înţeleg, cum a ajuns 

Gore să aibă palat, când el aici nici măcar servicii n-
are şi nici n-avea. 

Tata intervine supărat: 
- Ce, băi, ţi-e ciudă, te roade invidia, ce, 

băiatu’ meu nu poate să aibă palat, mă?! 
- Păi, şi-au mai făcut şi alţii, da’ vile nu palate 

direct, răpunde mătuşa Margareta. 
- E, uite că Gore al nostru e mai dăştept şi a 

sărit direct la palat, intervine şi mama. 
Marinică ridicând mâinile: 
- Eu tot nu pot să înţeleg. 
Tata continuă pe un ton supărat: 
- Băi, Marinică, ai venit aici să ne zăpăceşti 

de cap, băiatu’ e deştept, muncitor, p-acolo care 
munceşte are, e, uite că a muncit de şi-a făcut 
palat, nu vilă, palat, eşti mulţumit? 

Marinică nu se lasă: 
- Da’ n-a muncit nimic sau n-a zis că ar fi 

muncit ceva. 
Nuţi gesticulând cu furculiţa şi cu cuţitul: 
- Băi, nene, da’ lăsaţi-l şi pe omu’ ăsta să 

povestească, că până acu’ numai l-aţi întrerupt... 
Mama intervine blând: 
- Aşa, Gore mamă, ia zi, cum era palatu’ ăsta 

al tău. 
Gore vorbind cu gura plină: 
- Aşa... era mare... mai mare ca blocu’ 

nostru... 
Tata, uimit: 
- Ai lasă-mă! 
- Da! Era o clădire mare cu vitrine, d-alea, 

cum le zice... 
Nuţi răspunde veselă: 
- Cred că vitralii. 
- E, aşa, cu vitralii, d-alea uriaşe. 
 

(continuare în pag. 62)
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(urmare din pag. 61) 
 

- Aveai vitralii cu termopan?! se miră unchiul 
Marinică. 

- E, ia uite-l şi p-ăsta, unchiule, ce vitralii cu 
termopan, intervine Nuţi. 

Gore bea, lasă paharul şi continuă: 
- Ăăă, aveam şi ceas mare, mare pe perete. 
- Cât de mare? întreabă mătuşa Margareta. 
- Mai ceva ca mata, aşa mare era. Aveam 

nişte televizoare... 
- Mai multe televizoare, nu unu’? întreabă 

unchiul Marinică. 
- Bre, unchiule, păi, la palat ş-un singur 

televizor, mata nu gândeşti. 
- Aşa-i! aprobă tata. 
- Televizoare pe toţi pereţi, d-alea de doi metri 

diagonala, pe ce perete te uitai, televizoru’. D-alea cu 
plasmă. 

- Mamă, ce cool! aplaudă Nuţi. 
- Ce-i aia plasmă?! se miră mătuşa Margareta. 
- E ca o marmeladă, aşa, explică Gore. 

 Mama rămâne uimită: 
- Televizor cu marmeladă? 
Unchiul Marinică întreabă în continuare: 
- Şi ce mobilă aveai, Gore? 
- Ce mobilă să am, canapele, măsuţe d-alea 

de sticlă, fotolii, unde te aşezai aveai ş-un televizor 
să te uiţi. 

Nuţi, miorlâindu-se: 
- Ai, mă, tată, nu ţi-am spus eu să facem şi noi 

aşa! 
Tata răspunde pe un ton grav: 
- Da’ ce, fă, noi avem palat ca Gore?! 
Mătuşa Margareta vorbind cu gura plină: 
- Auzi, nepoate... ăăă... da’ dacă era aşa mare 

palatu’, nu te lua leşinu’ de foame până ajungeai la 
bucătărie să mănânci ceva? 

- Nu, tanti, că aveam pe peste tot biscuiţi, 
ciocolată, sucuri, cafea. 

- Sta, aşa, tăvile pe mese?! se miră unchiul 
Marinică. 

- Nu, bre, era în nişte maşinării, să le ţină reci, 
automate de sucuri sau de cafea. 

- Mamă, ce benga, automate de cafea, 
ciocolată, se extaziază Nuţi. 
 Unchiul Marinică întreabă în continuare 
nedumerit: 

- Benga, benga, da’ dacă palatu’ ăsta era aşa 
mare, nu oboseai până urcai la etaj? 

Tata intervine: 
- Cum să obosească, că băiatu-i sportiv. 
- Nu, că aveam scări, d-ălea, rulante, ca la 

magazinu’ universal, ăla nou’. 
Nuţi sare fericită: 
- Mamă, ce beton, scări rulante... 
Mătuşa Margareta îl laudă pe Gore: 
- Nepoate, da’ ştiu că te-ai aranjat, nu glumă. 
Mama îl laudă şi ea: 
- Păi, da, mânca-l-ar mama! 
- Numai oamenii de succes ajung aşa bine! 
Unchiul Marinică rămâne în continuare uimit: 

 

 
- Băi, nepoate, da’ dacă era aşa bine, de ce 

te-ai mai întors? 
- Da, era foarte bine, deşi... 
- Deşi, ce? se miră şi tata. 
- Erau şi unele neajunsuri. 
Unchiul Marinică fericit că a înţeles: 
- Plăteai întreţinerea, căldura, astea, prea 

mult? 
- Păi, noi de-abia ne descurcăm la două 

camere cu întreţinerea, da’ la ditamai palatu’! 
concluzionează tata. 

- Nu, nu plăteam nimic. 
- Ei, altă lume, la ăia-n UE nici la palate nu 

plăteşte lumea întreţinerea, completează tata. 
- Nu plăteam! răspunde Gore. 
- Ş-atunci? întreabă unchiul Marinică. 
- Era cam înghesuială, uneori! răspunde 

Gore. 
- Cum adică? întreabă Nuţi. 
Gore răspunde mândru: 
E, de, lume multă... ca-n gară! 

� 

 
 
 
(urmare din pag. 31) 
 

Spre deosebire de tradiţionalismul oriental, 
societatea occidentală se află într-un proces 
continuu de transformare. Dacă în Evul Mediu 
predomina religia catolică, după Reformă cultul 
protestant câştigă tot mai mulţi adepţi. Promovând 
noţiuni precum munca şi cumpătarea, protestan-
tismul era în contradicţie cu principiile promovate 
de ortodoxie. Pe de altă parte Orientul şi 
Occidentul erau două entităţi distincte, încă din 
Antichitate, odată cu împărţirea Imperiului Roman. 
Deşi au mai fost încercări de unire a celor două 
biserici, acest lucru nu s-a materializat. 

Spaţiul spiritual românesc, văzut de călătorii 
străini, este un spaţiu, care încă ţine de 
manifestările medievalului. Cu toate acestea, unii 
călători au remarcat  timidele încercări de 
modernizare. În ciuda criticilor aduse ierarhiei 
ecleziastice, biserica a avut un rol important, în 
viaţa societăţii româneşti, cu excepţia perioadei 
comuniste.  

 
1 Călători stăini de prin Ţările Române, Editura Academiei 
Române, vol. III (ediţie nouă) Bucureşti, 2006, p.123. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Călători străini…, vol. IV (Ediţie Nouă), p.18. 
5 Călători străini…, vol. X1,  p.89. 
6 Ibidem, p. 112. 
7 Călători străini…, vol. IV, p.126 
8 Călători străini..., vol X1,  p. 96. 
9 Călători străini..., vol IV (Ediţie nouă), p.233. 
10 Ibidem. 

� 
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(urmare din pag. 45) 
 

Cinste poetului care se cunoaşte pe de rost. 
Astfel rănile sale crescute din adevăr şi speranţă vor 
arăta cu degetul spre sine: „Ştiu / moartea nu există / 
Moartea se naşte odată cu noi” Cinste poetului 
S.Stamate, mereu întâmpinat de trăiri emoţionale, 
care împarte necazuri celor săraci cu duhul, 
împăcându-i cu lumea. Astfel, poetul încheie un 
subiect în care este victimă şi se implică în altul în 
care se vrea învingător pentru toate cele destinate 
morţii: „Izvorul tânjeşte din munte / Adună ape / îşi 
caută voios drumul / Şi-şi pierde fiinţa în mare”. 
Poetul ne asigură că atunci când „ninge / Ni se întorc 
/ morţii din cer”, el ştie că la ultima viitură „ploi de 
lumină fără hotare / stele căzute în banală uitare” vor 
redeveni zestrea lui de inimă. Lumea se pregăteşte 
de o nouă plecare spre neant, lumea aceasta fără o 
cunoaştere dreaptă despre sine: „Amurgul / cădere 
în păcat / a zilei / ca o fugă în roşu cicatrizat”. Pentru 
că poezia poartă amprenta celui care-o naşte: „Eul 
se roagă / sinele împovărat / nu-l mai aude” vorbind 
despre lucruri fundamentale raportului inimă - viaţă: 
„Instigată / dar distinsă / şi puţin uşuratică / toamna / 
a pornit / la agonisit lumină”. 

Tot pentru a agonisi lumină a venit pe 
pământ şi poetul Săndel Stamate, mereu neînvinsul 
ei părtaş, mereu învins de toamne cu multe 
primăveri la rever, acolo, la ţară, unde locuieşte şi 
scrie cărţi pentru noi, cei care credem în ele. O carte 
păstrează în memoria ei mii de începuturi şi poticneli 
până ajunge la tipar, unde i se va pecetlui soarta. 

O carte, până să se nască, trebuie să moară 
de câte ori i se cere. Atunci se vor întoarce bucuriile 
pe la casele poetului, el le va întâmpina cu seninul 
mai multor veacuri iar „din cuvântul poetului / din 
şoldurile largi ale merilor / din ochii cei mulţi ai 
strugurilor/ din făptura aurie / a iubitei mele”, tu,
veşnică şi statornică Poezie! 

Deranjat sau nu de iarnă, sinchisit sau nu de 
vară, poetul va crea mereu o barieră pe care o va 
lăsa peste vârstele celor care bâjbâie prin viaţă. 

Poetul Sândel Stamate este atât de actual 
încât îmi este greu să cred că niciuna dintre inimile 
lui, multe la număr, gravitând în jurul fericitelor 
noastre speranţe, să nu se transforme în lumină 
născătoare de aştri! 

� 

 

 
desen de Elena-Liliana Fluture 

                        
Victor CILINC Ă 

 
Irina cea Mare 

 
- Ce-i mai trebuie Silviei alt bărbat? bodogăni 

bătrâna. Nu-i ajunge că unu’ i-a mâncat zilele? Păcat 
de ea, că e curată, e gospodină, e şi frumuşică, are şi 
corp... 

- Păi, ce ziceam?! i-o întoarse Victoria, sprijinită 
de tocul uşii, negru în acel loc de atâtea spinări 
rezemate zilnic.  

Irina, care se juca de una singură pe sub masă, 
întrebă de acolo: “Cum adică, «i-a mâncat zilele»? 
Zilele se mănâncă?” 

Bunica aruncă o căutătură fioroasă sub masă, 
dar nu putu s-o “depisteze” pe aia mică. Oftă cu năduf: 
“Copiii din ziua de azi, nici un fel de respect nu are, 
pentru nimeni! Barem de asta mică a noastră ce să 
zicem, că a crescut făr’ de tată, cine să-i dea o 
educaţie?” Victoria oftă şi ea. 

După plecarea vecinei bunica începu să vor-
bească singură. Aşa făcea atunci când era nemulţu-
mită de ceilalţi - adică mai tot timpul. 

- Ce-o să zică lumea? se întrebă cu glas  ridicat, 
de parcă s-ar fi certat. Aduce măta bărbat nou la copil 
vechi şi pe urmă se ceartă şi se bate. Mâine-poimâne 
se desparte şi dă copilu’ la cămin! 

Acest lucru era cel mai înfiorător cu putinţă: aco-
lo nici măcar nu or mai bate-o ca lumea - credea ea. 

- Mamaie, mămica  ne dă la cămin? întrebă pli-
nă de speranţă Irinuca. 

- Taci, copil nerecunoscător! tună bunica. 
Gândăceşte-te acolo şi nu te mai băga în vorba celor 
mari! 

Era ora nouă şi bătrâna încă nu plecase la 
biserică. Panaiteasca trebuia să fie deja în faţa 
blocului, aşteptând-o: un pachet de nervi! Bunica 
scoase capul pe fereastra îngustă  - de, blocurile 
astea! - şi strigă: “Viiin, madam Panaitescu, vin!” 

* * * 
Când mama Irinei descuie uşa de la intrare, 

bunica plecase de mult. Irina se urcase pe un scaun şi 
de acolo amesteca cu o lingură de lemn mare în 
mâncare. 

- Dă-te imediat jos de pe scaun! se sperie Silvia. 
Ce faci acolo?! 

- Mestec, răspunse fetiţa, cu o mutriţă serioasă. 
Mestec, să nu se prindă de fund! 

Silvia râse în sfârşit: focul era stins, cratiţa rece. 
Mâncarea, gata. Bătrâna, la biserică. Trebuia să pice 
şi bărbatul.  

- Irinuca mamă, nu te duci să te joci şi tu afară, 
ca copiii? încercă să o înduplece cu frumosul mama.  

- Nu vezi că fac mâncare?!, răspunse fără să se 
întoarcă fetiţa. Du-te tu afară, eu mai am puţină gos-
podărie de făcut, mai spuse ea. 

În fond, Mihai tot ar fi aflat într-o zi că ea are 
copil. Dacă nu-i place, e duminică: poate să le lase cu 
ale lor şi să se ducă dracului în lume. Sau la o bere. 

� 
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Elena-Liliana FLUTURE 

 

 
 

"Aici, nimeni n-a murit niciodată 
toţi au fost călători. 
Au venit, s-au închinat la lună 
şi s-au făcut nori". 
 

 
 
Mitropolitul Bartolomeu Valeriu ANANIA        
 
Mare ierarh ortodox, poet, dramaturg, 

prozator şi traduc ător, las ă moştenire opera sa 
vast ă şi consistent ă. 
 

 
 

Patriarhul culturii române, Arhiepiscopul şi 
Mitropolitul Bartolomeu Valeriu ANANIA, a început 
călătoria spre Împăraţia Cerurilor în ziua de 31 
ianuarie 2011, la ora 19.25. 

 
 

VORBE, ZICERI, CUVINTE DE SUFLET... 
 

"Cer iertare tuturor celor cărora le-am greşit, 
într-un fel sau altul, aşa cum şi eu, la rându-mi, îi iert 
pe toţi cei care, cu voie sau fără voie, mi-au greşit". 

"Singura mea avere sunt biblioteca şi manu-
scrisele personale, precum şi colecţia de acte, scrisori 
şi fotografii". 

"Doresc să fiu înmormântat în groapă de 
pământ reavăn, având deasupra piatra pe care mi-am 
pregătit-o din timp". 
 

 

Mitropolitul Bartolomeu Anania s-a născut la 
data de 18 martie 1921  din părinţii Ana şi Vasile 
Anania, în comuna Glăvile-Piteşteana, judeţul 
Vâlcea. A primit la botez numele de Valeriu . A 
urmat şcoala primară în satul natal, apoi cursul 
secundar l-a făcut la Bucureşti. S-a înscris la 
Seminarul Teologic Central din Bucureşti ale cărui 
cursuri le-a urmat în perioada 1933-1941. A 
frecventat şi cursurile la liceele "Dimitrie Cantemir" 
şi "Mihai Viteazul” din capitală, luându-şi 
bacalaureatul în urma examenului susţinut la cel de-
al doilea liceu (1943). 

La 2 februarie 1942  s-a călugărit  la 
Mănăstirea Antim din Bucureşti, preluând numele de 
Bartolomeu . În acelaşi an, la 15 martie, a fost 
hirotonit ierodiacon, slujind în această calitate la 
Mănăstirile Polovragi şi Baia de Arieş.  

Se va retrage la Mănăstirea Văratec, în 1982, 
pentru a se dedica scrisului. Operei sale scriitori-
ceşti deosebit de bogată, va adăuga una de excep-
ţie: diortosirea şi adnotarea Sfintei Scripturi, după 
Septuaginta, într-o limbă frumoasă şi curgătoare. 
Această lucrare o va elabora şi desăvârşi după 
alegerea ca Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi 
Clujului. După cum mărturiseşte singur, această 
operă i-a solicitat peste zece ani de muncă de 
ocnaş. Biblia aceasta, tip ărit ă în anul 2001 a 
devenit şi edi ţia jubiliar ă a Sfântului Sinod. 

În primăvara anului 1990, Prea Cuviosul Arhi-
mandrit Bartolomeu Anania a făcut parte din Grupul 
de Reflecţie pentru Înnoirea Bisericii, alături de cleri-
cii Dumitru Stăniloae, Constantin Galeriu, Daniel 
Ciobotea, Constantin Voicescu, Iustin Marchiş, Toa-
der Crâşmariu şi de mirenii Horia Bernea, Octavian 
Ghibu, Teodor Baconsky, Sorin Dumitrescu. 

La 21 ianuarie 1993  va fi ales ca Arhiepiscop 
al Vadului, Feleacului şi Clujului. Hirotonirea întru 
arhiereu. Instalarea în Catedrala din Cluj-Napoca a 
făcut-o Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist la 7 
februarie 1993, înconjurat fiind de un sobor de 
ierarhi şi de o mare mulţime de credincioşi. 

Din acest moment a început misiunea de 
excepţie în fruntea Arhiepiscopiei Vadului, Felea-
cului şi Clujului. În toamna anului 2005, nemulţumit 
că Andrei Andreicuţ, candidatul pe care l-a susţinut 
în mod public, nu a fost ales în funcţia de mitropolit 
al Ardealului, a iniţiat ruperea episcopiilor din nordul 
şi centrul Ardealului de sub jurisdicţia scaunului 
mitropolitan de la Sibiu. 

În ziua Înălţării Sfintei Cruci, la 14 septembrie 
2000, a avut loc slujba de sfinţire a mausoleului de 
la Rîpa Robilor din Aiud (“Mormântul celor fără de 
morminte”), săvârşită de Î. P. S. Bartolomeu Valeriu 
Anania, împreună cu un sobor de preoţi ortodoxi şi 
greco-catolici, toţi trecuţi pe la Aiud şi prin alte 
temniţe comuniste.  

În cuvântul rostit cu acel prilej Î. P. S. Sa a 
spus, între altele: „Iată, am venit să sfinţesc acest 
prestol realizat prin grija deosebită a Asociaţiei 
Foştilor Deţinuţi Politici din Sibiu [...] Şi am făcut 
sfinţirea după ritualul întreg, socotind că este bine 
ca această masă să nu fie doar un simbol, un 
jertfelnic pe care să se oficieze doar parastase, ci, 

(continuare în pag. 65)
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(urmare din pag. 64) 
 

cel puţin din când în când, să se săvârşească pe ea 
şi Sfânta Liturghie. Pentru aceasta este nevoie de o 
sfinţire specială. În piciorul Sfintei Mese am aşezat 
Sfinte Moaşte ale unui martir – în acest loc al 
martirajului – şi documentul care s-a citit în faţa 
frăţiilor voastre, şi care rămâne aici, sub pecete, atât 
cât va dura acest jertfelnic şi cât va dura acest monu-
ment. [...] În numele lui Dumnezeu şi în numele morţi-
lor noştri, vă mulţumesc tuturor celor ce aţi jertfit şi aţi 
ridicat acest monument memorial, celor ce aţi zidit a-
cest jertfelnic pe care azi s-a săvârşit, pentru întâia 
oară, Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur”. 

Joi, 2 martie 2006, Sfântul Sino d al Bisericii 
Ortodoxe Române l- a ridicat pe Înalt Prea Sfin ţitul 
Arhiepiscop Bartolomeu al Vadului, Feleacului şi 
Clujului la rangul de Mitropolit al Clujului, Albei, 
Crişanei şi Maramure şului.  Această nouă 
mitropolie, înfiinţată canonic de către Sfântul Sinod la 
4 noiembrie 2005, a fost trecută în Statut şi i s-a 
stabilit denumirea de către Adunarea Naţională 
Bisericească pe 1 martie 2006. A fost instalat oficial 
ca mitropolit la 25 martie 2006 de către un sobor de 
ierarhi în frunte cu Patriarhul Teoctist. 

S-a afirmat în literatur ă încă de pe băncile 
şcolii, făcându-şi debutul în anul 1936 la revista 
"Vremea", apoi la revista "Dacia Rediviva", al cărei 
redactor principal a şi fost. După ani a colaborat la 
revistele: "Gazeta Literară", "Luceafărul", "Magazin 
Istoric", "Ateneu" şi altele. 

A publicat în revistele centrale biserice şti , 
"Glasul Bisericii", "Mitropolia Olteniei", buletinul şi 
calendarul "Credinţa" din Detroit, "Renaşterea" de la 
Cluj-Napoca (unele sub pseudonimul Vartolomeu 
Diacul). Din punct de vedere al scrisului duhovnicesc, 
din multele lucrări amintim "Filele de acatist" (1976), 
"Acţiunea catolicismului în România interbelică" 
(1992), "Cartea deschisă a Împărăţiei", o tâlcuire 
competentă a Sfintei Liturghii izvorâtă din experienţa 
de bun orator a Înalt Preasfinţiei Saleblicat si ultima 
aparitie "Memorii" în 2008, în care-şi descrie viaţa în 
toate etapele ei, articole cu caracter teologic, predici, 
note şi comentarii. 

Vorbind de activitatea sa de dramaturg, trebuie 
să menţionăm dramele: "Mioriţa" (1966); "Meşterul 
Manole" (1968); "Du-te vreme, vino, vreme!" (1969); 
"Păhărelul cu nectar" (fantezie pentru copii-1969); 
"Steaua Zimbrului" (1971); "Poeme cu măşti" (1972). 
Acestea au fost puse în scenă de o serie de teatre 
din ţară: "Barbu Ştefănescu Delavrancea" din Bucu-
reşti, "Alexandru Davila" din Piteşti, "Dramatic" din 
Baia Mare ş.a 

În anul 1982 obţine Premiul pentru 
Dramaturgie al Uniunii Scriitorilor din România. 
Alegerea sa ca arhiepiscop nu l-a făcut să abandon-
neze scrisul astfel că in anul 1978 devine membru al 
Uniunii Scriitorilor din România. I-au apărut volumele 
de poezii: "Geneze" (1971); "Istorii agrippine" (1976); 
"File de acatist" (1981); Anamneze" (1984); "Imn 
Eminescului în nouăsprezece cânturi" (1992); 
"Poezie religioasă românească modernă" (1992). La 
acestea se adaugă volumele de proz ă şi de eseuri : 
"Greul Pământului" (1982), "Rotonda plopilor aprinşi" 

 

(1983), albumul "Cerurile Oltului" (1990), "Amintirile 
peregrinului Apter" (1991), romanul exotic "Străinii din 
Kipukua" (1979) şi multe altele. 
 

- Preşedinte de onoare al Fundaţiei "Nicolae 
Steinhard" (1993); 

- Membru de onoare al Senatului Universităţii de 
Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-
Napoca (1993); 

- Premiul special pentru volumul "Din spumele 
mării", la Salonul de carte din Oradea (1995); 

- Senator de onoare şi membru al Marelui Senat 
al Universităţii Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (1996); 

- Premiul "Cartea anului", pentru volumul "Din 
spumele mării", la Salonul naţional de carte din Cluj-
Napoca (1996); 

- Marele Premiu pentru poezie al Festivalului 
internaţional de poezie "Lucian Blaga", Cluj-Napoca 
(mai 1999); 

- Diploma şi medalia Academiei de Artă, Cultură 
şi Istorie din Brazilia (mai 2000); 

- De la Preşedinţia României, Medalia 
Comemorativă "150 de ani de la naşterea lui "Mihai 
Eminescu" şi Ordinul Naţional "Pentru Merit" în grad 
de Mare Cruce (2000); 

- Premiul pentru Opera Omnia, al Uniunii 
Scriitorilor, filiala Cluj (martie 2001) ş.a. 
 

De asemenea, IPS Bartolomeu  i-au fost 
decernate titlurile de Doctor Honoris Causa  al 
Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (1 iunie 
2001), al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu 
Haţieganu" din Cluj-Napoca (7 iulie 2001); "Cetăţean 
de onoare" al municipiului Cluj-Napoca (25 ianuarie 
1996); "Cetăţean de onoare " al municipiului Bistriţa 
(martie 2001). "Cetăţean de onoare" al municipiului 
Dej; Cetăţean de Onoare al comunei Vad /2005. 

Pentru activitatea sa ecleziastică a fost distins 
cu: Crucea Patriarhală - Bucureşti, Ordinul Sfântului 
Mormânt al Patriarhiei Ierusalimului, Ordinul Sfinţilor 
Apostoli Petru şi Pavel al Patriarhiei Antiohiei. 

Începând cu data de 22 noiembrie 2010 este 
Membru de Onoare al Academiei Române. 
 

Lăsând tristeţea ce ne cuprinde, să ne rugăm cu 
toţii ca plecarea la Dumnezeu a părintelui Anania să
reprezinte unirea noastră cu Lumina Dumnezeirii şi 
lucrarea începută să contuinuie prin noi. 

Istoria urcă pe treptele cele mai înalte, glasul 
ferm şi curajos şi însetat întru apărarea ortodoxiei a 
celui mai important ierarh ortodox mărturisitor al jertfei
preoţimii romane ortodoxe în închisorile comuniste.  

Vocea de aur a mitropolitului Anania nu a 
putut fi amu ţită de ororile comuniste, de prigoana 
şi compro- misurile care îmbibau sufletele oricui. 
A amu ţit în schimb când Dumnezeu a trimis 
“Îngerii Lumino şi ai Veşniciei” s ă-l aduc ă lângă 
El. Chiar şi Dumnezeu în Puternicia Lui are nevoie 
de „Stâlpi de Foc Valoro şi şi Smeri ţi”, ca p ărintele 
ANANIA. 

� 
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Apoi, cu regret, la un moment impus de 
soartă, îmi urmam abătut calea.   

Întru sărăcie. Întru reverie… 
  

Ultima dată, am admirat mătasea asta la 
Delfsjizl (nu ştiu de scriu bine, dar nu contează), pe 
un braţ inert din o multitudine de canale zăgăzuite de 
poldere zmulse apelor de ingineria olandeză. 
Localnicii (în maşini sau cel mult pe biciclete, iar 
pedeştri doar acasă şi prin zonele comerciale) se 
obişnuiseră cu ciudatul acela care le strica peisajul 
cu pasul şi popasurile şi gura lui cască... 
  

* * * 
N-am apucat să mai cumpăr nimănui «cămeşă 

di mătasa broaştei». Nimeni - dintre cei de Atunci -
nu mai trăieşte. I-au Ucis: vremurile, soarta de 
sărăcie şi trai amar… Chiar şi pe Copilul-de-Atunci l-
au întroienit năcazuri şi dezamăgiri. 

Un Altul i-a luat Acum locul… 
 

 
 

Post-Scriptum, din partea Silviei Adamek, a 
cărei poză mi-a trezit amorţita amintire: 

Nu, nu e posibil. Niciodată nu mi-aş fi închipuit 
ca în lumea asta un alt copil în afară de mine s-a mai 
uitat la mătasea broaştei şi la lintiţă, aşa cum mă 
uitam eu: prostită, abandonată, dacă-mi este permis 
să zic. Şi cântecul broaştelor... 

Şi totuşi, un alt copil, peste şapte ani, (dacă nu 
mă-nşel), cutreierând locurile cu o mamă la fel de 
săracă şi deznădăjduită, se minuna în faţa unei bălţi, 
ne-nţelegând cum de se afla atâta frumuseţe-n 
lumea asta... 

Of, Culiţă, Culiţă... 
Ce poveste frumoasă mi-ai spus... Nici nu ştiu 

dacă mai e ceva de adăugat. Dă-i un titlu, te rog şi 
trimite-mi-o cu agrafă. Vreau o rochie de mătasea-
broaştei pe care-am s-o port numai la Zile Mari. O 
aştept cu răbdare. Ştiu că mătasea se ţese greu. Ba 
nu, mătasea-broaştei se-ntinde fin, prin aer, cu dege-
te măiestre-n ochiurile verzi.  

(sper ca ultimele două cuvinte să nu aducă a 
altcineva). 

Îţi mulţumesc, 
                                       Silvia

� 

     Nicolae CIOBANU 
 

Mătasa Broaştei 
 

Nu mai ştiu cât de mic eram şi nici prin ce 
părţi... Înclin, totuşi să cred că era în Suceava de 
după război şi după secete, pe când sovromurile 
sugeau totul şi duceau spre liniile cu alt ecartament. A 
fost prima dată în viaţă când vedeam aşa ceva şi-am 
întrebat (doar eram la vârsta întrebărilor care mai de 
care...): Ce-i aiasta, Mămuţă? 

Nu mai ştiu nici dacă era un braţ mort de apă, 
ori o baltă, un lac oarecare... Oarecare, n-am zis 
deloc bine... Avea, totuşi, un pod imens pentru ochii 
mei de atunci şi statură. Doar o veche punte, un 
podeţ arcuit pentru pasul adult... Mă prinsesem de 
balustrada inferioară, oprindu-mi mama din calea-i cu 
gânduri şi griji. Era colosal ce vedeam: o imensitate 
verde, proaspătă (mai târziu, mult mai târziu, am 
numit-o verde-buratec), uniformă, inertă ca o scoarţă 
acoperită de muşchiul pufos al nordului veşnic 
umed...  

Ca din înălţimi, am auzit vocea ei: Mătasa 
Broaştei, Culiţă...  

Mătasa Broaştei... Hai să mergem pe ea (cred 
că eram şi desculţ), trebuie să fie tare moale...  
Nu se poate Culiţă mamei, sub ea e apă şi e adânc.  
Unii cred că e groapa dracului. Mulţi s-au înecat aici... 

Nu prea ştiam cam ce înseamnă "s-au înecat", 
eu nu mă înecam decât cu barabule de cele făinoase 
sau cu măliga prea dură. Şi la pâne tare ca chiatra. Şi 
vomitam la tot ce era prea gras, chiar dacă numai 
vedeam (spărietură din copilărie?)... Pentru mine, 
atunci, înecatul, vomitatul şi pântecăraia erau trei urgii 
ale vieţii. Ştiam să număr, poate, până dincolo de 
zece... N-am pus niciodată sărăcia pe al patrulea loc, 
fiindcă toată lumea noastră era săracă. Nici nu ştiam 
că mai exista şi-o alta.  

Mătasa broaştei, gândeam... Când o să agiung 
mari, o să-ni cumpăr camaşă di mătasă. Di 
Broască!... Şi Mămuţei o să-i iau, şi Tătuţei, şi lu'ţaţa 
Ileana şi Marşic-hăi, şi Bunicului... (de Bunica încă nu 
aveam ştire, nici de fratele-mi vitreg).  

N-am apucat să visez ceva mai mult. M-a tras 
Mama de-acolo şi m-a readus pe calea sărăciei de-
atunci.  

* * * 
De atunci, ori de câte ori zăream un petecuţ, 

măcar, de mătasea broaştei (de obicei, cam fără 
broaşte, prin apropiere, să nu strice tihna acelei 
pânze de verde), ori de lintiţă, mă opream ca la o 
icoană. Mă închinam cu privirile ce le odihneam pe 
acea indescripibilă stare de bine, în reculegere... Nici 
nu le observam părelnicul freamăt, imperceptibila 
curgere, simţeam că eu mă mişc liiin, legănat de 
pânza aceea verzuie...  
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Ana-Maria CHE ŞCU 

 
 

Galaţiul, între anii 1829-1856,  
în relatările călătorilor străini 

 
Supranumit și orașul de la Dunăre, Galațiul 

era  în perioda 1829-1856 cel mai important port al 
Principatelor, fiind considerat ”antrepozitul principal 
al produselor Moldovei”. Ca punct de legătură a 
celor trei mari imperii Austria, Rusia și Turcia, 
oferea o priveliște destul de pitorească, datorită 
numărului relativ mare de străini care veniseră aici, 
fiind atrași de avantajele economice, dar și datorită 
lungilor perioade de stăpânire rusească și 
turcească. Aceste stăpâniri și-au  pus pecetea și 
asupra aspectului edilitar a Galațiului: ”Dacă 
înfăţişarea magazinelor, caselor de lemn şi o parte 
a locuitorilor îţi pot aminti la Galaţi de Semilună, 
stilul numeroaselor biserici din cărămidă, acoperite 
cu tencuială, care înlocuiesc cu totul moscheile, 
amestecul de evrei specific Principatelor şi 
Basarabiei, ca şi în fine căruța, pentru 
transportarea mărfurilor şi birja drochki sunt în mod 
categoric elemente care te introduc în atmosfera 
Rusiei”. 

Împărțit în orașul de sus și cel de jos, Galațiul  
avea în această perioadă un aspect provincial și 
pitoresc pentru majoritatea călătorilor străini. Este 
perioada în care se  înalță construcții noi,  mai ales 
în partea de sus a orașului, care ar cuprinde astăzi 
partea centrală. Aici întâlneai la tot pasul construcții 
cu vădite influențe orientale: ”în partea de sus unde 
se află stabilimentele publice ca şi locuințele 
boierilor, ale consulilor străini și ale principalilor 
negustori încep să apară câteva construcţii în 
cărămidă; dar după moda orientală toate sunt fără 
etaj şi înconjurate de un gard de scânduri”. 

Nu la fel stăteau lucrurile în partea de jos a 
orașului, unde inundațiile loveau necontenit, făcând 
drumurile impracticabile. Din acest motiv, valea 
orașului, care ar cuprinde astăzi Bădălanul, zona 
Gării și regiunea Portului, nu se bucura de atenția 
autorităților. Pentru majoritatea călătorilor era o 
adevărată aventură să treacă prin această parte a 
orașului, străzile semănând cu o uliță de țară a 
timpurilor noastre: ”în vremea anotimpului ploios, 
străzile din această parte a oraşului nu pot fi 
stăbătute decât cu ajutorul bârnelor aşezate în chip 
de trotuare sau al punţilor de la o casă la alta”. 
Locuitorii din această parte a orașului nu erau 
foarte deranjați de acest aspect, pentru mulți 
încălțămintea fiind un lux. Principala lor activitate 
era comerțul, casele sau mai degrabă colibele fiind 
așezate la marginea drumului  tocmai din acest 
motiv. Piața gălățeană oferea țărilor importatoare o 
serie de materii prime, de bună calitate și la prețuri 
relativ scăzute. Erau la mare căutare cerealele, 
seul, vinul, mierea. Principalele țări care importau 
produse erau Turcia, Grecia, Rusia, Anglia. 

 
Un factor care a contribuit și mai mult la 

dezvoltarea comerțului a fost introducerea  
comunicației cu aburi între Viena și Constantinopol 
de către Compania Austriacă de navigație, dar și 
restabilirea libertății de navigație pe Dunăre, în urma 
tratatului de la Adrianopol (1829). 

 

 
 

Un lucru observat de majoritatea călătorilor 
care au călcat pe aceste meleaguri, este diversitatea 
etnică dar și religioasă a populației: ”locuitorii 
formează o varietate de grupuri în același timp  
pitorești și interesante... un grup de turci, care 
trăgeau apatici din tchibouque; într-un altul  se putea 
vedea pe plajă un un lung șir de căruțe extrem de 
primitive, conduse de evrei, turci, greci sau 
moldoveni, în costumele respective, însoțite de 
servitori ce mergeau pe jos în picioarele goale”. 
Evreii sunt prezenți la Galați într-un număr destul de 
mare, spre surprinderea  călătorilor care vin dintr-o 
lume în care aceștia nu sunt priviți cu ochi buni. 
Acești străini se evidențiau prin îmbrăcămintea 
specifică, fiecare etnie având propiul port. 

Îmbrăcămintea era un bun indicator etnic, dar 
şi social. Majoritatea călătorilor străini observă  
prezența numeroaselor lăcașuri de cult, dar și 
religiozitatea locuitorilor. Nu trebuie să uităm însă că 
aceștia vin din spațiul occidental, măcinat încă din 
Evul Mediu de erezii și marcat de catolicism. Pentru 
ei spaţiul românesc este un spaţiu al barbarismului 
şi al superstitiilor. 

Urbea gălățeană  nu oferea în acestă 
perioadă prea multe mijloace de culturalizare,  
principala distracție a locuitorilor fiind cârciumile, 
distracție care s-a păstrat și astăzi cu sfințenie. În 
cercurile mai selecte, existau bombe selecte, un fel 
de cluburi de fițe din zilele noastre, unde se 
întâlneau toate  notabilităţile orașului. 

La mijlocul secolului al XIX-lea, Galațiul se 
prezenta ca un mic târg de provincie, care se 
resimțea după lungile perioade de ocupație otomană 
și rusească. În acestă perioadă orașul încă mai 
copilărea. Abia după ce urbea gălățeană a devenit 
gazda Comisiei Europene a Dunării, vor fi realizate 
numeroase lucrări ediltare care vor schimba complet 
aspectul orașului.  

� 
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         Dan Ion SANDA 
 

Papagalii de bărbaţi şi rebrenduirea lor 
 

Papagalul face stop cardiac şi moare chiar în 
timp ce zboară. Îl găseşti pe jos căzut precum fructul 
putred din pom. Mor aceste păsări dar şi bărbaţii care 
nu se cruţă. Trag în disperare să se căpătuiască, îi ia 
aritmia şi ajung de nici nu mai pot dormi pe partea 
inimii dacă nu iau Atenolol. La vreun caz de atac 
nevestele lor, înăcrite şi ele şi plictisite de viaţă şi de 
sine, se intimidează... şi pierd timpul preţios. Le fac 
ceaiuri, ”neştiind” că la infarct sau la comoţie, prima oră 
e importantă.  

Le mai pun sub limbă şi pastila de nitroglicerină, 
a cărei substanţă activă e deja sublimată, deoarece a 
luat aer şi nu mai umflă capul ca să facă loc la sânge 
să circule mai uşor, ci constricţia rămâne. 

Moare, deci, şi papagalul, şi bărbatul papagal, 
mai ales dacă nu e dus repede la monitor. Dacă ai Cin, 
adică Cardiopatie ischemică nedureroasă, e ’’bine’’, că 
mori fără dureri şi la iuţeală, şi nici nu ai timp să regreţi 
sau să ţi se facă frică. 

Tu “crezi” că aţipeşti în fotoliu sau, cine ştie, 
sperând în secundele acelea fulgerătoare că urmează 
să ajungi în vreun paradis tropical însoţit de 
musulmanca aceea răpitoare, Huria, pe care o promite 
Alah credincioşilor vrednici pentru acolo în lumea de 
apoi. Dacă ai Cid este rău, fiindcă ai dureri cumplite, de 
să-ţi smulgi inima din piept şi îţi vine să te arunci de la 
etaj. 

Oamenii ignoră eventualitatea morţii. Consideră 
că e ceva care se întâmplă numai altora dar, cât de 
important ai fi, tot trebuie să mori. 

Petre Ţuţea a zis ceva de un bun simţ 
remarcabil: ”moartea altora este o justificare pentru 
propria noastră moarte; dacă până şi ăla a murit...”. 
Toţi omenii mor şi nu e bai, că niciun om nu este de ne 
înlocuit. Poţi să păţeşti şi pocinogul ăsta, să te ”piardă” 
nevasta, dar cu papagalul e altă poveste. Dacă ea îl 
iubeşte, şi tu i l-ai pierdut, acest fapt poate aduce 
traiului în comum prejudicii uriaşe. Dacă îl pierzi, cum a 
păţit inspectorul Gevat, e de rău. A ieşit din apartament 
cu el pe umăr fără măcar să observe. ”Nu s-a găsit 
nimeni să îmi zică, vezi, bă, că ai un papagal pe 
umăr!...”. Cum a ieşit din bloc, cum i-a zburat, şi dus a 
fost, că a vrut şi el să fie liber ca pasărea cerului... A 
fost scandal mare, dacă ”mare” poate descrie o 
asemenea dramă...  

Nici să nu te gândeşti să faci aşa o trăsnaie. Ţi-
ai face netrai în casă cu nevasta, căci şi aşa, cât eşti 
de cuminte şi ascultător, până să obţii un act sexual 
 

 
trebuie să îi faci temenele o grămadă, fiindcă ea 
oferă plăcere cu programare, organizat, nu cum ţi se 
scoală ţie.  

Dacă nu te părăseşte, dacă intră în afaceri, 
dacă va căpăta funcţii, dacă nu se prăpădeşte în timp 
util sau dacă nu bagi divorţ s-o ai de-a doua, sau de-
a treia, ca să ţi-o întinereşti, dacă nu mai trăieşte pe 
spatele tău ci a devenit capabilă să îşi câştige 
singură banul, nevasta devine uneori o pacoste 
inimaginabilă. Devii ca acela care a fost chemat de 
urgenţă la spital, domnule soţia dumneta a fost 
victima unui accident de circulaţie, e în comă, trebuie 
îngrijită, nu se va mai ridica din pat! doctore, 
vorbeşte? ce să mai vorbească, dom’le, legumă e! 
înţelegi la ce te-nhami? doctore, nu e problemă, ţin la 
soţia mea ca la ochii din cap, o voi îngriji cu cea mai 
mare dăruire!... Doctorul, ”înţelegându-i” altruismul, 
zice: am glumit, mă, a murit acum o oră!... 

A ta, după ce copiii v-au zburat la şcoli înalte, 
s-a ”apropiat” de ei şi nu mai dă doi bani pe tine şi, 
deoarece a început să ţină posturile vrând să se pună 
bine cu Dumnezeu, în timp ce tu i-ai devenit 
indiferent din acel punct de vedere, şi social antipatic, 
se îngrijeşte cu un zel aproape patologic de 
sănătatea papagalului vostru, Linu, ca şi de a ta 
cândva. Cum descoperă găinaţi scurşi zice că are 
diaree şi imediat îi fierbe orez şi i-l dă amestecat cu 
sfărâmătură gălbenă de Ercefuril. Când dimineaţa vă 
zăpăceşte de cap cu ciripitul lui, ea îl apără.             Îţi 
spune că se bucură şi el de prezenţa voastră, dar tu îi 
mai arunci vreo ţoală peste colivie, să creadă că s-a 
făcut noapte şi să tacă instantaneu. Când încerci să 
glumeşti că îi dai drumul în libertatea spre care 
tânjeşte, îţi zice că dacă pleacă el pleacă şi ea. Ea 
crede că mai funcţionează şi acum chestia cu plec la 
mama. Nu mai face nimic cu mamă-sa, căci o afli 
toată ziua cu fire în poală. Ce să facă acolo, să stea 
amândouă ca două matracuci? Să îi povestească 
despre girul cambiei, sau despre agregat monetar -
lucruri care par a fi grele şi pentru oameni şcoliţi - şi 
să se indigneze împreună în legătură cu existenţa 
firmelor off shore care ”spală” datorii imense ale unor 
firme către creditori, şi chiar către statul român ce se 
declară neputincios; să îi stârnească mamă-si revolta 
la megaţepele şi la înşelăciunile ce se petrec în 
România sub formele cele mai elevate, scornite de 
oameni cu inteligenţă demonică, când aceasta deşiră 
pulovere vechi şi tricotează şaluri şi târlici ca să dea 
la săraci? Cu tine tot e mai bine, că nu moţăi la ştiri, 
şi zici ca ea şi vă revoltaţi amândoi împotriva 
televizorului pe teme politice. Cândva se repezea şi îl 
pupa pe Boby din serialul Dallas, când apărea pe 
ecran, că o scotea din minţi mina lui de om blajin, şi îl 
căina cum se străduia să îşi ascundă urechile 
clăpăuge sub favoriţii stufoşi. Acum i-au pus anii frâu 
pe năzuinţe, că altfel i-ar căşuna şi pe Băsescu, să îl 
pupe pe creştetul pleşuv, că are o slăbiciune pentru 
ochii lui tătăreşti, uşor enigmatici, amplasaţi sub 
frunte cu unghi alfa diferit. Mai nou empatizează finuţ 
şi cu Videanu, că are părul grizonat şi freză floare, 
retro, ca atunci când se ducea la bal la Videle, şi apoi 
 

(continuare în pag. 69)
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(urmare din pag. 68) 
 
ca student politehnist, la dancinguri în corpurile BN şi 
CD din localul nou al Politehnicii. Zice că este 
şarmant. I-ai povestit că dă la export marmură care, 
pe lângă cea de Carara, a fost folosită şi la voi în 
Constanţa, la faţada moscheii din Piaţa Ovidius.                                                                          
Nu i-a dat prin cap să se întrebe cum un băiat din 
Videle ce a făcut o amărâtă de facultate de 
Transporturi cu tine la IP Bucureşti a ajuns aşa netam 
nesam să exploateze în folosul lui propriu resursele 
câtorva munţi. De atunci de când i-ai povestit de 
marmurăria lui din munţii Poiana Ruscăi, unde sclavii 
taie cu drujba felii direct din versant, vara pe călduri 
clocotitoare şi iarna pe friguri năprasnice, cum scrie 
pe internet, zice, “ce mă doare pe mine! “, şi îl place şi 
mai şi pe Adriean... că femeile sunt atrase de bărbaţii 
de succes ce se poartă la cravată. 

Deşi o inviţi în zona peninsulară a Constanţei 
de când te duceai ca ghid cu turiştii nemţi, a consimţit 
abia acum să meargă să viziteze moscheea. A pus şi 
mâna de atâta... drag, şi a urcat şi spirala celor o sută 
patruzeci de trepte, până sus pe minaretul de unde 
muezinul cheamă credincioşii: “Hai al el salah“ - da, 
te-aş chema şi pe tine la rugăciune. Nu o mai 
contrazici neam, pur şi simplu taci chitic... Aplici şi tu 
teoria nonviolenţei a lui Neru Gandhi. De fapt tu îţi 
scuzi lenea de a te lua în dinţi cu ea. Acţionezi numai 
cu acordul ei. Nu mai laşi nici chiar politica să vă 
dezbine, că nu mai sunt şanse să vă împăcaţi în pat, 
şi nici atât să vă mai îndreptaţi spre dormitor în pragul 
nopţii, obraz pe obraz, scuturând picioarele ca să vă 
zboare papucii şi sărutându-vă, şi nici atât s-o duci în 
braţe că nu mai e sprintenă să sară când o ridici, 
precum “căprioarele astea“ ci tragi de ea ca de hoit. Şi 
nu mai acceptă doamna... să dormiţi îmbucaţi lingură, 
sau cu umărul în axila ta şi, deşi tu afirmi că v-aţi 
înţeles bine cândva, ea zice că nu. Iubirea aia de 
demult nu asigură deloc trăinicia relaţiei, că evoluţia 
simţămintelor omeneşti e complicată. Tu ai 
calculatorul în camera ta, fiindcă ţi-a dat cazarmament 
şi te-a expediat dracului, iar ea, pe salteaua alăturată, 
corespunzătoare ţie... laptopul cu soft de contabilitate 
primară, şi are răspândite şi cărţile cu băgăuri 
cuviincioase descrise finuţ cu epitete neutre gingaşe.    
Acolo în cărţile scrise cu fonturi mari şi spaţii largi, 
odihnitoare, cu propozitii scurte, uşor de citit, şi cu 
textul împodobit cu viniete şi încadrat cu înflorituri pe 
margine, eterna alergătură a bărbaţilor după sex este 
înnobilată… la rang de iubiri serafice, descriese cu 
vorbe graţioase despre madmoazele neîntinate, pe 
care le curtează bogătaşi în alb, chipeşi şi stilaţi, cu 
iahturi şi situaţie materială şi fascinaţi într-adevăr… de 
eternul feminin, dându-le inele de logodnă cu 
diamante în cutiuţă de pluş, demni de încrederea de 
a-şi pune viitorul în seama lor, nu sărăciile şi 
puşlamalele chitite pe interes... din viaţa reală. Sătulă 
de ştirile rele şi previziunile sumbre de la teve, are 
acolo pe salteaua fostă a ta… un întreg arsenal de 
reviste scumpe, glossy, şi romane costisitoare. Are 
ediţii princeps, şi de lux, a căror ţintă sunt femeile 
ahtiate după vrăjeli. Romanele acelea îi dau o 
calmitate aparentă şi îi ascut sensibilitatea. Descriu 
lumea ca şi cum ar fi plină de dragoste pătimaşă, şi o 
 

 
fac să plutească asemeni personajelor din ele, căci 
sunt scrise pe şablon hedonic, clasice nu ca şi opere 
de rămas în patrimoniul universal, cu autori de 
rafinată cultură, ci în sensul că la născocirea poveştii 
au fost folosite canoane tradiţionale, adică… reţetele 
succesului, adică să conţină ingredientele principale: 
descrieri apetisante ale traiului pe picior mare şi 
dreptul sacru… al fiecărei femei, oricât de abulică sau 
ştearsă, la unicitate, şi la porţia sa de iubire. Nu 
suportă ea scriitorii moderni ce scuipă texte ironice 
excentrice, voioase-n sictir, directe, pe nuanţe prea 
violente, fără subtilităţi, ce, dimpotrivă, descriu traiul 
repezit de azi, ca mod excentric al oamenilor de a-şi 
alunga temerile, şi cu personaje ce sunt simultan şi 
victime şi torţionari, prea vii şi prea stridente pentru 
ochii ei ce văd doar culori pastel, pentru urechea ei 
fină, pentru firea ei sensibilă, şi sufletu-i neîntinat...    
Rânjeşte cu aroganţă şi se simte stânjenită… de 
textele cu tentă erotică cu metafore indecente şi prea 
intuitive, spus adică cam prea mult… şi aşa fără 
perdea, unde nu mai are ce căuta lirismul, şi unde 
bărbaţii ce vor necontenit femei în jurul lor, sunt adepţi 
ai acţiunilor concentrate, după moda 3 în 1, de seara 
până dimineaţa: logodnă rapidă pe ringul de dans, un 
joint, şi noaptea nunţii, şi… la postludiu, aceştia ori 
adorm cu gura căscată, ori zoresc cu îmbrăcatul şi zic 
ne auzim la un telefon, nu mă suna te sun eu, ori, te 
pup pe dinţi, ura şi la gară… ori, ne vedem când ne-
om vedea… ori pleacă pe furiş. Proză minoră, ce o 
publică cu generozitate orice revistă online!... 
decretează rânjind… În afară de cele tinere ce au 
crescut direct sub apăsarea capitalismului 
româ(rlă)nesc şi scriu la hotcity.ro - cultură urbană 
feminină - femeile cu pielea mai matură… şi încreţită 
de ani, ce au prins şi socialism, nu au vocaţia 
actualităţii, ci dau ignore cu multă uşurătate. Cum să 
citească ea despre ce e prin cluburi, unde tineretul -
mândria ţării!... se comportă ca animalele în rut, şi 
unde uneori în locaţii underground chiar şi la propriu 
fumul pluteşte atotbiruitor, şi îşi fac nevoile în toalete 
ce uneori dau pe afară, şi unde calci pe seringi şi 
unde sunt instalate automate ce furnizează 
prezervative. Pe ea, în patul ei Sanseverino, sub 
baldachinul trandafiriu precum un clopot de cristal, nu 
o atinge vulgul. De ce să nu o laşi în lumea ei 
frumoasă? De ce să o mai contazici? De ce să îi 
impui părerea ta?  Când te ceartă-i zici da, pui, ia un 
gălbenuş în gât să-ţi dregi viersul minunat!... Se 
enervează gingaş... şi ticăie iute iute... şi îşi arată 
dinţii de mamifer omnivor, şi ca să o mai astâmperi îi 
zici bine scorpişor, nu mai clocoti aşa că o să dai pe 
afară. Mai îngurgitează o porţie de literatură 
dezmierdătoare, dar vezi să nu-ţi tulburi bila!...   
Convenţiile anterioare sunt perimate, acum ăsta e 
trendul, trăim într-o lume rea şi nimănui nu-i mai e 
frică de nimic. Fiecare se trage în propria carapace, 
sau se lasă în voia dracilor lui personali, şi face cum 
crede de cuviinţă şi ce îi vine în cap şi, ea ca orice 
femeie modernă ce e pe picior de egalitate cu 
bărbatul, şi cu nevoi exacerbate hard, se descurcă 
acum şi fără tine. Uită să mai reducă din volum când 
 

(continuare în pag. 70)
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deschizi tu gura, şi s-a dus dracului vremea când te-ar 
fi însoţit pretutindeni. Acuma e demodat şi să mai spui 
că o scoţi tu pe ea-n oraş. Acum e cool să îşi facă şi 
program separat, deoarece aţi petrecut deja atâta 
amar de vreme împreună şi-a intervenit ru(t)ina... Se 
duce cu ”feetele”, deşi, năpădite de slăninuţă… numai 
a fete nu arată, dar aşa zice ea, graţios, la City Parc la 
KFC, fluturând sacoşe cerate pastel, şi le pun cilibiu... 
pe colţul mesei de melamină orange... beau Granini de 
păr, cu pulpă, sau la Mc, beau tacticoos Coca-cola, şi 
o sug la fel de graţios, tot cu paiul cu burduf. Numai de 
drag să le priveşti cum îşi rotunjesc buzele, şi 
ciugulesc crispy strips, iute soft, întingând în maioneză 
de usturoi - la fel de soft, nu cum înghiţi tu căţelul, 
împotriva colesterolului, de ”pute” şi carnea din care 
eşti alcătuit, că ”ai fi în stare să bei şi căcat de ar fi 
hipo-colestero-miant!...”.  

Stau cu hulubele pe sub masă întinse 
divergent... ca la căruţa lui Moromete după ce 
deshăma calul, să şi le dezumfle. O mai arde pe la 
Comunitatea femeilor de afaceri, la petreceri de ”team 
building” la Ibis sau la Idu. După ce trag la măsea 
prăpăd, adicătelea... strong… nu soft, învaţă una de la 
alta anumite şiretlicuri şi driblinguri ca ale Briliantului… 
şi iscusinţa de a se descurca singure, ele în de ele, 
fără voi papagalii de bărbaţi. Ţie, ce eşti pe modul 
”stand by”, doar îţi spune unde trebuie să ajungă, că tu 
eşti pe post de şofer.  Ţi-a mai lăsat un ”privilegiu”, să 
o duci la teatru. Şi asta mai învioreză relaţia, că nu se 
poate să nu îi vină în căpăţână... cum păstra toate 
contramărcile biletelor între filele clasorului ei din 
copilărie, legat în marochin, cică să le aibă ca amintire 
a clipelor minunate trăite împreună cu tine. Asta a fost 
când eraţi însurăţei, şi până s-o îmbraci în alb ca să o 
duci să dea semnătura vieţii ei, şi să îşi pună soarta în 
seama ta. Aşa era la vremea aia de atunci. Acum s-a 
impus o altă abordare... Acum convieţuirea în cuplu nu 
se mai bazează pe interdependenţa şi întrajutorarea 
partenerilor căci nu mai trebuie învinse atâtea greutăţi 
ca în trecut. Acum, banul blesteamă iubirea, şi o ucide.                   
Şi aşa pe nesimţite ai ajuns decât o virgulă în povestea 
voastră de iubire. Dacă te-ai băgat şi să faci copii, ei 
au devenit pe loc prioritatea numărul unu. Auzeai pe ici 
pe colo, şi ţi se părea că suna chiar splendid: ”o să-şi 
verse dragostea asupra copiilor”. Nu este deloc 
splendid, ci este-nfiorător. Aşa subtil, de la mici şicane, 
şi de la ”domn ginerică”- piesă de elicopter... acum ai 
devenit doar o particulă insignifiantă, şi aia, 
radioactivă... Când îi apari în cale uită să mai cadă pe 
spate ca atunci când era puică şi tu cocoşul ţâfnos. Nu 
se mai pune ce-a fost, acum ea este ţâfnoasă.                                    
Nu trebuie să faci ceva reprobabil ci te consideră ostil 
doar prin faptul că eşti prezent, sau că exişti, şi cârâie 
nesuferit ca şi contorul Geiger Müller la radiaţii. Ce e 
drept, era strâmt locul în apartamentul comunist, 
confort doi împuţinat, deoarece pe lângă faptul că 
familia a devenit mai numeroasă, tu şi ea aţi sporit şi în 
volum că acesta creşte proporţional cu vârsta. Erau 
fire pe pereţi, chiuvete masive din fontă, calorifere 
improvizate din ţevi unite prin sudură, conducte 
aparente, cofrete, hebluri, rozete de robineţi, de ziceai 
că eşti în spaţiul îngust al unui submarin. Te tot loveai 

 

de câte ceva. A devenit şi ea mai robustă căci... nu e 
frumos să foloseşti epitete prea eficient depreciative 
la adresa cocoanelor… Dar oricum e mai puţină la 
trup. Când îţi apare în cale se lipeşte precaută de 
perete, că dacă se izbeşte de matahala de tine 
ricoşează. 

Ea te-a făcut aşa malac. Ştie ea… că 
grăsimea îl doboară pe om. Te îndoapă de să 
borăşti, să te faci de două chintale-n viu, să ţi se 
înfăşoare inima în grăsime, şi să ţi se umfle ficatul ca 
zepelinul, să îţi iei zborul în ceruri... şi te răsfaţă şi cu 
zaharuri rafinate, cu o droaie de foietaje şi cocături 
dulci ca mierea, să-ţi sară glicemia peste valoarea de 
risc, ca, până una alta, să-ţi cadă odată cloşcă, să n-
o mai ”bârâi cu obsesia ta pentru sex”. Ca orice 
femeie ce a trăit destul ca să ajungă m(ur)atură, 
tânjeşte şi ea după straie negre - culoare eleganţei... 
şi să te dea la ferpar, pe un ron cuvântul, să-ţi 
comande coroană de imortele, să-ţi pună bănuţi pe 
ochi, să îţi cânte aleluia, să te duuci cu vată-n nas şi 
cu mâinile pe piept. A trecut vremea când aduceai 
bănetul cu sacoşa şi făceai cărămizi şi ea zicea că 
”peste tot prin casă sunt elastice de bani!” iar tu îi 
răspundeai că sunt unii care nici nu ştiu la ce se 
folosesc. A uitat când erai bărbat, nu glugă de coceni 
şi când zicea-nciudată că ”toată lumea te caută 
numai pe tine la telefon”. Te-ai agăţat de speranţa că 
o să devină mai omenoasă de îi faci vilă prevăzută 
cu cascade şi SPA şi cu chioşc octogonal ca să 
înfrumuseţeze grădina. Degeaba o duci la Nisa şi nu 
în Turcia unde se duc toţi ţăranii, cum zice ea, la 
Cappadocia să vadă ”idioţeniile alea de pietre 
găunoase”. Degeaba o porţi numai în vulpe platinată 
şi nurcă, tot spurcată e la gură, de îţi vine să-i dai 
bătaie la fundul gol, sau să-i pui eter la nas, sau să 
tocmeşti un raket… aşa, cât e ea de mamă a copiilor 
tăi. 

Ţi-ai făcut baritai casa!... zice. E prea mult 
spaţiu de întreţinut şi a refuzat să îi aduci în casă o 
menajeră tânără, ce i-ar fi făcut plecăciuni, da 
doamnă! cum doreşte doamna! drăgălaşă de să nu 
îţi poţi lua ochii de la ea, şi ar fi fost în stare să stea 
şi în genunchi în faţa ei, şi a a ta… E mereu iritată, 
şi-o apucă mereu strechea. Să zici mersi dacă te mai 
tolerează prin preajmă. Şi nici măcar nu i-ai dat 
drumul papagalului, sau să-l fi aruncat pe fereastră 
cu colivie cu tot, cum îţi dă uneori inima brânci.            
Şi chiar de l-ai arunca, adică tu nu eşti bun?...     
Acum, mai încoace, cazi din ce în ce mai clar de 
papagal... Nu se vede cu ochiul liber că nu ţi-au 
crescut încă pene. Dar te-ai predat. Şi ce dacă?... 
Ce-ţi trebuie să îţi forţezi destinul?!... Eşti gata să te-
njoseşti dacă este necesar pentru liniştea căsniciei 
voastre, şi de ce s-o iei ca pe un eşec personal? 
Indiferenţa, renunţarea la ceea ce vrei, şi la control, 
te fac imun, şi când eşti trist, spune Dante, adu-ţi 
aminte de tristeţile mai mari pe care le-ai pătimit. 
Chiar nu mai pare o nenorocire dacă faci ciocul mic 
şi, eventual, rosteşti şi tu, ca acest păsăroi, doar 
vorbe auzite şi învăţate de la ea... că peruşul, dacă 
este solitar, ajunge să facă şi ca imprimanta cu ace 
dacă o ascultă îndelung. Şi e fooarte fericit... 
 

(continuare în pag. 71)
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(urmare din pag. 70) 
 

Oricum, tu, ca om, poţi considera... că eşti ambiţios: 
ieşi bărbate de subpat! nu, că am ambiţie de bărbat! şi 
tot tu ai şi ultimul cuvânt… făcând uz de autoritatea 
ta... la sfârşitul fiecărui crâmpei de conversaţie îţi dregi 
glasul şi ciripeşti autoritar: da mamă!...  

Dacă nu ai nimerit ca nevestică vreuna 
hermafrodită, femeie de parte bărăbătească, ce în 15 
ani s-a făcut o omoaică cu mustaţă în jurul buzelor, 
care când se deplasează pe două picioare se 
cutremură pardoseala, de sare ca eretele să se caţere 
pe tine când îi vin bâzdâcii, de să te zgârie ca pisica, 
de să te încalece, şi de să te frământe ca pe coca de 
cozonac, cu pumnii strânşi, icnind şi căznindu-se mai 
în glumă mai în serios să te posede, deşi, funcţional, n-
ar avea cu ce, atunci locul tău este deasupra şi al ei e 
dedesubt, cum este al chiuvetei sub robinet. Măcar aşa 
când şi când... Deci cumva te mai descurci, a avut 
Dumnezeu grijă, dar supunerea din punct de vedere 
social a femeii de către bărbat e o practică 
dezagreabilă, mai ales că ea dispune de un imens 
potenţial beligerant şi nu trebuie nici să îi subestimezi 
instinctul matern şi să dezaprobi cumva fervoarea cu 
care-şi cocoloşeşte copiii, mai ales de are fete.                                                                                 
Fetele, se zice că poartă faţa tatălui şi caracterul 
mamei. Dar oricum ar fi, când sunt ele laolaltă, mamă
şi fiică, ce sigur te vorbesc pe la spate, alcătuiesc acea 
monstruoasă coaliţie împotriva duşmanului comun-
individul de sex masculin, pe când el, tată-soţ, ajunge 
uneori să răspundă agresiunii doar dând din urechi, ca 
şi iepurele. 

În căsnicie trebuie să existe un stăpân, cam aşa 
e regula. Tu, dacă n-ai priceput la timp ce ţi se 
întâmplă, şi acum târziu dezgropi securea războiului ca 
să-ţi (re)cucereşti demnitatea de lider, când ea-i de 
multişor mamă şi a preluat deja controlul, vei suferi pe 
măsură, fiindcă e rea precum căţeaua fătată. Nu poţi 
să pui punct fiindcă gâlceava se repetă necontenit, şi 
te sâcâie cu plânsul de te striveşte ca pe miezul de 
nucă-n uleiniţă. Atuul ei constă în repetare, în vocaţia 
răbdării şi a rezistenţei pasive. Cum zice şi Andra-n 
cântec: “Chiar de suferă şi plânge / voinţa femeii-
nvinge”. Punctul tău slab e incoerenţa acţiunilor 
întreprinse şi că nu te pui la ambiţie cu ea, conform 
principiului: “cel mai deştept cedează’’- născocit de 
vreunul cu puţa mică... 
Dar nici nu se merită efortul de a rezista, că nu e ăsta 
singurul lucru care contează, fiindcă nu îţi accentuează 
nici starea, şi nici măcar senzaţia de libertate, şi nici nu 
îţi sporeşte fericirea. Nu îţi pierzi deloc din farmec şi 
sunt puştoaice mămoase ahtiate după mecenat, care 
abia aşteaptă să te consoleze, conectându-se angelic 
la trupul tău ca-n Matrix. Şi, dacă Dumnezeu aşa 
împerechează, boul şi beleaua, şi dacă cu ea te-ai 
legat să-ţi mănânci amarul, şi dacă tot nu vrea niciunul 
dintre soţi să îşi recunoască eşecul şi se războiesc 
perpetuu, mai ales acum cu feminis(adis)mul ăsta 
p(r)ost decembrist, adus de repoluţie oare îţi revine ţie 
vreo sarcină?...   

Deşi trăim în o lume dominată de bărbaţi, şi 
fiecare bărbat ştie şi poate mai mult decât suficient 
spre a-şi justifica acţiunea de a ataca frontal femeia 
pentru a o supune, el rămâne inert. Nu face deloc  
 

 
paradă de forţa sa şi nici nu dă din casă vis-a-vis 
de cusurgioaicele de neveste.   

Şi, dacă toţi se iau după natură, şi acceptă 
să trăiască aşa cu simptomele… suferind în tăcere, 
gâtuiţi, n-oi face-o tu pe profetul. Vorba lui Paul 
Celan, despre Păunescu: “cine poate fi profet în 
ţara lui dacă nici Cristos n-a fost“. 

Viaţa prin sine e frumoasă şi în menaj de 
ochii lumii. Deja se ştie că în viitor se va desfiinţa 
instituţia căsătoriei. Şi, ce ţi-ar mai putea oferi ea ca 
femeie, că o prinde subit anchiloza, sau are 
junghiuri în şale şi nu mai are ce arăta. Umblă 
turtită la păr şi a năpădit-o celulita. Dacă îi mângâi 
piciorul ce era cândva caşmir, acum zici că are 
ghinturi. O transporţi conştiincios la petrecerile între 
femei, o laşi pleaşcă acolo, că voi, bărbaţii, nu aveţi 
voie, apoi pe aici ţi-e drumul... Eşti liber ca taxiul, şi 
n-oi fi prost să te duci drept acasă, ce, nu ştii traiul 
d-acolo?! Dai o raită pe un’ţi-e drag... că dacă îţi tot 
reprimi, şi o faci pe moralistul, ajungi de te urci pe 
zid ca gândacii, regulezi şi femeia de serviciu sau 
dormi  cu gonflabila şi redescoperi suava 
masturbare cu lubrefiant Durex.   

Dar oricum ar fi cu bărbatul, de-ar avea 
acasă şi o nimfomană, nu scapă el aşa uşor de 
anatema de vânător. Dacă nu a devenit glugă de 
coceni sau încă nu i-a fost iertată această 
penitenţă… nu îşi poate ignora sarcina ce îl râcâie 
pe maţe - să-şi răspândească genele.  

Dumnezeu nu dă ordine ca ofiţerii de armată 
ci “porunceşte“ mai subtil. Din timp în timp pe 
bărbat îl apucă elanul să-şi facă “datoria“ faţă de 
specie… că i se face dor de o bucată de p…ă 
străină ca de mamă-sa. Cu voi, bărbaţii papagali... 
e un mare paradox, căci, unu, voi sunteţi umiliţi, 
ursiţi a fi înfrânţi mereu, precum Zmeul din poveste, 
deşi el se scoate ţais, sechestrând mereu prinţese 
... şi, doi, de ce să nu fiţi absolviţi de pedeapsa 
divină... deoarece aveţi motivul şi libertatea să 
zburdaţi, fiindcă refuzul şi lipsa de supuşenie a 
nevestelor v-ar da dezlegare... adică... nu vă 
mâncaţi omenia ci faceţi rele doar în replică... şi 
forţaţi de-mprejurări. Nu-ţi păsa de păcatele ei că 
doar Dumnezeu nu dă notă comună cuplului, şi tu 
personal ai putea obţine izbăvirea argumentând... 
că este un păcat mai uşor... Na, de când a fi iubitor 
tandru şi cald se cheamă viciu?... 

Aşadar, te  scoţi pe acolo pe unde, 
mângâindu-se şi umblând seducător cu mâna prin 
păr, se dezbracă zânele de... fulgi. Alea da păsări! 
Ale paradisului, nu ca papagaliţa ta!... Ar fi o mare 
greşeală să te laşi stigmatizat că ai fi om rău, aşa 
că la ea dai ignore şi cauţi să nu mai gândeşti în 
plus, că nu e bine pentru om, ci doar... pozitiv. 

 

� 
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  Claudiu-Nicolae ŞIMONAŢI 
 
 
 

Poezia 
 
un cuvânt 
fragil 
ca un zâmbet 
înlăcrimat. 
un cuvânt 
plin de mister 
ca un vânt 
care nu adie. 
un cuvânt 
învecinat  
cu viaţa. 
 
 
 
Poetul 
 
Captivul propriei singurătăţi 
prizonierul propriei dureri 
al propriului destin. 
El aşterne în cuvânt 
misterul clipei de acum 
care încet-încet se scurge 
în tainicele clepsidre 
ale vertebrelor sale nevăzute. 
 
 
 
Timpul 
 
orologiul 
care ne spune 
cât a trecut 
de când suntem 
şi care măsoară 
cât ne-a mai rămas. 
 
 
 
Valul 
 
dâră de spumă 
a mării 
pe plaja 
presărată 
cu amintiri... 

 

 
Vara 
 
zâmbetul naturii 
sub razele aurii 
ale soarelui. 
 
 
 
Stilou 
 
în vârful stiloului litere aurite 
poeme neacoperite 
idei pe hârtie. 
în vârful stiloului se naşte 
versul poemului 
cu a lui frumuseţe 
bine structurată. 
 
 
 
Viaţa 
 
Viaţa mea toată: 
lumină de soare 
în toi de vară. 
 
 
 
Haiku nopţii 
 
Noapte fără lună 
numai ochii bufniţei  
luminează. 
 
 
 
Minune de primăvară 
 
Floare de crin 
minune a primãverii 
îmi cureți sufletul. 
 
 
 
Eternitate 
 
Fum de țigarã 
pasul urmãtor... 
eternitatea. 
 
 
 
Iubire 
 
Într-o inimã roșie 
toatã istoria 
iubirilor. 

� 
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